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2. WODY POWIERZCHNIOWE
2.1. PODSTAWY PRAWNE MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Od omiu lat w Europie, a od czterech w Polsce
trwa proces implementacji Dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 padziernika 2000 r., tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej
(RDW), ustanawiaj¹cej ramy wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej. Jej wdro¿enie ma
przyczyniæ siê do przywrócenia zasobom wodnym dobrej jakoci, co w konsekwencji powinno doprowadziæ do zabezpieczenia zaopatrzenia w wodê w iloci
i o jakoci potrzebnej do zrównowa¿onego gospodarowania zasobami wodnymi.
Artyku³ 8 Dyrektywy zobowi¹zuje Pañstwa cz³onkowskie do wdro¿enia programów monitoringu stanu
wód najpóniej w ci¹gu szeciu lat od wejcia w ¿ycie
Dyrektywy. Wype³niaj¹c te zobowi¹zania, pod koniec
2006 r. przygotowany zosta³ w Polsce program, w którym starano siê uwzglêdniæ wymagania Dyrektywy
zarówno co do celów, którym monitoring mia³ s³u¿yæ,
jak i co do jego czêstotliwoci oraz zakresu. Poniewa¿
Dyrektywa okrela tylko ogólne ramy, jakimi nale¿y
siê kierowaæ przy tworzeniu poszczególnych sieci monitoringu, potrzebne by³y bardziej szczegó³owe wytyczne, okrelaj¹ce zarówno zasady wyboru i lokalizacji punktów w poszczególnych sieciach jak równie¿
sam sposób prowadzenia w nich monitoringu.
Podstawowymi elementami systemu wodnego s¹
okrelone w Ramowej Dyrektywie Wodnej tzw. jednolite czêci wód (JCW). W okresie poprzedzaj¹cym
utworzenie projektu sieci monitoringu okrelony zosta³ stopieñ ryzyka niespe³nienia celów RDW, g³ównie
w oparciu o analizê stanu w jednolitych czêciach wód
oraz analizê presji w zlewni. Ka¿da z jednolitych czêci wód otrzyma³a kategoriê zagro¿onej, potencjalnie
zagro¿onej b¹d niezagro¿onej ryzykiem niespe³nienia celów RDW.
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza nowe
podejcie do monitorowania jakoci wód powierzchniowych poprzez utworzenie trzech rodzajów monitoringu:
§ diagnostycznego,
§ operacyjnego,
§ badawczego.
W ramach monitoringu diagnostycznego nale¿y
monitorowaæ tak¹ liczbê jednolitych czêci wód, która
umo¿liwi wykonanie oceny stanu wód powierzchniowych w obrêbie ka¿dej zlewni i podzlewni na danym
obszarze dorzecza z uwzglêdnieniem  w miarê mo¿liwoci  charakteru i typu rzeki. Monitoring diagnostyczny s³u¿y tak¿e ocenie spe³nienia wymogów stawianych wodzie w innych rozporz¹dzeniach, tzw.
u¿ytkowych (woda do picia, rekreacji, warunków dla
bytowania ryb, itp.)

Monitoring operacyjny s³u¿y okreleniu stanu tych
JCW, w przypadku których uznano, ¿e istnieje ryzyko,
i¿ cele rodowiskowe wyznaczone dla tych wód nie
zostan¹ osi¹gniête. Jest on równie¿ wykorzystywany
przy ocenie zmian stanu wód wynikaj¹cych z realizacji programów dzia³añ.
Monitoring badawczy bêdzie stosowany do tych
JCW, których stan jest obecnie s³abo rozpoznany oraz
w tych sytuacjach, w których ocena stanu wód powierzchniowych nie mo¿e byæ jednoznacznie okrelona na podstawie dostêpnych wyników pomiarów.
Dokonana w lipcu 2005 r. nowelizacja ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2005.239.2019
z pón. zm.) prowadzi do ostatecznej transpozycji do
prawa polskiego zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz innych dyrektyw zwi¹zanych z szeroko rozumianym gospodarowaniem wodami. Wyodrêbnione
w osobnym rozdziale zagadnienia zwi¹zane z monitoringiem wód zawieraj¹ m.in. delegacje zobowi¹zuj¹ce
Ministra rodowiska do wydania rozporz¹dzeñ okrelaj¹cych zarówno sposób prowadzenia monitoringu
jak i zasady oceny stanu jakoci wód. Dostêpne projekty tych rozporz¹dzeñ (wersje z 2006 r. i 2007 r.) by³y
podstaw¹ do skonstruowania sieci monitoringowych
i ustalenia w³aciwego dla nich programu badawczego.
Przy opracowywaniu programu monitoringu
uwzglêdniono równie¿ szczegó³owe akty wykonawcze, które reguluj¹ warunki u¿ytkowania wód dla wyznaczonych dla nich celów. S¹ to:
§ Rozporz¹dzenie M z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy
wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984),
§ Rozporz¹dzenie M z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze róde³ rolniczych (Dz.U.2002.241.2093),
§ Rozporz¹dzenie M z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu azotu ze róde³ rolniczych (Dz.U.2002.4.44),
§ Rozporz¹dzenie M z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia
(Dz.U.2002.204.1728),
§ Rozporz¹dzenie M z dnia 4 padziernika 2002 r.
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ
wody ródl¹dowe bêd¹ce rodowiskiem ¿ycia ryb
w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455).
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2.2. SIEÆ MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH DOLNEGO L¥SKA
Wed³ug zapisów projektu rozporz¹dzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych (wersja z lutego
2007 r.) wyznacza siê w monitoringu diagnostycznym
nastêpuj¹ce rodzaje punktów: reperowe i podstawowe.
Stanowiska reperowe wyznacza siê w miejscach
okrelonych w miêdzynarodowych zobowi¹zaniach
Polski, w miejscach, z których wyniki pomiarów s¹
przekazywane do Europejskiej Agencji rodowiska
w ramach programu European Environment Information and Observation Network (EIONET Waters),
w takich miejscach, aby mo¿liwa by³a ocena stanu
wód w tych jednolitych czêciach wód, które zosta³y
wyznaczone do zaopatrywania ludnoci w wodê do
picia oraz jako miejsca bytowania ryb w warunkach
naturalnych. W pozosta³ych miejscach wymagaj¹cych
oceny diagnostycznej wyznacza siê stanowiska podstawowe.
W 2007 r. zaplanowano i wykonano badania jakoci wód rzek w 150 punktach pomiarowo-kontrolnych
monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Badania wód powierzchniowych p³yn¹cych w 2007 r. zosta³y przeprowadzone w nastêpuj¹cych sieciach:
§ monitoringu diagnostycznego, z czego:

§ 1 ppk przypisano kategorie stanowiska pomiarowego podstawowego (P),
§ 29 ppk przypisano kategorie stanowisk pomiarowych reperowych (Re),
w tym:
§ 18 ppk wynikaj¹cych z realizacji Programu
EIONET Waters (E),
§ 3 ppk  stanowisk pomiarowych granicznych
(G), w których prowadzenie badañ wynika z
realizacji zobowi¹zañ miêdzynarodowych,
§ 19 ppk  stanowisk pomiarowych wyznaczonych dla czêci wód bêd¹cych miejscem bytowania ryb (R),
§ 11 ppk  stanowisk pomiarowych wyznaczonych dla czêci wód przeznaczonych do poboru wody do celów wodoci¹gowych (L),
§ monitoringu operacyjnego, z czego:
§ 120 ppk przypisano kategorie stanowisk pomiarowych operacyjnych (O),
w tym 8 ppk  stanowisk pomiarowych wyznaczonych dla wód wra¿liwych na zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu ze róde³ rolniczych (A).

Rysunek I.2.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód
powierzchniowych województwa
dolnol¹skiego w 2007 r.
punkty monitoringu diagnostycznego
punkty monitoringu operacyjnego
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Tabela I.2.1. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych w monitoringu wód powierzchniowych województwa
dolnol¹skiego w 2007 r.
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2.3. OCENA STANU JAKOCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH DOLNEGO L¥SKA
2.3.1. Zasady i sposób przeprowadzenia oceny
Rozporz¹dzenie M w sprawie klasyfikacji dla
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych
wód przesta³o obowi¹zywaæ z dniem 1 stycznia
2005 r. W momencie sporz¹dzania oceny stanu czystoci wód za 2007 r. w dalszym ci¹gu brak by³o przepisów okrelaj¹cych sposób przeprowadzenia oceny
jakoci wód powierzchniowych. Dopuszczono jednak
mo¿liwoæ sporz¹dzenia oceny na podstawie nieobowi¹zuj¹cego ju¿ aktu prawnego, jednak¿e z zastrze¿eniem, ¿e nale¿y j¹ zweryfikowaæ w przypadku wydania nowego rozporz¹dzenia.
Dlatego te¿ w ocenie stanu jakoci wód pos³u¿ono
siê w dalszym ci¹gu zasadami okrelonymi w nieobowi¹zuj¹cym ju¿ dokumencie. I tak:
§ w przeprowadzonych ocenach nawi¹zano do
okrelonych w rozporz¹dzeniu piêciu klas jakoci
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wody: bardzo dobrej (I), dobrej (II), zadowalaj¹cej
(III), niezadowalaj¹cej (IV) i z³ej (V),
§ wartoci¹ miarodajn¹ by³ percentyl 90% dla parametrów mierzonych z czêstotliwoci¹ 12 razy
w roku lub wartoæ maksymalna dla parametrów
mierzonych z mniejsz¹ czêstotliwoci¹,
§ wartoci miarodajne porównano z wartociami
granicznymi okrelonymi dla poszczególnych klas
jakoci w za³¹czniku do ww. rozporz¹dzenia,
§ w przypadku punktów, w których realizowany
by³ monitoring diagnostyczny w pe³nym zakresie
wskaników okrelono klasê wynikow¹ w danym punkcie pomiarowo-kontrolnym (jest to
klasa od najni¿szej, której odpowiada co najmniej
90% wskaników),
§ w przypadku punktów monitoringu operacyjnego, bior¹c pod uwagê wykonywanie tylko podstawowych analiz charakteryzuj¹cych poszczególne grupy zanieczyszczenia (zwi¹zki organiczne,
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zasolenie, zwi¹zki biogenne) nie dokonywano
w tych punktach klasyfikacji jakoci wód, oceniano tylko poszczególne wskaniki,
§ analiza d³ugofalowych trendów zmian najwa¿niejszych wskaników zanieczyszczenia kontynuowana by³a tylko w punktach monitoringu diagnostycznego. Analizê tak¹ przeprowadzono dla wartoci miarodajnych BZT5, azotu ogólnego, fosforu
ogólnego i liczby bakterii coli typu fekalnego oraz
 w niektórych przypadkach  innego charakterystycznego dla danej rzeki parametru.
Poni¿ej przedstawiona jest ocena jakoci wód dla
poszczególnych zlewni Dolnego l¹ska objêtych monitoringiem w 2007 r.
2.3.2. Odra i rzeki przyodrza
Rzeka Odra jest najwa¿niejsz¹ rzek¹ województwa, które prawie w ca³oci nale¿y do jej dorzecza. Jej
d³ugoæ na terenie województwa wynosi 215,0 km.
Rzeka jest odbiornikiem najwiêkszej iloci cieków
z terenu województwa dolnol¹skiego, odprowadzanych do niej zarówno bezporednio, jak i poprzez dop³ywy. Najwiêkszymi ród³ami zanieczyszczeñ s¹
cieki komunalne i przemys³owe z miast O³awa, Wroc³aw i G³ogów.
W monitoringu diagnostycznym rzeka badana by³a w punkcie powy¿ej PCC Rokita, km 278,0. W ramach monitoringu operacyjnego badania prowadzono
dodatkowo w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych:
§ powy¿ej m. Wroc³aw, km 231,0,
§ m. Wroc³aw (punkt reperowy), km 249,0,

§ poni¿ej ujcia lêzy, km 262,0,
§ powy¿ej PCC Rokita, km 278,0,
§ poni¿ej ujcia Kaczawy, km 320,5.
Równoczenie badane by³y, niektóre po raz pierwszy od wielu lat, niewielkie dop³ywy Odry. Na odcinku od granicy województwa do ujcia Kaczawy badaniami objêto ujciowe odcinki rzek: M³ynówki Jeleckiej, Trzciany, £ugowiny i potoku Krêsko.
W ramach monitoringu operacyjnego badane by³y
równie¿ w przekrojach ujciowych cztery wiêksze dop³ywy Odry: redzka Woda, Cicha Woda, Zimnica
i Jezierzyca.
Odra
Stan jakoci Odry w km 278,0 uwzglêdnia wp³yw
zanieczyszczeñ odprowadzanych z m. Wroc³awia oraz
z du¿ej czêci województwa poprzez dop³ywy: O³awê, lêzê, Bystrzycê i Widawê. W punkcie tym odnotowano III klasê jakoci wód. Analiza trendów zmian
wybranych wskaników zanieczyszczenia w tym
przekroju wykazuje widoczny i trwa³y spadek stê¿eñ
wskaników zanieczyszczenia od 2000 roku, tj. od
czasu oddania do eksploatacji oczyszczalni cieków
Wroc³aw-Janówek. Najwiêksze zmniejszenie siê poziomu zanieczyszczeñ odnotowano dla BZT5, charakteryzuj¹cego zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi. W ostatnich latach wartoci miarodajne tego
wskanika zbli¿aj¹ siê do poziomu klasy II. Poziom
klasy II osi¹gaj¹ równie¿ stê¿enia azotu ogólnego.
Stabilna jest zawartoæ azotanów w rzece  poni¿ej
poziomu 20 mg NO3/l, charakteryzuj¹cego wody czy-

Wykres I.2.1. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Odrze powy¿ej PCC Rokita", km
278,0 w latach 1993-2007
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ste. Nadal wysokie  na poziomie klasy IV  pozostaje zanieczyszczenia bakteriologiczne rzeki, charakteryzowane liczb¹ bakterii coli typu ka³owego, choæ
i dla tego parametru w ostatnich latach nast¹pi³ znaczny spadek wartoci.
Na ca³ym badanym odcinku Odry w klasie IV i V
znalaz³y siê parametry charakteryzuj¹ce zanieczyszczenie rzeki zwi¹zkami mineralnymi: przewodnoæ
elektryczna, substancje rozpuszczone i zawartoæ
chlorków. S¹ to elementy, które swoje ród³o maj¹ poza granicami województwa. W przypadku pozosta³ych badanych parametrów ich maksymalne wartoci
nie przekracza³y poziomu klasy III. Dla niektórych
parametrów, jak ogólny wêgiel organiczny, amoniak
czy azotany obserwuje siê nieznaczny wzrost stê¿eñ,
co  bior¹c pod uwagê stosunkowo krótki odcinek
rzeki objêty badaniami  mo¿e byæ wywo³ane wp³ywem cieków odprowadzanych z oczyszczalni wroc³awskiej i dop³ywami uchodz¹cymi na obszarze
Wroc³awia. Wp³yw ten jest raczej krótkotrwa³y,
w punkcie poni¿ej ujcia Kaczawy wartoci wiêkszoci parametrów s¹ ni¿sze ni¿ na odcinku powy¿ej.
Rzeki uchodz¹ce do Odry charakteryzowa³y siê
w 2007 r. zró¿nicowanym stanem.
W redzkiej Wodzie wartoci maksymalne na poziomie IV klasy jakoci osi¹gnê³y stê¿enia azotanów
i azotynów. Niska  tak¿e na poziomie IV klasy jakoci  by³a równie¿ zawartoæ tlenu rozpuszczonego.
O ile poziom tego ostatniego parametru mo¿e byæ
zwi¹zany z niskimi przep³ywami w okresie letnim to
wartoci dwóch pozosta³ych wskazuj¹ na dop³yw
cieków.
W Cichej Wodzie jedynym parametrem, którego
wartoæ maksymalna przekroczy³a poziom IV klasy jakoci by³o stê¿enie azotanów. Wartoæ ta by³a wy¿sza
od 40 mg/l  poziomu uznawanego za zagro¿enie azotanami. Bior¹c pod uwagê charakter zlewni, zagro¿enie to mo¿e byæ wywo³ane zarówno ciekami odprowadzanymi do rzeki, jak i dzia³alnoci¹ rolnictwa.
W Zimnicy uwagê zwracaj¹ wysokie, osi¹gaj¹ce
poziom IV klasy jakoci, wartoci parametrów charakteryzuj¹cych zasolenie. Spowodowane jest to oddzia³ywaniem nieczynnego zbiornika odpadów poflotacyjnych Gilów. Poziom IV klasy osi¹gaj¹ równie¿
maksymalne wartoci stê¿eñ azotanów i fosforanów.
Rzeka jest odbiornikiem oczyszczonych cieków
z oczyszczalni dla miasta Lubina.

Stanem zadowalaj¹cym charakteryzowa³a siê Jezierzyca, w której zdecydowana wiêkszoæ maksymalnych stê¿eñ badanych wskaników zanieczyszczenia nie przekracza³a poziomu III klasy jakoci. Poziom klasy IV osi¹gnê³a jedynie zawartoæ tlenu rozpuszczonego, ale przy stosunkowo niskich innych parametrach charakteryzuj¹cych zanieczyszczenia organiczne i zwi¹zkami biogennymi, co mo¿e siê wi¹zaæ
z niskimi przep³ywami w okresie letnim.
Najlepiej sytuacja przedstawia siê w M³ynówce
Jeleckiej  uchodz¹cym do Odry w km 226,3 jej prawobrze¿nym dop³ywie, do którego odprowadzane s¹
cieki z oczyszczalni dla Jelcza-Laskowic. Zdecydowana wiêkszoæ wartoci maksymalnych badanych
parametrów nie przekroczy³a poziomu III klasy jakoci, jedynie zawartoæ tlenu rozpuszczonego spad³a do
bardzo niskich wartoci (poni¿ej V klasy jakoci), co
jednak mo¿e siê wi¹zaæ z niskimi przep³ywami w rzece w okresie letnim.
Trzciana uchodzi do Odry w km 266,2 nieco powy¿ej Widawy i na znacznym odcinku przep³ywa
przez pola irygowane na Osobowicach. To oddzia³ywanie znajduje odbicie w jej charakterystyce  prawie
po³owa badanych parametrów przekroczy³a IV i V
klasê jakoci. S¹ to w g³ównej mierze wskaniki charakteryzuj¹ce zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi i biogennymi.
£ugowina jest lewobrze¿nym dop³ywem Odry,
uchodz¹cym do niej w km 262,1 na terenie m. Wroc³awia. Maksymalne wartoci 6 badanych parametrów, charakteryzuj¹cych zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi i azotowymi, przekroczy³y poziom
IV lub V klasy. wiadczy to o przedostawaniu siê do
wód rzeki cieków bytowo-gospodarczych.
Potok Krêsko (Lutynia) jest prawobrze¿nym dop³ywem Odry uchodz¹cym do niej w km 275,0 powy¿ej PCC Rokita w Brzegu Dolnym. Na swym koñcowym odcinku potok przep³ywa obok mokrego sk³adowiska osadów PCC Rokita, którego czêæ wód
infiltruje do potoku. Poziom IV klasy jakoci przekroczy³y wartoci maksymalne charakteryzuj¹ce zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi i zwi¹zkami
azotu, a poziom V klasy  i to w skali bardzo znacz¹cej  wartoci przewodnoci i substancji rozpuszczonych, wskazuj¹ce na znaczne zanieczyszczenie
zwi¹zkami mineralnymi, pochodz¹cymi z infiltracji
ze sk³adowiska.

2.3.3. Zlewnia Nysy K³odzkiej

kilka zbiorników zaporowych, takich jak Topola, Kozielno, Otmuchów i Nysa, które wchodz¹ w sk³ad systemu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Nysy
K³odzkiej i Odry. Jej g³ówne dop³ywy na terenie naszego województwa to: Bystrzyca (K³odzka), Bia³a
L¹decka, Bystrzyca Dusznicka, cinawka i Budzówka. Zlewnia ma charakter zró¿nicowany, z du¿¹ iloci¹
obszarów ochrony przyrody, ale równie¿ zurbanizowany, z wieloma miejscowociami o charakterze tury-

Nysa K³odzka
Rzeka Nysa K³odzka jest lewobrze¿nym dop³ywem Odry, do której uchodzi w 181,3 km, na terenie
województwa opolskiego. Ca³kowita d³ugoæ Nysy
K³odzkiej wynosi 181,7 km. Rzeka bierze pocz¹tek
w województwie dolnol¹skim, przez które przep³ywa
na odcinku o d³ugoci 89,4 km. Nysa K³odzka zasila
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Wykres I.2.2. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Nysie K³odzkiej powy¿ej
Miêdzylesia (km 167,0) w latach 1995-2007

stycznym czy uzdrowiskowym. Rzeka Nysa K³odzka
jest odbiornikiem cieków z mechaniczno-biologicznych oczyszczalni cieków w: Miêdzylesiu, Bystrzycy K³odzkiej, K³odzku i Bardzie.
Na terenie województwa dolnol¹skiego Nysa
K³odzka badana by³a w 2007 r. w 4 przekrojach pomiarowo-badawczych, na odcinku o d³ugoci 89,4
km, obejmuj¹cym rzekê od róde³ a¿ do wylotu z naszego województwa. Badana by³a w ramach monitoringu diagnostycznego w jej górnym biegu w punkcie
powy¿ej Miêdzylesia w km 167,0. Pozosta³e przekroje objête by³y monitoringiem operacyjnym:
§ powy¿ej ujcia Bia³ej L¹deckiej, km 133,6,
§ poni¿ej K³odzka, km 124,1,
§ poni¿ej ujcia Budzówki, km 97,6.
Badane by³y tak¿e w przekrojach ujciowych dop³ywy Nysy K³odzkiej: Bystrzyca (K³odzka), Jod³ówka, Budzówka i Truj¹ca. Trzy du¿e dop³ywy Nysy
K³odzkiej  Bia³a L¹decka, Bystrzyca Dusznicka
i cinawka omówione s¹ oddzielnie.
Wody w punkcie powy¿ej Miêdzylesia, km 167,0,
charakteryzowa³y siê III klas¹ jakoci. Przekrój ten
zlokalizowany jest w pocz¹tkowym odcinku rzeki,
gdzie wystêpuj¹ jedynie nieliczne, rozproszone ród³a
zanieczyszczeñ i wiêkszoæ parametrów od wielu ju¿
lat osi¹ga poziom I lub II klasy jakoci. Jedynie podwy¿szona iloæ bakterii coli (IV klasa) wskazuje na
mo¿liwoæ niewielkiego oddzia³ywania antropogenicznego. Stê¿enie azotanów mieci³o siê znacznie
poni¿ej poziomu zagro¿enia, odpowiadaj¹c II klasie
jakoci. Wartoæ BZT5 nie przekracza³a granic II kla-

sy jakoci. Przewodnoæ charakteryzuj¹ca zasolenie,
utrzymywa³a siê na poziomie I klasy.
W nastêpnym punkcie kontrolnym, usytuowanym
powy¿ej ujcia Bia³ej L¹deckiej, zdecydowana wiêkszoæ parametrów fizykochemicznych odpowiada³a
I lub II klasie. Zawartoæ zwi¹zków organicznych
charakterystyczna by³a dla II klasy ze wzglêdu ma
BZT5 i ogólny wêgiel organiczny. W grupie substancji biogennych oprócz amoniaku i azotu Kjeldahla,
które nie przekracza³y granic I klasy, iloæ pozosta³ych biogenów wskazywa³a na II klasê jakoci.
Poni¿ej K³odzka, w przekroju zlokalizowanym
w km 124,1, jakoæ wody pogorszy³a siê. Zawartoæ
zwi¹zków organicznych charakteryzowanych przez
BZT5 odpowiada³a IV klasie jakoci. Poziom poszczególnych substancji biogennych by³ zró¿nicowany, najczêciej w³aciwy II-III klasie, przy czym III
klasê stwierdzono w przypadku amoniaku, azotynów
i fosforu ogólnego. Natomiast zawartoæ fosforanów
wzros³a a¿ do poziomu V klasy.
W przekroju zlokalizowanym poni¿ej ujcia Budzówki (wylot z województwa) poziom zwi¹zków organicznych odpowiada³ II klasie ze wzglêdu na BZT5
i ogólny wêgiel organiczny. Iloæ substancji biogennych charakterystyczna by³a najczêciej dla II lub III
klasy, przy czym III klasie odpowiada³o stê¿enie azotynów i fosforanów. Pozosta³e badane parametry fizykochemiczne utrzymywa³y siê na poziomie I-II klasy.
Jakoæ wody w porównaniu do stwierdzonej w poprzednim punkcie kontrolnym (poni¿ej K³odzka),
w zakresie niektórych parametrów by³a nieco lepsza,
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obni¿y³a siê np. wartoæ BZT5 i iloæ fosforanów, jednak stê¿enie m. in. azotanów, azotu ogólnego i zawiesin wzros³o.
Bystrzyca Dusznicka
Badania jakoci wody w ramach monitoringu operacyjnego prowadzono w przekroju ujciowym do
Nysy K³odzkiej w km 0,6. Badany by³ równie¿
w punkcie ujciowym Kamienny Potok, dop³yw Bystrzycy Dusznickiej.
Oczyszczalnie, które odprowadzaj¹ cieki do Bystrzycy Dusznickiej to: mechaniczno-biologiczna,
z podwy¿szonym stopniem usuwania biogenów, grupowa oczyszczalnia cieków w Polanicy Zdroju, która przyjmuje cieki z Polanicy Zdroju, Szczytnej
i Dusznik Zdroju oraz mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia cieków Rozlewni Wody Mineralnej
w Polanicy Zdroju.
W przekroju ujciowym Bystrzycy Dusznickiej
stwierdzono, ¿e odczyn wody odpowiada³ III klasie,
ze wzglêdu na lekk¹ alkalizacjê. Wskanik BZT5
i ogólny wêgiel organiczny, parametry okrelaj¹ce zawartoæ w wodzie substancji organicznych, odpowiada³y II klasie jakoci. Poziom substancji biogennych
charakterystyczny by³ dla III klasy, o czym zdecydowa³a zawartoæ azotynów i fosforanów. Wiêkszoæ
pozosta³ych biogenów mieci³a siê w granicach II klasy jakoci. Jakoæ wody w Bystrzycy Dusznickiej od
lat utrzymuje siê na zadowalaj¹cym poziomie. Wahania w stê¿eniach poszczególnych parametrów nie s¹
du¿e. Podobnie by³o w przekroju ujciowym tej rzeki,
badanym w 2007 r.

Kamienny Potok w punkcie ujciowym prowadzi³ wody dobrej jakoci, w których badane parametry
odpowiada³y I-II klasie, przy czym w granicach II klasy mieci³a siê zawartoæ ogólnego wêgla organicznego oraz substancji biogennych w zakresie azotu Kjeldahla, azotanów, azotynów i fosforanów. Wszystkie
pozosta³e analizowane parametry odpowiada³y I klasie.
cinawka
Rzeka cinawka bierze pocz¹tek na terenie Polski,
w Górach Wa³brzyskich. Poni¿ej Goliñska rzeka
wp³ywa na terytorium Czech, które opuszcza powy¿ej
T³umaczowa. Odt¹d, a¿ do ujcia do Nysy K³odzkiej
w km 124,0 jako jej lewobrze¿ny dop³yw, przep³ywa
przez terytorium Polski. Sumaryczna d³ugoæ odcinków rzeki znajduj¹cych siê na terenie Polski wynosi
40,9 km (ca³kowita d³ugoæ cinawki to 62,0 km).
Zlewnia rzeki jest zró¿nicowana, w górnej czêci ma
charakter górski, w dolnej nizinny. G³ównymi ród³ami zanieczyszczeñ po stronie polskiej s¹ miasta Mieroszów, Soko³owsko i Nowa Ruda.
Jakoæ wody kontrolowana by³a w 3 przekrojach:
§ poni¿ej Goliñska, km 46,3,
§ powy¿ej T³umaczowa, km 25,2,
§ ujcie do Nysy K³odzkiej, km 0,5.
W przekroju zlokalizowanym powy¿ej T³umaczowa prowadzony by³ monitoring diagnostyczny,
a w pozosta³ych punktach monitoring operacyjny.
W pierwszym przekroju badawczym, zlokalizowanym na rzece cinawce poni¿ej Goliñska, zawartoæ
zwi¹zków organicznych odpowiada³a II klasie, ze

Wykres I.2.3. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece cinawce powy¿ej T³umaczowa
(km 25,2) w latach 1995-2007
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wzglêdu na BZT5 i ogólny wêgiel organiczny. W grupie substancji biogennych stwierdzono podwy¿szon¹
do poziomu V klasy zawartoæ fosforanów, natomiast
iloæ azotu Kjeldahla, azotynów i fosforu ogólnego
odpowiada³a III klasie. Azotany i azot ogólny mieci³y siê w granicach II klasy, a pozosta³e badane wskaniki utrzymywa³y siê na poziomie I klasy.
Powy¿ej T³umaczowa, gdzie prowadzony by³ monitoring diagnostyczny, jakoæ wód odpowiada³a klasie III. Zawartoæ zwi¹zków organicznych mieci³a
siê na poziomie tej w³anie (III) klasy ze wzglêdu na
BZT5. III klasie odpowiada³a równie¿ zawartoæ azotanów i azotynów z grupy substancji biogennych, jednak stê¿enie fosforanów w³aciwe by³o IV klasie. Poziom zanieczyszczeñ w tym punkcie od wielu lat ma
charakter sta³y i zmienia siê tylko w niewielkich granicach.
W przekroju ujciowym stê¿enie zwi¹zków organicznych i zawiesin w³aciwe by³o poziomowi II klasy. Zawartoæ substancji biogennych odpowiada³a III
klasie ze wzglêdu na azotany, azotyny i fosforany. Pozosta³e zwi¹zki biogenne charakterystyczne by³y dla
II klasy. W grupie wskaników zasolenia iloæ substancji rozpuszczonych mieci³a siê równie¿ w granicach II klasy. W porównaniu do 2006 r. poprawi³a siê
w tym przekroju jakoæ wody w zakresie zawartoci
zwi¹zków organicznych i substancji biogennych.
W Bystrzycy (K³odzkiej) wiêkszoæ badanych
parametrów odpowiada³a I klasie jakoci, tylko trzy
wskaniki w³aciwe by³y II klasie. W granicach II klasy jakoci mieci³y siê nastêpuj¹ce parametry: BZT5
okrelaj¹ce zawartoæ zwi¹zków organicznych oraz
azot Kjeldahla i azotany nale¿¹ce do grupy substancji
biogennych.
Rzeka Bia³a L¹decka prowadzi³a wody, w których zawartoæ zwi¹zków organicznych odpowiada³a
II klasie ze wzglêdu na BZT5 i ogólny wêgiel organiczny. Substancje biogenne, takie jak azot Kjeldahla,
azotany, azotyny i fosforany równie¿ odpowiada³y poziomowi II klasy, natomiast pozosta³e badane zwi¹zki
biogenne mieci³y siê w granicach I klasy. W punkcie
tym ¿aden z badanych wskaników nie przekroczy³
granic II klasy, charakterystycznej dla wód dobrej ja-

koci. Jakoæ rzeki w punkcie usytuowanym w miejscowoci ¯elazno od lat utrzymuje siê na doæ dobrym poziomie.
Zawartoæ zwi¹zków organicznych w Jod³ówce
odpowiada³a poziomowi III klasy ze wzglêdu na
BZT5, natomiast iloæ ogólnego wêgla organicznego
charakterystyczna by³a dla II klasy. Stê¿enie azotu
Kjeldahla i fosforanów w³aciwe by³o IV klasie jakoci, a pozosta³e substancje biogenne mieci³y siê
w granicach II-III klasy. Inne badane wskaniki,
w tym z grupy zasolenia, nie przekracza³y granic
I klasy.
W Budzówce iloæ zwi¹zków organicznych okrelonych na podstawie wskanika BZT5 odpowiada³a
III klasie jakoci, zawartoæ ogólnego wêgla organicznego w³aciwa by³a II klasie. W zakresie substancji
biogennych stwierdzono V klasê jakoci ze wzglêdu
na wysok¹ zawartoæ fosforanów. Podwy¿szona by³a
równie¿ iloæ fosforu ogólnego i azotanów, odpowiadaj¹ca IV klasie. Pozosta³e badane substancje biogenne mieci³y siê w granicach III klasy. Poziom zasolenia odpowiada³ III klasie ze wzglêdu na zawartoæ
substancji rozpuszczonych, iloæ zawiesin w³aciwa
by³a II klasie.
Porównuj¹c jakoæ wody w rzece Budzówce
w 2007 r. do 2005 i 2006 r., kiedy to zrealizowano
dwie istotne inwestycje w zlewni tej rzeki, mianowicie zakoñczono modernizacjê oczyszczalni cieków
w Z¹bkowicach l¹skich i oddano do eksploatacji now¹ oczyszczalniê cieków w Kamieñcu Z¹bkowickim, stwierdzono poprawê jakoci wody w zakresie
stê¿eñ zwi¹zków organicznych oraz niektórych
zwi¹zków biogennych.
Odczyn wody w Truj¹cej odpowiada³ III klasie ze
wzglêdu na lekk¹ alkalizacjê. Zawartoæ zwi¹zków,
organicznych charakteryzowanych przez BZT5 oraz
ogólny wêgiel organiczny, odpowiada³a II klasie jakoci. W rzece stwierdzono wysok¹, charakterystyczn¹
dla V klasy, zawartoæ zwi¹zków fosforu. Pozosta³e
substancje biogenne odpowiada³y klasie I-II. Zasolenie wody w³aciwe by³o dla II klasy, ze wzglêdu na
przewodnoæ i zawartoæ substancji rozpuszczonych.

2.3.4. Zlewnia O³awy
Rzeka O³awa jest lewobrze¿nym dop³ywem rzeki
Odry o d³ugoci ca³kowitej 91,7 km. Zlewnia ma charakter rolniczy, o intensywnej produkcji upraw w jej
rodkowym biegu. Znacz¹ce ród³a zanieczyszczeñ
po³o¿one w górnej czêci zlewni to oczyszczalnie
w Ziêbicach, Henrykowie i Wi¹zowie.
W monitoringu diagnostycznym rzeka badana by³a w punkcie ujciowym do Odry w km 2,4. Jakoæ
wód w ramach monitoringu operacyjnego kontrolowana by³a w przekrojach:
§ most drogowy Kazanów-Nowolesie, km 67,1,

§ poni¿ej Strzelina, km 54,0,
§ powy¿ej ujcia Gnojnej, km 41,6.
Poniewa¿ rzeka wraz zasilaj¹cym j¹ Kana³em
Przerzutowym stanowi ród³o wody pitnej dla miasta
Wroc³awia, jej zlewnia objêta jest równie¿ monitoringiem w³aciwym dla wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludnoci w wodê do spo¿ycia w punktach na
rzece O³awie w km 7,4 oraz na Kanale Przerzutowym
(Psarskim Potoku).
W 2007 r. badano równie¿ w przekrojach ujciowych stan czystoci dop³ywów O³awy: Krynki, Gnojnej, Zielonej i Brochówki.
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Rzeka najbardziej zanieczyszczona jest w górnym
biegu, gdzie dziewiêæ parametrów przekracza poziom
IV i V klasy. S¹ to wskaniki charakteryzuj¹ce zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi i biogennymi,
w³aciwe dla cieków komunalnych. Powy¿ej ujcia
Gnojnej klasê IV przekraczaj¹ ju¿ tylko dwa parametry  BZT5 i fosforany. W punkcie ujciowym nie ma
parametrów przekraczaj¹cych IV klasê jakoci.
Rzeka O³awa od kilku lat charakteryzuje siê ustabilizowanym poziomem zanieczyszczeñ, dla wiêkszoci wskaników nie przekraczaj¹cym III klasy. W roku 2007 na ujciu do Odry odnotowano III klasê jakoci i stan ten nie zmienia siê od lat.
Uchodz¹ce do O³awy dwa dop³ywy  Gnojna
i Kana³ Przerzutowy  wp³ywaj¹ na poprawê jej ja-

koci, gdy¿ praktycznie w obu tych dop³ywach nie ma
parametrów przekraczaj¹cych IV klasê (w Gnojnej
tylko zawartoæ tlenu rozpuszczonego, zapewne przy
ma³ych przep³ywach w okresie letnim).
W uchodz¹cej do O³awy powy¿ej Strzelina Krynce szeæ parametrów przekracza znacznie poziom IV
i V klasy, a ich charakter wskazuje na dop³yw cieków
bytowo-gospodarczych.
Na zanieczyszczenie ciekami wskazuj¹ równie¿
parametry w dwóch dop³ywach O³awy uchodz¹cych
do niej na terenie m. Wroc³awia  Zielonej i Brochówce. Zw³aszcza ta ostatnia wykazuje (i to od wielu lat) znaczne zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi i biogennymi.

Wykres I.2.4. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece O³awie na ujciu do Odry (km 2,0)
w latach 1993-2007

2.3.5. Zlewnia lêzy
Rzeka lêza jest lewobrze¿nym dop³ywem rzeki
Odry. Jej d³ugoæ wynosi 78,6 km, a powierzchnia
zlewni 971,7 km2. Zlewnia ma charakter typowo rolniczy, z du¿ym obszarem upraw. Na terenie zlewni
brak jest wiêkszych orodków miejskich, a jedynym
miastem jest licz¹ca blisko 4000 mieszkañców Niemcza, jednak¿e jest to obszar dosyæ zurbanizowany,
z du¿¹ iloci¹ orodków gminnych, jak: Jordanów l¹ski, £agiewniki, ¯órawina czy Kobierzyce. Do lêzy
 poprzez Ma³¹ lêzê  odprowadzane s¹ równie¿
cieki z oczyszczalni w Strzelinie.
W monitoringu diagnostycznym rzeka badana by³a w punkcie ujciowym do Odry. W ramach monito-

ringu operacyjnego badania prowadzone by³y w punktach:
§ poni¿ej Cukrowni £agiewniki, km 55,0,
§ poni¿ej ujcia Ma³ej lêzy, km 36,8,
oraz na dop³ywach lêzy: Ma³ej lêzie poni¿ej
Pluskawki i na ujciu do lêzy, a tak¿e na dwóch
mniejszych dop³ywach  ¯órawce i Kasinie w punktach ujciowych.
W górnym biegu rzeki jedynie wartoci trzech parametrów przekraczaj¹ poziom IV klasy jakoci. S¹
to: azotany, fosforany i fosfor ogólny, co wiadczyæ
mo¿e o dop³ywie niedostatecznie oczyszczonych cieków. Na ca³ej d³ugoci rzeki wartoci tych parametrów utrzymuj¹ siê na zbli¿onym poziomie, przy lek-
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kim wzrocie w punkcie ujciowym, co oznacza pewien wp³yw dop³ywów lêzy.
Rzeka na ujciu do Odry charakteryzowa³a siê IV
klas¹ jakoci i stan ten  z niewielkimi zmianami 
utrzymuje siê od wielu lat. Mimo widocznego i znacz¹cego obni¿enia siê poziomu zanieczyszczeñ w porównaniu do lat dziewiêædziesi¹tych w dalszym ci¹gu
stwierdza siê wysokie wartoci zwi¹zków biogennych.
W rzece Ma³ej lêzie w pierwszym punkcie tylko
trzy parametry  azotany, fosfor ogólny i substancje
rozpuszczone przekraczaj¹ poziom klasy IV. W punk-

cie ujciowym takich parametrów jest ju¿ szeæ przy
jednoczesnym wzrocie stê¿eñ maksymalnych. Spowodowane jest to ciekami odprowadzanymi
z oczyszczalni w Górcu (dla m. Strzelina).
Dwa pozosta³e badane dop³ywy  ¯órawka i Kasina  s¹ bardzo z³ej jakoci. Zdecydowana wiêkszoæ
parametrów przekracza poziom IV i V klasy przy stosunkowa wysokich wartociach maksymalnych BZT5,
azotanów, zawi¹zków fosforu i przewodnoci. W ¯órawce dodatkowo wyst¹pi³y bardzo wysokie wartoci
zawiesiny. Wszystko to wiadczy o dop³ywie niedostatecznie oczyszczonych cieków komunalnych.

Wykres I.2.5. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece lêzie na ujciu do Odry (km 2,4)
w latach 1993-2007

2.3.6. Zlewnia Bystrzycy
Bystrzyca jest lewobrze¿nym dop³ywem Odry
o d³ugoci 95,2 km. Najwa¿niejsze jej dop³ywy to
Strzegomka wraz z wpadaj¹c¹ do niej Pe³cznic¹, Pi³awa i Czarna Woda. Bystrzyca zasila dwa zbiorniki zaporowe: w Lubachowie oraz w Mietkowie. Do zlewni
trafiaj¹ oczyszczone cieki z Wa³brzycha, widnicy,
aglomeracji dzier¿oniowskiej, wiebodzic, Strzegomia, K¹tów Wroc³awskich i innych mniejszych miejscowoci.
W 2007 r. Bystrzyca w ramach monitoringu operacyjnego badana by³a w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych:
§ powy¿ej oczyszczalni Jugowice, km 80,6,
§ poni¿ej widnicy i powy¿ej ujcia Pi³awy,
km 60,0,

§ powy¿ej zbiornika Mietków, km 50,7.
Monitoring diagnostyczny prowadzono w punktach: powy¿ej m. G³uszyca, km 88,4 oraz na ujciu do
Odry, km 1,2. Dodatkowo w km 78,0, powy¿ej zbiornika Lubachów, kontrolowano jakoæ wód pod k¹tem
wykorzystania do celów wodoci¹gowych.
Równoczenie badane by³y zlewnie dop³ywów
rzeki Bystrzycy: Pi³awy, Czarnej Wody, Strzegomki,
których jakoæ zosta³a omówiona oddzielnie, a tak¿e
kilka mniejszych dop³ywów Bystrzycy w punktach ujciowych: Walimka, M³ynówka i Witoszówka, po³o¿one w górnej czêci zlewni.
Górna czêæ zlewni Bystrzycy charakteryzuje siê
dobr¹, wzglêdnie umiarkowan¹ jakoci¹ wód.
W punkcie powy¿ej G³uszycy poziom zanieczyszczeñ
ma charakter stabilny i wiêkszoæ wskaników nie
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przekracza II klasy jakoci. Jedynie zwiêkszona liczba
bakterii coli typu fekalnego wskazuje na niewielkie
oddzia³ywania antropogeniczne w tej czêci zlewni.
W punktach powy¿ej zbiornika Lubachów oraz dop³ywach tej czêci zlewni wartoci maksymalne badanych parametrów nie przekraczaj¹ poziomu III klasy
jakoci. Pogorszenie jakoci nastêpuje w rodkowej
czêci zlewni, miedzy zbiornikami Lubachów i Mietków. Iloæ parametrów przekraczaj¹cych poziom IV
klasy wzrasta do szeciu i s¹ to wskaniki odnosz¹ce
siê do zwi¹zków biogennych. Spowodowane jest to
wp³ywem cieków odprowadzanych z oczyszczalni
w Zawiszowie (dla widnicy) oraz  poprzez rzekê Pi³awê  z oczyszczalni w aglomeracji dzier¿oniowskiej. W przekroju ujciowym Bystrzycy do Odry tylko jeden parametr  azot Kjeldahla  przekroczy³ poziom IV klasy, mimo i¿ na tym odcinku dop³ywa do
Bystrzycy zanieczyszczona rzeka Strzegomka. Pozytywnie na jakoæ wód Bystrzycy na tym odcinku oddzia³ywuje zbiornik Mietków, gdzie nastêpuje wyrównanie sk³adu wód i redukcja wielu zanieczyszczeñ.
Dla wiêkszoci wskaników obserwuje siê powolny,
ale wyrany trend obni¿ania siê ich wartoci w ostatnich latach.

dop³ywami przep³ywa przez tereny zurbanizowane.
Do rzeki Pi³awy  bezporednio lub poprzez jej dop³ywy  odprowadzane s¹ cieki z oczyszczalni w Pi³awie, Bielawie, Dzier¿oniowie i Pieszycach, a do potoku Gni³y  z oczyszczalni w Mocisku.
Jakoæ wody w rzece Pi³awie w 2007 r. badano
w 2 przekrojach pomiarowych:
§ powy¿ej Pi³awy Górnej, km 44,0,
§ ujcie do Bystrzycy, km 0,5.
W przekroju ujciowym prowadzono monitoring
diagnostyczny. Jednoczenie z rzek¹ kontrolowany
by³ w ramach monitoringu operacyjnego w przekroju
ujciowym jej dop³yw  Gni³y Potok.
We wszystkich badanych przekrojach parametry
charakteryzuj¹ce zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi i biogennymi przekraczaj¹ poziom IV lub V
klasy jakoci. Rzeka w przekroju ujciowym w 2007 r.
osi¹gnê³a IV klasê jakoci. W porównaniu do lat ubieg³ych jej stan nieco poprawi³ siê. Mimo znacznego obni¿enia siê poziomu wiêkszoci wskaników rzeka nadal zalicza siê do jednej z najbardziej zanieczyszczonych. Wysokie pozostaj¹ stê¿enia fosforu oraz zanieczyszczenie bakteriologiczne spowodowane odprowadzanymi do rzeki ciekami.

Pi³awa
Rzeka Pi³awa jest prawobrze¿nym dop³ywem Bystrzycy, uchodz¹cym do niej w km 59,7. Ca³kowita
d³ugoæ Pi³awy wynosi 45,6 km. Rzeka poprzez dop³ywy odwadnia m. in. tereny nale¿¹ce do Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Pi³awa wraz z niektórymi

Czarna Woda
Rzeka Czarna Woda, prawobrze¿ny dop³yw Bystrzycy, badana by³a w ramach monitoringu diagnostycznego w punkcie ujciowym. Równoczenie badany by³ jej prawobrze¿ny dop³yw  potok Gni³a na ujciu do Bystrzycy.

Wykres I.2.6. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Bystrzycy powy¿ej G³uszycy
(km 88,4) w latach 1995-2007
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Wykres I.2.7. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Bystrzycy - ujcie do Odry
(km 1,2) w latach 1993-2007

Wykres I.2.8. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Pi³awie  ujcie do Bystrzycy
(km 0,5) w latach 1995-2007
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Najwiêkszym ród³em zanieczyszczeñ w zlewni
Czarnej Wody s¹ cieki z oczyszczalni w Sobótce.
W 2007 r. wody rzeki charakteryzowa³y siê III klas¹
jakoci i stan ten utrzymuje siê od kilku lat. Tylko jeden parametr  wartoæ maksymalna stê¿enia fosforanów  przekroczy³ poziom IV klasy jakoci. Mimo tego, trend zmian z wielolecia nie jest jednoznaczny 
zdarza³y siê lata gdzie stê¿enia niektórych parametrów, zw³aszcza zwi¹zków biogennych, by³y relatywnie wysokie.
W dop³ywaj¹cym do Czarnej Wody potoku Gni³a
7 parametrów przekracza poziom IV i V klasy, z czego wiêkszoæ odnosi siê do zwi¹zków biogennych. Na
jakoæ wód potoku wp³yw maja cieki odprowadzane
z oczyszczalni w Pustkowie ¯urawskim. Niska zawartoæ tlenu rozpuszczonego mo¿e wynikaæ z niewielkiego przep³ywu w rzece w miesi¹cach letnich.
Strzegomka
Rzeka Strzegomka jest lewobrze¿nym dop³ywem
Bystrzycy. Do rzeki odprowadzane s¹ cieki z Wa³brzycha, wiebodzic i Strzegomia.
Monitoring diagnostyczny w 2007 r. prowadzono
w punkcie ujciowym do Bystrzycy. W przekroju poni¿ej ujcia Czy¿ynki w km 64,0 jakoæ wód badano
pod k¹tem wykorzystywania do celów wodoci¹gowych. W ramach monitoringu operacyjnego badaniami objêto rzekê Strzegomkê w nastêpuj¹cych punktach pomiarowo-kontrolnych:
§ poni¿ej Dobromierza, km 58,9,
§ poni¿ej Strzegomia, km 47,2,

oraz jej dop³ywy: potok Czarnucha w przekroju ujciowym i Pe³cznicê.
W tej ostatniej  ze wzglêdu na charakter odprowadzanych do niej zanieczyszczeñ  badania wykonywane by³y w 3 przekrojach pomiarowo-kontrolnych:
§ poni¿ej Wa³brzycha, km 24,1,
§ poni¿ej oczyszczalni Ciernie km 10,0,
§ ujcie do Strzegomki, km 0,2.
W rzece Strzegomce w przekrojach zlokalizowanych powy¿ej ujcia Pe³cznicy (km 43,6) zdecydowana wiêkszoæ badanych parametrów nie przekracza³a
poziomu klasy IV. Powy¿ej tej granicy mieci³y siê
stê¿enia maksymalne azotanów i azotynów. W przekroju ujciowym w IV klasie jakoci znalaz³y siê wartoci miarodajne substancji rozpuszczonych i fosforanów. Miarodajne stê¿enia pozosta³ych wskaników,
aczkolwiek uleg³y zwiêkszeniu, nie przekroczy³y poziomu IV klasy jakoci. Wzrost wartoci tych wskaników, zw³aszcza substancji rozpuszczonych i przewodnoci, spowodowany by³ przez zanieczyszczenia
wnoszone przez rzekê Pe³cznicê.
Mimo w dalszym ci¹gu wysokiego poziomu wielu
wskaników zanieczyszczenia widoczny staje siê
trend ich systematycznego obni¿ania siê w wodach
Strzegomki w kolejnych latach.
Potok Czarnucha by³ znacznie zanieczyszczony.
Jego wody by³y s³abo natlenione, zawartoæ tlenu rozpuszczonego by³a niska i odpowiada³a V klasie. Iloæ
zwi¹zków organicznych w³aciwa by³a III klasie jakoci. Wysoki by³ poziom fosforanów charakterystyczny
dla V klasy, zawartoæ azotanów i azotynów odpowia-

Wykres I.2.9. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Czarnej Wodzie  ujcie do Bystrzycy (km 0,5) w latach 1993-2007
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da³a IV klasie, a wiêkszoæ pozosta³ych zwi¹zków
biogennych mieci³a siê w granicach III klasy. Wskaniki zasolenia odpowiada³y II-III klasie jakoci. Potok
ten przep³ywa przez typowe tereny wiejskie z rozproszonymi ród³ami zanieczyszczeñ.
Pe³cznica nale¿y do najbardziej zanieczyszczonych rzek w zlewni Bystrzycy. W pierwszym badanym przekroju pomiarowo-kontrolnym poziom V klasy przekroczy³y wartoci BZT5, azotu Kieldahla,
przewodnoci i substancji rozpuszczonych. Spowodo-

wane jest to zarówno dop³ywem nieoczyszczonych
cieków jak i odprowadzaniem do Pe³cznicy zasolonych wód do³owych z odwadniania kopalñ. W kolejnym przekroju pomiarowo-kontrolnym oprócz wymienionych wczeniej parametrów poziom IV klasy
przekraj¹ równie¿ stê¿enia zwi¹zków biogennych. Na
tym odcinku do Pe³cznicy odprowadzane s¹ cieki
z oczyszczalni w Cierniach. Ten stan utrzymuje siê a¿
do ujcia do Strzegomki.

Wykres I.2.10. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Strzegomce  ujcie do Bystrzycy
(km 0,2) w latach 1993-2007

2.3.7. Zlewnia Widawy
Rzeka Widawa jest prawobrze¿nym dop³ywem
rzeki Odry o d³ugoci 103,2 km. Pocz¹tek swój bierze
w okolicach Miêdzyborza na obszarze Wzgórz Trzebnickich. Pocz¹tkowy odcinek o d³ugoci ok. 20 km,
przed nowym podzia³em administracyjnym kraju
znajdowa³ siê na terenie by³ego województwa kaliskiego. Na kolejnym odcinku rzeka przep³ywa przez
województwo opolskie, by poni¿ej Namys³owa wejæ
ponownie na teren województwa dolnol¹skiego.
W 2007 r. w zlewni Widawy w ramach monitoringu operacyjnego badania prowadzone by³y na rzece
Widawie w punktach pomiarowo-kontrolnych:
§ most B. Krzywoustego, km 15,0,
§ ujcie do Odry, km 0,5,
oraz na dop³ywach Widawy: wierznej, Olenicy,
Granicznej w punktach ujciowych i Dobrej  poni¿ej
Dobroszyc i na ujciu do Widawy.

Pierwszy punkt pomiarowo kontrolny na Widawie
usytuowany by³ w km 15,0 i obrazuje jakoæ wód
zlewni poni¿ej ujcia Olenicy. W punkcie tym piêæ
parametrów przekroczy³o poziom IV klasy jakoci. S¹
to wskaniki charakteryzuj¹ce zanieczyszczenia organiczne i zwi¹zkami biogennymi. W kolejnym przekroju  na ujciu do Odry  tylko dwa parametry przekroczy³y poziom IV klasy, przy czym wzros³a w porównaniu z poprzednim przekrojem zawartoæ tlenu
rozpuszczonego. Mimo dwóch znacz¹cych róde³ zanieczyszczeñ tj. rzeki Dobrej i oczyszczalni Pola Osobowickie, jakie na tym odcinku mog³yby wp³ywaæ na
wody Widawy, jej jakoæ na tym odcinku nie uleg³a
pogorszeniu.
Rzeka wierzna jest prawobrze¿nym dop³ywem
Widawy uchodz¹cym do niej w km 34,6. W tym roku
po raz pierwszy zosta³a objêta badaniami, nie ma wiêc
¿adnego punktu odniesienia do zmian jakoci w niej
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zachodz¹cych. W punkcie ujciowym dwa maksymalne stê¿enia dwóch parametrów  azotanów i azotu
ogólnego przekroczy³y poziom IV klasy jakoci. Wartoci pozosta³ych wskaników zanieczyszczenia
zwi¹zkami organicznymi i biogennymi mieci³y siê
w III klasie. Wskazuje to na mo¿liwoæ dop³ywu nieoczyszczonych cieków.
W rzece Olenicy szeæ parametrów przekroczy³o
poziom IV klasy jakoci wód. By³y to wskaniki charakteryzuj¹ce zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi i biogennymi. Rzeka jest odbiornikiem cieków
z oczyszczalni dla m. Olenica.
Rzeka Graniczna jest lewobrze¿nym dop³ywem
Widawy uchodz¹cym do niej w km 32,7. Równie¿
i ten dop³yw badany by³ po raz pierwszy. Na ujciu
wartoæ tylko jednego parametru przekroczy³a poziom
IV klasy jakoci  by³a to zawartoæ tlenu rozpuszczonego. Bior¹c pod uwagê ¿e maksymalne stê¿enia
wiêkszoci pozosta³ych badanych wskaników mie-

ci³y siê w II klasie jakoci, niska zawartoæ tlenu mog³a wynikaæ z ma³ego przep³ywu wody w miesi¹cach
letnich.
W zlewni rzeki Dobrej znajduj¹ siê dwie oczyszczalnie cieków  w Dobroszycach i w Mirkowie,
z których cieki maj¹ du¿y wp³yw na jakoæ jej wód.
W przekroju poni¿ej Dobroszyc stê¿enia maksymalne
piêciu parametrów przekraczaj¹ poziom IV (w tym
tlen rozpuszczony) i V klasy jakoci (wskaniki charakteryzuj¹ce zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi i biogennymi). W przekroju ujciowym iloæ
wskaników przekraczaj¹cych poziom tych dwóch
klas wzrasta i praktycznie tylko wskaniki charakteryzuj¹ce zanieczyszczenia mineralne pozostaj¹ na poziomie III klasy.
Niskie wartoci tlenu rozpuszczonego obserwowane w niemal¿e wszystkich badanych przekrojach
w du¿ej czêci mog¹ wynikaæ z niewielkich przep³ywów w tych ciekach w okresie letnim.

2.3.8. Zlewnia Kaczawy

stanowi¹cy podstawowy element systemu zaopatrzenia miasta Legnicy w wodê do picia. Nysa Szalona
jest odbiornikiem zanieczyszczeñ obszarowych z okolicznych terenów wiejskich i miejscowoci o nie
w pe³ni uregulowanej gospodarce wodno-ciekowej.
Jedyn¹ oczyszczalni¹ cieków odprowadzaj¹c¹
oczyszczone cieki do rzeki Nysy Szalonej jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia cieków dla
miasta Bolkowa.
Rzeka badana by³a w ramach monitoringu operacyjnego w dwóch przekrojach pomiarowych:
§ poni¿ej Bolkowa, km 39,9,
§ powy¿ej zbiornika S³up, km 14,0.
Ponadto w przekroju ujciowym Nysy Szalonej do
Kaczawy, km 0,1 kontrolowano przydatnoæ wód do
celów pitnych.
Kontrol¹ w ramach monitoringu operacyjnego objêto równie¿ dop³yw rzeki Nysy Szalonej  Jawornik
w przekroju most na drodze Jawor-Mylibórz, km 1,0.
Do oceny w³¹czono równie¿ wyniki badañ w punkcie
na ujciu do Kaczawy w km 0,1, prowadzonych w ramach monitoringu wodoci¹gowego.
Analizuj¹c wyniki badañ wzd³u¿ biegu rzeki Nysy
Szalonej mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w poszczególnych
przekrojach wartoci wiêkszoci wskaników obni¿aj¹ siê. Na stan jakoci wód rzeki du¿y wp³yw maj¹
sp³ywy powierzchniowe zarówno ze wsi, jak i okolicznych pól oraz ród³a zanieczyszczeñ zlokalizowane w jej górnym biegu.
Stê¿enia wskaników fizycznych w badanych
punktach pomiarowych odpowiada³y klasie I (z wyj¹tkiem odczynu w przekroju poni¿ej Bolkowa). W grupie wskaników organicznych wartoci BZT5 zmniejsza³y siê w poszczególnych punktach wraz z biegiem
rzeki. Maksymalne stê¿enia tlenu rozpuszczonego odpowiada³y klasie I. W wiêkszoci punktów stwierdzo-

Kaczawa
Rzeka Kaczawa jest lewobrze¿nym dop³ywem
Odry o ca³kowitej d³ugoci 83,9 km. Jej g³ówne dop³ywy to: Czarna Woda, Skora, Nysa Szalona i Wierzbiak. Na rzece Kaczawie, w miejscowoci Smokowice, znajduje siê ujêcie wody pitnej dla miasta Legnicy. G³ównymi ród³ami zanieczyszczeñ w zlewni s¹
miasta Z³otoryja, Jawor, Legnica i Prochowice.
W 2007 roku rzeka Kaczawa badana by³a w ramach monitoringu diagnostycznego w jednym przekroju pomiarowo kontrolnym  ujcie do Odry, km
3,2. W ramach monitoringu operacyjnego badania
prowadzono w przekroju powy¿ej wierzawy, km
67,0. Dodatkowo w Kaczawie, na wysokoci ujêcia
dla m. Legnicy w km 28,0 prowadzono badania przydatnoci wód do celów pitnych.
W Kaczawie wartoci stê¿eñ miarodajnych nie
przekracza³y poziomu III klasy (wyj¹tek stanowi³
ogólny wêgiel organiczny w przekroju powy¿ej wierzawy). Na ujciu do Odry maksymalne stê¿enia parametrów charakteryzuj¹cych zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi i biogennymi wprawdzie rosn¹,
ale nie przekracza³y poziomu III klasy jakoci.
Od roku 2000 notuje siê pozytywn¹ tendencjê obni¿ania siê wielu wskaników zanieczyszczenia. Zaobserwowano znaczny spadek wartoci wskaników
biogennych, tj. fosforu ogólnego i azotu ogólnego.
Stê¿enia tych zanieczyszczeñ utrzymywa³y siê
w ostatnich latach na poziomie II klasy. Stwierdza siê
równie¿ stopniowy spadek wartoci BZT5.
Nysa Szalona
Rzeka jest prawobrze¿nym dop³ywem Kaczawy
o d³ugoæ 51,0 km. Na rzece Nysie Szalonej poni¿ej
Jawora usytuowany jest zbiornik retencyjny S³up,
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Wykres I.2.11. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Kaczawie - ujcie do Odry
(km 3,2) w latach 1993-2007

no podwy¿szon¹ zawartoæ substancji biogennych 
zwi¹zków azotu oraz fosforu. Przekroczenia wartoci
tych zanieczyszczeñ odpowiadaj¹cych klasie IV i klasie V odnotowano w przekroju poni¿ej Bolkowa. Zasolenie wód rzeki w badanych punktach kontrolnych
na Nysie Szalonej utrzymywa³o siê na poziomie klasy
I i II.
Jawornik, dop³yw Nysy Szalonej, wprowadza³
wody o podwy¿szonej zawartoci azotanów odpowiadaj¹cych klasie III. W grupie wskaników fizycznych
maksymalna wartoæ odczynu przekroczy³a wartoæ
graniczn¹ dla klasy V. Stê¿enia pozosta³ych badanych
wskaników w przekroju ujciowym mieci³a siê
w I b¹d II klasie jakoci.
Czarna Woda
Rzeka Czarna Woda jest ciekiem III rzêdu o d³ugoci 48,0 km. Rzeka przep³ywa przez tereny gmin:
Gromadka, Chojnów, Mi³kowice i miasto Legnica. Na
stan czystoci wód rzeki wp³yw maj¹ zarówno jej dop³ywy jak i ród³a zanieczyszczeñ, z których cieki
odprowadzane s¹ bezporednio do rzeki.
W 2007 roku rzeka Czarna Woda badana by³a
w ramach monitoringu operacyjnego w 2 punktach
pomiarowo-kontrolnych:
§ most w Jaroszówce, km 22,2
§ ujcie do Kaczawy, km 0,5.
Kontrol¹ w ramach monitoringu operacyjnego objêto równie¿ dop³ywy Czarnej Wody w przekrojach
ujciowych:
§ Karkoszka, km 1,8,

§ Skora, km 0,3,
§ Lubiatówka, km 3,0,
§ Paw³ówka, km 0,2.
W obu badanych przekrojach pomiarowych Czarnej Wody obserwuje siê znacznie podwy¿szone wartoci ogólnego wêgla organicznego odpowiadaj¹ce IV
i V klasie. Wartoci substancji rozpuszczonych i przewodnictwa nieznacznie ros³y wraz z biegiem rzeki
i mieci³y siê w granicach I i II klasy. Dodatkowo
w przekroju ujciowym, przy niskiej zawartoci tlenu
rozpuszczonego, odnotowano wysokie wartoci zawiesiny i BZT5 odpowiadaj¹ce V klasie. Stwierdzono
równie¿ przekroczenia w grupie zanieczyszczeñ
zwi¹zkami biogennymi  wartoci zwi¹zków azotu
i fosforu odpowiada³y IV i V klasie.
Wody badane w przekrojach ujciowych rzek Karkoszki i Paw³ówki charakteryzowa³y siê wysokimi
wartociami wskaników biogennych i organicznych.
Przekroczone tu zosta³y stê¿enia graniczne dla klasy
V wartoci wskaników zwi¹zków azotu i fosforu
oraz BZT5. W obu przekrojach ujciowych odnotowano nisk¹ zawartoæ tlenu rozpuszczonego. Stê¿enia
ogólnego wêgla organicznego odpowiada³y klasie IV
i V. W przekroju ujciowym rzeki Paw³ówki stwierdzono najwy¿sze, odpowiadaj¹ce z³ej klasie, wartoci
przewodnictwa i substancji rozpuszczonych.
W przekrojach ujciowych rzek Skory i Lubiatówki odnotowano wysokie odpowiadaj¹ce klasie IV
wartoci azotanów oraz dodatkowo azotynów w przekroju rzeki Lubiatówka. Stê¿enia pozosta³ych wska-
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ników biogennych w obu punktach mieci³y siê w II
b¹d III klasie, wartoci wskaników fizycznych
z wyj¹tkiem zawiesiny (III klasa) odpowiada³y klasie
I. Wartoci ogólnego wêgla organicznego mieci³y siê
II klasie, a BZT5 w klasie III. W grupie zanieczyszczeñ wskaników zasolenia stê¿enia substancji rozpuszczonych i przewodnictwa w obu punktach odpowiada³y klasie II.
Wierzbiak
Rzeka jest ciekiem III rzêdu, prawobrze¿nym dop³ywem Kaczawy o d³ugoci 44,4 km. Rzeka przep³ywa przez tereny rolnicze, przez co jest nara¿ona na obszarowe sp³ywy zanieczyszczeñ z pól uprawnych po³o¿onych na obszarze jej zlewni. Na rzece wybudowano zbiornik retencyjny Mciwojów, którego podstawow¹ funkcj¹ jest magazynowanie wody dla potrzeb
rolnictwa (nawadnianie).
W roku 2007 Wierzbiak badany by³ w ramach monitoringu operacyjnego w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych:
§ powy¿ej zbiornika Mciwojów, km 37,7,
§ poni¿ej m. Lubieñ, km 17,0,
§ poni¿ej ujcia Kopaniny, km 3,3.
Kontrol¹ w ramach monitoringu operacyjnego objêto równie¿ potok Ch³odnik w przekroju powy¿ej jeziora Koskowickiego, km 0,5.
Rzeka Wierzbiak prowadzi³a wody o podwy¿szonej zawartoci wskaników biogennych i tlenowych.
W grupie wskaników tlenowych najni¿sze wartoci

2.3.9. Zlewnia Baryczy
Barycz
Rzeka Barycz jest du¿ym prawobrze¿nym dop³ywem Odry, o d³ugoci 133,0 km, z czego w granicach
województwa dolnol¹skiego znajduje siê 110,0 km.
W obrêbie zlewni rzeki Baryczy wystêpuj¹ obszary
i obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych
objête ró¿nymi formami ochrony prawnej, które zajmuj¹ oko³o 43% powierzchni zlewni. G³ównymi ród³ami zanieczyszczeñ na terenie dolnol¹skiej czêci
zlewni s¹ miasta Milicz, ¯migród, Trzebnica, Góra
i W¹sosz.
Monitoringiem diagnostycznym objêto punkt ujciowy do Odry, km 0,5. Monitoring operacyjny prowadzony by³ w nastêpuj¹cych punktach pomiarowo-kontrolnych:
§ powy¿ej m. ¯migród i ujcia rz. S¹siecznicy,
km 55,9,
§ powy¿ej ujcia Orli, km 36,6.
Ponadto monitoringiem objête zosta³y dop³ywy
Baryczy: Czarna Woda, Pr¹dnia, Polska Woda, S¹siecznica i Orla w ich punktach ujciowych.
We wszystkich trzech przekrojach pomiarowo-kontrolnych na rzece Baryczy stê¿enia maksymalne
tylko kilku wskaników zanieczyszczenia przekroczy-

tlenu rozpuszczonego, mieszcz¹ce siê w klasie V, odnotowano w punkcie powy¿ej zbiornika Mciwojów.
Wartoci BZT5 odpowiada³y III-IV klasie czystoci.
Stê¿enia substancji biogennych wzrasta³y wraz z biegiem rzeki. Najwy¿sze zawartoci tych zanieczyszczeñ zaobserwowano w przekroju poni¿ej ujcia Kopaniny, odnotowano tu przekroczenia wartoci granicznych dla klasy V stê¿eñ: amoniaku, azotu Kjeldahla i fosforanów. Powodem takiego stanu jakoci
wód s¹ powierzchniowe sp³ywy zanieczyszczeñ z terenów wiejskiej zabudowy mieszkalno-gospodarczej
oraz gruntów rolnych. Wartoci wskaników fizycznych mieci³y siê w I klasie z wyj¹tkiem zawiesiny
ogólnej, której wysokie stê¿enia odpowiadaj¹ce klasie
IV zanotowano w przekroju poni¿ej m. Lubieñ, w pozosta³ych punktach wartoci tego parametru odpowiada³y klasie III. Zasolenie wód rzeki w poszczególnych
przekrojach ulega³o niewielkim wahaniom, odnotowano tu zarówno wzrosty, jak i spadki stê¿eñ tych zanieczyszczeñ. Wartoci przewodnictwa mieci³y siê
w granicach klasy II, wartoci substancji rozpuszczonych odpowiada³y klasie III.
Prawostronny dop³yw, Ch³odnik, prowadzi³ wody
o podwy¿szonej zawartoci zawiesiny ogólnej, substancji rozpuszczonych, azotanów, azotynów, azotu
ogólnego i fosforanów, których to wartoci maksymalne odpowiada³y IV i V klasie jakoci. Wartoci
wskaników tlenowych z wyj¹tkiem tlenu rozpuszczonego (II) mieci³y siê w klasie III.

³y poziom IV klasy jakoci (nie odnotowano V klasy).
W pierwszym badanym przekroju powy¿ej ¯migrodu
i ujcia S¹siecznicy by³a to wartoæ azotu Kjeldahla,
w drugim wêgla organicznego, a w trzecim  na ujciu
do Odry  wêgla organicznego i azotanów.
Na ujciu do Odry wody rzeki charakteryzowa³y
siê IV klas¹ jakoci. Odnotowano tu wzrost stê¿eñ
oraz z³y stan sanitarny wód. Wp³yw na jakoæ wód
w tym punkcie maj¹ przede wszystkim zanieczyszczone dop³ywy Baryczy  Orla i Polski Rów, zbieraj¹ce zanieczyszczenia pochodzenia komunalnego
i rolniczego z terenu województwa wielkopolskiego.
Rzeka Czarna Woda jest prawobrze¿nym dop³ywem Baryczy uchodz¹cym do niej w km 100,6. Przewa¿aj¹ca czêæ zlewni le¿y na terenie województwa
wielkopolskiego. W punkcie ujciowym maksymalne
stê¿enia trzech parametrów przekroczy³y poziom IV
klasy jakoci: tlenu rozpuszczonego, azotanów i azotu
ogólnego. Wartoci wskaników charakteryzuj¹cych
zanieczyszczenia organiczne i zwi¹zkami biogennymi
mieci³y siê generalnie w III klasie jakoci.
Rzeka Polska Woda jest lewostronnym dop³ywem
Baryczy uchodz¹cym do niej w km 94,0. Poziom IV
klasy jakoci przekroczy³y wartoci maksymalne
BZT5, amoniaku, azotu Kjeldahla i azotanów oraz tlenu rozpuszczonego (V klasa).
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Wykres I.2.12. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Baryczy, ujcie do Odry (km 2,0)
w latach 1993-2007

Rzeka Pr¹dnia jest lewostronnym dop³ywem Baryczy uchodz¹cym do niej w km 87,9. W przekroju ujciowym poziom IV klasy jakoci przekroczy³y maksymalne stê¿enia piêciu parametrów charakteryzuj¹cych zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi, przy
stosunkowo niskim poziomie stê¿eñ zwi¹zków biogennych. Oba wymienione wy¿ej dop³ywy le¿¹ na obszarze intensywnej gospodarki rybnej na Stawach Milickich, st¹d te¿ podwy¿szone wartoci niektórych parametrów mog¹ mieæ zwi¹zek z dokonywanymi na
tym terenie przerzutami wody z poszczególnych
obiektów hodowlanych.
S¹siecznica
Rzeka S¹siecznica jest lewobrze¿nym dop³ywem
Baryczy, uchodz¹cym do niej w km 54,3. W 2007 r.
rzeka badana by³a w ramach monitoringu diagnostycznego na ujciu do Baryczy w km 0,5. Równoczenie  w ramach monitoringu operacyjnego  badany
by³ w punkcie ujciowym dop³yw S¹siecznicy, G³êboki Rów.
W 2007 r. wody S¹siecznicy charakteryzowa³y siê
IV klas¹ jakoci, o stopieñ gorsz¹ ni¿ w latach poprzednich. Poziom klasy IV przekroczy³a zawartoæ
tlenu rozpuszczonego, barwa oraz stan sanitarny wód,
pozosta³e parametry charakteryzuj¹ce zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi i biogennymi mieci³y
siê w III klasie jakoci. O klasyfikacji zdecydowa³y
nadmierne stê¿enia cyjanków (choæ by³a to tylko incydentalnie jedna wysoka wartoæ). W ostatnich la-

tach nast¹pi³o znaczne ustabilizowanie stanu rzeki.
Wyrany spadek poziomu zanieczyszczeñ od 2000 r.
wi¹¿e siê z uruchomieniem oczyszczalni cieków
w Trzebnicy.
W lewobrze¿nym dop³ywie S¹siecznicy  G³êbokim Rowie wartoci maksymalne wiêkszoci badanych parametrów osi¹gnê³y poziom IV klasy jakoci
(w V klasie znalaz³y siê azot ogólny i fosforany). Rzeka  poprzez swój dop³yw Polsk¹ Wodê  jest odbiornikiem cieków z oczyszczalni w Trzebnicy.
Orla
Rzeka Orla jest prawobrze¿nym dop³ywem Baryczy o d³ugoci 88 km uchodz¹cym do niej w km 34,6
w m. W¹sosz. D³ugoæ rzeki na terenie województwa
dolnol¹skiego wynosi ok. 18 km.
G³ówne ród³a zanieczyszczeñ Orli znajduj¹ siê na
terenie województwa wielkopolskiego. S¹ to miasta:
Komin, Krotoszyn, Miejska Górka i Jutrosin oraz
poprzez dop³yw Mas³ówka  miasto Rawicz. Na terenie Dolnego l¹ska jedynym ród³em zanieczyszczeñ
jest miasto W¹sosz, które do tej pory nie ma ostatecznie uregulowanej gospodarki wodno-ciekowej.
Rzeka w 2007 r. badana by³a w ramach monitoringu diagnostycznego w przekroju pomiarowo-kontrolnym na ujciu do Baryczy w km 2,0. W km 15,3 w m.
Korzeñsko prowadzony by³ monitoring zwi¹zków
azotu pochodzenia rolniczego. Równoczenie w ramach monitoringu operacyjnego badane by³y dop³ywy Orli  Kana³ M³yñski, Kana³ Stawnik i Mas³ówka.
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Wykres I.2.13. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece S¹siecznicy na ujciu do Baryczy,
(km 0,5) w latach 1993-2007

Wykres I.2.14. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Orli na ujciu do Baryczy
(km 2,0) w latach 1993-2007
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Rzeka wp³ywa na teren województwa dolnol¹skiego bardzo zanieczyszczona. Wartoci miarodajne
stê¿eñ zwi¹zków biogennych s¹ bardzo wysokie
i przekraczaj¹ poziom IV i V klasy jakoci. Ten stan
utrzymuje siê równie¿ w przekroju na ujciu do Baryczy, gdzie oprócz zwi¹zków biogennych poziom IV
klasy osi¹ga wartoæ BZT5, a poziom klasy V wartoæ
OWO, chocia¿ wartoci stê¿eñ maksymalnych zwi¹zków biogennych s¹ ni¿sze ni¿ w przekroju w Korzeñsku. W przekroju ujciowym odnotowano  podobnie
jak w latach poprzednich  IV klasê czystoci. Porównuj¹c stê¿enia wskaników zanieczyszczeñ w wieloleciu nie obserwuje siê jednoznacznych tendencji
zmian, zw³aszcza zwi¹zków biogennych  ich stê¿enia nadal pozostaj¹ wysokie.
Kana³ M³yñski jest lewostronnym dop³ywem Orli. W przekroju ujciowym piêæ parametrów charakteryzuj¹cych zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi osi¹gnê³o poziom V klasy jakoci. Poniewa¿ kana³
przep³ywa przez obszar, na którym prowadzona jest
gospodarka rybacka w stawach, stan ten mo¿e byæ
wywo³any odprowadzaniem do wód rzeki zrzutów ze
stawów hodowlanych.
Kana³ Stawnik jest równie¿ lewostronnym dop³ywem Orli. W przekroju ujciowym wartoci maksymalne stê¿eñ niektórych parametrów charakteryzuj¹cych zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi osi¹gnê³y poziom IV klasy jakoci. Kana³ równie¿ w³¹czony jest w system gospodarki rybackiej na stawach
hodowlanych.
Mas³ówka jest prawostronnym dop³ywem rzeki
Orli uchodz¹cym do niej w km 12,7. Rzeka jest silnie
zanieczyszczona, wiêkszoæ maksymalnych stê¿eñ
wskaników zanieczyszczenia osi¹ga poziom V klasy
jakoci. Na poziomie III klasy mieszcz¹ siê jedynie
wskaniki charakteryzuj¹ce zanieczyszczenie zwi¹zkami mineralnymi, Rzeka jest odbiornikiem cieków
z oczyszczalni w Rawiczu.

Polski Rów
Rzeka Polski Rów jest lewostronnym dop³ywem
Baryczy uchodz¹cym do niej w km 2,0. Rzeki Polski
Rów i Kopanica stanowi¹ system zlewni wzajemnie
po³¹czonych sztucznymi kana³ami i przepustami,
z czêciowo regulowanym przep³ywem.
W 2007 roku Polski Rów badany by³ w przekroju
ujciowym do Baryczy w km 3,2 w ramach monitoringu diagnostycznego oraz poni¿ej ujcia Rowu l¹skiego w km 23,2 w ramach monitoringu zwi¹zków azotu.
Oprócz tego na rzece Kopanicy prowadzony by³ monitoring zwi¹zków azotu pochodzenia rolniczego, a na
dop³ywach Polskiego Rowu  l¹skim Rowie I i II monitoring operacyjny w punktach ujciowych.
Zwiêkszony poziom zwi¹zków biogennych odnotowano w Kopanicy i Polskim Rowie w przekroju ujciowym (poni¿ej Kopanicy). W Polskim Rowie wartoci miarodajne praktycznie wszystkich analizowanych parametrów przekracza³y poziom IV, a wiele
z nich V klasy jakoci. Bior¹c pod uwagê relatywnie
niskie wartoci stê¿eñ zwi¹zków biogennych w przekroju poni¿ej ujcia l¹skiego Rowu (powy¿ej ujcia
Kopanicy) to rzeka Kopanica w sposób istotny oddzia³uje na jakoæ Polskiego Rowu. Rzeka Kopanica
jest odbiornikiem cieków m.in. z oczyszczalni dla m.
Leszna.
l¹ski Rów I jest lewostronnym dop³ywem Polskiego Rowu. W przekroju na ujciu stê¿enia maksymalne wiêkszoci parametr ów oznaczanych w ramach monitoringu operacyjnego przekroczy³y poziom
IV lub V klasy. Jedynie wartoci azotu ogólnego i parametrów charakteryzuj¹cych zasolenie by³y nieco
ni¿sze. Rzeka jest odbiornikiem cieków z oczyszczalni dla m. Góra.
l¹ski Rów II ³¹czy Polski Rów z Barycz¹. Z wyj¹tkiem czterech wszystkie wartoci maksymalne stê¿eñ pozosta³ych parametrów przekroczy³y poziom IV
i V klasy jakoci.

2.3.10. Zlewnia Rudnej
Rudna jest lewostronnym dop³ywem Odry o d³ugoci 31,3 km, do której uchodzi w km 391,6. Na jakoæ wód rzeki w jej rodkowym biegu maj¹ wp³yw
wody infiltracyjne ze zbiornika odpadów poflotacyjnych ¯elazny Most.
W 2007 r. rzeka badana by³a w ramach monitoringu operacyjnego w nastêpuj¹cych przekrojach:
§ poni¿ej ujcia Moskorzynki i Kalinówki,
km 15,2,
§ poni¿ej Cukrowni G³ogów, km 1,0.
Kontrol¹ w ramach monitoringu operacyjnego objêto równie¿ dop³ywy Rudnej:
§ Kalinówkê  most na drodze Rudna-Grêbocice,
km 1,0,
§ Moskorzynkê  ujcie do Rudnej, km 1,0.
W wodach rzeki Rudna i jej dop³ywach odnotowa-

no podwy¿szone zawartoci parametrów zasolenia.
Wartoci przewodnoci w badanych przekrojach odpowiada³y III klasie, substancje rozpuszczone  IV
klasie. W grupie wskaników tlenowych najni¿sze
wartoci tlenu rozpuszczonego (klasa IV) odnotowano
w przekroju ujciowym rzeki. Stê¿enia parametrów fizycznych i biogennych by³y na poziomie I i II klasy
jakoci z wyj¹tkiem azotanów i azotu ogólnego
w punkcie poni¿ej Moskorzynki i Kalinówki, gdzie
wartoci tych zanieczyszczeñ odpowiada³y klasie III.
Dop³ywy, rzeki Kalinówka i Moskorzynka, wprowadza³y do Rudnej wody o wysokiej zawartoci substancji rozpuszczonych i przewodnoci. Stê¿enia tych
zanieczyszczeñ przekracza³y wartoæ graniczn¹ okrelon¹ dla klasy V. Zawartoæ zawiesiny ogólnej
w punkcie na Moskorzynce odpowiada³a IV klasie,
natomiast w punkcie na Kalinówce mieci³a siê w kla-
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sie III. Stê¿enia substancji biogennych w przekroju ujciowym rz. Kalinówki odpowiada³y I i II klasie,
w przekroju na rz. Moskorzynce wiêkszoæ wskaników biogennych odpowiada³a III klasie. Wskanik za-

nieczyszczenia zwi¹zkami organicznymi BZT5 w obu
punktach ujciowych nie przekracza³ norm ustalonych
dla III klasy.

2.3.11. Zlewnia Bobru

§ poni¿ej Lwówka l¹skiego (W³odzice M³.), km
161,8,
§ powy¿ej ujcia Bobrzycy, km 137,5.
Dodatkowo w 2 punktach prowadzono kontrolê
przydatnoci wód do celów wodoci¹gowych: powy¿ej
ujêcia w Wojanowie, km 215,4 i powy¿ej ujêcia Dêbrznik (poni¿ej Zadrny, potoku Lesk), km 245,3.
W ramach monitoringu operacyjnego badano równie¿ dop³ywy Bobru: Zadrnê, Lesk (2ppk), £omnicê
(2 ppk), Kamienn¹ i Bobrzycê (w przekrojach ujciowych) oraz Wrzosówkê, Podgórn¹ i Czerwonkê, które
zosta³y scharakteryzowane oddzielnie. Oddzielnie te¿
opisano dwie zlewnie Bobru  Szprotawê i Kwisê.
Wody Bobru badane w ramach monitoringu operacyjnego charakteryzowa³y siê zadowalaj¹c¹ jakoci¹
z wyj¹tkiem wysokiego stê¿enia fosforanów na poziomie V klasy w przekroju powy¿ej zbiornika Pilchowickiego.
Woda Bobru w przekroju wodowskazu Kamienna
Góra wykazywa³a III klasê z zakresie wskaników takich jak: BZT5, azot Kjeldahla, azotyny i fosforany.
Pozosta³e badane wskaniki fizykochemiczne odpowiada³y II lub I klasie.
W przekroju powy¿ej ujêcia wody Dêbrznik, poza
bardzo du¿ym zanieczyszczeniem bakteriologicznym

Bóbr
Rzeka Bóbr jest jednym z najwiêkszych dop³ywów Odry. Ca³kowita d³ugoæ rzeki wynosi 271,6 km,
z czego poza granicami Polski znajduje siê odcinek
ok. 2 km. Uchodzi on do Odry w km 516,2 jej lewego
brzegu na terenie województwa lubuskiego. Górna
zlewnia Bobru obejmuje poprzez lewobrze¿ne dop³ywy  £omnicê z Jedlic¹ oraz Kamienn¹ z Wrzosówk¹
i Podgórn¹  prawie ca³e polskie Karkonosze.
G³ównymi ród³ami zanieczyszczeñ rzeki Bóbr s¹
cieki bytowe i przemys³owe z orodków miejskich:
z Kamiennej Góry, z Jeleniej Góry, Boles³awca i z terenu gmin miejsko-wiejskich: Lubawki, Wlenia,
Lwówka l¹skiego oraz cieki bytowe z wiejskich
orodków gminnych takich jak: Kamienna Góra, Marciszów, Janowice Wielkie, Je¿ów Sudecki, Boles³awiec.
W monitoringu diagnostycznym rzeka badana by³a w przekroju powy¿ej ujêcia w Wojanowie w km
215,4. W ramach monitoringu operacyjnego rzekê
kontrolowano w 4 przekrojach pomiarowych:
§ wodowskaz Kamienna Góra, km 248,0,
§ powy¿ej zbiornika Pilchowice (Siedlêcin) 198,8,

Wykres I.2.15. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Bóbr powy¿ej ujêcia w Wojanowie (km 215,4) w latach 1993-2007
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na poziomie V klasy, badane parametry nie przekracza³y III klasy. Na poziomie III klasy zarejestrowano
nastêpuj¹ce wskaniki: BZT5, azotyny i fosforany. Pozosta³e badane oznaczenia odpowiada³y II lub I klasie.
Powy¿ej ujêcia wody w Wojanowie, poza bardzo
du¿ym zanieczyszczeniem bakteriologicznym na poziomie V klasy, woda wykazywa³a III klasê w zakresie BZT5. Pozosta³e badane oznaczenia odpowiada³y
II lub I klasie.
Powy¿ej zbiornika Pilchowice wysokie stê¿enie
fosforanów odpowiada³o V klasie, natomiast wskaniki takie jak: BZT5, ChZTMn, ogólny wêgiel organiczny, azotyny i fosfor ogólny wykazywa³y III klasê. Pozosta³e badane parametry odpowiada³y II lub I klasie.
Poni¿ej Lwówka l¹skiego wskaniki takie jak:
odczyn, BZT5 i azotyny wykazywa³y III klasê, a pozosta³e badane parametry fizykochemiczne odpowiada³y II lub I klasie.
Bóbr powy¿ej dop³ywu Bobrzycy wykazywa³ III
klasê w zakresie BZT5 oraz azotynów. Pozosta³e badane parametry fizykochemiczne odpowiada³y II lub
I klasie.
Dop³ywy Bobru z terenu Sudetów rodkowych
Na tym obszarze badania w ramach monitoringu
operacyjnego prowadzone by³y na dwóch prawostronnych dop³ywach górnego Bobru  Zadrnej i Lesku.
Rzeka Zadrna jest prawostronnym dop³ywem Bobru o d³ugoci ok. 16 km, uchodz¹cym do niego w km
247,8 na terenie Kamiennej Góry. Ocena wyników badañ w przekroju ujcia wykaza³a wysok¹ wartoæ
wskanika zanieczyszczenia zwi¹zkami organicznymi
 BZT5 na poziomie ustalonym dla IV klasy. Parametry takie jak: odczyn, ChZTMn, azot Kjeldahla, azotyny i fosforany odpowiada³y III klasie. Pozosta³e badane wskaniki utrzymywa³y siê w II lub I klasie.
Potok Lesk jest prawostronnym dop³ywem Bobru
uchodz¹cym do niego w km 243,2. Ocena wyników
badañ w przekroju powy¿ej Grzêdzkiego Potoku wykaza³a z³¹ jakoæ wody. Wysoka wartoæ wskanika
zanieczyszczenia zwi¹zkami organicznymi  BZT5,
amoniak, azot Kjeldahla, fosforany i fosfor ogólny odpowiada³y V klasie. Parametry takie jak: tlen rozpuszczony i azotyny utrzymywa³y siê w IV klasie. Pozosta³e badane wskaniki nie przekracza³y III klasy.
W przekroju ujcia potok Lesk wykazywa³ niezadowalaj¹c¹ jakoæ  IV klasê w zakresie wskaników
takich jak: azot Kjeldahla i fosforany. Pozosta³e badane parametry fizykochemiczne nie przekracza³y III
klasy.
Dop³ywy Bobru z terenu Karkonoszy
Na podstawie przeprowadzonych w 2007 roku badañ dokonana zosta³a ocena jakoci wody dop³ywów
Bobru z terenu Karkonoszy: £omnicy i Kamiennej
w przekrojach ujciowych oraz ich dop³ywów: Wrzosówki, Podgórnej i Czerwonki.

£omnica jest lewostronnym dop³ywem Bobru
o d³ugoci ok. 20 km, uchodz¹cym do niego w km
215,4. Rzeka odwadnia wschodni¹ czêæ Karkonoszy
i po³udniowo-zachodni¹ czêæ Rudaw Janowickich.
Ocena wyników badañ £omnicy w przekroju poni¿ej
Karpacza (w Mi³kowie) wykaza³a wysok¹ wartoæ
wskanika zanieczyszczenia zwi¹zkami organicznymi
(BZT5) na poziomie IV klasy oraz zwiêkszone parametry takie jak: zawiesiny, amoniak i azot Kjeldahla
na poziomie III klasy. Pozosta³e badane wskaniki
fizykochemiczne odpowiada³y I lub II klasie. W przekroju ujcia do Bobru woda £omnicy wykaza³a, poza
bardzo du¿ym zanieczyszczeniem bakteriologicznym
na poziomie V klasy, parametry nie przekraczaj¹ce III
klasy. Na poziomie III klasy zarejestrowano nastêpuj¹ce wskaniki: BZT5, azotyny. Pozosta³e badane parametry fizykochemiczne odpowiada³y I lub II klasie.
Kamienna jest lewostronnym dop³ywem Bobru
o d³ugoci ok. 32,4 km, uchodz¹cym do niego w km
205,6 na terenie Jeleniej Góry. Rzeka odwadnia
wschodni¹ czêæ Gór Izerskich i zachodni¹ czêæ Karkonoszy. Ocena wyników badañ w przekroju ujcia
wykaza³a zadowalaj¹ca jakoæ  klasê III  w zakresie:
wskanika zanieczyszczenia zwi¹zkami organicznymi
BZT5 oraz stê¿enia azotynów. Pozosta³e badane parametry fizykochemiczne odpowiada³y I lub II klasie.
Wrzosówka, prawobrze¿ny dop³yw IV rzêdu
uchodzi do Kamiennej na terenie Cieplic w km 6,2.
Ocena wyników badañ w przekroju poni¿ej Sobieszowa wykaza³a zadowalaj¹cy poziom BZT5, odpowiadaj¹cy III klasie. Pozosta³e badane parametry fizykochemiczne utrzymywa³y siê w I lub II klasie.
Podgórna jest prawostronnym dop³ywem Wrzosówki V rzêdu i uchodzi do niej w km 1,9. Ocena wyników badañ w przekroju powy¿ej ujêcia wody wykaza³a, poza zwiêkszonym zanieczyszczeniem bakteriologicznym na poziomie IV klasy, zanieczyszczenia
zwi¹zkami organicznymi  BZT5 odpowiadaj¹ce III
klasie. Wskaniki: ChZTMn i azot Kjeldahla utrzymywa³y siê w II klasie, a pozosta³e badane parametry
fizykochemiczne odpowiada³y I klasie.
Czerwonka jest prawobrze¿nym dop³ywem VI
rzêdu uchodz¹cym do Podgórnej w km 1,2. Ocena
wyników badañ w przekroju poni¿ej stawów w Podgórzynie wykaza³a du¿e zanieczyszczenie wody. Na
poziomie V klasy zarejestrowano nastêpuj¹ce wskaniki: BZT5, azot Kjeldahla, fosforany i fosfor ogólny.
Odnotowano zwiêkszone do poziomu IV klasy zawiesiny, ChZTMn oraz amoniak. Azotyny i azot ogólny
odpowiada³y III klasie.
Bobrzyca jest prawobrze¿nym dop³ywem III rzêdu, uchodz¹cym do Bobru w km 132,8, kontrolowanym w 2007 r. w ramach monitoringu operacyjnego
w przekroju ujciowym. Ocena wyników badañ
w przekroju powy¿ej ujcia wykaza³a du¿e zanieczyszczenie azotynami i fosforanami na poziomie V
klasy oraz zwiêkszone zanieczyszczenie substancjami
organicznymi (BZT5), amoniakiem, azotanami na poziomie IV klasy.
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Szprotawa
Rzeka Szprotawa jest prawobrze¿nym dop³ywem
Bobru, do którego uchodzi w km 97,5. D³ugoæ ca³kowita rzeki wynosi 57,6 km. Powy¿ej Przemkowa
Szprotawa przep³ywa przez du¿e obszary bagien i stawów. ród³em zanieczyszczeñ wód rzeki s¹ wprowadzane do niej cieki ze róde³ punktowych oraz sp³ywy powierzchniowe z pól.
W roku 2007 rzeka Szprotawa badana by³a w ramach monitoringu operacyjnego w przekroju pomiarowo-kontrolnym poni¿ej Chocianowskiej Wody
w km 40,0. Kontrol¹ w ramach monitoringu operacyjnego objêto równie¿ dop³ywy Szprotawy w ich przekrojach ujciowych:
§ Szprotawica, km 0,1,
§ Kana³ Pó³nocny, km 0,1,
§ K³êbanówka, km 2,0,
§ Chocianowska Woda, km 0,5.
Wody rzeki Szprotawy w badanym przekroju charakteryzowa³y siê wysokimi wartociami substancji
biogennych: amoniaku, azotu Kjeldahla i fosforanów
przekraczaj¹cymi dopuszczalne normy dla klasy V.
Odnotowano tu równie¿ przekroczenie wartoci granicznych dla klasy V tlenu rozpuszczonego, stê¿enia
pozosta³ych badanych wskaników tlenowych: BZT5
i ogólnego wêgla organicznego mieci³y siê w klasie
IV. Wartoci parametrów zasolenia utrzymywa³y siê
na poziomie II i III klasy. Wskaniki fizyczne odpowiada³y warunkom okrelonym dla I klasy jakoci.
Badania prowadzone na dop³ywach Szprotawy
w przekrojach ujciowych na rzekach: Szprotawicy,
Kanale Pó³nocnym, K³êbanówce i Chocianowskiej
Wodzie wykaza³y we wszystkich punktach wysokie
wartoci substancji organicznych i biogennych. Stê¿enia ogólnego wêgla organicznego w wiêkszoci punktów odpowiada³y klasie V. Wody w badanych przekrojach ujciowych charakteryzowa³y siê bardzo nisk¹ zawartoci¹ tlenu rozpuszczonego  wartoci tego
wskanika w wiêkszoci punktów odpowiada³y klasie
V. W grupie zanieczyszczeñ zwi¹zkami biogennymi
najwy¿sze stê¿enia odnotowano w przekroju rzeki
Chocianowska Woda, stê¿enia zwi¹zków azotu i fosforu przekracza³y wartoæ graniczn¹ dla klasy V. Zasolenie wód rzeki w badanych przekrojach ujciowych utrzymywa³o siê na poziomie II i III klasy.
Kwisa
Rzeka Kwisa jest lewostronnym dop³ywem Bobru
o d³ugoci 126,8 km. Górny jej bieg zamykaj¹ dwa
zbiorniki Z³otniki i Lena.
G³ównymi ród³ami zanieczyszczeñ wód rzeki
Kwisy s¹ cieki bytowe i przemys³owe pochodz¹ce
z orodków miejskich tj.: wieradowa Zdroju i Lubania, z terenu gmin miejsko-wiejskich: z Mirska, Lubomierza, Gryfowa l¹skiego, Lenej, Nowogrodca
oraz cieki bytowe z wiejskich orodków gminnych:
Olszyny, Osiecznicy.

W 2007 r. kontrolowano Kwisê w ramach monitoringu operacyjnego w nastêpuj¹cych przekrojach pomiarowo- kontrolnych:
§ poni¿ej wieradowa, km 113,4,
§ poni¿ej ujcia Oldzy, km 98,2,
§ powy¿ej Kliczkówki (Osieczów), km 42,6.
Badano tak¿e dop³ywy Kwisy w przekrojach ujciowych: Oldzê, Potok Mi³oszowski, Olszówkê i Siekierkê.
Ocena wyników badañ Kwisy w przekroju poni¿ej
wieradowa wykaza³a dobr¹ jakoæ wód. Wskaniki
fizykochemiczne nie przekracza³y wartoci granicznych okrelonych dla II klasy czystoci. Wielkoci
charakterystyczne dla II klasy wykazywa³y wskaniki
takie jak: BZT5, ChZTMn, azot Kjeldahla oraz azotany
i fosforany. Pozosta³e badane wskaniki odpowiada³y
I klasie.
W przekroju poni¿ej ujcia Oldzy odnotowano
niezadowalaj¹c¹ jakoæ wód. Wskaniki fizykochemiczne nie przekracza³y wartoci granicznych okrelonych dla IV klasy czystoci. Wielkoci charakterystyczne dla IV klasy wykazywa³y wskaniki takie jak:
BZT5, azot Kjeldahla. Do III klasy zaliczono
ChZTMn, amoniak oraz azotyny i fosfor ogólny. Pozosta³e badane wskaniki odpowiada³y II lub I klasie.
Woda Kwisy w ostatnim punkcie pomiarowym,
powy¿ej Kliczkówki, wykazywa³a zadowalaj¹c¹ jakoæ z uwagi na poziom wskaników: BZT5, azot
Kjeldahla i azotyny, odpowiadaj¹cych III klasie. Pozosta³e badane wskaniki utrzymywa³y siê na poziomie II klasy (ChZTMn, azotany i azot ogólny) lub
I klasy.
Oldza jest prawobrze¿nym dop³ywem Kwisy
uchodz¹cym do niej w km 99,6. Ocena wyników monitoringu operacyjnego prowadzonego w 2007 roku
w przekroju powy¿ej ujcia do Kwisy wykaza³a niezadowalaj¹c¹ jakoæ wód ze wzglêdu na wielkoæ BZT5
na poziomie IV klasy. Wskaniki fizykochemiczne takie jak: azot Kjeldahla i azotyny odpowiada³y III klasie. Pozosta³e badane wskaniki nie przekracza³y wartoci granicznych okrelonych dla II lub I klasy.
Mi³oszowski Potok jest lewobrze¿nym dop³ywem
Kwisy uchodz¹cym do niej w km 83,1. Ocena wyników badañ w przekroju ujcia wykaza³a zadowalaj¹c¹
jakoæ wody o czym decydowa³a wielkoæ BZT5
i azotynów na poziomie III klasy. Pozosta³e badane
wskaniki fizykochemiczne nie przekracza³y wartoci
granicznych okrelonych dla II lub I klasy.
Olszówka jest prawobrze¿nym dop³ywem Kwisy
uchodz¹cym do niej w km 74,2. Ocena wyników badañ w przekroju ujcia wykaza³a zadowalaj¹c¹ jakoæ
wody o czym decydowa³y wskaniki takie jak: BZT5,
azot Kjeldahla, azotany i azotyny (na poziomie III
klasy). Pozosta³e badane wskaniki odpowiada³y II
klasie (azot ogólny, fosforany i fosfor ogólny) lub
I klasie.
Siekierka jest lewobrze¿nym dop³ywem Kwisy
uchodz¹cym do niej w km 70,0. Ocena wyników ba-
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dañ w przekroju ujcia wykaza³a niezadowalaj¹c¹ jakoæ wody ze wzglêdu na wysoki poziom azotynów
na poziomie IV klasy. Wskaniki fizykochemiczne takie jak: BZT5, azot Kjeldahla, azotany i azot ogólny

odpowiada³y III klasie. Pozosta³e badane wskaniki
nie przekracza³y wartoci granicznych okrelonych
dla II lub I klasy.

2.3.12. Zlewnia Nysy £u¿yckiej

bakteriologicznym na poziomie V klasy, pozosta³e badane wskaniki zanieczyszczenia nie przekracza³y
wartoci granicznych III klasy.
Miedzianka jest prawobrze¿nym dop³ywem Nysy
£u¿yckiej uchodz¹cym do niej w km 186,7. Ocena
wyników badañ w przekroju ujcia do Nysy £u¿yckiej
wykaza³a bardzo du¿e zanieczyszczenie zawiesinami
oraz bateriami grupy coli i grupy coli typu ka³owego
na poziomie V klasy. Pozosta³e badane wskaniki nie
przekracza³y wartoci granicznych III klasy.
Witka jest prawobrze¿nym dop³ywem Nysy £u¿yckiej uchodz¹cym do niej w km 167,3. Jej d³ugoæ
wynosi ok. 52 km, z czego w Polsce znajduje siê ujciowy odcinek d³ugoci ok. 11 km. Na rzece usytuowany jest zbiornik zaporowy Niedów, którego g³ównym celem jest gromadzenie wody dla potrzeb zag³êbia turoszowskiego. Do rzeki odprowadzane s¹ cieki
z kilku miejscowoci w Czechach (m.in. z Frydlandu),
a po polskiej stronie z oczyszczalni cieków w Zawidowie.
Ocena wyników badañ w przekroju granicznym
z Republik¹ Czesk¹ wykaza³a poza du¿ym zanieczyszczeniem bakteriologicznym na poziomie V klasy, zadowalaj¹c¹ jakoæ wód. Badane parametry nie
przekracza³y wartoci granicznych III klasy. Wskaniki biogenne odpowiada³y II klasie. Z kolei w przekroju ujcia do Nysy £u¿yckiej Witka wykazywa³a zadowalaj¹cy stan wód. Do III klasy zaliczono takie parametry jak BZT5 i azot Kjeldahla.
W 2007 r. wody rzeki po raz pierwszy osi¹gnê³y
poziom III klasy jakoci. Z analizy trendów wskaników zanieczyszczenia, które najczêciej decydowa³y
o klasyfikacji rzeki wynika, ¿e nie jest to sytuacja
przypadkowa. Od wielu lat mo¿na zaobserwowaæ systematyczne obni¿anie siê stê¿eñ wiêkszoci parametrów. Jedynie poziom zanieczyszczenia bakteriologicznego jest jeszcze stosunkowo wysoki.
Czerwona Woda jest prawobrze¿nym dop³ywem
Nysy £u¿yckiej uchodz¹cym do niej w km 154,8.
Ocena wyników badañ w przekroju ujcia do Nysy
£u¿yckiej wykaza³a zadowalaj¹c¹ jakoæ, o czym decydowa³y wskaniki takie jak: BZT5, azotany, azotyny i azot ogólny na poziomie III klasy.
Jêdrzychowicki Potok jest prawobrze¿nym dop³ywem Nysy £u¿yckiej uchodz¹cym do niej w km
147,4. Ocena wyników badañ w przekroju powy¿ej
ujcia do Nysy £u¿yckiej wykaza³a zadowalaj¹c¹ jakoæ, o czym decydowa³y parametry takie jak: BZT5,
ChZTMn, azotany, azotyny i azot ogólny na poziomie
III klasy.

Nysa £u¿ycka jest lewobrze¿nym dop³ywem Odry
o d³ugoci 251,6 km. Górny odcinek o d³ugoci 53,8
km znajduje siê na terenie Czech. Od km 197,8 Nysa
£u¿ycka jest rzek¹ graniczn¹ Polski i Niemiec. G³ównymi dop³ywami po stronie polskiej s¹: Miedzianka,
Witka, Czerwona Woda, Jêdrzychowicki Potok, a po
stronie niemieckiej: Mandau i Pließnitz. Jakoæ wody
Nysy £u¿yckiej p³yn¹cej wzd³u¿ zachodniej granicy
powiatu zgorzeleckiego zale¿y od wielkoci ³adunków zanieczyszczeñ dop³ywaj¹cych z Czech, Polski
i Niemiec.
W 2007 roku Nysê £u¿yck¹ kontrolowano
w 4 przekrojach pomiarowych:
§ trójpunkt graniczny, km 197,0,
§ m. Mariental-Posada (poni¿ej Turoszowa),
km 177,0,
§ powy¿ej Zgorzelca, km 158,0
§ Pieñsk-Deschka, km 135,0.
Badano tak¿e dop³ywy Nysy £u¿yckiej: Miedziankê, Witkê, Czerwon¹ Wodê i Jêdrzychowicki Potok
w przekrojach ujciowych. Dodatkowo w Witce,
w przekroju granicznym prowadzono monitoring wodoci¹gowy, pod k¹tem oceny przydatnoci wody do
spo¿ycia. W trójpunkcie granicznym oraz na Witce
i Czerwonej Wodzie prowadzono badania w ramach
monitoringu diagnostycznego, w pozosta³ych punktach w ramach monitoringu operacyjnego.
Wody Nysy £u¿yckiej w trójpunkcie granicznym
charakteryzowa³y siê z³¹ jakoci¹, na poziomie V klasy, w zakresie wskaników takich jak: azotyny, bakterie grupy coli oraz bakterie grupy coli typu ka³owego.
W przekroju tym zarejestrowano równie¿ wysokie
wartoci BZT5 i azotanów odpowiadaj¹ce IV klasie.
Parametry takie jak: zawiesiny ogólne, amoniak, azot
Kjeldahla, azot ogólny i fosforany wykazywa³y III
klasê. Woda w tym punkcie charakteryzowa³a siê IV
klas¹ jakoci i stan ten utrzymuje siê od wielu lat.
W przekroju Mariental-Posada, poza bardzo du¿ym zanieczyszczeniem bakteriologicznym na poziomie V klasy, zarejestrowano wysokie wartoci wskaników fizykochemicznych, takich jak: BZT5 i zawiesiny ogólne na poziomie IV klasy. Zawartoæ zwi¹zków biogennych azotu odpowiada³a III klasie.
W nastêpnym przekroju, powy¿ej Zgorzelca odnotowano bardzo du¿¹ iloæ zawiesin na poziomie V klasy. Parametry takie jak BZT5, ChZTMn odpowiada³y
IV klasie. Pozosta³e badane wskaniki fizykochemiczne nie przekracza³y wartoci granicznych III klasy.
W ostatnim badanym przekroju Nysy £u¿yckiej
(Pieñsk-Deschka) poza du¿ym zanieczyszczeniem
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Wykres I.2.16. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Nysie £u¿yckiej w trójpunkcie
granicznym (km 197,0) w latach 1993-2007

Wykres I.2.17. Trendy zmian wybranych wskaników zanieczyszczenia w rzece Witce, Èernousy-Zawidów
(km 10,9) w latach 1993-2007
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2.3.13. Zlewnia £aby
W zlewni £aby na terenie województwa dolnol¹skiego znajduj¹ siê jedynie niewielkie obszary Gór
Orlickich, Sto³owych i Izerskich.
W 2007 roku w ramach monitoringu operacyjnego
badania prowadzone by³y na rzece Klikawie (Szybkiej) w przekroju powy¿ej przejcia granicznego
w Kudowie Zdroju (ok. 1,5 km poni¿ej oczyszczalni
cieków w Kudowie Zdroju). Do Klikawy odprowadzane s¹ cieki z oczyszczalni w Lewinie K³odzkim
i Kudowie Zdroju.
W badanym przekroju rzeki Klikawy zawartoæ
zwi¹zków organicznych odpowiada³a III klasie ze

wzglêdu na BZT5, przy czym iloæ ogólnego wêgla organicznego w³aciwa by³a II klasie. Stê¿enie fosforanów by³o podwy¿szone i charakterystyczne dla V klasy. Zawartoæ pozosta³ych zwi¹zków biogennych odpowiada³a II-III klasie, z wyj¹tkiem amoniaku, którego iloæ nie przekroczy³a granic I klasy. Parametry zasolenia utrzymywa³y siê na poziomie I klasy jakoci.
W porównaniu do ostatnich lat nie stwierdzono
du¿ych zmian w jakoci wody w Klikawie, obserwuje
siê jedynie wahania w stê¿eniach niektórych parametrów. Przyk³adowo w 2007 r. zmniejszy³ siê nieco poziom zawartoci niektórych zwi¹zków biogennych.

2.4. JAKOÆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO BYTOWANIA RYB
2.4.1. Badania jakoci wód przeznaczonych
do bytowania ryb
Zgodnie z art. 156 ust. 2 ustawy Prawo wodne
kontrolê jakoci wód przeznaczonych do bytowania
ryb, skorupiaków i miêczaków w warunkach naturalnych wykonuje Inspekcja Ochrony rodowiska.
Czêstotliwoæ poboru prób i zakres badañ dostosowano do wymogów Rozporz¹dzenia Ministra rodowiska w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody ródl¹dowe bêd¹ce rodowiskiem ¿ycia ryb
w warunkach naturalnych.
Monitoring wód przeznaczonych do bytowania
ryb prowadzony jest przez WIO od 2004 r. W oparciu o wyniki badañ prowadzonych w 2004 i 2005 r.
zmniejszono iloæ punktów, w których by³ prowadzony ten monitoring. Zmiennoæ parametrów jest na tyle ma³a, ¿e badania ograniczono do 2-3 punktów dla
ka¿dej z rzek oraz do potencjalnego zagro¿enia zmiany ich jakoci. W 2007 r. badania by³y przeprowadzone w 19 punktach, wchodz¹cych w sk³ad monitoringu
diagnostycznego.
Przewiduje siê, ¿e w latach kolejnych ten rodzaj
monitoringu bêdzie prowadzony wy³¹cznie w powi¹zaniu z innymi sieciami.
2.4.2. Ocena jakoci wód przeznaczonych do
bytowania ryb
Ocenê jakoci wód przeprowadzono na podstawie
przepisów Rozporz¹dzenia Ministra rodowiska
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody ródl¹dowe bêd¹ce rodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych. Wyniki badañ porównano do
okrelonych w za³¹czniku ww. rozporz¹dzenia wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody ródl¹dowe
bêd¹ce rodowiskiem ¿ycia ryb ³ososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem, ustala siê, w zale¿noci od wartoci granicznych wskaników jakoci wody, dwie kategorie jakoci wody dla ryb:
§ wody ³ososiowe  wody, które stanowi¹ lub
mog¹ stanowiæ rodowisko ¿ycia populacji ryb na-

le¿¹cych do rodzaju Salmo spp., rodziny Coregonidae lub gatunku lipieñ (Thymallus thymallus);
§ wody karpiowe  wody, które stanowi¹ lub
mog¹ stanowiæ rodowisko ¿ycia populacji ryb nale¿¹cych do rodziny karpiowatych (Cyprinidae)
lub innych gatunków, takich jak szczupak (Esox
lucius), okoñ (Perca fluviatilis) oraz wêgorz (Anguilla anguilla).
Analiza wyników badañ w 2007 r. wykaza³a, ¿e
poza jednym punktem wszystkie wody powierzchniowe na terenie Dolnego l¹ska nie spe³niaj¹ wymagañ,
jakim powinny odpowiadaæ wody ródl¹dowe bêd¹ce
rodowiskiem ¿ycia ryb ³ososiowatych i karpiowatych
w warunkach naturalnych. Wody, których jakoæ odpowiada³a wymaganiom dla wód karpiowych
stwierdzono tylko w rzece Nysie K³odzkie w
przekroju powy¿ej Miêdzylesia.
Na ocenê najwiêkszy wp³yw wywar³y stê¿enia
azotu azotanowego i fosforu ogólnego, których nie
odpowiadaj¹ce normom wartoci odnotowano praktycznie we wszystkich badanych punktach. W niektórych przypadkach o dyskwalifikacji decydowa³y wartoci stê¿eñ azotu amonowego, tlenu rozpuszczonego
oraz BZT5. Bardzo czêsto przy przekraczaj¹cych dopuszczalne wartoci stê¿eniach wymienionych wy¿ej
wskaników wartoci pozosta³ych odpowiada³y kategorii ³ososiowe.
2.4.3. Omówienie zmian w stosunku do poprzednich lat
Monitoring wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb karpiowatych i ³ososiowatych
prowadzony jest corocznie od 2004 roku. Wyniki
przeprowadzonych przez ten czas badañ wykazuj¹, ¿e
praktycznie wszystkie przebadane wody Dolnego l¹ska nie spe³niaj¹ wymogów bytowania ryb ³ososiowatych i karpiowatych. Nieznaczny wyj¹tek stanowi kilka rzek górskich, zlokalizowanych w rejonie Kotliny
K³odzkiej, których wody odpowiadaj¹ kategorii wód
karpiowych.
W przeci¹gu czterolecia badañ o dyskwalifikacji
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cieku decydowa³y w wiêkszoci przypadków przekroczenia wartoci stê¿enia azotu azotynowego i fosforu
ogólnego pojawiaj¹ce siê praktycznie w ka¿dym
punkcie pomiarowym. Przekroczenia tych wskani-

ków s¹ niezmiennie notowane w ka¿dym roku. Du¿e
znaczenie w ocenie od pocz¹tku okresu badañ maj¹
tak¿e przekroczenia wartoci BZT5, stê¿eñ azotu amonowego oraz niejonowego amoniaku.

Tabela I.2.2. Wody spe³niaj¹ce wymagania kategorii wód przeznaczonych do bytowania ryb w latach 2004- 2007

2.5. JAKOÆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZAOPATRZENIA
LUDNOCI W WODÊ DO SPO¯YCIA
2.5.1. Badania jakoci wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoci w wodê do
spo¿ycia na terenie Dolnego l¹ska
W celu okrelenia przydatnoci wód powierzchniowych do zaopatrzenia ludnoci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia kontynuowany by³ w 2007 r. monitoring wód zlewni powy¿ej ujêcia.
Przeprowadzono badania wód zlewni powy¿ej
ujêæ wód powierzchniowych w 11 punktach pomiarowych zasilaj¹cych 8 ujêæ z czêstotliwoci¹ pobierania
próbek wody uzale¿nion¹ od liczby u¿ytkowników.
2.5.2. Ocena jakoci wód wykorzystywanych
do zaopatrzenia ludnoci w wodê do spo¿ycia
na terenie województwa dolnol¹skiego
Ocenê jakoci wód przeznaczonych do spo¿ycia
sporz¹dzono na podstawie przepisów Rozporz¹dzenia
Ministra rodowiska z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnoci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia (Dz.U.
2002.204.1728). Wyniki badañ porównano do okrelonych w Za³¹czniku nr 1 ww. rozporz¹dzenia dopuszczalnych wartoci granicznych dla poszczególnych kategorii wody, których nale¿y bezwzglêdnie
przestrzegaæ.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem, ustala siê, w zale¿noci od wartoci granicznych wskaników jakoci wody, trzy kategorie jakoci wody, które z uwagi na ich
zanieczyszczenie musz¹ byæ poddane standardowym
procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spo¿ycia.

Dla parametrów podaje siê wynik klasyfikacji
w postaci:
§ A1 oznacza wodê wymagaj¹c¹ prostego uzdatniania fizycznego;
§ A2 oznacza wodê wymagaj¹c¹ typowego
uzdatniania fizycznego i chemicznego;
§ A3 oznacza wodê wymagaj¹c¹ wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego;
§ non oznacza wodê powierzchniow¹ gorszej jakoci o ni¿ jakoæ klasy A3, która nie mo¿e byæ
ujmowana w celu przeznaczenia na wodê do picia.
Ujêcie Czechnica
Wroc³awskie wodoci¹gi czerpi¹ wodê g³ównie
z zasobów rzeki O³awy zasilanej tzw. systemem przerzutowym z Nysy K³odzkiej. W celu oceny jakoci
wody kierowanej na ujêcie Czechnica prowadzono badania wód O³awy i Kana³u Przerzutowego.
Analiza uzyskanych wyników wykaza³a, ¿e zarówno wody O³awy jak i Kana³u Przerzutowego charakteryzowa³y siê dobr¹ jakoci¹, odpowiadaj¹c¹ kategorii uzdatniania A2. Kategorii A3 odpowiada³o 
podobnie jak w latach poprzednich  stê¿enie manganu w O³awie oraz dodatkowo w Kanale Przerzutowym. Ponadto zaobserwowano w porównaniu do
2006 r. wzrost stê¿enia fenoli w obu rzekach. Wody
Kana³u Przerzutowego wykaza³y z³y stan sanitarny 
wykryto obecnoæ bakterii z rodzaju Salmonella.
Ujêcie Dêbrznik
Ujêcie jest zlokalizowane na rzece Bóbr i dostarcza wodê dla mieszkañców Wa³brzycha i Boguszowa-Gorce.
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Rysunek I.2.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoci w wodê do spo¿ycia na terenie województwa dolnol¹skiego w 2007 r.

Tabela I.2.3. Iloæ wyst¹pieñ badanych wskaników zanieczyszczenia w 2007 r. w odniesieniu do wymagañ, jakim
powinny odpowiadaæ kategorie wód do spo¿ycia
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Porównuj¹c uzyskane wyniki badañ do wartoci
granicznych stwierdzono z³y stan sanitarny rzeki, charakteryzowany liczb¹ bakterii grupy coli i liczb¹ bakterii grupy coli typu fekalnego nie odpowiadaj¹c¹ ¿adnej kategorii jakoci. Kategorii A3 odpowiada³a wartoæ wskanika BZT5. Wartoci stê¿eñ pozosta³ych
wskaników odpowiada³y kategorii A1 i A2.
Ujêcie Przybków
W celu oceny jakoci wód ujmowanych na ujêciu
brzegowym Przybków badano jakoæ wód rzek Kaczawy i Nysy Szalonej. Na Nysie Szalonej zlokalizowany jest zbiornik S³up, stanowi¹cy podstawowy element systemu zaopatrzenia miasta Legnicy w wodê do
picia, który ma na celu gromadzenie i retencjonowanie wód Nysy.
Nysa Szalona prowadzi³a wody dobrej jakoci 
95% wskaników odpowiada³o kategorii A1 lub A2.
Jedynie w przypadku liczby bakterii grupy coli i grupy coli typu fekalnego stwierdzono wyst¹pienie wartoci odpowiadaj¹cych kategorii A3.
W wodach Kaczawy równie¿ w przypadku liczby
bakterii grupy coli i grupy coli typu fekalnego stwierdzono wyst¹pienie wartoci odpowiadaj¹cych kategorii A3. Ponadto kategorii tej odpowiada³a wartoæ
wskanika BZT5. Z prób pobranych z Kaczawy
w 2007 r. wyizolowano bakterie z rodzaju Salmonella.
Zbiornik Lubachów
Na zbiorniku Lubachów funkcjonuje ujêcie wody
przemys³owej i przeznaczonej do picia. ród³em zaopatrzenia zbiornika w wodê jest rzeka Bystrzyca,
która w celu oceny przydatnoci do spo¿ycia badana
by³a w punkcie powy¿ej zbiornika.
Wyniki badañ wykaza³y odpowiadaj¹c¹ kategorii
A3 wartoæ wskanika BZT5 oraz liczbê bakterii grupy coli. Liczba bakterii grupy coli typu fekalnego
przekracza³a dopuszczalne wartoci. Pozosta³e wskaniki odpowiada³y kategorii A1 b¹d A2.
Ujêcie Grabarów
Z ujêcia brzegowego Grabarów w Wojanowie pobiera siê z rzeki Bóbr wodê dla celów komunalnych
miasta Jelenia Góra.
Badania wód Bobru w 2007 r. nie potwierdzi³y wykrytej w latach 2005-2006 obecnoci bakterii z rodzaTabela I.2.4. Liczba punktów, w których jakoæ wód
odpowiada³a poszczególnym kategoriom jakoci
wody do celów wodoci¹gowych w latach 20042007

ju Salmonella. Z kolei stan sanitarny oceniony na podstawie liczby bakterii grupy coli i liczby bakterii grupy coli typu fekalnego by³ z³y w porównaniu do roku
poprzedniego. Pozosta³e wskaniki odpowiada³y kategorii A1 b¹d A2.
Podobnie przedstawia³a siê jakoæ wód £omnicy 
przy stwierdzonym z³ym stanie sanitarnym 95%
wskaników odpowiada³o kategorii A1 lub A2.
Ujêcie Podgórzyn
Ujêcie zlokalizowane na rzece Podgórna zaopatruje w wodê miejscowoci Podgórzyn oraz Jelenia Góra.
W porównaniu do 2006 r. stwierdzono poprawê
stanu sanitarnego  iloci bakterii grupy coli i grupy
coli typu fekalnego odpowiada³a kategorii A3. Pozosta³e wskaniki odpowiada³y kategorii A1 b¹d A2.
Zbiornik Dobromierz
W celu oceny jakoci wód ujmowanych ze zbiornika Dobromierz, który powsta³ w wyniku spiêtrzenia
wód rzeki Strzegomki, badano jakoæ Strzegomki powy¿ej zbiornika.
Badania ponownie wykaza³y dobr¹ przydatnoæ
wód do spo¿ycia w zakresie wskaników fizykochemicznych (kategoria A1 lub A2). Z kolei na podstawie
liczby bakterii grupy coli typu fekalnego oceniono jakoæ wód jako nie spe³niaj¹ca standardów przydatnoci do celów wodoci¹gowych. Nie stwierdzono obecnoci bakterii z rodzaju Salmonella.
Zbiornik Zatonie
Na zbiorniku zlokalizowane jest ujêcie zaopatruj¹ce m. in. miejscowoci Bogatynia i Sieniawka. W celu oceny jakoci ujmowanych wód badano jakoæ rzeki Witki, zasilaj¹cej zbiornik, w punkcie powy¿ej
zbiornika.
Podobnie jak w roku poprzednim badania wykaza³y nie odpowiadaj¹c¹ standardom liczbê bakterii grupy coli typu ka³owego. Liczba bakterii grupy coli odpowiada³a kategorii A3. Stê¿enia pozosta³ych wskaników odpowiada³y kategorii A1 b¹d A2.
Podsumowanie
Analiza wyników badañ z lat 2004-2007 nie wykaza³a zmian w ocenie przydatnoci wód do celów wodoci¹gowych.
Badania prowadzone na terenie Dolnego l¹ska
wykaza³y brak wód wymagaj¹cych prostego uzdatniania fizycznego (kategoria A1). Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ rzek zaopatruj¹cych ujêcia prowadzi³a wody odpowiadaj¹ce kategorii A2, niewielki odsetek  kategorii A3. W analizowanym okresie nie stwierdzono wód
o jakoci ni¿szej ni¿ A3, która nie mog³aby byæ ujmowana w celu przeznaczenia do spo¿ycia.
Wielkoci poszczególnych wskaników niekiedy
nie odpowiada³y dopuszczalnym wartociom. Najczêciej dotyczy³o to wskaników stanu sanitarnego 
liczby bakterii grupy coli i liczby bakterii grupy coli
typu fekalnego.
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2.6. JAKOÆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH NARA¯ONYCH NA ZANIECZYSZCZENIE ZE
RÓDE£ ROLNICZYCH
2.6.1. Podstawy prawne i zakres monitoringu
na obszarach szczególnie nara¿onych (OSN)
Stosowanie substancji od¿ywczych na polach
w formie nawozów chemicznych lub naturalnych jest
istotn¹ czêci¹ wspó³czesnych praktyk rolniczych, zapewniaj¹c¹, ¿e ¿ywnoæ mo¿e zostaæ wyprodukowana
w taki sposób, aby móc sprostaæ oczekiwaniom klientów. Azot jest jedn¹ z podstawowych substancji od¿ywczych, pobieran¹ przez roliny w formie azotanowej, i jest jednym z g³ównych regulatorów wzrostu rolin. Forma azotanowa jest, jednak¿e, równie¿ dobrze
rozpuszczalna i nadmiar azotanów ³atwo przenika do
gleby, sk¹d mo¿e byæ przenoszony zarówno do wód
gruntowych, jak równie¿ bezporednio do wód powierzchniowych poprzez system rowów melioracyjnych.
W wyniku tego poziomy azotanów w wielu akwenach w ca³ej Europie, zarówno wód gruntowych jak
i rzekach, podnosi³y siê w ci¹gu ostatnich 50 lat. Mia³o i ma to nadal wp³yw na jakoæ wody s³odkiej i przybrze¿nych siedlisk, co z kolei ma ogromny wp³yw na
wartoæ rekreacyjn¹ i gospodarkê rolnicz¹ dotkniêtych obszarów.
Dotykaj¹cy od wielu lat Europê problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych azotanami zosta³
stosunkowo wczenie uregulowany prawnie Dyrektyw¹ Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.
w sprawie ochrony wody przed zanieczyszczeniami
azotanowymi ze róde³ rolniczych. Jej g³ównym za³o¿eniem jest zarówno ograniczenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzenia rolniczego, jak i ochrona
przed dalszym ich zanieczyszczeniem.
Zapisy ww. dyrektywy zosta³y przetransponowane
do polskiego prawa poprzez nastêpuj¹ce akty prawne:
§ ustawê Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
(tekst jednolity Dz.U.2005.239.2019 z pón. zm.),
§ ustawê o nawozach i nawo¿eniu z dnia 26 lipca
2000 r. (Dz.U.2000.89.991 z pón. zm.),
oraz poprzez odpowiednie akty wykonawcze do ww.
ustaw, w tym m.in.:
§ Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra¿liwych na zanieczyszczenia
zwi¹zkami azotu ze róde³ rolniczych
(Dz.U.2002.241.2093),
§ Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ programy
dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie odp³ywu
azotu ze róde³ rolniczych (Dz.U.2002.4.44).
Ustawa Prawo wodne w artykule 47 zobligowa³a
dyrektorów regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej do okrelenia, w drodze rozporz¹dzenia, wód powierzchniowych i podziemnych wra¿liwych na zanie-

czyszczenie zwi¹zkami azotu ze róde³ rolniczych
oraz obszarów szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze róde³ rolniczych do tych wód nale¿y
ograniczyæ.
Na terenie województwa dolnol¹skiego jako wody powierzchniowe wra¿liwe na zanieczyszczenie
zwi¹zkami azotu ze róde³ rolniczych wskazane zosta³y zlewnie rzek Orli i Rowu Polskiego na ca³ej ich
d³ugoci (Rozporz¹dzenie Dyrektora RZGW we Wroc³awiu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie okrelenia
wód powierzchniowych wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze róde³ rolniczych oraz obszarów szczególnie nara¿onych, z których odp³yw
azotu ze róde³ rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ; Dziennik Urzêdowy Województwa Dolnol¹skiego Nr 2 poz. 38 z 7 stycznia 2004 r.).
Jako obszary szczególnie nara¿one na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze róde³ rolniczych wyznaczono:
§ w zlewni Orli obszar 379,6 km2, obejmuj¹cy
czêci gmin: Góra, W¹sosz, Cieszków, Milicz
i ¯migród,
§ w zlewni Rowu Polskiego obszar 202,91 km2,
obejmuj¹cy czêci gmin: Góra, Niechlów i W¹sosz.
Zgodnie z programami dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze róde³ rolniczych dla
ww. obszarów (Rozporz¹dzenia Dyrektora RZGW we
Wroc³awiu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
wprowadzenia programu dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze róde³ rolniczych;
Dziennik Urzêdowy Województwa Dolnol¹skiego
Nr 79 poz. 1534, 1535 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
badania zanieczyszczenia wód zwi¹zkami azotu by³y
realizowane w nastêpuj¹cych punktach pomiarowych:
1. Orla, most w m. Korzeñsko, km 15,3,
2. Orla, ujcie do Baryczy, km 2,0,
3. Mas³ówka, ujcie do Orli (m. Laskowa),
km 2,4,
4. l¹ski Rów II, ujcie do Rowu Polskiego
(m. Chrócina), km 3,9,
5. Rów Polski, poni¿ej ujcia Rowu l¹skiego
II, powy¿ej ujcia Kopanicy, km 23,2.
Jednoczenie, wskutek reorganizacji sieci monitoringu i nowego podzia³u terytorialnego zadañ, WIO
we Wroc³awiu wykonywa³ w 2007 r. w ramach tego
monitoringu badania w nastêpuj¹cych punktach:
6. Kopanica, w m. £êgoñ, km 13,5,
7. Rów Polski, ujcie do Baryczy, km 3,2,
8. l¹ski Rów I, ujcie do Baryczy, km 1,7.
Rok 2007 by³ ostatnim rokiem prowadzenia badañ
monitoringowych zwi¹zanych z czteroletnim cyklem
realizacji programów dzia³añ wprowadzonych na obszarze tych zlewni.
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Rysunek I.2.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych w monitoringu obszarów szczególnie nara¿onych na
zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu w 2007 roku

2.6.2. Ocena jakoci wód powierzchniowych
wra¿liwych na zanieczyszczenia azotu na obszarach szczególnie nara¿onych
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska
z dnia 23 grudnia 2002 r. za wody zanieczyszczone
azotanami uznaje siê wody, w których zawartoæ azotanów wynosi powy¿ej 50 mg NO3/l. Za wody zagro¿one zanieczyszczeniem uznaje siê wody, w których
zawartoæ azotanów wynosi od 40 do 50 mg NO3/l
i wykazuje tendencjê wzrostow¹. W za³¹czniku nr
1 do tego rozporz¹dzenia dla wskazanych parametrów: azotanów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego
i chlorofilu a okrelony zosta³ poziom wartoci
redniorocznych, przekroczenie którego powoduje eutrofizacjê wód.
Zlewnia Orli
Wyniki badañ w 2007 r. wskazuj¹ na wysokie wartoci rednich stê¿eñ wskaników okrelaj¹cych proces eutrofizacji. Dla azotu ogólnego rednie stê¿enia
by³y dwukrotnie wy¿sze od wartoci granicznej, a dla
azotanów nawet trzykrotnie. rednie stê¿enie fosforu
ogólnego najwy¿sze by³o w Mas³ówce (blisko czterokrotnie powy¿ej wartoci granicznej), du¿o ni¿sze 

choæ równie¿ przekraczaj¹ce wartoæ graniczn¹ 
w samej Orli. Wskazuje to tak¿e na mo¿liwoæ dop³ywu cieków komunalnych. rednie wartoci chlorofilu a nie przekracza³y wartoci granicznych. Na rzece Orli wartoci wszystkich parametrów mala³y
wzd³u¿ biegu rzeki.
Przeanalizowano równie¿ wahania stê¿eñ wybranych wskaników eutrofizacji w ca³ym czteroletnim
cyklu badañ w przekroju na ujciu do Baryczy. Ich
wyniki przedstawione s¹ na wykresach.
W rozk³adzie miesiêcznych stê¿eñ azotanów dla
ka¿dego roku mo¿na wyodrêbniæ charakterystyczny
cykl zmian  znaczny wzrost wartoci w miesi¹cach
zimowych i bardzo niskie wartoci w miesi¹cach letnich. Dla ka¿dego roku wartoci maksymalne przekraczaj¹ poziom zagro¿enia  40 mg NO3/l, w roku 2007
nawet kilka razy w roku. Jednoczenie w rozk³adzie
miesiêcznych stê¿eñ fosforu ogólnego ma równie¿
miejsce powtarzalny cykl zmian stê¿eñ miesiêcznych,
jednak¿e jego przebieg jest odwrotny. Maksima, choæ
o znacznie mniejszej amplitudzie, wystêpuj¹ w miesi¹cach letnich. wiadczyæ to mo¿e o wp³ywie cieków komunalnych, w których zwiêkszony dop³yw
zwi¹zków fosforowych ma miejsce latem.
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Wykres I.2.18. Ocena eutrofizacji w punktach po³o¿onych na obszarach szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenia azotanami w zlewni rzeki Orli w 2007 roku

Wykres I.2.19. Rozk³ad miesiêcznych stê¿eñ azotanów i fosforu ogólnego w rzece Orli na ujciu do Baryczy w latach 2004-2007

Zlewnia Polskiego Rowu
Zasiêg procesu eutrofizacji w zlewni Polskiego
Rowu w 2007 roku by³ bardzo zró¿nicowany. We
wszystkich badanych punktach jedynie poziom chlorofilu a by³ bardzo niski i wartoci rednie nie przekroczy³y 10 µg/l (przy wartoci granicznej 25 µg/l).
W rzece Kopanicy wartoci graniczne zosta³y przekroczone w przypadku azotanów i azotu ogólnego,
wartoci rednie pozosta³ych wskaników by³y ni¿sze
od granicznych. W rzece Polski Rów wartoci rednie
azotanów i azotu ogólnego ros³y wzd³u¿ biegu rzeki,
przekraczaj¹c w punkcie na ujciu do Baryczy poziom
wartoci granicznych. Wysokie rednie wartoci fosforu ogólnego, wielokrotnie przekraczaj¹ce poziom
wartoci granicznych charakteryzowa³y oba odcinki
l¹skiego Rowu, przy czym wartoci wskaników
azotowych by³y zdecydowanie ni¿sze, poziom wartoci granicznych przekroczony zosta³ tylko na l¹skim
Rowie II, na ujciu do Baryczy. Do tego cieku odprowadzane s¹ cieki z oczyszczalni w Górze i to mo¿e

byæ przyczyn¹ podwy¿szonych stê¿eñ tych parametrów przy niskich przep³ywach.
Podobnie jak dla zlewni Orli równie¿ i dla Polskiego Rowu przeanalizowano zmiennoæ miesiêcznych
stê¿eñ dwóch parametrów: azotanów i fosforu ogólnego w przekroju poni¿ej ujcia l¹skiego Rowu II
w ca³ym czteroletnim okresie badawczym.
I w tym przypadku w przebiegu zmian azotanów
w ka¿dym roku wyranie zaznaczony jest cykliczny
wzrost stê¿eñ w miesi¹cach zimowych, przy bardzo niskich  z wyj¹tkiem roku 2007  stê¿eniach w okresie
letnim. W przebiegu fosforu równie¿ mo¿na wyodrêbniæ podobne zjawisko, z tym ¿e maksymalne stê¿enia
przypadaj¹ na miesi¹ce letnie. Zw³aszcza rok 2005 by³
rokiem, w którym wysokie stê¿enia fosforu utrzymywa³y siê przez wiele miesiêcy. Mog³o to byæ wywo³ane niesprawn¹ praca oczyszczalni cieków w Górze.
Natomiast rok 2007 okaza³ siê pod tym wzglêdem bardzo korzystny, wartoci stê¿eñ w okresie letnim by³y
zdecydowane ni¿sze ni¿ w poprzednich latach.

Wykres I.2.20. Ocena eutrofizacji w punktach po³o¿onych na obszarach szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenia azotanami w zlewni rzeki Polski Rów w 2007 roku
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Wykres I.2.21. Rozk³ad miesiêcznych stê¿eñ azotanów i fosforu ogólnego w rzece Polski Rów poni¿ej ujcia l¹skiego Rowu II w latach 2004-2007

Podsumowanie
Zakoñczenie czteroletniego cyklu pozwala na podsumowanie wyników badañ i próbê oceny zachodz¹cych w tym obszarze zmian w rozk³adzie zanieczyszczeñ. Wyniki badañ dla punktów badanych corocznie
przedstawione s¹ w tabeli. Przebieg zmian przedstawiono równie¿ w sposób graficzny na wykresach.
Przebieg zmian jest zró¿nicowany, tak w obrêbie
zlewni obu rzek, jak i w zakresie poszczególnych
wskaników charakteryzuj¹cych proces eutrofizacji.
Generalnie, stê¿enia wskaników zanieczyszczeñ
w Polskim Rowie by³y ni¿sze ni¿ w Orli. W przypadku azotanów obserwuje siê dwa zjawiska  z jednej
strony wzrost rednich stê¿eñ w ci¹gu tego okresu
(maksymalne wartoci przypadaj¹ na rok 2007),
z drugiej za obni¿anie siê wartoci stê¿eñ wzd³u¿ biegu rzeki. Dla azotu ogólnego te tendencje nie s¹ ju¿
tak wyrane, stê¿enia s¹ bardzie wyrównane na przestrzeni czterech lat, aczkolwiek równie¿ wystêpuje
obni¿anie siê ich wartoci wzd³u¿ biegu rzeki. Wartoci bezwzglêdne stê¿eñ s¹ generalnie wy¿sze w zlewni Orli.

W przypadku stê¿eñ fosforu ogólnego mo¿na zró¿nicowaæ tendencje zachodz¹ce w zlewni Orli i Polskiego Rowu. W rzece Orli i jej dop³ywie Mas³ówce
stê¿enia fosforu wyranie mala³y w ostatnich czterech
latach. W zlewni Polskiego Rowu ta tendencja nie jest
ju¿ tak jednoznaczna, dopiero w roku 2007 nast¹pi³o
obni¿enie siê stê¿eñ fosforanów. Dla zlewni Orli równie¿ charakterystyczne jest obni¿anie siê stê¿eñ
wzd³u¿ biegu rzeki, dla Polskiego Rowu notuje siê raczej niewielki wzrost.
Od tendencji tych odbiega przebieg zmian wskaników eutrofizacji w l¹skim Rowie II na ujciu do
Polskiego Rowu. Znacznie podwy¿szone stê¿enia zarówno azotu jak i fosforu w 2005 i 2006 roku mog¹
byæ spowodowane problemami w pracy oczyszczalni
cieków w Górze oraz niskimi przep³ywami w rzece.
W zmianach wartoci chlorofilu a trudno jest siê
dopatrzyæ jednoznacznych kierunków zmian oraz ich
powi¹zania ze zmianami dla pozosta³ych wskaników
eutrofizacji. W niektórych latach i niektórych punktach wahania chlorofilu pod¹¿aj¹ za zmianami stê¿eñ
azotu i fosforu, jednak w wiêkszoci przypadków ta-

Tabela I.2.5. Rozk³ad miesiêcznych stê¿eñ azotanów i fosforu ogólnego w rzece Polski Rów poni¿ej ujcia l¹skiego Rowu II w latach 2004-2007
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kiej jednoznacznej zale¿noci nie ma. Nale¿y przy
tym zaznaczyæ, ¿e rednie stê¿enia chlorofilu a dla
ca³ego zbioru badañ rzadko przekraczaj¹ wartoæ graniczn¹ 25 µg/l, generalnie s¹ znacznie ni¿sze.
Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e na obszarach szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenie azotem ze róde³ rolniczych po³o¿onych na terenie Dolnego l¹ska wartoci podstawowych wskaników za-

nieczyszczenia: azotanów, azotu ogólnego i fosforu
ogólnego obni¿a³y siê wzd³u¿ biegu rzeki, co wskazuje na znikomy wp³yw prowadzonej na tym terenie
dzia³alnoci rolniczej na jakoæ rzek. Rzeki te, jak Orla, Mas³ówka czy Polski Rów, wp³ywaj¹c na teren
województwa s¹ ju¿ silnie zanieczyszczone i ich stan
nie ulega pogorszeniu. W niektórych przypadkach
problemem s¹ odprowadzane cieki komunalne.

Wykres I.2.22. Trendy zmian wskaników eutrofizacji na obszarach szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenia
zwi¹zkami azotu w latach 2004-2007

Punkty pomiarowo-kontrolne:
1. Orla, most w m. Korzeñsko, km 15,3
2. Orla, ujcie do Baryczy, km 2,0
3. Mas³ówka, ujcie do Orli (m. Laskowa), km 2,4
4. Kopanica, m. £êgoñ, km 13,5
5. Rów Polski, poni¿ej ujcia Rowu l¹skiego II, powy¿ej ujcia Kopanicy, km 23,2
6. Rów Polski, ujcie do Baryczy, km 3,2
7. l¹ski Rów II, ujcie do Rowu Polskiego (m. Chrócina), km 3,9
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2.7. MONITORING BIOLOGICZNYCH ELEMENTÓW RODOWISKA

Ramowa Dyrektywa Wodna, stanowi¹ca obecnie
podstawowy akt prawny krajów Unii Europejskiej dotycz¹cy polityki wodnej, jako jeden z celów rodowiskowych zak³ada osi¹gniêcie dobrego stanu ekologicznego zbiorników wodnych oraz dobrego statusu
ekologicznego rzek. Klasyfikacja tego statusu jest
oparta na elementach biologicznych, czyli: fitoplanktonie, fitobentosie, makrofitach, makrobezkrêgowcach bentosowych i rybach oraz parametrach wspomagaj¹cych: fizykochemicznych i hydromorfologicznych.

zie sk³adu gatunkowego i liczebnoci poszczególnych
taksonów. Ocenê stanu ekologicznego dokonuje siê na
podstawie wyliczonego wskanika multimetrycznego
uwzglêdniaj¹cego trofiê, saprobiê i obfitoæ taksonów
referencyjnych. Wartoæ wskanika zmienia siê w zakresie od 1 (bardzo korzystny) do 0 (bardzo niekorzystny).
Niew¹tpliw¹ zalet¹ badañ monitoringowych fitobentosu okrzemkowego jest ich stosunkowo niewielki
koszt, pod warunkiem wyposa¿enia jednostki badawczej w szkolenia, sprzêt i klucze do oznaczania.
W ci¹gu jednego dnia mo¿na pobraæ próby z kilku stanowisk.

Fitobentos
Fitobentos to zbiorowiska mikroorganizmów rozwijaj¹ce siê w obrêbie dna zbiorników wodnych i porastaj¹ce ró¿ne rodzaje pod³o¿a W jego sk³ad wchodz¹ okrzemki (Bacillariophyta), a tak¿e prokariotyczne sinice (Cyanophyta) oraz zielenice (Chlorophyta)
i krasnorosty (Rhodophyta).
Monitoring fitobentosu opiera siê na badaniach
okrzemek. Glony te posiadaj¹ charakterystyczn¹ budowê komórki o cianie komórkowej wysyconej krzemionk¹, tworz¹cej pude³kowaty pancerzyk. ciany
komórkowe okrzemek cechuj¹ siê odrêbnymi dla danego gatunku kszta³tami i charakterystyczn¹ ornamentacj¹, co jest wa¿n¹ cech¹ pomocn¹ przy oznaczaniu. Organizmy te wystêpuj¹ powszechnie w przyrodzie i bardzo czêsto tworz¹ dobrze wyró¿nialne zbiorowiska. Wiele z nich ma charakter kosmopolityczny,
znaczna czêæ taksonów ma jednak cile okrelone
wymagania odnonie warunków siedliskowych,
szczególnie trofii, zanieczyszczeñ organicznych, odczynu i zasolenia, co sprawia, ¿e okrzemki s¹ bardzo
dobrymi bioindykatorami stanu ekologicznego wód.
Okrzemki maj¹ krótki cykl ¿yciowy co powoduje, ¿e
jako zespó³ bardzo szybko reaguj¹ na zmiany rodowiska. Ich sk³ad gatunkowy i liczebnoæ w danym cieku dostarczaj¹ nam informacjê o aktualnym stanie siedliska, w którym ¿yj¹.
Dla potrzeb monitoringu biologicznego do badañ
zespo³u fitobentosu okrzemkowego wybrano rzeki posiadaj¹ce zlewniê do 1 000 km2. W przypadku du¿o
wiêkszych rzek badania prowadzone s¹ w górnej partii zlewni sumowanej powierzchni¹ 5 000 km2.
Fitobentos okrzemkowy w rzekach powinien byæ
badany co najmniej raz w roku poza sezonem wegetacyjnym, w okresie gdy rzeki prowadz¹ jak najmniejsz¹ iloæ wody. W górskich i wy¿ynnych potokach
najkorzystniejszy okres to wczesna wiosna, natomiast
w rzekach nizinnych korzystniejsze warunki do zebrania reprezentatywnych prób s¹ jesieni¹.
Z zebranego w terenie materia³u przygotowuje siê
trwa³e preparaty, które s¹ poddawane w³aciwej anali-

Fitoplankton
Pod pojêciem fitoplanktonu rozumiemy zbiorowisko samo¿ywnych mikroorganizmów bytuj¹cych
w toni wodnej zbiorników wód stoj¹cych i p³yn¹cych.
Jest to zespó³ zbudowany przez organizmy zarówno
bezj¹drowe  sinice (Cyanophyta) i prochlorofity, jak
i j¹drowe, a wród nich roliny ni¿sze  zielenice
(Chlorophyta), okrzemki (Baccillariophyta), bruzdnice (Dinoflagellata) a tak¿e przedstawiciele Chrysophyta, czyli z³otowiciowce (Chrysophyceae) oraz ró¿nowiciowce (Xanthophyceae).
W³aciwie wytworzony zespó³ fitoplanktonu wystêpuje g³ównie w du¿ych rzekach nizinnych, o powolnym przep³ywie i d³ugim czasie retencji umo¿liwiaj¹cym namna¿anie i rozwój organizmów planktonowych. W rzekach mniejszych i górskich organizmy
niesione w toni wodnej pochodz¹ g³ównie z dna  s¹
to oderwane pr¹dem gatunki bentosowe. Dlatego te¿
do potrzeb monitoringu wybrane zosta³y rzeki nizinne, o odpowiedniej g³êbokoci i szerokoci koryta.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e badania fitoplanktonu i fitobentosu wzajemnie siê uzupe³niaj¹.
Fitoplankton rzeczny powinno siê pobieraæ
w przeci¹gu ca³ego sezonu wegetacyjnego, to znaczy
od kwietnia do padziernika z czêstotliwoci¹ miesiêczn¹ (w danym roku 7 prób z ka¿dego stanowiska).
Jednoczenie z fitoplanktonem s¹ pobierane próby
wody do badañ stê¿enia chlorofilu a oraz analizy
fizykochemicznej. Pobran¹ próbê organizmów utrwala siê i nastêpnie analizuje pod odwróconym mikroskopem wietlnym, z czêci próby wykonuje siê
trwa³y preparat celem w³aciwego oznaczenia gatunków okrzemek. Podczas analizy próby fitoplanktonowej nale¿y okreliæ gatunki dominuj¹ce i subdominuj¹ce, a nastêpnie dok³adnie je oznaczyæ i policzyæ.
Oznaczeniu do gatunku trzeba poddaæ tak¿e te glony,
które posiadaj¹ wartoæ indykacyjn¹ i które zosta³y
policzone w trakcie przegl¹dania preparatu. Koñcow¹ czynnoci¹ podczas analizy jest wyliczenie objêtoci poszczególnych taksonów w przeliczeniu na
1 litr próby.

2.7.1. Charakterystyka elementów biologicznych monitoringu rodowiska
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Makrofity
Jako makrofity nale¿y rozumieæ wszystkie makroskopowe roliny trwale zanurzone lub zakorzenione
w wodzie przez co najmniej 90% czasu ¿ycia. W sk³ad
tego zespo³u wchodz¹ glony strukturalne, mszaki, w¹trobowce, paprotniki i roliny nasienne.
Badania makrofitów pozwalaj¹ okreliæ przede
wszystkim stopieñ zeutrofizowania rzek. Jest to czynnik, który obecnie stanowi najwa¿niejsze zagro¿enie
naszych wód powierzchniowych, jednoczenie roliny
wodne najsilniej na niego reaguj¹.
Ocena jakoci rzek na podstawie makrofitów opiera siê na ilociowym i jakociowym okreleniu rolin
wodnych w obrêbie wyznaczonego odcinka badawczego rzeki. Podstawowym kryterium doboru stanowiska jest obfitoæ i ró¿norodnoæ rolin wodnych.
Najlepiej jest wykonaæ badanie brodz¹c w rzece na
uprzednio wybranym odcinku, jeli warunki na to nie
pozwalaj¹, mo¿na badanie wykonaæ z brzegu. Zaobserwowane i oznaczone gatunki notuje siê w formularzu terenowym, odnotowuj¹c przy tym pokrycie odcinka badawczego przez poszczególne gatunki. Dla
ka¿dego gatunku stopieñ pokrycia okrela siê wg 9cio stopniowej skali. Makrofitowy Indeks Rzeczny
(MIR) wykorzystuje 149 gatunków makrofitów,
w tym 104 gatunki rolin nasiennych, 3 paprotniki, 22
mchy, 12 w¹trobowców oraz 9 taksonów glonów. Poszczególnym gatunkom rolin wodnych przypisane s¹
dwie liczby wskanikowe. Odzwierciedlaj¹ one wartoæ wskanikow¹ danego gatunku, czyli redni poziom trofii rodowiska, w którym dany gatunek wystêpuje oraz miarê jego tolerancji ekologicznej. Za pomoc¹ dokonanej w terenie oceny botanicznej oblicza
siê liczbowy indeks MIR. Im wy¿sza wartoæ wskanika, tym lepszy jest stan ekosystemu.
Makrozoobentos
Makrozoobentos to zespó³ utworzony przez bezkrêgowe zwierzêta ¿yj¹ce w obrêbie dna zbiornika
wodnego, których wymiary cia³a przekraczaj¹ 2 mm.
W jego sk³ad wchodz¹ przedstawiciele g³ównie stawonogów (Arthropoda) reprezentowanych przez skorupiaki (Crustacea), pajêczaki (Arachnida) oraz wiele
rzêdów owadów (Insecta), a tak¿e nicieni (Nematoda), p³aziñców (Platyhelminthes), sk¹poszczetów
(Oligochaeta) i miêczaków (Mollusca).
Podobnie jak inne komponenty oceny biologicznej
makrobentos reaguje g³ównie na stopieñ zeutrofizowania ekosystemu, chocia¿ niektóre gatunki mog¹
s³u¿yæ jako wskaniki zanieczyszczenia np. metalami
ciê¿kimi. Bezkrêgowce bentosowe charakteryzuj¹ siê
cyklem ¿yciowym o wiele d³u¿szym ni¿ glony bentosowe i planktonowe. D³ugoæ ¿ycia zwierz¹t bentosowych waha siê od kilku tygodni do kilku lat, dziêki temu uzyskujemy informacjê o kondycji ekosystemu
rzecznego w perspektywie d³u¿szego okresu czasu.
Monitoring makrobezkrêgowców zazwyczaj nie wy-

³apuje chwilowych zmian jakoci wody, na przyk³ad
jednorazowych zrzutów cieków, za to bardzo dobrze
siê nadaje do okrelenia sta³ego wp³ywu zanieczyszczeñ.
Do badañ makrobentosu nadaj¹ siê praktycznie
wszystkie cieki wodne. Najlepsze s¹ oczywicie rzeki
nadaj¹ce siê do brodzenia. Badanie makrobentosu
opiera siê na reprezentatywnym poborze prób siedliskowych.
Metodyka poboru zak³ada wziêcie 20 prób cz¹stkowych z g³ównych, reprezentatywnych siedlisk
rzecznych o ustalonej powierzchni. Próby mog¹ byæ
pobierane w okresie wiosennym (optymalnie od po³owy kwietnia do koñca czerwca), ewentualnie jesieni¹.
Wiosn¹ mo¿na jeszcze znaleæ larwy wielu owadów,
które w okresie letnim przepoczwarzaj¹ siê i opuszczaj¹ jako imagines (postacie doros³e) rodowisko
wodne. Pobór jesienny umo¿liwia znalezienie nowego
pokolenia organizmów, jeli z jakich powodów pobór
wiosenny nie móg³ mieæ miejsca.
2.7.2. Ocena elementów biologicznych
Fitobentos
W roku 2007 rzeki województwa dolnol¹skiego
zosta³y przebadane w 25 punktach. Ocena stanu ekologicznego rzek na podstawie indeksu okrzemkowego
wykaza³a, ¿e stany akceptowane przez wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej (stan ekologiczny bardzo
dobry i dobry) spe³nia piêæ punktów. Stanowi to
jedynie 20% objêtych badaniami cieków. ¯aden
z punktów nie spe³nia kryteriów stanu bardzo dobrego. Pozosta³e punkty wykazuj¹ stan umiarkowany
i s³aby, czyli nieakceptowany.
Razem z próbkami glonów pobierano próbki wody
do porównawczych analiz fizykochemicznych. Analiza zale¿noci wskaników okrzemkowych od podstawowych parametrów fizycznych i chemicznych wody
wykaza³a, ¿e s¹ zale¿ne zarówno od stê¿enia biogenów, jak i od przewodnoci elektrycznej w³aciwej,
przy czym najsilniejsza wydaje siê zale¿noæ od fosforu ogólnego i fosforanów. Czêsto jednak przy niskich stê¿eniach biogenów obserwuje siê co prawda
bardzo korzystne wartoci modu³ów trofii i saprobii,
lecz zarazem niskie wartoci modu³u gatunków referencyjnych. Mog¹ na to wp³ywaæ inne czynniki 
obecnoæ zbiorników zaporowych lub przekszta³cenia
strukturalne rzeki. Mo¿liwoæ wykorzystania modu³u
gatunków referencyjnych do oceny tego typu presji
wymaga jednak wiêkszej ni¿ dotychczasowa puli wyników.
Ocena sporz¹dzona w 2007 r. ma charakter tymczasowy, zosta³a dokonana przed zakoñczeniem pe³nego cyklu badawczego. Po zakoñczeniu badañ w warunkach referencyjnych bêdzie mo¿na dokonaæ ostatecznej oceny, poniewa¿ wówczas bêd¹ podstawy do
jej skalibrowania.
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Tabela I.2.6. Ocena stanu ekologicznego na podstawie badañ fitobentosu (indeks okrzemkowy)

Fitoplankton
Ocena stanu ekologicznego rzek fitoplanktonowych przeprowadzona zosta³a w oparciu o wartoæ
wskanika fitoplanktonu. Sam wskanik zosta³ wyliczony w oparciu o dwa modu³y: trofii fitoplanktonu
i zawartoci chlorofilu a. Zalet¹ tego wskanika jest
to, ¿e jednoczenie ocenia on stan rozwoju fitoplanktonu (wyra¿one stê¿eniem chlorofilu) oraz jego sk³ad
taksonomiczny, zale¿ny od trofii rzeki.
Do spe³nienia przez wskanik fitoplanktonowy
kryteriów oceny wed³ug RDW nale¿y jeszcze po³¹czyæ go z modu³em gatunków referencyjnych. Na
podstawie dostêpnej puli wyników nie uda³o siê do tej
pory ustaliæ takiej listy. Dok³adniejszy system oceny
bêdzie mo¿na wypracowaæ wiêc dopiero po zakoñczeniu kolejnych cykli badañ i po opracowaniu dok³adnej
listy gatunków referencyjnych.
W 2007 roku, w województwie dolnol¹skim zosta³a poddana ocenie rzeka Barycz w punkcie ujcia
do Odry. Wartoæ wskanika chlorofilowego w Baryczy odpowiada³a stanowi ekologicznemu dobremu.

Makrofity
W 2007 roku badania makrofitów rzek nie by³y
prowadzone, dokonano tylko kilku próbnych badañ
w celu zapoznania siê z now¹ metodyk¹. Pe³ne badania makrofitów na terenie województwa dolnol¹skiego bêd¹ prowadzone w 2008 roku.
Makrozoobentos
Na koniec 2007 roku nie zosta³a ostatecznie opracowana metodyka oceny makrobezkrêgowców bentosowych. W 2007 roku makrobentosu pobrano w 26
punktach, w cyklu wiosennym i jesiennym. Ze wzglêdu na brak kompletnej metodyki nie by³o mo¿liwe
przeprowadzenie kompletnej oceny jakoci rzek pod
k¹tem makrobezkrêgowców bentosowych. Próby zosta³y zakonserwowane, przesortowane i oznaczone.
Umo¿liwi³o to dok³adne zapoznanie siê z now¹ metodyk¹ poboru i oznaczania organizmów. Próby s¹ zachowane w celu póniejszego opracowania, co pozwoli na zachowanie ci¹g³oci badañ i umo¿liwi lepsze porównanie wyników w latach póniejszych.
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2.8. WDRA¯ANIE RAMOWEJ DYREKTYYWY WODNEJ NA OBSZARZE DZIA£ANIA
REGIONALNEGO ZARZ¥DU GOSPODARKI WODNEJ WE WROC£AWIU
2.8.1. Ramowa Dyrektywa Wodna i ustawa
Prawo wodne
Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiaj¹ca ramy
wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej zosta³a przyjêta przez Parlament Europejski i Radê Unii Europejskiej w dniu 23 padziernika 2000 r.,
stanowi¹c istotny krok w kierunku zrównowa¿onego
wykorzystywania zasobów wodnych.
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) zak³ada koniecznoæ integracji ochrony i zarz¹dzania poprzez
wprowadzenie koncepcji zintegrowanego zarz¹dzania
zasobami wodnymi na obszarze dorzecza z uwzglêdnieniem potrzeb wszystkich u¿ytkowników w oparciu
o istniej¹ce zasoby wód podziemnych i powierzchniowych.
RDW rozszerza zakres ochrony z iloci i jakoci
zasobów wodnych równie¿ na ekosystemy od wody
zale¿ne. Ponadto promuje ekologiczne, holistyczne
podejcie do oceny stanu wód i planowanie na poziomie dorzeczy, zgodne z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju.
Transpozycja zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej do polskiego prawodawstwa odby³a siê g³ównie
w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pón.
zm.) dalej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pón.
zm.), ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pón. zm.) oraz poprzez akty wykonawcze do tych ustaw.
Ustawa Prawo wodne reguluje ca³okszta³t zagadnieñ zwi¹zanych z gospodarowaniem wodami zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, a w szczególnoci kszta³towanie i ochronê zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarz¹dzanie zasobami wodnymi.
2.8.2. Planowanie w gospodarowaniu wodami
Zarz¹dzanie zasobami wodnymi s³u¿y: zaspokajaniu potrzeb ludnoci i gospodarki, ochronie wód i rodowiska zwi¹zanego z tymi zasobami i jest realizowane z uwzglêdnieniem podzia³u pañstwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.
Instrumentami zarz¹dzania zasobami wodnymi s¹
(zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy Prawo wodne):
§ planowanie w gospodarowaniu wodami,
§ pozwolenia wodnoprawne,
§ op³aty i nale¿noci w gospodarce wodnej,
§ kataster wodny,
§ kontrola gospodarowania wodami.
Z kolei zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy Prawo
wodne planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje nastêpuj¹ce dokumenty planistyczne:
§ program
wodno-rodowiskowy
kraju,
z uwzglêdnieniem podzia³u na obszary dorzeczy,

§ plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
§ plany ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia³ania skutkom suszy na obszarze kraju
z uwzglêdnieniem podzia³u na obszary dorzeczy,
§ plany ochrony przeciwpowodziowej regionu
wodnego,
§ warunki korzystania z wód regionu wodnego,
§ sporz¹dzane w miarê potrzeby warunki korzystania z wód zlewni.
2.8.3. Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej
we Wroc³awiu
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu jest pañstwow¹ jednostk¹ bud¿etow¹ podleg³¹
Prezesowi Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej,
utworzon¹ do realizacji zadañ z zakresu gospodarowania wodami oraz odpowiedzialn¹ za wdra¿anie
RDW na poziomie regionu wodnego.
Jego obszarem dzia³ania jest dorzecze Odry od
Kêdzierzyna Kola do ujcia Nysy £u¿yckiej oraz dorzecze £aby w granicach pañstwa i czêæ dorzecza
Dunaju.
Obejmuje swoim dzia³aniem obszar ponad
39,5 tys. km2 w po³udniowo-zachodniej czêci Polski,
co stanowi 12,6% powierzchni kraju.
Administracyjnie teren obejmuje ca³e województwo dolnol¹skie oraz czêæ województw: l¹skiego,
opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
RZGW we Wroc³awiu zarz¹dza wodami na obszarze 6-ciu regionów wodnych: rodkowej Odry
w dorzeczu Odry, Morawy w dorzeczu Dunaju oraz
£aby i Ostro¿nicy (Upa), Metuje i Orlicy w dorzeczu
£aby. Administruje rzek¹ Odr¹ na jej odcinku od Kêdzierzyna-Kola (km 98+600) do ujcia Nysy £u¿yckiej (km 542+400), jak równie¿ wiêkszymi rzekami
rodkowego dorzecza Odry a tak¿e dorzecza £aby,
le¿¹cego w granicach pañstwa, o ³¹cznej ich d³ugoci
3 204,5 km.
G³ówne rzeki na terenie RZGW we Wroc³awiu to:
Barycz, Bóbr, Bystrzyca, Kaczawa, Ma³a Panew, Nysa
K³odzka, Nysa £u¿ycka i Widawa wraz dop³ywami.
Na ciekach tych zlokalizowanych jest ok. 1300 budowli piêtrz¹cych, w tym 27 du¿ych stopni wodnych
na rzece Odrze, 10 du¿ych zbiorników retencyjnych
i 11 zbiorników suchych przeciwpowodziowych.
Na obszarze dzia³ania RZGW we Wroc³awiu wyznaczono 12 jednostek bilansowych, które w 60,5% s¹
wykorzystywane rolniczo (grunty orne i u¿ytki zielone), 34,5% stanowi¹ lasy, po 4% obszary zurbanizowane i wody, za 1% tereny podmok³e.
Sporód tych 12 jednostek bilansowych 9 le¿y
w ca³oci lub czêci na terenie województwa dolnol¹skiego.
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Rysunek I.2.4. Podzia³ na zlewnie bilansowe RZGW we Wroc³awiu

2.8.4. Stan zaawansowania prac zwi¹zanych
z wdra¿aniem RDW
Prace wstêpne
W latach 2002-2004 dla potrzeb Programu wodno-rodowiskowego kraju oraz Planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy, dla poszczególnych
regionów dyrektorzy regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej sporz¹dzili:
§ wykazy wód powierzchniowych i podziemnych
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoci
w wodê przeznaczona do spo¿ycia,
§ wykazy wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w szczególnoci do
k¹pieli,
§ wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych
do bytowania ryb, skorupiaków i miêczaków oraz
umo¿liwiaj¹cych migracjê ryb,
§ wykazy wód wra¿liwych na zanieczyszczenie
zwi¹zkami azotu ze róde³ rolniczych,
§ analizy ekonomiczne zwi¹zane z korzystaniem
z wód,
§ rejestr obszarów chronionych.
Z dniem wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 3 czerwca

2005 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087)
dyrektorzy regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej
zostali zobowi¹zani do sporz¹dzenia dla poszczególnych regionów wodnych identyfikacji znacz¹cych oddzia³ywañ antropogenicznych i oceny ich wp³ywu na
stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz
identyfikacji oddzia³ywañ zmian poziomów wód podziemnych.
Wdra¿anie RDW w Polsce dokonywane jest zgodnie z Wykazem zadañ i dzia³añ dla procesu planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymogami
RDW w Polsce w latach 2006-2010.
Do koñca 2004 r. szereg zobowi¹zañ Polski, jako
Kraju Cz³onkowskiego UE, wynikaj¹cych z RDW zosta³o ju¿ zrealizowanych. Wprowadzono w ¿ycie niezbêdne przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne. Pocz¹tkowo wyznaczono dwa obszary dorzeczy tj. Wis³y i Odry (w dalszych pracach Wis³y, Odry,
Dniestru, Dunaju, Jarft, £aby, Niemna, Prego³y, wie¿ej i Ücker), jak równie¿ w³aciwe dla nich w³adze administracyjne.
Wszystkie wody Polski zosta³y podzielone na typy, dla których ustalono warunki referencyjne oraz
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obszary referencyjne wskazuj¹c stanowiska obrazuj¹ce stan naturalny.
Nastêpnie wody powierzchniowe i podziemne podzielono na jednolite czêci wód (JCW), czyli jednostki, dla których prowadzone bêd¹ m.in. analizy
presji antropogenicznych oraz opracowane dzia³ania
w ramach Programu wodno-rodowiskowego. Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej wydzielono te¿ wstêpnie sztuczne i silnie zmienione
JCW oraz okrelono kategoriê zagro¿enia nieosi¹gniêcia celów RDW na podstawie szczegó³owej analizy presji antropogenicznych i oddzia³ywañ z punktowych róde³ zanieczyszczeñ komunalnych i przemys³owych, zanieczyszczeñ obszarowych pochodzenia
rolniczego, znacz¹cych poborów wody oraz zmian
morfologicznych.
Jednoczenie prowadzono prace nad wstêpn¹ analiz¹ ekonomiczn¹ u¿ytkowania wód. Utworzono równie¿ rejestry obszarów chronionych. W marcu 2005 r.
Polska przekaza³a Komisji Europejskiej Raport dla
Obszaru Dorzecza Odry z realizacji art. 5 i 6, za³. II,
III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.
Podzia³ wód powierzchniowych i podziemnych na JCW
Na obszarze RZGW we Wroc³awiu wyznaczono
685 jednolitych czêci wód powierzchniowych
(JCWP), w tym 149 silnie zmienionych czêci wód,
21 sztucznych czêci wód, 24 jednolitych czêci jezior, 16 sztucznych zbiorników, 24 jednolitych czêci
wód podziemnych.
Jednolite czêci wód powierzchniowych na tym
obszarze zosta³y przyporz¹dkowane do 17 typów,
z czego a¿ 44,7% JCWP reprezentuje typ 17 (potok
nizinny piaszczysty).
Na terenie województwa dolnol¹skiego wyznaczono 420 jednolitych czêci wód powierzchniowych
(w tym 102 silnie zmienionych czêci wód),
15 sztucznych czêci wód, 2 jednolite czêci jezior,
13 sztucznych zbiorników, 18 jednolitych czêci wód
podziemnych.
Ocena zagro¿enia nieosiagniêcia celów
RDW
Rozpatruj¹c na obszarze RZGW we Wroc³awiu
wody powierzchniowe pod k¹tem zagro¿enia nieosi¹gniêcia celów RDW, w Raporcie 2005 okrelono, ¿e:
244 JCWP jest zagro¿onych (35,6% JCWP), 242
JCWP jest potencjalnie zagro¿onych (35,3% JCWP),
199 JCWP jest niezagro¿onych (29,1% JCWP).
Na terenie województwa dolnol¹skiego 30,9%
stanowi³y JCWP zagro¿one, 37,1%, potencjalnie zagro¿one a 32% niezagro¿one.
Sporód 24 jednolitych czêci wód podziemnych
(JCWPd)  3 s¹ zagro¿one nieosi¹gniêciem celów
RDW (12,5%), 3 s¹ potencjalnie zagro¿one (12,5%),
18 jest niezagro¿onych (75%)
W odniesieniu do JCWPd za zagro¿one uznano

1 a za niezagro¿one 23 JCWPd. Odpowiednio na terenie województwa dolnol¹skiego  1 (5,6%) i 17
(94,4%).
Analiza ekonomiczna
W 2004 r. wszystkie regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej sporz¹dzi³y wstêpn¹ analizê ekonomiczn¹.
W trakcie prac przeanalizowano formy dzia³alnoci
operatorów wodno-kanalizacyjnych. I tak na obszarze
dzia³ania RZGW we Wroc³awiu 27,7% operatorów
(60% iloci wody) stanowi¹ spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, 66,5% (33,3% iloci wody)  zak³ady bud¿etowe i gminy, 1,2% (4,3% iloci wody) 
spó³ki akcyjne, 0,3% (1,1% iloci wody)  przedsiêbiorstwa pañstwowe oraz pozosta³e 4,3% (1,2% iloci
wody) stanowi¹ inne formy.
rednia cena wody na analizowanym obszarze wynosi³a 2,16 z³/m3, natomiast rednia cena za odprowadzanie cieków równa by³a 2,28 z³/m3. Koszty zaopatrzenia w wodê stanowi³y rednio 1,75 z³/m3, a koszty odbioru cieków  1,93 z³/m3.
W 2007 roku na bazie danych za 2006 rok kontynuowano i rozszerzono analizê zwrotu kosztów.
W trakcie prac ankietyzowano i ponownie przeanalizowano formy dzia³alnoci operatorów wodno-kanalizacyjnych i tak na obszarze dzia³ania RZGW we Wroc³awiu 40,4% (75% iloci wody) operatorów stanowi¹
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, 54,7%
(23% iloci wody)  zak³ady bud¿etowe i gminy,
1,1%  spó³ki akcyjne, 0,5% (1,2% iloci wody)
przedsiêbiorstwa pañstwowe oraz pozosta³e 3,8%
(2,0% iloci wody) stanowi¹ inne formy.
rednia cena wody na analizowanym obszarze wynosi³a 2,35 z³/m3 (2,47 z³/m3 na terenie województwa
dolnol¹skiego), natomiast rednia cena za odprowadzanie cieków równa by³a 3,07 z³/m3 (2,96 z³/m3- na
terenie województwa dolnol¹skiego). Koszty zaopatrzenia w wodê stanowi³y rednio 2,36 z³/m3, a koszty odbioru cieków  2,71 z³/m3 (odpowiednio 2,40
i 3,80 z³/m3 na terenie województwa dolnol¹skiego).
Scalanie jednolitych czêci wód powierzchniowych
Poniewa¿ szczegó³owe dzia³ania zwi¹zane z wdra¿aniem RDW by³yby trudne do realizacji w tak du¿ej
liczbie jednolitych czêci wód, dla zwiêkszenia efektywnoci prac zdecydowano siê dokonaæ scalenia jednolitych czêci wód. Proces scalania JCW nast¹pi³
w trzecim kwartale 2005 r.
W wyniku scalenia na obszarze dzia³ania RZGW
we Wroc³awiu wyznaczono 131 scalonych czêci wód
(SCW).
Po zakoñczeniu w 2007 roku opracowania Pog³êbiona analiza presji i wp³ywów zanieczyszczeñ antropogenicznych w szczegó³owym ujêciu jednolitych czêci wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb
opracowania programów dzia³añ i planów gospodarowania wodami, ocena scalonych czêci wód
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(SCWP) pod k¹tem zagro¿enia nieosiagniêcia celów
RDW przedstawia³a siê nastêpuj¹co: zagro¿onych
108 SCWP (81,8%), niezagro¿onych 24 SCWP
(18,2%). Odpowiednio na terenie województwa dolnol¹skiego  77 (84,6) % i 14 (15,4) %.
Udzia³ spo³eczeñstwa
Zgodnie z art. 14 RDW ka¿dy Kraj Cz³onkowski
UE, w tym równie¿ Polska, powinien umo¿liwiæ szerokiej reprezentacji spo³eczeñstwa dostêp do informacji na temat wdra¿ania Ramowej Dyrektywy Wodnej
i opracowanych dokumentów tj. harmonogramu
wdra¿ania RDW, raportu istotnych problemów gospodarki wodnej oraz planu gospodarowania wodami.
Zgodnie z dokumentem wzorcowym, opracowanym przez Zespó³ ds. Udzia³u Spo³eczeñstwa przy
Departamencie Zasobów Wodnych Ministerstwa rodowiska, RZGW we Wroc³awiu na pocz¹tku 2006 r.
przedstawi³ Program udzia³u spo³eczeñstwa we wdra¿aniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do
Regionu Wodnego rodkowej Odry (z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2006-2009).
W okresie od 22 grudnia 2006 roku do 22 czerwca
2007 roku prowadzona by³a I tura konsultacji spo³ecznych, której przedmiotem by³ Harmonogram i program prac zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz
z zestawieniem dzia³añ, które nale¿y przeprowadziæ
w drodze konsultacji.
W ramach tych konsultacji w dniu 3 kwietnia 2007
roku w Warszawie odby³o siê I. Krajowe Forum Wodne, w którym wziêli udzia³ przedstawiciele ró¿nych
grup spo³ecznych, w tym: u¿ytkowników wód, naukowców, w³adz odpowiedzialnych za planowanie
w gospodarce wodnej oraz stron zaanga¿owanych
w ochronê wód i rodowiska wodnego.
II tura dotyczy konsultacji Przegl¹du istotnych problemów gospodarki wodnej okrelonych dla obszarów
dorzeczy i rozpoczê³a siê 22 grudnia 2007 roku.
Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej
W 2007 roku RZGW we Wroc³awiu sporz¹dzi³o,
na podstawie znajomoci terenu, zebranych informacji i katalogu istotnych problemów, opracowanie pt.
Przegl¹d istotnych problemów na obszarze dzia³ania
RZGW we Wroc³awiu. Opracowanie zosta³o wykorzystane na poziomie krajowym przy sporz¹dzaniu
wstêpnego Przegl¹du istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy. Dokument ten poddano konsultacjom spo³ecznym w terminie od 22
grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 roku.
Wstêpna lista istotnych problemów dla obszaru
dorzecza Odry obejmuje:
1. nadmierne rozdysponowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,
2. odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych cieków komunalnych
i przemys³owych oraz wód ch³odniczych,

3. niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich
i rekreacyjnych,
4. zanieczyszczenia pochodz¹ce ze róde³ rolniczych,
5. odprowadzanie zanieczyszczeñ ze stawów rybnych,
6. zamiecanie koryt rzek i potoków,
7. zaburzenia ci¹g³oci biologicznej rzek i potoków,
8. zmiana naturalnych warunków hydromorfologicznych wód powierzchniowych poprzez zabudowê hydrotechniczn¹ oraz regulacjê rzek i potoków,
9. utrata naturalnej retencji zlewni,
10. ochrona przed powodzi¹.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie dokonywano hierarchizacji problemów, a kolejnoæ na licie jest zgodna
z kolejnoci¹ problemów okrelon¹ w katalogu.
Weryfikacja silnie zmienionych i sztucznych JCW
W 2007 roku przeprowadzono ostateczn¹ weryfikacjê silnie zmienionych i sztucznych czêci wód
w oparciu o wypracowan¹ metodykê oraz analizy ekonomiczne wraz z okreleniem dzia³añ restytucyjnych
w regionach wodnych.
W efekcie na obszarze dzia³ania RZGW we Wroc³awiu wyznaczono nastêpuj¹ce SCW: 21 naturalnych
SCW, 35 naturalnych  wymagaj¹cych dzia³añ, 63 silnie zmienionych czêci wód, 9 silnie zmienionych
wymagaj¹cych dzia³añ i 3 sztuczne czêci wód.
Odpowiednio na terenie województwa dolnol¹skiego znajduje siê: 8 naturalnych SCWP, 25 naturalnych wymagaj¹cych dzia³añ SCWP, 49 silnie zmienionych SCWP, 6 silnie zmienionych wymagaj¹cych
dzia³añ oraz 3 sztuczne SCWP.
Na terenie województwa dolnol¹skiego wyznaczono 6 sztucznych JCWP, 198 silnie zmienionych
JCWP, 1 silnie zmienion¹ JCWP wymagaj¹c¹ dzia³añ,
158 naturalnych JCWP oraz 58 naturalnych JCWP
wymagaj¹cych dzia³añ.
2.8.5. Kontynuacja wdra¿ania RDW
Dalsze prace zwi¹zane z wdra¿aniem RDW realizowane bêd¹ na poziomie krajowym i obejm¹ opracowanie programu wodno-rodowiskowego kraju z podzia³em na obszary dorzeczy oraz plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy. Projekty planów
powinny byæ przygotowane do 22 grudnia 2008 roku.
2.8.6. Wdra¿anie Dyrektywy azotanowej na
obszarze RZGW we Wroc³awiu
Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu, realizuj¹c zadanie okrelone w art.
47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z pón. zm.), w dniu 10 grudnia 2003 r. wyda³ rozporz¹dzenie, w którym okreli³ wody powierzchniowe
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rzek Orli i Rowu Polskiego jako wra¿liwe na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze róde³ rolniczych,
za ich zlewnie jako obszary szczególnie nara¿one
(OSN), z których odp³yw azotu do tych wód nale¿y
ograniczyæ (Dziennik Urzêdowy Województwa Dolnol¹skiego Nr 2, poz. 38 z dnia 7 stycznia 2004 r.
z pón. zm.).
£¹czna powierzchnia wyznaczonych OSN na terenie
województwa
dolnol¹skiego
wynios³a
582,51 km2 obejmuj¹c fragmenty gmin: Cieszków,
Góra, Milicz, Niechlów i W¹sosz.
Dla wyznaczonych obszarów szczególnie nara¿onych Dyrektor RZGW we Wroc³awiu w dniu 26
kwietnia 2004 r. wyda³ rozporz¹dzenia w sprawie
wprowadzenia programu dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze róde³ rolniczych, które zosta³y opublikowane m. in. w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnol¹skiego Nr 79 poz. 1534
i 1535 z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozporz¹dzenia wesz³y w ¿ycie po 14 dniach od ich og³oszenia i obowi¹zuj¹ przez kolejne cztery lata, tj. do 15 maja 2008 r.
Celem programów dzia³añ by³o osi¹gniêcie poprawy naruszonych standardów jakoci rodowiska,
przywracanie wymaganych standardów jakoci wód
oraz niedopuszczenie do pogorszenia stanu czystoci
wód, w szczególnoci poprzez poprawê praktyki rolniczej, edukacjê i doradztwo dla rolników oraz monitoring rodowiska i kontrolê gospodarstw jak równie¿
innych podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ na obszarach szczególnie nara¿onych.
Programy dzia³añ wprowadzi³y do obowi¹zkowego stosowania rodki zaradcze zwi¹zane z popraw¹
sposobów nawo¿enia, gospodarowania nawozami
oraz gruntami, a w szczególnoci dotycz¹ce: okresów,
w których nie wolno stosowaæ nawozów, dawek i sposobów nawo¿enia, nawo¿enia na glebach po³o¿onych
na stromych zboczach, na glebach rozmiêk³ych, zalanych wod¹, zamarzniêtych lub przykrytych niegiem,
w pobli¿u cieków i zbiorników wód powierzchniowych, magazynowania nawozów naturalnych oraz gospodarowania gruntami i organizacji produkcji na
u¿ytkach rolnych.
Rozporz¹dzenia Dyrektora RZGW we Wroc³awiu
zobowi¹za³y równie¿ w³aciwe terytorialnie orodki
doradztwa rolniczego do przeszkolenia rolników, prowadzenia dla nich specjalistycznego doradztwa oraz
wypracowania umiejêtnoci diagnozowania faktycznych róde³ zanieczyszczenia w gospodarstwach.
Okrêgowe stacje chemiczno-rolnicze, oprócz wspó³udzia³u w szkoleniach i prowadzenia doradztwa dla
rolników, zobowi¹zano do monitorowania zasobnoci
gleb i p³ytkich wód gruntowych, za wojewódzkich
inspektorów ochrony rodowiska  do prowadzenia
monitoringu wód oraz kontroli gospodarstw z gminnych rejestrów.
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne
w 2008 r., tj. po czterech latach od wyznaczenia wód
wra¿liwych oraz obszarów szczególnie nara¿onych,

dokonano ich weryfikacji w regionie wodnym rodkowej Odry.
Z dniem 1 maja 2008 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Dyrektora RZGW we Wroc³awiu z 7 kwietnia
2008 r. w sprawie okrelenia wód powierzchniowych
wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze
róde³ rolniczych oraz obszarów szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze róde³ rolniczych do
tych wód nale¿y ograniczyæ (Dziennik Urzêdowy Województwa Dolnol¹skiego Nr 108 poz. 1253 z dnia
16 kwietnia 2008 r.), natomiast przesta³o obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie z 10 grudnia 2003 r.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji zmniejszeniu uleg³ zasiêg wyznaczonych w 2004 r. obszarów
szczególnie nara¿onych.
Jako wody wra¿liwe okrelono wody powierzchniowe rzek: Orli na d³ugoci 77,3 km (od róde³ do
10,7 km biegu) oraz Rowu Polskiego na d³ugoci 35,4
km (od róde³ do 26,8 km biegu).
Wyznaczono obszary o ³¹cznej powierzchni
1600,2 km2 (w tym na terenie województwa dolnol¹skiego 32,46 km2), jako szczególnie nara¿one na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze róde³ rolniczych,
z których odp³yw azotu ze róde³ rolniczych do wód
wra¿liwych nale¿y ograniczyæ: w zlewni rzeki Orli 
obszar o powierzchni 1148,3 km2 (na terenie województw wielkopolskiego i dolnol¹skiego) oraz
w zlewni rzeki Rowu Polskiego  obszar o powierzchni 451,9 km2 (na terenie województwa wielkopolskiego).
Dla wyznaczonych OSN zosta³y przygotowane
i wydane w drodze rozporz¹dzenia Dyrektora RZGW
we Wroc³awiu Programy dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie odp³ywu azotu ze róde³ rolniczych
ograniczyæ (Dziennik Urzêdowy Województwa Dolnol¹skiego Nr 108 poz. 1253 z dnia 16 kwietnia
2008 r.).
Dowiadczenia zdobyte podczas pierwszego czteroletniego okresu wdra¿ania Dyrektywy azotanowej,
kiedy to pojawi³o siê wiele przeszkód utrudniaj¹cych
realizacjê obowi¹zków przez poszczególne podmioty
wymienione w Programach dzia³añ, sk³oni³y pracowników RZGW w Poznaniu i we Wroc³awiu do opracowania jednolitych programów dla zweryfikowanych
OSN. Dzia³ania te podjêto w celu zminimalizowania
ewentualnych problemów oraz zwiêkszenia optymalizacji procesu wdra¿ania Programów dzia³añ. Ostatecznie uzyskano pe³ne ujednolicenie programów, zastosowano bardziej przejrzyst¹ formê i uproszczono
ich zapisy oraz wymogi w szczególnoci w zakresie
dokumentacji prowadzonej przez poszczególne instytucje oraz formy prowadzenia sprawozdawczoci.
Wszystkich rolników oraz pozosta³e podmioty
prowadz¹ce dzia³alnoæ rolnicz¹ na obszarach szczególnie nara¿onych zobowi¹zano do realizacji dzia³añ
maj¹cych na celu wyeliminowanie b³êdów wystêpuj¹cych podczas przechowywania i stosowania nawozów, m.in. poprzez ustanowienie wymogu posiadania
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przez gospodaruj¹cych na OSN p³yt obornikowych
oraz zbiorników na gnojowicê i gnojówkê, sporz¹dzania corocznych planów nawo¿enia dla ka¿dego pola
w gospodarstwie i bilansów azotu dla ca³ego gospodarstwa oraz wykonywania badañ gleb.
Merytoryczne wsparcie i pomoc dla rolników
w formie szkoleñ i specjalistycznego doradztwa zapewniaj¹ pracownicy w³aciwych terytorialnie orodków doradztwa rolniczego.
Monitoring jakoci wód oraz kontrolê wype³niania przez rolników obowi¹zków na³o¿onych przez
Programy prowadzi wojewódzki inspektor ochrony

rodowiska.
Ponadto kontynuowany jest monitoringu zasobnoci gleb w azot i fosfor oraz p³ytkich wód gruntowych
w profilu glebowym, jak równie¿ ocena jakoci wody
wykorzystywanej do spo¿ycia.
W 2008 r. WIO we Wroc³awiu bêdzie kontynuowa³ monitoring azotanowy na rzece Orli w km 15,3,
natomiast w pozosta³ych punktach monitoringowych
kontrolowanych w pierwszym okresie wdra¿ania Programów dzia³añ, bêdzie prowadzony monitoring os³onowy. Inspektorzy WIO bêd¹ prowadzili równie¿
kontrolê gospodarstw rolnych i hodowlanych.

2.9. OGÓLNA OCENA JAKOÆI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE DOLNEGO
L¥SKA
Oceniaj¹c jakoæ wód powierzchniowych na terenie Dolnego l¹ska nie sposób nie odnieæ siê do
zmian, jakie zasz³y i w dalszym ci¹gu zachodz¹ w gospodarce wodno-ciekowej regionu w ostatnim dziesiêcioleciu.
Ich obraz kszta³tuj¹ dwa podstawowe wielkoci 
pobór wody i iloæ odprowadzanych cieków.
Ostatnie dziesiêciolecie charakteryzowa³o siê ustabilizowanym poborem wody, który od roku 2000
kszta³tuje siê na poziomie ok. 450 hm3/rok. Zmienia³
siê natomiast charakter dystrybucji wody. Najwiêkszy
przyrost mia³ miejsce w przypadku poboru wody dla
przemys³u  w porównaniu np. do 2000 roku iloæ pobranej wody wzros³a o ok. 35%. Iloæ wody dla potrzeb rolnictwa i lenictwa utrzymywa³a siê na mniej
wiêcej sta³ym poziomie, natomiast stale spada³a iloæ
wody pobierana przez wodoci¹gi. wiadczy to o pewnym rozwoju przemys³u w tym okresie z jednej strony, z drugiej za o znacznej racjonalizacji zu¿ycia wody przez operatorów sieci wodoci¹gowych.
Znajduje to równie¿ odbicie w iloæ cieków powstaj¹cych na terenie województwa. Analizuj¹c iloæ
odprowadzanych cieków wymagaj¹cych oczyszcza-

nia, mo¿na zaobserwowaæ sta³e zmniejszanie siê ich
iloci, chocia¿ od 2003 roku spadek ten jest nieznaczny.
Korzystne zmiany nastêpowa³y równie¿ w sposobie ich oczyszczania. Systematycznie mala³a iloæ
cieków nieoczyszczanych lub oczyszczanych mechanicznie na korzyæ iloci cieków oczyszczanych sposobami biologicznymi. Prawie trzykrotnie wzros³a
iloæ cieków, w których podwy¿szono stopieñ usuwania zwi¹zków biogennych.
Jednoczenie stale wzrasta iloæ tych mieszkañców województwa, którzy swoje cieki odprowadzaj¹
do zamkniêtych systemów kanalizacji zakoñczonych
oczyszczalni¹ cieków. Ponad po³owa ludnoci przy³¹czona jest do oczyszczalni o podwy¿szonym stopniu
usuwania zwi¹zków biogennych.
W tym okresie zosta³a równie¿ przeprowadzona
modernizacja i rozbudowa wielu oczyszczalni cieków, przede wszystkim uruchomiona w 2002 r.
oczyszczalnia cieków Wroc³aw-Janówek o przepustowoci 90 000 m3/d oraz dla innych du¿ych aglomeracji, jak jeleniogórska, wa³brzyska, dzier¿oniowska
i widnicka. Ogó³em zosta³o zmodernizowanych 16

Wykres I.2.23. Pobór wody i odprowadzanie cieków z terenu województwa dolnol¹skiego w latach 1998-2007
(dane GUS)
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Wykres I.2.24. Ludnoæ
województwa dolnol¹skiego
korzystaj¹ca z oczyszczalni
cieków w latach 1998-2007
(dane GUS)

oczyszczalni o RLM powy¿ej 15 000 oraz szereg
mniejszych, dla orodków miejskich i gminnych.
Dla ochrony cennych przyrodniczo obszarów Karkonoskiego Parku Narodowego, a jednoczenie podniesieniu atrakcyjnoci miejscowoci le¿¹cych na jego
obrze¿u du¿e znaczenie ma wybudowana oczyszczalnia cieków w Mys³akowicach i budowa Karkonoskiego Systemu Kanalizacji.
Uwarunkowania te znajduj¹ odzwierciedlenie
w stanie wód i ocena przeprowadzona w ramach monitoringu diagnostycznego potwierdza sygnalizowane
wczeniej tendencje zachodz¹ce w jakoci wód na terenie Dolnego l¹ska.
Nie stwierdzono pogorszenia jakoci wód poza incydentalnym przypadkiem rzeki S¹siecznicy, gdzie
parametrem decyduj¹cym by³y cyjanki  jeden wynik
w trakcie roku nie potwierdzony w kolejnych badaniach oraz stan bakteriologiczny, barwa i zawartoæ
tlenu rozpuszczonego.
W kilku przypadkach w porównaniu do 2006 roku
nast¹pi³a poprawa jakoci wód, a analiza
d³ugofalowych trendów w tych punktach wskazuje, ¿e
poprawa ta mo¿e mieæ trwa³y charakter.
Wody V klasy, a wiêc z³ej jakoci, odnotowano
tylko w rzece Polski Rów, której zlewnia prawie w ca³oci le¿y na terenie województw wielkopolskiego
i lubuskiego, i tam te¿ znajduj¹ siê ród³a zanieczyszczeñ ten stan powoduj¹ce.
Wody niezadowalaj¹cej jakoci (klasa IV) stwierdzono w 8 badanych przekrojach pomiarowo-kontrolnych. S¹ to rzeki, jak np. Pi³awa, Strzegomka czy Orla, które s¹ odbiornikami znacznej iloci cieków,
wprawdzie oczyszczonych, lecz ilociowo znacz¹cych w stosunków do przep³ywów.
W pozosta³ych 10 punktach, w których prowadzony by³ monitoring diagnostyczny odnotowano wody
zadowalaj¹cej jakoci i stan ten utrzymuje siê od kil-

ku lat.
Z kolei monitoring operacyjny z za³o¿enia prowadzony by³ w tych zlewniach, które wstêpnie zosta³y
uznane jako zagro¿one niespe³nieniem celów Ramowej Dyrektywy Wodnej i mia³ odpowiedzieæ na pytanie, na ile ten problem jest realny.
W wielu zlewniach monitoring taki prowadzony
by³ po raz pierwszy od wielu lat i w znacznej ich czêci nie potwierdzi³ wstêpnej diagnozy dotycz¹cej
stopnia zagro¿enia.
Maksymalne stê¿enia wiêkszoci badanych parametrów nie przekracza³y poziomu klasy III. Bardzo
czêsto parametrem, który przekracza³ poziom klasy
III by³a zawartoæ tlenu rozpuszczonego, co przy niskich stê¿enia innych wskaników charakteryzuj¹cych zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi czy
biogennymi, mog³o byæ spowodowane niskimi przep³ywami i wysokimi temperaturami w okresie letnim.
W tych zlewniach, gdzie maksymalne stê¿enia
wskaników zanieczyszczeñ zwi¹zkami organicznymi
lub biogennymi osi¹ga³y wysokie wartoci, przekraczaj¹ce poziom IV a czasami i V klasy, mo¿na to powi¹zaæ z odprowadzaniem do rzeki cieków komunalnych, czasem oczyszczonych w stopniu niedostatecznym.
Wymagana jest wiêc modernizacja lub rozbudowa
starych, czêsto niesprawnych oczyszczalni cieków
w mniejszych miastach, co pozwoli na skanalizowanie wiêkszych obszarów wiejskich i doprowadzenie
powstaj¹cych tam cieków do oczyszczalni. Relatywnie niskie skanalizowanie obszarów wiejskich na terenie województwa jest w dalszym ci¹gu jedn¹ z przyczyn nie najlepszej jakoci wód powierzchniowych.
Prezentowane dane statystyczne wskazuj¹, ¿e w dalszym ci¹gu cieki od oko³o 25% ludnoci województwa nie s¹ odprowadzane do zamkniêtych sieci kanalizacyjnych.
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