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2. WODY

PRESJE

Po zna czą cym spad ku ilo ści od pro wa dza nych ście -
ków, ja ki miał miej sce pod ko niec lat 90-tych, od ro ku
2003 ob ser wu je się sta bi li za cję ilo ści od pro wa dza nych
ście ków na zbli żo nym po zio mie ok. 170 hm3/rok, i to
po mi mo wzra sta ją ce go PKB i pro duk cji sprze da nej
w prze my śle. Zmia nie ule gał rów nież spo sób oczysz -
cza nia ście ków. Po nad po ło wa ilo ści ście ków wy ma ga -
ją cych oczysz cza nia oczysz cza na jest na obiek tach
z pod wyż szo nym usu wa niem związ ków bio gen nych.

W efek cie co raz bar dziej sku tecz nej pra cy oczysz -
czal ni ście ków na stą pił znacz ny spa dek wiel ko ści ła -
dun ków za nie czysz czeń wpro wa dza nych do wód, wi -
docz ny szcze gól nie w od nie sie niu do związ ków bio gen -
nych (wy ra żo nych ja ko azot ogól ny i fos for ogól ny).

Na te re nie Dol ne go Ślą ska w 2014 r. funk cjo no wa ło
295 oczysz czal ni ście ków, z cze go 226 by ły to oczysz -
czal nie ko mu nal ne o łącz nej do bo wej prze pu sto wo ści
835,3 tys. m3/d. W mia stach funk cjo no wa ło 77 oczysz -
czal ni ko mu nal nych, na te re nach wiej skich – 149.
Z oczysz czal ni ko rzy sta ło ok. 2 286 tys. miesz kań ców
wo je wódz twa (78,6% wszyst kich miesz kań ców), z cze -
go ok. 1 660 tys. miesz kań ców (58% miesz kań ców) –
z oczysz czal ni o pod wyż szo nym stop niu usu wa nia
związ ków bio gen nych. 

Pod wzglę dem licz by lud no ści ko rzy sta ją cej
z oczysz czal ni ście ków wo je wódz two dol no ślą skie pla -
su je się w czo łów ce wo je wództw w kra ju. Z ro ku na rok
ob ser wu je się po pra wę sy tu acji w za kre sie roz wo ju in -
fra struk tu ry ko mu nal nej na wsi, jed nak że dys pro por cje
po mię dzy mia stem i wsią są na dal zna czą ce. Wie le
miej sco wo ści wy po sa żo nych jest tyl ko w sys te my wo -

do cią go we, a brak jest sie ci ka na li za cyj nych. O ile na
ob sza rach miej skich do ka na li za cji pod łą czo nych jest
po nad 95% miesz kań ców, o ty le na ob sza rach wiej -
skich wskaź nik ten zbli ża się do pie ro do 40%. Na le ży
jed nak za uwa żyć, że w cią gu ostat nich 15 lat licz ba lud -
no ści z tych ob sza rów od pro wa dza ją cej ście ki do
oczysz czal ni zwięk szy ła się bli sko trzy krot nie.

*przedstawione na wykresie ścieki oczyszczane chemicznie
dotyczą wyłącznie ścieków przemysłowych

Wy kres 2.2. Zmia ny ła dun ków w ście kach od pro wa dza -
nych do wód lub zie mi w wo je wódz twie dol no ślą -
skim w la tach 2000–2014 (źró dło: GUS)

Wy kres 2.3. Licz ba oczysz czal ni ście ków ko mu nal nych
oraz lud no ści pod łą czo nej do oczysz czal ni na te re -
nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w la tach
2000–2014 (źró dło: GUS)

Wy kres 2.1. Ście ki wy ma ga ją ce oczysz cza nia od pro wa -
dzo ne do wód lub do zie mi w wo je wódz twie dol -
no ślą skim w la tach 2000–2014 (źró dło: GUS)



Po bór wód po wierzch nio wych w la tach 2000–2014
miał bar dzo sta bil ny cha rak ter i oscy lo wał wo kół wiel -
ko ści 400 hm3/rok. Po dob ną sta bil no ścią cha rak te ry -
zo wa ła się rów nież dys try bu cja wo dy na ce le pro duk -
cyj ne w prze my śle (ok. 25% zu ży cia) i eks plo ata cję
sie ci wo do cią go wej (rów nież oko ło 25%). Wzrost PKB
i pro duk cji sprze da nej w prze my śle nie miał wpły wu
na ilość wo dy po bie ra nej do ce lów prze my sło wych.
W po rów na niu z la ta mi 2004–2007 pod ko niec ana li -
zo wa ne go okre su na stą pił wzrost ilo ści po bie ra nej
wo dy na ce le rol ni cze i obec nie sta no wi on bli sko 50%
ca ło ści po bie ra nej wo dy. Nie co po nad 42% po bie ra nej
wo dy od pro wa dza ne jest do wód lub do zie mi ja ko
ście ki.

Po bór wo dy na po szcze gól ne ce le jest zróż ni co wa -
ny na ob sza rze wo je wódz twa. Po bór na ce le wo do cią -
go we zwią za ny jest z licz bą lud no ści i ze stop niem
zwo do cią go wa nia da ne go po wia tu. Naj więk sze ilo ści
wo dy na ce le prze my sło we po bie ra ne są we Wro cła -
wiu i w po wia tach z du ży mi za kła da mi wy do byw czy -
mi: lu biń skim i zgo rze lec kim. W du żej czę ści po wia -
tów wo da na ce le rol ni cze w ogó le nie jest po bie ra na.
Na to miast naj bar dziej skon cen tro wa ny po bór wód na
te ce le ma miej sce w po wie cie mi lic kim oraz trzeb nic -
kim i zwią za ny jest z pro wa dzo ną tam go spo dar ką ry -
bac ką.
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cyj ne, rol nic twa i le śnic twa oraz na eks plo ata cję
sie ci wo do cią go wej w wo je wódz twie dol no ślą skim
w la tach 2000–2014 (źró dło: GUS)

STAN

Wody powierzchniowe

Za pla no wa nie i re ali za cja pro gra mu mo ni to rin gu
wód po wierzch nio wych, ma ją ce na ce lu spój ny i kom -
plek so wy prze gląd sta nu wód na ob sza rze do rze cza,
jest jed nym z wy mo gów sta wia nych przez Ra mo wą Dy -
rek ty wę Wod ną (2000/60/WE). 

Pod sta wo wym ele men tem w go spo da ro wa niu wo -
da mi po wierzch nio wy mi, do któ re go od no szą się rów -
nież oce ny sta nu wód są jed no li te czę ści wód po -
wierzch nio wych (JCWP). Jed no li tą czę ścią wód po -
wierzch nio wych jest od dziel ny i zna czą cy ele ment wód
po wierzch nio wych, ta ki jak: je zio ro lub in ny na tu ral ny
zbior nik wod ny, sztucz ny zbior nik wod ny, stru ga, stru -
mień, po tok, rze ka, ka nał lub ich czę ści, a tak że frag -
ment mor skich wód we wnętrz nych, przej ścio wych lub
przy brzeż nych.

Wy ni ki ba dań pro wa dzo nych w ra mach mo ni to rin gu
i wy ko ny wa ne na ich pod sta wie oce ny sta nu wód sta -
no wią ba zę do po dej mo wa nia dzia łań na rzecz po pra wy
sta nu wód i ich ochro ny przed za nie czysz cze niem,
w tym ochro ny przed eu tro fi za cją po wo do wa ną wpły -
wem sek to ra by to wo -ko mu nal ne go i rol nic twa oraz
ochro ny przed za nie czysz cze nia mi prze my sło wy mi,
w tym za so le niem i sub stan cja mi szcze gól nie szko dli -
wy mi dla śro do wi ska wod ne go.

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

Ro dza je pro wa dzo ne go mo ni to rin gu oraz za sa dy
i spo sób kon stru owa nia sie ci mo ni to rin gu wód po -
wierzch nio wych okre ślo ne są w roz po rzą dze niu Mi ni stra
Śro do wi ska z dnia 15 li sto pa da 2011 r. w spra wie form
i spo so bu pro wa dze nia mo ni to rin gu wód po wierzch nio -
wych i pod ziem nych (Dz.U. z 2011 r. Nr 258, poz.1558)
oraz roz po rzą dze niu Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 21 li sto -
pa da 2013 r. zmie nia ją cym roz po rzą dze nie w spra wie form
i spo so bu pro wa dze nia mo ni to rin gu wód po wierzch nio -
wych i pod ziem nych (Dz.U. z 2013 r., poz.1558). 

W la tach 2010–2014 re ali zo wa no ba da nia w ra mach
mo ni to rin gu dia gno stycz ne go, ope ra cyj ne go, ba daw -
cze go oraz mo ni to rin gu ob sza rów chro nio nych. Mo ni -
to ring ob sza rów chro nio nych obej mo wał JCWP znaj du -
ją ce się na ob sza rach: 

§ za gro żo nych eu tro fi za cją ze źró deł ko mu nal nych, 
§ wraż li wych na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu
ze źró deł rol ni czych,
§ prze zna czo nych do wy ko rzy sta nia re kre acyj ne go,
w tym ką pie li sko we go, 
§ wy ko rzy sty wa nych do za opa trze nia lud no ści
w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia,
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Rysunek 2.1. Schemat oceny stanu wód powierzchniowych

§ po ło żo nych na ob sza rach sie ci Na tu ra 2000 i in -
nych ob sza rach chro nio nych, któ rych stan jest za -
leż ny od ja ko ści wód po wierzch nio wych. 

Pod sta wę do wy zna cze nia sie ci punk tów po mia ro -
wo -kon tro l nych na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie -
go sta no wi ły opra co wa ne przez KZGW wy ka zy wód
oraz za le ce nia i wska zów ki Głów ne go In spek to ra
Ochro ny Śro do wi ska. 

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

Re gu la cje od no śnie oce ny sta nu wód po wierzch nio -
wych są za war te w roz po rzą dze niu Mi ni stra Śro do wi -
ska z dnia 22 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie spo so bu
kla sy fi ka cji sta nu jed no li tych czę ści wód po wierzch nio -
wych oraz śro do wi sko wych norm ja ko ści dla sub stan -
cji prio ry te to wych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1482) oraz roz -
po rzą dze niu Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 9 li sto pa da
2011 r. w spra wie kla sy fi ka cji sta nu eko lo gicz ne go, po -
ten cja łu eko lo gicz ne go i sta nu che micz ne go jed no li tych
czę ści wód po wierzch nio wych (Dz.U. z 2011 r. Nr 258,
poz. 1549). 

Przy spo rzą dza niu oce ny za 2014 r. zo sta ła za sto so -
wa na za sa da tzw. dzie dzi cze nia. Uwzględ nio no wy ni ki
po mia rów z punk tów po mia ro wo -kon tro l nych ba da -

nych w la tach 2010-2014, przy czym w przy pad ku
punk tów mo ni to rin gu ope ra cyj ne go uwzględ nio no tyl -
ko wy ni ki z ostat nich 3 lat. 

Oce na zo sta ła prze pro wa dzo na zgod nie z po niż szym
sche ma tem, tj.:

§ w pierw szym kro ku prze pro wa dzo no kla sy fi ka cję
po szcze gól nych wskaź ni ków za nie czysz cze nia, 
§ na pod sta wie ww. wy ni ków do ko na no kla sy fi ka cji
ele men tów bio lo gicz nych, fi zy ko che micz nych, hy -
dro mor fo lo gicz nych, co sta no wi ło pod sta wę do
oce ny sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go JCWP,
§ na stęp nie – na pod sta wie wy ni ków ba dań sub -
stan cji prio ry te to wych i in nych sub stan cji za nie -
czysz cza ją cych – do ko na no oce ny sta nu che micz -
ne go JCWP,
§ ostat nim kro kiem by ła koń co wa oce na sta nu jed -
no li tej czę ści wód (na pod sta wie wy ni ków ba dań
z re pre zen ta tyw ne go punk tu po mia ro we go) z jed no -
cze snym uwzględ nie niem speł nie nia wy ma gań do -
dat ko wych wy ni ka ją cych z cha rak te ru ob sza ru chro -
nio ne go, na któ rym da na JCWP się znaj du je.
Jed no li ta część wód po wierzch nio wych mo że być

oce nia na ja ko bę dą ca w do brym sta nie tyl ko je że li jej
stan che micz ny jest do bry i jed no cze śnie jej stan/po -
ten cjał eko lo gicz ny są co naj mniej do bre.
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powierzchniowych za 2014 r. 
Na pod sta wie wy ni ków ba dań z lat 2010-2014 oce -

nio no 163 jed no li te czę ści wód po wierzch nio wych na
te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go, w tym 64 na tu ral -
ne, 96 sil nie zmie nio ne i 3 sztucz ne. 

Klasyfikacja elementów biologicznych
Wy bra ne ele men ty bio lo gicz ne (wszyst kie w mo ni -

to rin gu dia gno stycz nym oraz fi to ben tos/ma kro bez krę -
gow ce ben to so we w mo ni to rin gu ope ra cyj nym)
uwzględ nio no w oce nie 157 JCWP. W punk tach mo ni -
to rin gu dia gno stycz ne go ba da no wszyst kie ele men ty
bio lo gicz ne, w punk tach mo ni to rin gu ope ra cyj ne go na -
to miast ba da ne ele men ty do bra no sto sow nie do po -
trzeb (pod wzglę dem pre sji, ja kie są wy wie ra ne na
JCWP). Po nad to wzię to pod uwa gę wy ni ki ba dań ich -
tio fau ny prze pro wa dzo ne przez In sty tut Ry bac twa
Śród lą do we go w Olsz ty nie.

35% ba da nych jed no li tych czę ści wód cha rak te ry -
zu je się I i II kla są ja ko ści ele men tów bio lo gicz nych. Są
to głów nie rze ki gór skie, wol ne od dzia ła ją cych na nie
pre sji an tro po ge nicz nych, a tak że część rzek ni zin nych,
na któ rych ba da no je den ele ment bio lo gicz ny. 

Naj więk szy udział (38,7%) ma III kla sa ja ko ści, co
sta no wi 63 JCWP. 

JCWP ce chu ją ce się IV kla są sta no wi ły 19% wszyst -
kich ba da nych. W prze wa ża ją cej więk szo ści są to cie ki
sil nie zmie nio ne, na ra żo ne na do pływ bio ge nów ze źró -
deł ko mu nal nych i rol nic twa, zrzu ty ście ków oraz prze -
kształ co ne mor fo lo gicz nie. Sła ba kla sa ja ko ści ele men -
tów bio lo gicz nych ma za zwy czaj tak że po twier dze nie
w kla sie ele men tów fi zy ko che micz nych. Ele men ta mi
bio lo gicz ny mi, któ re de cy do wa ły o ta kiej kla sy fi ka cji
by ły: fi to ben tos – ele ment bio lo gicz ny czu ły na pre sje
zwią za ne z eu tro fi za cją oraz ma kro bez krę gow ce ben to -
so we – ele ment bio lo gicz ny sil nie re agu ją cy na zmia ny
w mor fo lo gii ko ry ta oraz za nie czysz cze nie wo dy.

Głów nym ele men tem de cy du ją cym o złej kla sy fi ka -
cji 6 JCWP (3,7%) jest ich tio fau na (ry by), ja ko ze spół
or ga ni zmów czu łych na pre sje zwią za ne z bra kiem cią -
gło ści mor fo lo gicz nej cie ku. W przy pad ku bra ku cią gło -
ści mor fo lo gicz nej udział ga tun ków dwu śro do wi sko -
wych się zmniej sza, w dra stycz ny spo sób ob ni ża jąc kla -
sy fi ka cję wskaź ni ka. Więk szość rzek za kla sy fi ko wa nych
do V kla sy znaj du je się w zlew ni Ba ry czy. Są to cie ki sil -
nie zmie nio ne i sztucz ne, po sia da ją ce licz ną za bu do wę
po przecz ną (ja zy i stop nie pię trzą ce), cha rak te ry zu ją ce
się okre so wy mi wa ha nia mi prze pły wu.

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych
Ana li za stę żeń pa ra me trów cha rak te ry zu ją cych wła -

ści wo ści fi zycz ne, wa run ki tle no we, za nie czysz cze nia
or ga nicz ne, za kwa sze nie oraz wa run ki bio gen ne (ele -
men ty fi zy ko che micz ne z grup 3.1-3.5) wy ka za ła
w 56,5% oce nia nych JCWP kla sę I bądź II. 

Wy kres 2.5. Klasyfikacja elementów biologicznych
JCWP województwa dolnośląskiego za rok 2014
(źró dło: WIOŚ)

Wy kres 2.6. Kla sy fi ka cja ele men tów fi zy ko che micz nych
(gru pa 3.1-3.5) JCWP wo je wódz twa dol no ślą skie -
go za rok 2014 (PSD – po ni żej sta nu do bre go;
PPD – po ni żej po ten cja łu do bre go) (źró dło: WIOŚ)
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nie po zio mu wła ści we go dla sta nu do bre go. W po je -
dyn czych przy pad kach za de cy do wa ły o tym stę że nia
pa ra me trów okre śla ją cych za war tość związ ków or ga -
nicz nych, naj czę ściej jed nak na ta ką kla sy fi ka cję mia ły
wpływ pod wyż szo ne stę że nia fos fo ra nów i ewen tu al nie
fos fo ru ogól ne go. 

Naj więk sze prze kro cze nie war to ści do pusz czal nej
od no to wa no w Ślą skim Ro wie (4,04 mg PO4/l) przy
jed no cze śnie wy so kiej za war to ści fos fo ru ogól ne go
(1,81 mg Pog/l). Wy so kie stę że nia fos fo ra nów od no to -
wa no rów nież w do pły wach Od ry (Trzcia na i Ła wa), Żu -
raw ce (do pływ Ślę zy), To po rze (zlew nia Wi da wy) oraz
Pi ła wie, Pełcz ni cy i Strze gom ce, war tość ta by ła jed nak
znacz nie niż sza (od 1 do 1,5 mg PO4/l) niż w przy pad -
ku Ślą skie go Ro wu.

Ba da nia sub stan cji szcze gól nie szko dli wych – spe -
cy ficz nych za nie czysz czeń syn te tycz nych i nie syn te -
tycz nych (ele men ty fi zy ko che micz ne z gru py 3.6)  –
pro wa dzo ne by ły w punk tach mo ni to rin gu dia gno stycz -
ne go oraz nie któ rych punk tach mo ni to rin gu ope ra cyj -
ne go, gdzie ist nia ło praw do po do bień stwo ich wy stą pie -
nia. W żad nym z ba da nych punk tów ich war to ści nie
prze kro czy ły po zio mu wła ści we go dla sta nu do bre go.

Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych
Ko lej nym ele men tem sta nu eko lo gicz ne go jest oce -

na pa ra me trów hy dro mor fo lo gicz nych, uwzględ nia ją ca
cią głość cie ku (m.in. obec ność droż nych prze pła wek)
i wa run ki mor fo lo gicz ne (ro dzaj pod ło ża w ko ry cie,
struk tu ra stre fy nad brzeż nej, szyb kość prą du, głę bo -
kość cie ku). Na pod sta wie opra co wa nia „Me to dy ka
pro wa dze nia prze glą dów i ob ser wa cji oraz kla sy fi ka cji
ele men tów hy dro mor fo lo gicz nych wspie ra ją cych ele -
men ty bio lo gicz ne zgod nie z Ra mo wą Dy rek ty wą Wod -
ną, Za łącz nik V” ba da nym JCWP zlo ka li zo wa nym na te -
re nie Dol ne go Ślą ska przy pi sa no kla sę I lub II.

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego
Bar dzo do bry/mak sy mal ny stan/po ten cjał eko lo -

gicz ny wy stą pił w 3 JCWP: na uj ściu By strzy cy Kłodz -
kiej do Ny sy Kłodz kiej, w Je dli cy oraz na po cząt ko wym
od cin ku By strzy cy. Z ko lei do bry stan/po ten cjał eko lo -
gicz ny stwier dzo no w 36 JCWP, zlo ka li zo wa nych głów -
nie w zlew niach: Bo bru (12 JCWP), Ny sy Kłodz kiej
(5 JCWP), Wi da wy (4 JCWP) i Ka cza wy (3 JCWP). Są
to prze waż nie cie ki pły ną ce przez ob sza ry gór skie, ale
tak że mniej sze do pły wy du żych cie ków w czę ści ni zin -
nej Dol ne go Ślą ska, gdzie pre sje są ma łe.

Po ło wę oce nia nych JCWP sta no wią te, dla któ rych
okre ślo no umiar ko wa ny stan/po ten cjał eko lo gicz ny –
81 JCWP (49,7%). W więk szo ści przy pad ków o ta kiej
oce nie za de cy do wał wy nik ba dań ele men tów bio lo gicz -
nych. Je dy nie dla 18 JCWP o kla sy fi ka cji za de cy do wa -
ło wy łącz nie stę że nie pa ra me trów fi zy ko che micz nych
(fos fo ra ny, w dwóch przy pad kach war tość od czy nu).

Wy kres 2.7. Kla sy fi ka cja ele men tów fi zy ko che micz nych
– spe cy ficz ne za nie czysz cze nia syn te tycz ne i nie -
syn te tycz ne (gru pa 3.6) JCWP wo je wódz twa dol -
no ślą skie go za rok 2014 (źró dło: WIOŚ)

Wy kres 2.8. Oce na sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go
JCWP wo je wódz twa dol no ślą skie go za rok 2014
(źró dło: WIOŚ)



Stan sła by wy stą pił na 31 ba da nych JCWP (19%).
We wszyst kich tych JCWP stwier dzo no rów nież sła by
stan ele men tów bio lo gicz nych, po twier dzo ny czę sto
prze kro cze nia mi wskaź ni ków fi zy ko che micz nych, głów -
nie związ ków bio gen nych.

Dla 6 JCWP (3%) okre ślo no stan/po ten cjał eko lo -
gicz ny ja ko zły, o czym w pię ciu przy pad kach za de cy do -
wa ły wy ni ki ba dań ich tio fau ny, w jed nym przy pad ku –
ma kro bez krę gow ców ben to so wych.

Klasyfikacja stanu chemicznego
Stan che micz ny oce nio no w 47 JCWP. Stan che -

micz ny po ni żej do bre go ma 33 JCWP (20,2% ba da -
nych). O ta kiej kla sy fi ka cji za de cy do wa ły – iden tycz nie
jak w la tach wcze śniej szych – prze kro cze nia stę żeń
dwóch związ ków z gru py WWA (ben zo(g,h,i)pe ry le nu
i in de no(1,2,3-cd)pi re nu). W 14 JCWP nie stwier dzo no
prze kro cze nia do pusz czal nych stę żeń okre ślo nych dla
sub stan cji prio ry te to wych.

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

te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go oce nio no na pod -
sta wie wy ni ków ba dań z re pre zen ta tyw ne go dla da nej
JCWP punk tu po mia ro we go, uwzględ nia jąc jed no cze -
śnie speł nie nie wy ma gań do dat ko wych na pod sta wie
da nych uzy ska nych z punk tów po mia ro wo -kon tro l nych
mo ni to rin gu ob sza rów chro nio nych. Je że li jed no li ta
część wód znaj do wa ła się na te re nie kil ku ob sza rów wy -
zna czo nych dla róż nych ce lów, osią gnię cie sta nu do -
bre go moż li we jest wów czas, gdy speł nio ne zo sta ną
wy ma ga nia dla wszyst kich ob sza rów jed no cze śnie.
W więk szo ści przy pad ków o złym sta nie JCWP zlo ka li -
zo wa nej na ob sza rze chro nio nym de cy do wa ły wy ni ki
ba dań ele men tów bio lo gicz nych.

Je dy nie w przy pad ku 2 JCWP –  zbior nik Złot ni ki
i Dzi ka Or li ca od źró dła do Czer wo ne go Stru mie nia –
stwier dzo no stan do bry. W 127 JCWP stan oce nio no ja -
ko zły, o czym za de cy do wa ły przede wszyst kim wy ni ki
mo ni to rin gu ele men tów bio lo gicz nych i wy mie nio nych
wy żej WWA. 
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Wy kres 2.10. Oce na do trzy ma nia wy ma gań w JCWP na
ob sza rach chro nio nych wo je wódz twa dol no ślą -
skie go za rok 2014 (źró dło: WIOŚ)

Wy kres 2.11. Ocena stanu JCWP województwa
dolnośląskiego za rok 2014 (źró dło: WIOŚ)

Wy kres 2.9. Oce na sta nu che micz ne go JCWP wo je -
wódz twa dol no ślą skie go za rok 2014 (źró dło:
WIOŚ)



Tabela 2.1. Zestawienie tabelaryczne wyników klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego oraz ocena stanu JCWP województwa dolnośląskiego za 2014 r. (źró dło: WIOŚ)























Uwa ga: 
Szcze gó ło we in for ma cje nt.  wy ni ków kla sy fi ka cji sta nu eko lo gicz ne go i che micz ne go oraz oce ny sta nu JCWP na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go za 2014 r. z uwzględ nie -

niem mo ni to rin gu  ob sza rów chro nio nych moż na zna leźć na stro nie WIOŚ we Wro cła wiu: 
§ Oce na sta nu jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go za rok 2014,
§ Ze sta wie nie ta be la rycz ne da nych do kla sy fi ka cji sta nu eko lo gicz ne go i che micz ne go rzek w JCWP – oce na za 2014 r. – wo je wódz two dol no ślą skie,
§ Ze sta wie nie ta be la rycz ne kla sy fi ka cji sta nu eko lo gicz ne go i che micz ne go rzek w JCWP mo ni to rin gu ob sza rów chro nio nych – oce na za 2014 r. – wo je wódz two dol no ślą skie.

http://www.wroclaw.pios.gov.pl/pliki/wody_pow/ocena_jcw_DLN_2014a.pdf
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/pliki/wody_pow/klasyfikacja_stan_eko_i_chem_jcwp_dln_2014.xlsx
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/pliki/wody_pow/klasyfikacja_stan_eko_i_chem_ob_chron_jcwp_dln_2014.xlsx
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Ce lem mo ni to rin gu ja ko ści wód pod ziem nych jest
do star cze nie in for ma cji o sta nie che micz nym wód pod -
ziem nych, śle dze nie je go zmian oraz sy gna li za cja za -
gro żeń w ska li kra ju, na po trze by za rzą dza nia za so ba mi
wód pod ziem nych i oce ny sku tecz no ści po dej mo wa -
nych dzia łań ochron nych.

Przed mio tem mo ni to rin gu są jed no li te czę ści wód
pod ziem nych (JCWPd), ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem ob sza rów na ra żo nych na za nie czysz cze nia po cho -
dze nia rol ni cze go. JCWPd sta no wi okre ślo na ob ję tość
wód pod ziem nych, wy stę pu ją ca w ob rę bie war stwy wo -
do no śnej lub ze spo łu warstw wo do no śnych.

Cha rak te ry sty ka sie ci mo ni to rin gu 
wód pod ziem nych

Ba da nia sta nu che micz ne go jed no li tych czę ści wód
pod ziem nych w wo je wódz twie dol no ślą skim w 2014 r.
WIOŚ we Wro cła wiu pro wa dził w ra mach:

§ mo ni to rin gu dia gno stycz ne go, któ rym ob ję te by ły
wszyst kie jed no li te czę ści wód pod ziem nych
(60 ppk),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go, obej mu ją ce go jed no li -
te czę ści wód pod ziem nych o sta tu sie za gro żo nych
nie osią gnię ciem do bre go sta nu. Re ali zo wa no tu:

– mo ni to ring wód pod ziem nych za gro żo nych
nie osią gnię ciem do bre go sta nu che micz ne go
(4 ppk), 
– mo ni to ring płyt kich wód pod ziem nych zlo ka li -
zo wa nych na ob sza rach szcze gól nie na ra żo nych
na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze źró deł rol -
ni czych (15 ppk),
– mo ni to ring wód pod ziem nych re pre zen tu ją cych
sła by stan che micz ny (8 ppk).

Do dat ko wo re ali zo wa no mo ni to ring ba daw czy wód
pod ziem nych na ob sza rach bez po śred nio za gro żo nych
za nie czysz cze nia mi (69 ppk). 

Więk szość punk tów po mia ro wych uj mo wa ła płyt kie
po zio my wo do no śne wy stę pu ją ce prze waż nie w ob rę -
bie czwar to rzę do we go pię tra wo do no śne go roz prze -
strze nio ne go naj pow szech niej na te re nie kra ju, a po zo -
sta łe punk ty po mia ro we uj mo wa ły głęb sze po zio my
wo do no śne.

Za sa dy prze pro wa dze nia oce ny sta nu jed no li tych
czę ści wód pod ziem nych

Oce na sta nu che micz ne go jed no li tych czę ści wód
pod ziem nych zo sta ła do ko na na w opar ciu o roz po rzą -
dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 23 lip ca 2008 r.
w spra wie kry te riów i spo so bu oce ny sta nu wód pod -
ziem nych (Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896). 

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

Oce na sta nu jed no li tych czę ści wód pod ziem nych
na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go za 2014 r.

W ra mach mo ni to rin gu dia gno stycz ne go wód pod -
ziem nych wo je wódz twa dol no ślą skie go ba da nie ja ko ści
prze pro wa dzo ne zo sta ło na na stę pu ją cych jed no li tych
czę ściach wód pod ziem nych: 69, 70, 71, 74, 75, 76, 88,
90, 91, 93, 110, 112, 113, 114. Oce na wy ni ków ba dań
wg po dzia łu na JCWPd wy ka za ła, że 90% ba da nych
wód za li czo no do wód re pre zen tu ją cych do bry stan
che micz ny (kla sy I–III). Wo dy o sła bym sta nie che micz -
nym (kla sy IV–V) sta no wi ły 10%.

Wody podziemne

Tabela 2.2. Ocena jakości wód podziemnych na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego w 2014 r.
wg podziału na wody reprezentujące dobry i słaby stan chemiczny (źródło: WIOŚ)



Ry su nek 2.2. Oce na ja ko ści zwy kłych wód pod ziem nych
wo je wódz twa dol no ślą skie go w 2014 r. na tle JCWPd
(źródło: WIOŚ)
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nych za gro żo nych nie osią gnię ciem do bre go sta nu
che micz ne go, re ali zo wa ne go na ob sza rze JCWPd nr 88
i 89, wy ka za ły za rów no w po bo rze wio sen nym, jak i je -
sien nym 2014 r. do bry stan che micz ny wód (kla sa II
i III). Wo dy re pre zen tu ją ce sła by stan che micz ny nie
wy stę po wa ły.

Oce na wy ni ków mo ni to rin gu ope ra cyj ne go płyt -
kich wód pod ziem nych zlo ka li zo wa nych na ob sza rach
szcze gól nie na ra żo nych na za nie czysz cze nia związ ka -
mi azo tu ze źró deł rol ni czych na ob sza rze JCWPd nr
69, 74, 92, 113, 114 wy ka za ła stę że nia azo ta nów w gra -
ni cach od <0,5 mg/l do 18,56 mg/l, co ozna cza, że nie
są to wo dy za gro żo ne za nie czysz cze niem. Wo dy te zo -
sta ły za kla sy fi ko wa ne w 2014 r. do wód cha rak te ry zu ją -
cych się do brym sta nem che micz nym (kla sa I, II, III).
Wskaź ni kiem ob ni ża ją cym ja kość w punk tach po mia ro -
wych był jon amo no wy.

Z ko lei oce na JCWPd ba da nych w ra mach mo ni to -
rin gu ope ra cyj ne go wód re pre zen tu ją cych sła by stan
che micz ny wy ka za ła, że 87,5% ba da nych wód za li czo -
no do wód do brej ja ko ści (kla sy I–III). Wo dy kla sy IV
(wo dy nie za do wa la ją cej ja ko ści) sta no wi ły 12,5%.
Wskaź ni ka mi ob ni ża ją cy mi ja kość by ły pod wyż szo ne
stę że nia że la za, man ga nu, siar cza nów, wap nia oraz ob -
ni żo ny od czyn.

W pro fi lu hy dro ge olo gicz nym wo je wódz twa dol no -
ślą skie go wy stę pu ją pię tra wo do no śne w utwo rach
czwar to rzę du, trze cio rzę du, kre dy, tria su, per mu, kar -
bo nu oraz w pa le ozo icz nych ska łach kry sta licz nych.
Pię tro wo do no śne czwar to rzę du sta no wi głów ny i naj -
bar dziej roz po wszech nio ny zbior nik wód pod ziem nych
wo je wódz twa.

Do oce ny ja ko ści wód pod ziem nych w ukła dzie
pię ter wo do no śnych wy ko rzy sta no, z uwa gi na sze ro -
kie spek trum ba dań la bo ra to ryj nych, wy ni ki ba dań mo -
ni to rin gu dia gno stycz ne go z 2014 r.

Pię tro wo do no śne czwar to rzę du mo ni to ro wa ne by -
ło w 30 punk tach kon tro l no-po mia ro wych. Stwier dzo no:

§ bar dzo do brą ja kość wód (kla sa I) – 14%,
§ do brą ja kość wód (kla sa II) – 53%,
§ za do wa la ją cą ja kość wód (kla sa III) – 20%,
§ nie za do wa la ją cą ja kość wód (kla sa IV) – 13%.
Nie wy stą pi ła zła ja kość wód (kla sa V). Wskaź ni ki

de cy du ją ce o kla sy fi ka cji wo dy to: że la zo, man gan,
tem pe ra tu ra, po tas, siar cza ny, chlor ki, azo ta ny, ołów,
fos fo ra ny, wo do ro wę gla ny i od czyn. 

Pię tro wo do no śne trze cio rzę du obej mo wa ło
15 ppk. W punk tach te go po zio mu stwier dzo no: 

§ do brą ja kość wód (kla sa II) – 60%,
§ za do wa la ją cą ja kość wód (kla sa III) – 33%,
§ nie za do wa la ją cą ja kość wód (kla sa IV) – 7%.
Nie wy stą pi ła I ani V kla sa ja ko ści wód. Wskaź ni ki

de cy du ją ce o kla sy fi ka cji wo dy to: że la zo, man gan, fos -
fo ra ny, wapń, ni kiel, azo ta ny, azo ty ny, ołów, tem pe ra tu -
ra wo dy i od czyn.

Pię tro wo do no śne kre dy obej mo wa ło 8 punk tów
kon tro l no-po mia ro wych. W punk tach te go po zio mu
stwier dzo no: 

§ bar dzo do brą ja kość wód (kla sa I) – 37,5%,
§ do brą ja kość wód (kla sa II) – 50%,
§ za da wa la ją cą ja kość wód (kla sa III) – 12,5%.
Nie stwier dzo no wód złej ja ko ści (IV i V kla sa).

Wskaź ni ki de cy du ją ce o kla sy fi ka cji wo dy to: azo ta ny
i tem pe ra tu ra wo dy.

Pię tro wo do no śne w utwo rach star szych od kre dy
i w ska łach kry sta licz nych obej mo wa ło 7 ppk, w któ -
rych stwier dzo no: 

§ bar dzo do brą ja kość wód (kla sa I) – 57%,
§ do brą ja kość wód (kla sa II) – 15 %,
§ za do wa la ją cą ja kość wód (kla sa III) – 14%,
§ nie za do wa la ją cą ja kość wód (kla sa IV) – 14%.
Nie wy stą pi ły wo dy w V kla sie. Wskaź ni ki de cy du ją -

ce o kla sy fi ka cji wo dy to: azo ta ny, tem pe ra tu ra wo dy,
glin, man gan i od czyn.

Oce na ja ko ści zwy kłych wód pod ziem nych w ukła -
dzie pię ter wo do no śnych w 2014 r. wy ka zu je zde cy do -
wa ną prze wa gę wód cha rak te ry zu ją cych się do brym
sta nem che micz nym we wszyst kich po zio mach wo do -
no śnych. W żad nym z po zio mów wo do no śnych nie
stwier dzo no wy stę po wa nia wód złej ja ko ści (kla sa V). 

Mo ni to ring wód pod ziem nych na ob sza rach bez -
po śred nio za gro żo nych za nie czysz cze nia mi, pro wa -
dzo ny przez WIOŚ we Wro cła wiu w 2014 r., obej mo wał
kon tro lę ja ko ści wód pod ziem nych wo kół obiek tów sta -
no wią cych po ten cjal ne za gro że nie dla śro do wi ska oraz
bę dą cych bez po śred nim źró dłem od dzia ły wa nia za nie -
czysz czeń ko mu nal nych i prze my sło wych. Ba da nia mi
ob ję to głów nie eks plo ato wa ne i nie ek splo ato wa ne skła -
do wi ska od pa dów, skła do wi ska zre kul ty wo wa ne lub
bę dą ce w trak cie re kul ty wa cji oraz in ne obiek ty sta no -
wią ce źró dło po waż nych awa rii – sta cje i ba zy pa liw. 

Mo ni to ring skła do wisk od pa dów jest ele men tem mo -
ni to rin gu lo kal ne go, któ re go głów nym za da niem jest roz -
po zna nie i śle dze nie wpły wu stwier dzo nych lub po ten -
cjal nych ognisk za nie czysz czeń na ja kość wód pod ziem -
nych w ce lu prze ciw dzia ła nia ujem nym skut kom ich za -
nie czysz czeń. Zgod nie z art. 124 ust. 4 usta wy o od pa -
dach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) obo wią zek mo ni to ro wa -
nia skła do wisk od pa dów spo czy wa na za rząd cy obiek tu. 

Ta be la 2.3. Oce na ja ko ści wód pod ziem nych na pod sta -
wie wy ni ków mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód re -
pre zen tu ją cych sła by stan che micz ny w I i II po bo -
rze w 2014 r. (źró dło: WIOŚ)



Rysunek 2.3. Stan chemiczny wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych
zanieczyszczeniami w 2014 r. (źródło: WIOŚ)
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niu eks plo ata cji obiek tów i wy ko na niu re kul ty wa cji te re -
nu zwłasz cza przy uży ciu osa dów ście ko wych, sta no wią
po ten cjal ne źró dło za gro że nia dla wód pod ziem nych.
Nie bez pie czeń stwo za nie czysz cze nia wód pod ziem nych
wo kół skła do wisk od pa dów stwa rza też czę ste desz czo -
wa nie złóż od pa dów od cie ka mi. Dla te go też na le ży pro -
wa dzić sta ły mo ni to ring wód pod ziem nych wo kół tych
obiek tów. 

Ba da nia pro wa dzo ne przez WIOŚ są wy ko rzy sty wa -
ne w dzia łal no ści kon tro l nej w ce lu po twier dze nia pra -
wi dło wo ści ba dań wy ko ny wa nych przez in ne jed nost ki.
Po zwa la ją one tak że zi den ty fi ko wać za nie czysz cze nia
wy stę pu ją ce wo kół obiek tów, któ re sa mo dziel nie nie
pro wa dzą ba dań np. re jon hał dy zli kwi do wa nej Hu ty
Siech ni ce na te re nach wo do no śnych Wro cła wia. 

Łącz nie w 2014 r. prze pro wa dzo no ba da nia wo kół
23 obiek tów w 69 ppk. 

Wo dy pod ziem ne, po bra ne do ba dań wo kół wy ty po -
wa nych obiek tów, po dob nie jak w po przed nich la tach,
cha rak te ry zo wa ły się zróż ni co wa ną ja ko ścią: od wód
o bar dzo wy so kiej ja ko ści (kla sa I) do wód złej ja ko ści
(kla sa V). 

Wy stę po wa nie wód w do brym sta nie che micz nym
(kla sa I-III) stwier dzo no w oto cze niu 5 obiek tów. Wo kół
po zo sta łych wy stę po wa ły wo dy o sła bym sta nie che -
micz nym. Ja kość wód w po szcze gól nych punk tach po -
mia ro wych kształ to wa ła się na stę pu ją co: 

§ w 8 punk tach (11,59%) wy stę po wa ły wo dy I kla -
sy – bar dzo do brej ja ko ści, 
§ w 8 punk tach (11,59%) wy stę po wa ły wo dy II kla -
sy – do brej ja ko ści,
§ w 17 punk tach (24,64%) wy stę po wa ły wo dy III
kla sy – za do wa la ją cej ja ko ści, 

§ w 14 punk tach (20,29%) wy stę po wa ły wo dy IV
kla sy – nie za do wa la ją cej ja ko ści, 
§ w 22 punk tach (31,88%) wy stę po wa ły wo dy
V kla sy – złej ja ko ści. 
O za kla sy fi ko wa niu wód do kla sy IV i V wo kół skła do -

wisk od pa dów de cy do wa ły: ogól ny wę giel or ga nicz ny,
prze wod ność elek tro li tycz na, związ ki azo tu, cynk, ołów,
kadm, a przy po je dyn czych obiek tach: chrom, że la zo,
man gan, po tas, chlor ki, fos fo ra ny, siar cza ny oraz flu or ki. 

Na te re nach baz i sta cji pa liw bę dą cych po ten cjal -
nym źró dłem po waż nych awa rii o złej kla sy fi ka cji de cy -
do wa ły: sub stan cje ro po po chod ne, ogól ny wę giel or ga -
nicz ny, WWA i kadm. 

Wy stę po wa nie wód za nie czysz czo nych związ ka mi
azo tu, w któ rych za war tość azo ta nów wy no si ła po wy żej
50 mg NO3/l stwier dzo no w oto cze niu skła do wisk
w Pod ga ju, Go lę dzi no wie i Lu bi nie. 

Ana li za wy ni ków wska za ła na utrzy mu ją cy się sła by
stan wód pod ziem nych wo kół ba da nych już w po przed -
nich la tach obiek tów, ta kich jak skła do wi sko od pa dów
w m. Pod gaj, Bie ru tów, Go lę dzi nów, skła do wi sko PHU
MAK-MET w m. Go dzi ko wi ce oraz na te re nie daw nej Fa -
bry ki Na wo zów Fos fo ro wych w m. Ubocz. Sła by stan
wód wy ka za no tak że wo kół obiek tów ob ję tych mo ni to -
rin giem po raz pierw szy, tj. sta cjach pa liw PKN ORLEN
w m. Ko stom ło ty i we Wro cła wiu przy ul. Ks. Wi tol da.

Po gor sze nie ja ko ści wód w po rów na niu do 2009 r.
za ob ser wo wa no na te re nie CE PCC Ro ki ta S.A. w Brze -
gu Dol nym. Za de cy do wa ły o tym wy ni ki ba dań oło wiu
i WWA.

Do bry stan wód we wszyst kich pie zo me trach wy ka -
za no w wo dach pod ziem nych po bra nych wo kół skła do -
wisk w Sie dlę ci nie, Czar nym Bo rze, Sto gach oraz na
sta cjach pa liw w Oła wie i Bie ru to wie.

REAKCJE

Od po wie dzią na co raz więk sze od dzia ły wa nie róż no -
ra kich pre sji na śro do wi sko wod ne są dzia ła nia po dej -
mo wa ne na wie lu szcze blach i w ra mach róż nych pro -
gra mów, skie ro wa ne na po pra wę ja ko ści wód, ale tak że
uwzględ nia ją ce po pra wę wa run ków ży cia lud no ści,
zwłasz cza za miesz ka łej na wsi i w mniej szych mia stach,
gdzie in fra struk tu ra wod no-ka na li za cyj na w dal szym
cią gu nie jest do sta tecz nie roz wi nię ta.

W 2013 r. for mal nie za koń czy ła się re ali za cja Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko
2007–2013, któ re go ce lem by ła po pra wa atrak cyj no ści
in we sty cyj nej Pol ski i jej re gio nów po przez roz wój in -
fra struk tu ry tech nicz nej przy rów no cze snej ochro nie
i po pra wie sta nu śro do wi ska, zdro wia, za cho wa niu toż -
sa mo ści kul tu ro wej i roz wi ja niu spój no ści te ry to rial nej. 

W 2014 r. roz po czął funk cjo no wa nie Pro gram Ope -
ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014–2020 (POIiŚ
2014–2020) ja ko kra jo wy pro gram wspie ra ją cy go spo -
dar kę ni sko emi syj ną, ochro nę śro do wi ska, prze ciw -

dzia ła nie i ada pta cję do zmian kli ma tu, trans port i bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne. POIiŚ 2014–2020 kon ty nu -
uje głów ne kie run ki in we sty cji okre ślo ne w je go po -
przed ni ku – POIiŚ 2007–2013. Do ty czą one przede
wszyst kim roz wo ju in fra struk tu ry tech nicz nej kra ju
w naj waż niej szych sek to rach go spo dar ki. W ra mach
pro gra mu re ali zo wa nych bę dzie 10 osi prio ry te to wych,
w tym oś II „Ochro na śro do wi ska, w tym ada pta cja do
zmian kli ma tu”, któ rej jed nym z ce lów bę dzie roz wój in -
fra struk tu ry śro do wi sko wej (np. oczysz czal nie ście ków,
sieć ka na li za cyj na oraz wo do cią go wa, in sta la cje do za -
go spo da ro wa nia od pa dów ko mu nal nych, w tym do ich
ter micz ne go prze twa rza nia). In sty tu cją wdra ża ją cą Pro -
gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko są Na ro -
do wy i wo je wódz kie fun du sze ochro ny śro do wi ska
i go spo dar ki wod nej.

W ra mach te go pro gra mu, a tak że w ra mach in nych
dzia łań (m.in. Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go,
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich, pro gra my
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Ywspół pra cy trans gra nicz nej) w wo je wódz twie dol no ślą -

skim zo sta ło wy ko na nych bar dzo wie le dzia łań ma ją -
cych na ce lu po pra wę ja ko ści wód. Głów nie są to dzia -
ła nia do ty czą ce po rząd ko wa nia go spo dar ki ście ko wej,
bu do wy i mo der ni za cji oczysz czal ni ście ków oraz sys -
te mów ka na li za cyj nych, roz sąd ne go go spo da ro wa nia
wo da mi i za opa trze nia lud no ści w do brej ja ko ści wo dę
do spo ży cia. Dzia ła nia te w 2014 r. zo sta ły do fi nan so -
wa ne z WFOŚiGW łącz ną kwo tą 129 835,0 tys. zł. 

Do naj waż niej szych za dań zre ali zo wa nych w 2014 r.
przy udzia le fi nan so wym WFOŚiGW na le żą:
1. oczysz czal nie ście ków:
§ bu do wa lo kal nych i przy do mo wych oczysz czal ni
ście ków w miej sco wo ści Łaź ni ki, gmi na Zło to ry ja
(8,4 m3/d),
§ bu do wa oczysz czal ni ście ków w miej sco wo ści
Bo ro wa w gmi nie Dłu go łę ka (240 m3/d),
§ prze bu do wa miej skiej oczysz czal ni ście ków
w Twar do gó rze (1921 m3/d),
§ roz bu do wa oczysz czal ni ście ków w Mir ko wie,
gmi na Dłu go łę ka – etap II – zwięk sze nie prze pu sto -
wo ści oczysz czal ni o 1334 m3/d do 2834 m3/d,
§ bu do wa oczysz czal ni ście ków w gmi nie Kon dra to -
wi ce o prze pu sto wo ści 310 m3/d.

2. sieć ka na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej: 
§ sieć ka na li za cji sa ni tar nej o dłu go ści 24,3 km
w miej sco wo ści Je żów Su dec ki w ra mach pro gra -
mu PROW,
§ ka na li za cja sa ni tar na  o dłu gość oko ło 13,5 km
w miej sco wo ści Bo ro wa w gmi nie Dłu go łę ka,
§ ka na li za cja sa ni tar na o dłu go ści oko ło 29 km
w gmi nie Kon dra to wi ce,
§ ka na li za cja sa ni tar na o dłu go ści 18,02 km w miej -
sco wo ściach No wa Wieś i Li pia ny w gmi nie Bo le -
sła wiec,
§ ka na li za cja sa ni tar na o dłu go ści 1,68 km pod no -
wo po wsta łe bu dow nic two miesz kal ne w Bo ga ty ni-
Mar ko ci cach,
§ prze bu do wa 0,26 km ka na li za cji sa ni tar nej i 1,66 km
ka na li za cji desz czo wej na osie dlu Pia stow skim

w Po ra jo wie w ra mach za da nia Od bu do wa Osie dla
Pia stow skie go, ze zmo der ni zo wa nej sie ci ko rzy stać
bę dzie 340 osób,
§ ka na li za cja sa ni tar na w miej sco wo ści Dań czów
w gmi nie Le win Kłodz ki o dłu go ści 4,0 km,
§ ka na li za cja sa ni tar na dla Dłu go po la-Zdro ju wraz
z ko lek to rem gra wi ta cyj no-tłocz nym od pro wa dza ją -
cym ście ki do By strzy cy Kłodz kiej o dłu go ści 10,5 km,
§ ka na li za cja sa ni tar na w ul. 3 Ma ja w Wa li miu
o łącz nej dłu go ści 0,8 km,
§ ka na li za cja sa ni tar na w ul. Sza rych Sze re gów,
We so łej i  Re ja w Strze go miu o dłu go ści 2,2 km,
§ ka na li za cja sa ni tar na w ul. Pia stow skiej i Ko ściel -
nej w Je dli nie-Zdro ju o dłu go ści 0,8 km,
§ ka na li za cja sa ni tar na w gmi nie Kłodz ko (miej sco -
wo ściach Bo gu szyn, Oł drzy cho wi ce Kłodz kie, Kro -
sno wi ce) o su ma rycz nej dłu go ści 1,4 km,
§ ka na li za cja sa ni tar na w gmi nie Twar do gó ra o dłu -
go ści 4,5 km,
§ ka na li za cja sa ni tar na w gmi nie Ką ty Wro cław skie
o dłu go ści oko ło 3,9 km.
Ogó łem na te re nie 23 gmin wy bu do wa no i zmo der -

ni zo wa no 161,64 km sie ci ka na li za cyj nych, w tym
138,4 km na te re nach wiej skich.

Po nad to dla 20 za dań pod pi sa ne zo sta ły umo wy
o do ta cje i ich re ali za cja al bo się już roz po czę ła al bo
roz pocz nie w naj bliż szym cza sie.

Stan re ali za cji wg za war tych umów od po cząt ku
trwa nia Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko do koń ca 2014 r. przed sta wiał się na stę pu ją co:
1. ka na li za cja sa ni tar na – do wy ko na nia 406 km, wy ko -

na no – 373,5 km, tj. 92%,
2. mo der ni za cja ka na li za cji – do wy ko na nia 22,4 km,

wy ko na no – 18,4 km, tj. 82,1%,
3. sieć wo do cią go wa – do wy ko na nia 84,1 km, wy ko -

na no – 75,7 km, tj. 82,1%
4. oczysz czal nie ście ków – do wy ko na nia 3 szt., wy ko -

na no – 3 szt., tj. 100%,
5. mo der ni za cja oczysz czal ni ście ków – do wy ko na nia

12 szt., wy ko na no – 6 szt. tj. 50%.
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