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2. WODY POWIERZCHNIOWE

PRESJE

Iden ty fi ka cja zna czą cych pre sji
Roz wój re gio nów opie ra się obec nie na trzech za -

sad ni czych fi la rach: za so bach, pro duk cji oraz usłu gach.
Dol ny Śląsk jest re gio nem, któ ry w tych sfe rach po sia -
da znacz ny po ten cjał. Bo gac twa na tu ral ne oraz za so by
wie dzy Dol ne go Ślą ska po zwa la ją pro jek to wać mo del
go spo dar czy re gio nu, w któ rym głów ny mi ga łę zia mi
bę dą: pro duk cja, no wo cze sne tech no lo gie i usłu gi wyż -
sze go rzę du, wy ko rzy stu ją ce wa lo ry śro do wi ska przy -
rod ni cze go i kul tu ro we go. Każ da z tych ga łę zi, po przez
sze reg ro dza jów pre sji, ma nie wąt pli we od dzia ły wa nie
na śro do wi sko, w tym na wo dy po wierzch nio we.

Stan wód jest więc w du żej czę ści wy ni kiem pre sji
dzia ła ją cych na te wo dy, stąd też ich do głęb na zna jo -
mość i ana li za jest istot nym czyn ni kiem wa run ku ją cym
wła ści wą oce nę za rów no tren dów zmian w ja ko ści, jak
i sku tecz no ści dzia łań na praw czych pro wa dzo nych na
ob sza rze po szcze gól nych do rze czy. Po nie waż obec na
oce na za my ka sze ścio let ni okres obo wią zy wa nia pla nu
go spo da ro wa nia wo da mi na ob sza rze do rze cza Od ry
(tekst pla nu M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451) po sze rzo na
ana li za tren dów zmian w po szcze gól nych ro dza jach
pre sji stwo rzy pró bę oce ny ich wpły wu na ja kość wód.

Pre sje dzia ła ją ce na śro do wi sko wod ne ma ją róż no -
rod ny cha rak ter i za sięg, cho ciaż ich źró dłem jest za -
spo ka ja nie po trzeb so cjal no -by to wych czło wie ka i/lub
je go dzia łal ność go spo dar cza. Tak więc pre sja mi są:

§ po bór wo dy na ce le by to we lud no ści, ce le bez po -
śred nio lub po śred nio zwią za ne z pro duk cją prze -
my sło wą lub też na dzia łal ność rol ni czą,
§ ście ki z go spo darstw do mo wych, dzia łal no ści tu -
ry stycz nej, za kła dów prze my sło wych i rol nic twa,
§ in na dzia łal ność go spo dar cza, nie zwią za na bez -
po śred nio z po bo rem wo dy lub od pro wa dza niem
ście ków, po wo du ją ca uwal nia nie się sub stan cji do
śro do wi ska, w tym szcze gól nie zwią za na z dzia łal -
no ścią rol ni czą.
O ile dwie pierw sze pre sje ma ją sto sun ko wo ła twy

do zi den ty fi ko wa nia cha rak ter punk to wy, ostat nia pre sja
z re gu ły wy stę pu je na ob sza rze, cza sa mi na wet sto sun -
ko wo du żym, a jej wpływ na śro do wi sko mo że być trud -
ny do jed no znacz ne go osza co wa nia.

Po bór wo dy
Po bór wód po wierzch nio wych w wo je wódz twie dol -

no ślą skim w la tach 2000–2015 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 rol nic two i le śnic two (ok. 50% zu ży -
cia) i eks plo ata cję sie ci wo do cią go wej (oko ło 30%).

Ilość wo dy po bie ra nej przez sieć wo do cią go wą sys -
te ma tycz nie ob ni ża się, co wią że się za rów no z nie -
znacz nym spad kiem licz by lud no ści w wo je wódz twie,
jak też z co raz bar dziej spraw nym, po zba wio nym strat
funk cjo no wa niem tej sie ci. Sta le i sys te ma tycz nie spa -
da ilość wo dy po bie ra nej przez prze mysł. Ilość wo dy
po bie ra nej na ce le rol ni cze, po wzro ście, któ ry na stą pił
w la tach 2008–2010, obec nie utrzy mu je się na zbli żo -
nym po zio mie. 

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 więk szy 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.

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 i sam fakt zmniej sza -
nia się ilo ści po bie ra nej wo dy w po szcze gól nych seg -
men tach sam w so bie jest już zja wi skiem po zy tyw nym –
przede wszyst kim ge ne ru je mniej szą ilość ście ków.

Wy kres 2.1. Po bór i zu ży cie wo dy na po trze by pro duk -
cyj ne, rol nic twa i le śnic twa oraz na eks plo ata cję
sie ci wo do cią go wej w wo je wódz twie dol no ślą skim
w la tach 2000–2015 (źró dło: GUS)
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Ście ki od pro wa dza ne do wód po wierzch nio wych

sta no wią naj bar dziej istot ną pre sję na ten kom po nent
śro do wi ska i ma ją znacz ny wpływ na je go stan.

Po zna czą cym spad ku ilo ści od pro wa dza nych ście -
ków, ja ki miał miej sce na prze ło mie lat 90-tych i 2000-
nych od ro ku 2003 ob ser wu je się sta bi li za cję ilo ści
ście ków na zbli żo nym po zio mie ok. 170 hm3/rok po mi -
mo ob ser wo wa ne go wzro stu pro duk cji. 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 2015 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 po nad 70% – z oczysz czal ni o pod wyż szo nym stop -
niu usu wa nia za wiąz 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 od pro wa dza ją cej ście ki do oczysz -
czal ni z tych ob sza rów zwięk szy ła się bli sko trzy krot nie,
m.in. dzię ki sta łej i sys te ma tycz nej roz bu do wie sie ci ka -
na li za cyj nej. Rów no le gle wzra sta też ilość przy łą czy ka -
na li za cyj nych – z 169 539 w ro ku 2010 do 212 507
w ro ku 2014. 

Ostat nie la ta to tak że spo ry roz wój bu dow nic twa in -
dy wi du al ne go – tu nie za wsze moż li we jest pod łą cze nie
obiek tu do za mknię tej sie ci ka na li za cyj nej. Wzra sta
więc ilość oczysz czal ni przy do mo wych – z 3 969 w ro -
ku 2010 do 7 494 w ro ku 2014 (wg da nych GUS). Po -
nad to, na te re nie wo je wódz twa w 2014 r. funk cjo no wa -
ło 157 sta cji zlew nych fe ka liów.

Wo bec zmniej sza ją cej się – wpraw dzie nie znacz nie
– licz by miesz kań ców wo je wódz twa ta ewi dent na roz -
bu do wa in fra struk tu ry ka na li za cyj nej pro wa dzi do
zmniej sze nia pre sji punk to wych źró deł nie oczysz czo -
nych ście ków ko mu nal nych.

Wy kres 2.2. 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 2000–2015 (źró dło: GUS)

Wy kres 2.3. 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 2000–2015 (źró dło: GUS)

Wy kres 2.4. Dłu gość sie ci ka na li za cyj nej oraz licz ba 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 2004–2015
(źró dło: GUS) 
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tu ry stycz nie re gio nów Pol ski. Ruch tu ry stycz ny, po -
przez kon cen tra cję sto sun ko wo du żej licz by od wie dza -
ją cych na nie wiel kim ob sza rze oraz je go se zo no wy cha -
rak ter, jest rów nież źró dłem po ten cjal nych pre sji na wo -
dy po wierzch nio we. Ro śnie sys te ma tycz nie ilość tu ry -
stów od wie dza ją cych re gion, a przede wszyst kim wzro -
sła o ok. 25% ilość udzie lo nych noc le gów.

Pre sje ob sza ro we
Pre sje te zwią za ne są z pro wa dzo ną na ob sza rach po -

za miej skich dzia łal no ścią rol ni czą, któ rej głów nymi ele -
men ta mi są pro duk cja ro ślin na i zwie rzę ca. W obu tych
ele men tach wsku tek pro wa dzo nych pro ce sów pro duk -
cyj nych na stę pu je uwal nia nie – głów nie do śro do wi ska
gle bo we go – wie lu sub stan cji, któ re po przez spływ po -
wierzch nio wy mo gą prze do sta wać się do wód. W pro -
duk cji ro ślin nej istot nym czyn ni kiem mo gą cym wpły wać
na pre sję na wo dy jest sto pień i spo sób na wo że nia gleb,
w pro duk cji zwie rzę cej – wiel kość ob sa dy w po szcze gól -
nych gru pach zwie rząt. Na wy kre sach przed sta wio no
prze bieg zmien no ści tych czyn ni ków na te re nie wo je -
wódz twa dol no ślą skie go w la tach 2000–2015.

Od ro ku 2005 wiel kość ob sza ru użyt ków rol nych nie
ule ga istot nym zmia nom. Na to miast, po chwi lo wym za -
ła ma niu w 2006 ro ku, ro śnie wiel kość pro duk cji ro ślin -
nej. Rów no le gle, ro śnie też po wo li zu ży cie na wo zów,
zwłasz cza za wie ra ją cych azot i po tas.

Prze pro wa dzo na ana li za da nych sta ty stycz nych opi -
su ją cych róż ne ro dza je czyn ni ków mo gą cych bez po -
śred nio lub w spo sób po śred ni od dzia ły wać na wo dy
wska zu je, że w ska li wo je wódz twa ob ser wu je my
w okre sie 2010–2015, tj. obo wią zy wa nia pla nu go spo -
da ro wa nia wo da mi w do rze czu, spa dek pre sji bę dą cych
skut kiem za spo ka ja nia po trzeb by to wo -so cjal nych
miesz kań ców. Zmniej sza niu ule ga ilość po bie ra nej wo -
dy, ilość od pro wa dza nych ście ków oraz wiel kość za -
war te go w nich ła dun ku za nie czysz czeń.

Po nie waż roz wój prze my słu ma miej sce głów nie
w dzie dzi nach, któ re nie wy ma ga ją du żych ilo ści wo dy
do ce lów pro duk cyj nych, ze wzglę du na za sto so wa nie
„wo do osz częd nych” tech no lo gii ob ni ża się ilość wo dy
po bie ra nej na ten cel.

Pre sje wy wo ły wa ne dzia łal no ścią rol ni czą są wie lo -
ra kie i w róż ny spo sób mo gą od dzia ły wać na wo dy. Tu -
taj prze ana li zo wa no tyl ko nie któ re z nich. W ska li wo je -
wódz twa nie ob ser wu je się zna czą ce go wzro stu zu ży cia
na wo zów mi ne ral nych po mi mo zwięk sza ją cej się pro -
duk cji rol ni czej. Nie wzra sta rów nież zna czą co ilość by -
dła, a ilość trzo dy chlew nej od lat cha rak te ry zu je się
ten den cją ma le ją cą. Nie wy klu cza to jed nak moż li wo ści
wy stą pie nia lo kal nych za gro żeń wy wo ła nych du żą kon -
cen tra cją zwie rząt na ma łym te re nie.

Mo der ni za cja ist nie ją cych oczysz czal ni ście ków, sys -
te ma tycz na roz bu do wa za mknię tych sys te mów ka na li -
za cji sa ni tar nej oraz bu do wa przy do mo wych oczysz czal -
ni ście ków są czyn ni ka mi sprzy ja ją cy mi zmniej sza niu
się pre sji sek to ra by to wo -ko mu nal ne go na wo dy.

Wy kres 2.5. Ruch turystyczny na terenie województwa
dolnośląskiego w latach 2010–2015 (źródło: GUS)

Wy kres 2.6. Zu ży cie na wo zów w od nie sie niu do pro duk -
cji rol nej na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go
w la tach 2000–2015 (źró dło: GUS)

Wy kres 2.7. Obsada zwierząt na tle wielkości pastwisk
na terenie województwa dolnośląskiego w latach
2000–2015 (źródło: GUS) 
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Pod sta wy praw ne
Po li ty kę wod ną Unii Eu ro pej skiej wy zna cza ją trzy

pod sta wo we dy rek ty wy:
§ dy rek ty wa 2000/60/WE Par la men tu Eu ro pej skie -
go i Ra dy z dnia 23 paź dzier ni ka 2000 r. usta na wia -
ją ca ra my wspól no to we go dzia ła nia w dzie dzi nie po -
li ty ki wod nej, tzw. Ra mo wa Dy rek ty wa Wod na,
§ dy rek ty wa 2006/118/WE Par la men tu Eu ro pej skie -
go i Ra dy z dnia 12 grud nia 2006 r. w spra wie
ochro ny wód pod ziem nych przed za nie czysz cze -
niem i po gor sze niem ich sta nu,
§ dy rek ty wa 2007/60/WE Par la men tu Eu ro pej skie -
go i Ra dy z dnia 23 paź dzier ni ka 2007 r. w spra wie
oce ny ry zy ka po wo dzio we go i za rzą dza nia nim,

z któ rych naj więk sze zna cze nie dla mo ni to rin gu wód
po wierzch nio wych i za sad oce ny ich sta nu ma Ra mo wa
Dy rek ty wa Wod na (RDW).

RDW w spo sób ogól ny wska zu je ce le po li ty ki wod -
nej, a zwłasz cza cel nad rzęd ny, ja kim jest osią gnię cie
do bre go sta nu wód, oraz na kre śla kie run ki dzia łań, któ -
re do te go ce lu ma ją do pro wa dzić. 

Dy rek ty wa ta zo sta ła uzu peł nio na szcze gó ło wą Dy -
rek ty wą 2008/105/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy z dnia 16 grud nia 2008 r. w spra wie śro do wi sko -
wych norm ja ko ści w dzie dzi nie po li ty ki wod nej, zmie -
nia ją cą i w na stęp stwie uchy la ją cą dy rek ty wy Ra dy
82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG
i 86/280/EWG oraz zmie nia ją cą dy rek ty wę 2000/60/WE.
W dy rek ty wie tej okre ślo ne zo sta ły nor my ja ko ści dla
33 sub stan cji prio ry te to wych. 

W 2013 r. zo sta ła ona za stą pio na Dy rek ty wą Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2013/39/UE z dnia 12
sierp nia 2013 r. zmie nia ją cą dy rek ty wy 2000/60/WE
i 2008/105/WE w za kre sie sub stan cji prio ry te to wych
w dzie dzi nie po li ty ki wod nej, roz sze rza jąc li stę sub stan -
cji prio ry te to wych, któ re na le ży ba dać w wo dach po -
wierzch nio wych oraz zmie nia jąc nor my ja ko ści dla nie -
któ rych z nich. 

Pod ko niec 2014 r. we szła w ży cie Dy rek ty wa
2014/101/UE z dnia 30 paź dzier ni ka 2014 r. zmie nia ją -
ca dy rek ty wę 2000/60/WE Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy usta na wia ją cą ra my wspól no to we go dzia ła nia
w dzie dzi nie po li ty ki wod nej, któ ra wpro wa dza do Za -
łącz ni ka V Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej ze staw norm
mię dzy na ro do wych dla mo ni to ro wa nia ele men tów ja -
ko ści wód. Nor my te do ty czą po bie ra nia pró bek bio lo -
gicz nych ele men tów ja ko ści oraz ba da nia pa ra me trów
hy dro mor fo lo gicz nych.

Ra mo wa Dy rek ty wa Wod na zo sta ła uchwa lo na
w 2000 r., jesz cze przed ak ce sją Pol ski do Unii Eu ro pej -
skiej. W trak cie ne go cja cji i w trak ta cie ak ce syj nym nie
prze wi dzia no żad nych de ro ga cji dla ter mi nów okre ślo -
nych w RDW dla po szcze gól nych dzia łań. W mo men cie
ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro pej skiej obo wią zy wa ła

uchwa lo na w 2001 r. usta wa Pra wo wod ne (Dz.U.
z 2001 r., Nr 115 poz. 1229). Mi mo za awan so wa ne go
już w tym cza sie pro ce su ne go cja cyj ne go z Unią Eu ro -
pej ską usta wa ta – z oczy wi stych wzglę dów – nie mo gła
uwzględ nić wszyst kich wy ma gań od no śnie po li ty ki
wod nej za pi sa nych w RDW. Roz po czął się więc żmud ny
i dłu go trwa ły, trwa ją cy w za sa dzie do dnia dzi siej sze go,
pro ces har mo ni za cji i trans po zy cji pra wo daw stwa unij -
ne go do pol skich ak tów nor ma tyw nych. Do ko ny wa ny
był głów nie na dro dze wie lo krot nych no we li za cji usta wy
Pra wo wod ne oraz wy da wa nia na pod sta wie de le ga cji
usta wo wych ko lej nych roz po rzą dzeń wy ko naw czych do
usta wy, re gu lu ją cych spo sób kon stru owa nia i funk cjo -
no wa nia sie ci mo ni to rin go wych oraz za sa dy oce ny wód.

Ra mo wa Dy rek ty wa Wod na wpro wa dzi ła sze ścio let -
nią cy klicz ność i po wta rzal ność do ku men tów pla ni -
stycz nych i ba dań. Pierw szy cykl pla ni stycz ny
2004–2009 za stał Pol skę w mo men cie wcho dze nia
w struk tu ry Unii Eu ro pej skiej i cha rak te ry zo wał się
głów nie pra ca mi stu dial ny mi i przy go to waw czy mi do
spo rzą dze nia pla nu go spo da ro wa nia wo da mi w do rze -
czu, któ re go in te gral ną czę ścią jest sieć mo ni to rin gu,
oraz pra ca mi le gi sla cyj ny mi ma ją cy mi na ce lu stwo rze -
nie ram praw nych dla pro wa dzo nych prac.

W ra mach te go cy klu przy go to wa no i wdro żo no
pro gram mo ni to rin gu wód na la ta 2007–2009. Wo bec
te go, że wy da ne w 2004 r. roz po rzą dze nie MŚ z dnia
11 lu te go 2004 r. w spra wie kla sy fi ka cji dla pre zen to -
wa nia sta nu wód po wierzch nio wych i pod ziem nych,
spo so bu pro wa dze nia mo ni to rin gu oraz spo so bu in ter -
pre ta cji wy ni ków i pre zen ta cji sta nu tych wód (Dz.U.
z 2004 r., Nr 32 poz. 284) prze sta ło obo wią zy wać
w 2005 r., pro jekt sie ci punk tów po mia ro wo -kon tro l -
nych zo stał przy go to wa ny na ba zie bę dą cych w pro ce -
sie kon sul ta cji pro jek tów ww. roz po rzą dzeń. Sto sow ne
roz po rzą dze nia uka za ły się od po wied nio w 2008 r. (roz -
po rzą dze nie MŚ z dnia 20 sierp nia 2008 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; Dz.U. z 2008 r., Nr 162 poz. 1008)
i 2009 r. (roz po rzą dze nie MŚ z dnia 13 ma ja 2009 r.
w spra wie form i spo so bu pro wa dze nia mo ni to rin gu
jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych i pod ziem -
nych; Dz.U. z 2009 r., Nr 81 poz. 685).

Ko lej ny dru gi cykl pla no wa nia w go spo da ro wa niu
wo da mi ob jął la ta 2010–2015. W okre sie tym obo wią -
zy wa ły, bę dą ce syn te zą prac prze pro wa dzo nych
w pierw szym cy klu pla ni stycz nym, za twier dzo ne w dniu
22 lu te go 2011 r. przez Ra dę Mi ni strów pla ny go spo da -
ro wa nia wo da mi na ob sza rze do rze cza Od ry (MP
z 2011 r., Nr 40, poz. 451), Ła by (MP z 2011 r., Nr 52,
poz. 561) i Du na ju (MP 2011 r., Nr 51, poz. 560). 

Pro gra my mo ni to rin gu wód na te re nie wo je wódz -
twa dol no ślą skie go re ali zo wa no w dwóch czę ściach,
z po dzia łem na la ta 2010–2012 i 2013–2015.
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EW pierw szej czę ści cy klu zre ali zo wa no mo ni to ring dia -
gno stycz ny i pierw szy cykl mo ni to rin gu ope ra cyj ne go,
w dru giej czę ści – mo ni to ring ob sza rów eko sys te mów
od wód za leż nych i Na tu ra 2000 oraz dru gi cykl mo ni -
to rin gu ope ra cyj ne go.

Za kres ba dań mo ni to rin go wych usta lo ny zo stał na
pod sta wie obo wią zu ją cych w 2009 r. ak tów praw nych.
Ak ty te za wie ra ły jesz cze wie le luk i nie ści sło ści, m. in.:
brak by ło me tod oce ny (a w związ ku z tym war to ści gra -
nicz nych) dla ma kro zo oben to su, wa run ki re fe ren cyj ne
dla te go ele men tu by ły cią gle w trak cie usta la nia, brak
by ło me tod oce ny dla ele men tów hy dro mor fo lo gicz nych,
nie zo sta ły do koń ca usta lo ne za kre sy ba daw cze dla ob -
sza rów chro nio nych, w tym ob sza rów ochro ny sie dlisk
i ga tun ków bez po śred nio uza leż nio nych od wo dy.

Dla te go też w 2011 r. mia ła miej sce no we li za cja roz -
po rzą dze nia MŚ, tzw. „mo ni to rin go we go”, 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 – w grud niu 2011 r. we -
szło w ży cie roz po rzą dze nie MŚ z dnia 15 li sto pa da
2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1550). Spo wo do -
wa ło ono ko niecz ność ko rek ty sie ci mo ni to rin gu wód
na la ta 2013–2015, m.in. po przez wpro wa dze nie mo ni -
to rin gu dia gno stycz ne go na ob sza rach chro nio nych
znaj du ją cych się w sie ci Na tu ra 2000. 

Jed no cze śnie wy da ne zo sta ło roz po rzą dze nie MŚ
z dnia 9 li sto pa da 2011 r. w spra wie 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 2011 r., Nr 257, poz. 1545), tzw. „kla sy fi ka cyj ne”, uchy -
la ją ce po przed nie roz po rzą dze nie z 2008 r. W roz po rzą -
dze niu tym wpro wa dzo no do kład ny opis spo so bu kla sy fi -
ka cji wód, uzu peł nio no bra ku ją ce war to ści gra nicz ne dla
pa ra me trów bio lo gicz nych i fi zy ko che micz nych oraz
okre ślo no spo sób oce ny ele men tów hy dro mor fo lo gicz -
nych. Umoż li wi ło to ko rek tę do ko na nych wcze śniej ocen
sta nu wód po przez uwzględ nie nie no wej kla sy fi ka cji ele -
men tów bio lo gicz nych i hy dro mor fo lo gicz nych.

Ko lej ną zmia ną by ła no we li za cja roz po rzą dze nia
„mo ni to rin go we go” po przez wy da nie roz po rzą dze nia
MŚ z dnia 21 li sto pa da 2013 r. zmie nia ją ce go roz po rzą -
dze nie w spra wie form i spo so bu pro wa dze nia mo ni to -
rin gu jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych i pod -
ziem nych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1558). W no we li za cji
tej, oprócz ko rek ty stwier dzo nych w po przed nich roz -
po rzą dze niach błę dów i nie ści sło ści, do pre cy zo wa no
kry te ria wy bo ru oraz okre ślo no za kre sy i czę sto tli wo ści
ba dań dla mo ni to rin gu ob sza rów chro nio nych1. 

Z ko lei w 2014 r. we szła w ży cie no we li za cja roz po -
rzą dze nia „kla sy fi ka cyj ne go” – roz po rzą dze nie MŚ z dnia
22 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie 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 – do -
pre cy zo wu ją ca za sa dy kla sy fi ka cji i oce ny sta nu wód2.

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

Wo je wódz two dol no ślą skie le ży w ob sza rze trzech
do rze czy (Od ry, Ła by, Du na ju) w gra ni cach na stę pu ją -
cych re gio nów wod nych:

§ ob szar do rze cza Od ry: re gion wod ny Środ ko wej
Od ry,
§ ob szar do rze cza Ła by: re gion wod ny Ize ry, re gion
wod ny Ła by i Ostroż ni cy (Upa), re gion wod ny Me -
tu je, re gion wod ny Or li cy,
§ ob szar do rze cza Du na ju: re gion wod ny Mo ra wy.

Plan go spo da ro wa nia wo da mi na ob sza rze do rze -
cza Od ry zo stał opra co wa ny i przed sta wio ny przez Pre -
ze sa Kra jo we go Za rzą du Go spo dar ki Wod nej, a na stęp -
nie za twier dzo ny przez Ra dę Mi ni strów w dniu 22 lu te -
go 2011 r. (MP z 2011 r. Nr 40, poz. 451).

W ra mach cha rak te ry sty ki ob sza ru do rze cza Od ry
do ko na no ana li zy ma ją cej na ce lu iden ty fi ka cję zna czą -
cych od dzia ły wań an tro po ge nicz nych (pre sji) na wo dy
oraz oce ny wpły wu dzia łal no ści czło wie ka na śro do wi -
sko wod ne. Do iden ty fi ka cji tych od dzia ły wań wy ko rzy -
sta no m. in. da ne gro ma dzo ne w ad mi ni stra cji w za kre -
sie użyt ko wa nia wód, w tym po bo ry wo dy, zrzu ty ście -
ków ko mu nal nych i prze my sło wych, wiel kość na wo że -
nia, ho dow lę zwie rząt itp. Na tej pod sta wie dla każ de go
re gio nu wod ne go w ra mach ob sza ru do rze cza dla po -
szcze gól nych jed no li tych czę ści wód po wierzch nio -
wych opra co wa na zo sta ła przez wła ści wy Za rząd ich
cha rak te ry sty ka wraz z oce ną stop nia ry zy ka nie speł -
nie nia wy zna czo nych dla nich ce lów śro do wi sko wych.

Po nad to, opra co wa ne zo sta ły na stę pu ją ce wy ka zy wód:
§ wy kaz jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych
wy ko rzy sty wa nych do po bo ru wo dy dla za opa trze -
nia lud no ści w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia,
§ wy kaz czę ści wód prze zna czo nych do ce lów re -
kre acyj nych, a w szcze gól no ści do ką pie li, 
§ wy kaz ob sza rów prze zna czo nych do ochro ny sie -
dlisk lub ga tun ków, dla któ rych utrzy ma nie lub po -
pra wa sta nu wód jest waż nym czyn ni kiem w ich
ochro nie,
§ wy ka zy wód po wierzch nio wych i pod ziem nych
uzna nych za wraż li we oraz ob sza rów szcze gól nie
na ra żo nych na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze
źró deł rol ni czych, z któ rych na le ży ogra ni czyć od -
pływ azo tu do tych wód,
§ wy kaz ob sza rów wraż li wych na sub stan cje bio -
gen ne po cho dze nia ko mu nal ne go,

sta no wią ce za łącz ni ki do Pla nu go spo da ro wa nia wo da -
mi w do rze czu Od ry. 

W po dob ny spo sób zo stał opra co wa ny i przed sta -
wio ny przez Pre ze sa Kra jo we go Za rzą du Go spo dar ki
Wod nej Plan go spo da ro wa nia wo da mi w do rze czu Ła -

1 Rozporządzenie to z dniem 20 sierpnia 2016 r. zostało zastąpione przez rozporządzenie MŚ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1178)
2 Rozporządzenie to z dniem 20 sierpnia 2016 r. zostało zastąpione przez rozporządzenie MŚ z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
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Eby, któ ry za twier dzo ny zo stał przez Ra dę Mi ni strów
w dniu 22 lu te go 2011 r. (MP z 2011 r. nr 52, poz. 561).

Ana li zy i wy ka zy za war te w tych pla nach by ły pod -
sta wą do za pro jek to wa nia sie ci mo ni to rin gu wód po -
wierzch nio wych na la ta 2010–2012 i 2013–2015.

W ce lu za pew nie nia od po wied niej ja ko ści wy ni ków
ba dań i ocen w za kre sie mo ni to rin gu wód, przy two rze -
niu sie ci punk tów po mia ro wo -kon tro l nych WIOŚ
uwzględ nił rów nież wy tycz ne GIOŚ do ty czą ce wy bo ru
lo ka li za cji punk tów po mia ro wych oraz przy pi sy wa nia
im od po wied nich pro gra mów ba daw czych.

Na le ży za uwa żyć, że Ra mo wa Dy rek ty wa Wod na nie
wy ma ga pro wa dze nia mo ni to rin gu w każ dej jed no li tej
czę ści wód. Mo ni to ring na le ży pro wa dzić w ta kiej ilo ści
JCWP, aby moż li wa by ła iden ty fi ka cja za gro żeń nie osią -
gnię cia ce lów RDW, oce na tren dów zmian oraz sku tecz -
no ści re ali za cji pod ję tych pro gra mów dzia łań. Dla te go
też mo ni to ring ope ra cyj ny pro wa dzo no przede wszyst -
kim w tych JCWP, któ re za kwa li fi ko wa ne zo sta ły ja ko
za gro żo ne ry zy kiem nie osią gnię cia do bre go sta nu, przy
jed no cze śnie wy stę pu ją cych na nich zna czą cych pre -
sjach. Przyj mu je się, że na te re nie wo je wódz twa dol no -
ślą skie go wy zna czo nych jest 426 JCWP. W za leż no ści
od przy ję te go pro gra mu licz ba mo ni to ro wa nych czę ści
wód zmie nia ła się w po szcze gól nych la tach.

W dal szej czę ści ra por tu więk szość ana liz sta ty -
stycz nych od nie sio na zo sta ła do cał ko wi tej licz by
JCWP w wo je wódz twie.

Pro gram mo ni to rin gu re ali zo wa ny był 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. Ba da nia pro -
wa dzo no w na stę pu ją cych sie ciach, dla któ rych –
uwzględ nia jąc po szcze gól ne ce le okre ślo ne szcze gó ło wo
w roz po rzą dze niu MŚ w spra wie form i spo so bu pro wa -
dze nia mo ni to rin gu jed no li tych czę ści wód po wierzch -
nio wych i pod ziem nych – zde fi nio wa no róż ne za kre sy
ba da nych pa ra me trów i czę sto tli wo ści ich ozna cza nia:

§ mo ni to rin gu dia gno stycz ne go w dia gno stycz nych
punk tach po mia ro wo -kon tro l nych (MD),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go w ope ra cyj nych punk -
tach po mia ro wo -kon tro l nych (MO),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód wraż li wych na za -
nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych
w ope ra cyj nych punk tach po mia ro wo -kon tro l nych
(MORO),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód umoż li wia ją ce go
oce nę za gro że nia wód eu tro fi za cją ze źró deł ko mu -
nal nych w ope ra cyj nych punk tach po mia ro wo -kon -
tro l nych (MOEU),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód po wierzch nio -
wych wy ko rzy sty wa nych do za opa trze nia lud no ści
w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia w ce lo wych
punk tach po mia ro wo -kon tro l nych (MOPI),
§ mo ni to rin gu ope ra cyj ne go wód za kwa li fi ko wa nych
do ce lów re kre acyj nych, a w szcze gól no ści do ką pie li
w ce lo wych punk tach po mia ro wo -kon tro l nych (MORE),
§ mo ni to rin gu dia gno stycz ne go/ope ra cyj ne go wód
na ob sza rach 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 w ce lo wych punk tach po mia ro -
wo -kon tro l nych (MDNA, MONA),
§ mo ni to rin gu ba daw cze go in ten syw ne go mo ni to -
ro wa nia jed no li tych czę ści wód (MBIN) na po trze by
wy mia ny in for ma cji po mię dzy pań stwa mi człon -
kow ski mi UE,
§ mo ni to rin gu ba daw cze go (MB), re ali zo wa ne go
w związ ku z zo bo wią za nia mi wy ni ka ją cy mi z umów
mię dzy na ro do wych z kra ja mi są sia du ją cy mi oraz ze
wzglę du na spe cy ficz ne po trze by/pro ble my lo kal ne.
W jed nym punk cie po mia ro wo -kon tro l nym mo ni to -

rin gu ope ra cyj ne go mo gło być re ali zo wa nych kil ka pro -
gra mów ba dań.

W la tach 2010–2015 WIOŚ we Wro cła wiu pro wa dził
ba da nia: 

§ ele men tów bio lo gicz nych: fi to plank to nu, fi to ben -
to su, ma kro fi tów i ma kro bez krę gow ców ben to so -
wych w rze kach i zbior ni kach za po ro wych. W jed no -
li tej czę ści wód ba da no co naj mniej je den ele ment
bio lo gicz ny, któ re go wy bór za le żał głów nie od ro -
dza ju pre sji i ty pu JCWP;
§ ele men tów fi zy ko che micz nych, wspie ra ją cych
ele men ty bio lo gicz ne (wskaź ni ki z gru py od 3.1 do
3.5.), do któ rych za li cza się wskaź ni ki cha rak te ry zu -
ją ce: stan fi zycz ny, w tym wa run ki ter micz ne, za so -
le nie, za kwa sze nie, wa run ki bio gen ne oraz wskaź ni -
ki z gru py sub stan cji szcze gól nie szko dli wych dla
śro do wi ska – spe cy ficz ne za nie czysz cze nia syn te -
tycz ne i nie syn te tycz ne (wskaź ni ki z gru py 3.6);
§ sub stan cji prio ry te to wych i in nych sub stan cji
za nie czysz cza ją cych, któ rych obec ność ze wzglę du
na ich ce chy, tj. wy so ką trwa łość, bio aku mu la cję
i tok sycz ność na le ży ogra ni czyć bądź cał ko wi cie
wy eli mi no wać.
Na le ży pod kre ślić, że la ta 2010–2015 to okres wdra -

ża nia no wych me to dyk ozna cza nia pa ra me trów bio lo -
gicz nych i sub stan cji prio ry te to wych oraz cią głe go
zbie ra nia do świad czeń od no śnie po praw no ści funk cjo -
no wa nia za pro jek to wa nej sie ci mo ni to rin gu.

Ba da nia bio lo gicz ne
Zgod nie z za pi sa mi Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej,

w ra mach Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska ba -
da ne jest pięć bio lo gicz nych ele men tów ja ko ści wód.
Or ga ni zmy wcho dzą ce w skład ba da nych ze spo łów
cha rak te ry zu ją się róż ny mi wła ści wo ścia mi bio in dy ka -
cyj ny mi – ma ją od mien ne wy ma ga nia ży cio we, oraz re -
agu ją na róż ne pre sje i zmia ny w śro do wi sku. Oce nia ne
są na stę pu ją ce ele men ty bio lo gicz ne:

§ fi to plank ton – pod po ję ciem fi to plank to nu ro zu -
mie my zbio ro wi sko sa mo żyw nych mi kro or ga ni -
zmów by tu ją cych w to ni wod nej zbior ni ków wód
sto ją cych i pły ną cych. Jest to ze spół zbu do wa ny
przez or ga ni zmy za rów no bez ją dro we – si ni ce i pro -
chlo ro fi ty, jak i ją dro we, a wśród nich ro śli ny niż sze
– zie le ni ce, okrzem ki, bruzd ni ce, a tak że zło to wi -
ciow ce oraz róż no wi ciow ce. Wła ści wie wy two rzo ny
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Eze spół fi to plank to nu wy stę pu je głów nie w du żych
rze kach ni zin nych, o po wol nym prze pły wie i dłu gim
cza sie re ten cji, umoż li wia ją cym na mna ża nie i roz -
wój or ga ni zmów plank to no wych. W rze kach mniej -
szych i gór skich or ga ni zmy nie sio ne w to ni wod nej
po cho dzą głów nie z dna – są to ode rwa ne prą dem
ga tun ki ben to so we;
§ fi to ben tos – to zbio ro wi ska mi kro or ga ni zmów
roz wi ja ją ce się w ob rę bie dna zbior ni ków wod nych
i po ra sta ją ce róż ne ro dza je pod ło ża. W je go skład
wcho dzą okrzem ki, a tak że pro ka rio tycz ne si ni ce
oraz zie le ni ce i kra sno ro sty. Or ga ni zmy te wy stę pu -
ją po wszech nie w przy ro dzie i bar dzo czę sto two rzą
do brze wy róż nial ne zbio ro wi ska. Wie le z nich ma
cha rak ter ko smo po li tycz ny, znacz na część tak so -
nów ma jed nak ści śle okre ślo ne wy ma ga nia od no -
śnie wa run ków sie dli sko wych, szcze gól nie tro fii, za -
nie czysz czeń or ga nicz nych, od czy nu i za so le nia;
§ ma kro fi ty – są to wszyst kie ma kro sko po we ro śli -
ny trwa le za nu rzo ne lub za ko rze nio ne w wo dzie
przez co naj mniej 90% cza su ży cia. W skład te go ze -
spo łu wcho dzą glo ny struk tu ral ne, msza ki, wą tro -
bow ce, pa prot ni ki i ro śli ny na sien ne. Ba da nia ma -
kro fi tów po zwa la ją okre ślić przede wszyst kim sto -
pień zeu tro fi zo wa nia rzek. Jest to czyn nik, któ ry
obec nie sta no wi naj waż niej sze za gro że nie na szych
wód po wierzch nio wych, jed no cze śnie ro śli ny wod -
ne naj sil niej na nie go re agu ją;
§ ma kro bez krę gow ce ben to so we – to ze spół utwo -
rzo ny przez bez krę go we zwie rzę ta ży ją ce w ob rę bie
dna zbior ni ka wod ne go, któ rych wy mia ry cia ła prze -
kra cza ją 2 mm. W je go skład wcho dzą przed sta wi cie -
le głów nie sta wo no gów re pre zen to wa nych przez sko -
ru pia ki, pa ję cza ki oraz wie le rzę dów owa dów, a tak że
ni cie ni, pła ziń ców, ską posz cze tów i mię cza ków. Po -
dob nie jak in ne kom po nen ty oce ny bio lo gicz nej ma -
kro ben tos re agu je głów nie na sto pień zeu tro fi zo wa -
nia eko sys te mu, a tak że na prze kształ ce nia hy dro -
mor fo lo gicz ne ko ry ta rze ki. Nie któ re ga tun ki mo gą
słu żyć ja ko wskaź ni ki za nie czysz cze nia me ta la mi
cięż ki mi. Bez krę gow ce ben to so we cha rak te ry zu ją się
cy klem ży cio wym o wie le dłuż szym niż glo ny ben to -
so we i plank to no we. Dłu gość ży cia zwie rząt ben to so -
wych wa ha się od kil ku ty go dni do kil ku lat;
§ ich tio fau na – oce na ich tio fau ni stycz na opie ra się
o ilo ścio we i ja ko ścio we ba da nia ze spo łów ryb za -
miesz ku ją cych ba da ny ob szar. Ba da ny jest skład ga -
tun ko wy i struk tu ra wie ko wa ryb. Du ży na cisk po ło -
żo no na obec ność ryb dwu śro do wi sko wych (wę -
drow nych). Jest to ele ment skraj nie wraż li wy na
droż ność cie ku (czy li obec ność za bu do wy po -
przecz nej rzek, któ ra sta no wi po waż ne utrud nie nie
mi gra cji ryb) oraz sto pień mor fo lo gicz ne go prze -
kształ ce nia ko ry ta cie ku (pra ce re gu la cyj ne, umoc -
nie nia brze gów).

Ba da nia ele men tów bio lo gicz nych re ali zo wa ne są
przez WIOŚ we Wro cła wiu od 2007 r. W po cząt ko wym
okre sie ba da nia wią za ły się z licz ny mi trud no ścia mi wy -
ni ka ją cy mi z bra ków sprzę to wych i przede wszyst kim
bra ku kom plet nych me to dyk ba daw czych. W na stęp -
nych la tach bra ki te by ły suk ce syw nie uzu peł nia ne. Ko -
lej ne no we li za cje roz po rzą dze nia w spra wie spo so bu
kla sy fi ka cji sta nu jed no li tych czę ści wód po wierzch nio -
wych wpro wa dza ły do oce ny war to ści gra nicz ne klas
dla bra ku ją cych ele men tów bio lo gicz nych. W mię dzy -
cza sie w wy ni ku ćwi czeń in ter ka li bra cyj nych zmie nio no
tak że war to ści gra nicz ne klas już funk cjo nu ją cych
wskaź ni ków. Oce na na ko niec 2015 r. uwzględ nia już
wszyst kie ele men ty bio lo gicz ne, łącz nie z ich tio fau ną
(któ ry to wskaź nik ba da ny jest na zle ce nie GIOŚ przez
jed nost ki ze wnętrz ne).

Ba da nia sub stan cji prio ry te to wych
W la tach 2010–2015 WIOŚ stop nio wo wdra żał re -

ali za cję peł nej li sty ba dań sub stan cji prio ry te to wych
o nu me rach od 1 do 33 w ma try cy wod nej. Wią za ło się
to m.in. z za ku pem apa ra tu ry la bo ra to ryj nej, umoż li wia -
ją cej uzy ska nie wy ma ga nych pra wem gra nic ozna czal -
no ści dla wszyst kich wskaź ni ków, oraz z wdra ża niem
me to dyk ozna czeń sub stan cji prio ry te to wych do tych -
czas nie re ali zo wa nych w la bo ra to rium.

Istot ne zmia ny wpro wa dzi ła dy rek ty wa 2013/39/UE,
któ ra okre śli ła wy móg ba da nia 12 no wych sub stan cji
prio ry te to wych, wcze śniej nie ozna cza nych w ba da niach
mo ni to rin go wych. Po nad to w przy pad ku 7 „obo wią zu -
ją cych” sub stan cji za ostrzy ła do tych cza so we śro do wi -
sko we nor my ja ko ści (EQS). Dy rek ty wa zde fi nio wa ła
rów nież po ję cia: „ma try ca”, „tak son flo ry i fau ny” i „li -
sta ob ser wa cyj na” oraz wska za ła ma try cę, w ja kiej ma -
ją być re ali zo wa ne ozna cze nia (wo da, osa dy, bio ta). 

Wdro że nie za pi sów ww. dy rek ty wy za pla no wa no
w ra mach re ali za cji pro gra mu mo ni to rin gu wód na la ta
2016–2020.

Oce na sta nu jed no li tych czę ści wód po -
wierzch nio wych za 2015 r. 

Oce nę za 2015 rok, prze pro wa dzo na na pod sta wie
wy ni ków ba dań z lat 2010–2015, zgod nie z za pi sa mi roz -
po rzą dze nia MŚ 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 nia MŚ z dnia 9 li sto pa da 2011 r. w spra -
wie kla sy fi ka cji sta nu eko lo gicz ne go, po ten cja łu eko lo -
gicz ne go i sta nu che micz ne go jed no li tych czę ści wód po -
wierzch nio wych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549). Do -
dat ko wo uwzględ nio no za sa dy okre ślo ne szcze gó ło wo
w opra co wa nych przez GIOŚ w po przed nich la tach wy -
tycz nych1. Do ko na no rów nież oce ny speł nia nia wy ma gań
okre ślo nych dla wód na ob sza rach chro nio nych.

1 Sposób oceny jednolitych części wód powierzchniowych został szczegółowo opisany w opracowaniu pt. Ocena stanu jednolitych części
wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2015, dostępnym na stronie www.wroclaw.pios.gov.pl
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ERysunek 2.1. Schemat oceny stanu wód powierzchniowych

Przy spo rzą dza niu oce ny zo sta ła za sto so wa na za sa -
da dzie dzi cze nia. Ozna cza to, że w oce nie uwzględ nio no
naj now sze, ak tu al ne wy ni ki po mia rów z punk tów po -
mia ro wo -kon tro l nych ba da nych w la tach 2010–2015
dla mo ni to rin gu dia gno stycz ne go. W przy pad ku punk -
tów mo ni to rin gu ope ra cyj ne go i mo ni to rin gu ob sza rów
chro nio nych uwzględ nio no tyl ko wy ni ki z ostat nich
3 lat: 2013–2015.

Przy spo rzą dza niu oce ny sta nu jed no li tych czę ści
wód po wierzch nio wych Dol ne go Ślą ska wy ko rzy sta no
wy ni ki ba dań pro wa dzo nych w la tach 2010–2015 w 158
jed no li tych czę ściach wód po wierzch nio wych, w tym 63
na tu ral nych, 92 sil nie zmie nio nych i 3 sztucz nych JCWP.

Kla sy fi ka cja ele men tów wcho dzą cych w skład
sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go

Oce ny sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go do ko nu je się
po przez kla sy fi ka cję na stę pu ją cych ele men tów:

§ ele men tów bio lo gicz nych,
§ ele men tów hy dro mor fo lo gicz nych,
§ ele men tów fi zy ko che micz nych,
§ spe cy ficz nych za nie czysz czeń syn te tycz nych
i nie syn te tycz nych

z tym, że wa run kiem nie zbęd nym ta kiej oce ny jest wy -
ko na nie ba dań i kla sy fi ka cja co naj mniej jed ne go ele -
men tu bio lo gicz ne go.

Na wy kre sie przed sta wio no pro cen to wy udział po -
szcze gól nych ele men tów wcho dzą cych w skład oce ny.
Udział ten od nie sio ny jest do ilo ści ba dań wy ko na nych
dla każ de go z ele men tów.

Wy kres 2.8. Pro cen to wy roz kład klas kla sy fi ka cji po -
szcze gól nych ele men tów oce ny sta nu/po ten cja łu
eko lo gicz ne go (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu) 
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EKla sy fi ka cja ele men tów bio lo gicz nych
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) oce -
nio no w 156 JCWP. Do dat ko wo uwzględ nio no w oce nie
wy ni ki ba dań ich tio fau ny pro wa dzo ne w cią gu ostat -
nich lat przez In sty tut Ry bac twa Śród lą do we go w Olsz -
ty nie na zle ce nie GIOŚ w ra mach PMŚ.

I i II kla są ja ko ści ele men tów bio lo gicz nych cha rak -
te ry zu je się bli sko 35% ba da nych jed no li tych czę ści
wód. 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 (39,9%) ma III kla sa ja ko ści, co
sta no wi 63 ba da nych JCWP. 

JCWP ce chu ją ce się IV kla są sta no wi ły po nad 18%
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
9 JCWP (5,7%) jest ich tio fau na, ja ko ze spół or ga ni -
zmów reagujących na pre sje zwią za ne z bra kiem cią gło -
ści mor fo lo gicz nej cie ku. Za sto so wa ne do ba dań wskaź -
ni ki są bar dzo czu łe na obec ność w ze spo le ryb dwu śro -
do wi sko wych. W przy pad ku bra ku cią gło ści mor fo lo -
gicz nej udział tych ga tun ków 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. W trzech przy pad kach (Od ra po wy żej PPC Ro ki -
ta, Pi ła wa po wy żej Gni łe go Po to ku i Pol ska Wo da
w m. Po tasz nia) o po gor sze niu kla sy fi ka cji zde cy do wa ły
ni skie wskaź ni ki ma kro zo on be to su w 2015 r. Po nie waż
nie zi den ty fi ko wa no istot nych pre sji w zlew niach tych
rzek, moż na to wią zać po czę ści z nie ty po wo ni ski mi
sta na mi wód w tym ro ku. W przy pad ku rze ki Paw łów ki
pią tą kla są cha rak te ry zo wał się wskaź nik fi to ben to su,
ale rze ka ta jest od bior ni kiem ście ków z KGHM Le gni ca
i jej stan od wie lu lat nie po pra wia się.

Kla sy fi ka cja ele men tów fi zy ko che micz nych (z grup
3.1-3.5)

Na stęp nym ele men tem oce ny sta nu eko lo gicz ne go są
pa ra me try fi zy ko che micz ne, cha rak te ry zu ją ce stan fi zycz -
ny, wa run ki tle no we, za nie czysz cze nia or ga nicz ne, za kwa -
sze nie oraz wa run ki bio gen ne (ele men ty fi zy ko che micz ne
z grup 3.1-3.5). Ich ana li za wy ka za ła, że po nad 65% oce -
nia nych JCWP osią gnę ło w tym za kre sie kla sę I bądź II. 

W 53 ba da nych JCWP (33,5%) stwier dzo no prze -
kro cze 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, twar do ści i za so le nia, naj czę ściej jed nak
na ta ką kla sy fi ka cję mia ły wpływ pod wyż szo ne stę że nia
związ ków bio gen nych, w tym szcze gól nie 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 (10,02 mg PO4/l) przy jed no cze śnie wy so kiej za -
war to ści fos fo ru ogól ne go (3,75 mg Pog/l), Lu ty ni – od -
po wied nio 8,41 mg PO4/l i 7,70 mg Pog/l oraz Żu raw ce
– 3,59 mg PO4/l i 1,64 mg Pog/l. Wy so kie stę że nia fos -
fo ra nów od no to wa no rów nież w Ma słów ce, Bu dzów ce
(do pływ Ny sy Kłodz kiej), Ka si nie (do pływ Ślę zy), Pi ła -
wie, Pełcz ni cy, Strze gom ce, Wierz bia ku i Ole śni cy –
war to ści te by ły jed nak znacz nie niż sze (od 1 do 1,5 mg
PO4/l) niż w przy pad ku Ślą skie go Ro wu.

Naj bar dziej za nie czysz czo ne pod wzglę dem fi zy ko -
che micz nym rze ki to Ślą ski Rów, gdzie wy so kie stę że -
nia związ ków bio gen nych utrzy mu ją się od wie lu lat,
oraz Lu ty nia i Paw łów ka, któ re są od bior ni kiem ście -
ków z za kła dów prze my sło wych. Uwa gę zwra ca ją rów -
nież wy so kie stę że nia wskaź ni ków or ga nicz nych i azo tu
Kjel dah la w do pły wach Ba ry czy, co mo że być zwią za ne
z ni skim po zio mem wód w 2015 r. i pro wa dzo ną na tym
te re nie go spo dar ką ry bac ką.

Kla sy fi ka cja spe cy ficz nych za nie czysz czeń syn te -
tycz nych i nie syn te tycz nych (z gru py 3.6)

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 – łącz nie w 68 JCWP. 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.

Kla sy fi ka cja ele men tów hy dro mor fo lo gicz nych
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), któ ra to oce na wy ka za ła kla sę I lub II. Wy -
ni ki tej kla sy fi ka cji nie mia ły wpły wu na oce nę sta nu/po -
ten cja łu eko lo gicz ne go.

Kla sy fi ka cja sta nu/po ten cja łu eko lo gicz ne go
Na wy kre sach przed sta wio no kla sy fi ka cję sta nu

i po ten cja łu eko lo gicz ne go od po wied nio dla na tu ral -
nych oraz sil nie zmie nio nych i sztucz nych JCWP. Udzia -
ły pro cen to we po szcze gól nych sta nów od nie sio no do
cał ko wi tej licz by JCWP w po szcze gól nych ka te go riach
na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go (przy ję to 426
JCWP).
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EBar dzo do bry/mak sy mal ny stan/po ten cjał eko lo -
gicz ny wy stą pił w 4 JCWP: na uj ściu By strzy cy Kłodz -
kiej do Ny sy Kłodz kiej, w Je dli cy, na po cząt ko wym od -
cin ku By strzy cy oraz na Mo raw ce. Z ko lei do bry
stan/po ten cjał eko lo gicz ny stwier dzo no w 35 JCWP,
zlo ka li zo wa nych głów nie w zlew niach: Bo bru
(12 JCWP), Ny sy Kłodz kiej (3 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 w czę ści ni zin nej Dol ne go Ślą ska, gdzie pre sje
są ma łe.

Naj więk szy udział ma ją jed no li te czę ści wód, dla
któ rych okre ślo no umiar ko wa ny stan/po ten cjał eko lo -
gicz ny – 77 JCWP. W więk szo ści przy pad ków o ta kiej
oce nie za de cy do wa ły wy ni ki ba dań ele men tów bio lo -
gicz nych. Je dy nie dla 12 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 (głów nie fos fo ra ny, w trzech przy pad kach in ne,
po je dyn cze wskaź ni ki – od czyn, ChZT, azot azo ta no wy).

Stan sła by wy stą pił na 29 ba da nych JCWP. 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
bio ge nów.

Dla 9 JCWP stan/po ten cjał eko lo gicz ny oceniono 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 trzech przy pad kach – ma kro -
bez krę gow ców ben to so wych, w jed nym przy pad ku – fi -
to ben to su.

Patrz za łącz nik: 
Ry su nek 2.2. Wy ni ki oce ny sta nu i po ten cja łu eko lo gicz -

ne go jed no li tych czę ści wód po wierzch nio wych za
okres 2010–2015 (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

Kla sy fi ka cja sta nu che micz ne go
Stan che micz ny oce nio no w 61 JCWP. Stan che -

micz ny po ni żej do bre go ma 50 JCWP. 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 ben zo(g,h,i)pe ry le nu
i in de no(1,2,3-cd)pi re nu. W 11 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.

Ba da nia po twier dzi ły do mi nu ją cą od wie lu lat obec -
ność dwóch wy mie nio nych wy żej wę glo wo do rów aro -
ma tycz nych. Ich obec ność w wo dach Dol ne go Ślą ska
nie jest bez po śred nio zwią za na z żad nym zi den ty fi ko -
wa nym źró dłem emi sji tych sub stan cji do wód po -
wierzch nio wych.

Patrz za łącz nik: 
Ry su nek 2.3. Wy ni ki oce ny sta nu che micz ne go jed no li -

tych czę ści wód po wierzch nio wych za okres
2010–2015 (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

Wy kres 2.9. Kla sy fi ka cja sta nu i po ten cja łu eko lo gicz ne go
JCWP wo je wódz twa dol no ślą skie go za rok 2015
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu) 

Wy kres 2.10. Oce na sta nu che micz ne go JCWP wo je -
wódz twa dol no ślą skie go za rok 2015 
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu) 



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, oce nio ne 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 dy nie w przy pad ku 4 JCWP – zbior nik Złot ni ki,
Ka mien na od źró dła do Ka mień czy ka, Mo raw ka (do rze -
cze Od ry) i Dzi ka Or li ca od źró dła do Czer wo ne go Stru -
mie nia (do rze cze Ła by) – stwier dzo no stan do bry.
W 125 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. Dla 30
JCWP nie by ło moż li we okre śle nie sta nu wód ze wzglę -
du na brak w nich oce ny sta nu che micz ne go przy jed -
no cze snym co naj mniej do brym sta nie/po ten cja le eko -
lo gicz nym i speł nie niu wy ma gań usta no wio nych dla
ob sza ru chro nio ne go.

Patrz za łącz nik: 
Ry su nek 2.4. Wy ni ki oce ny sta nu jed no li tych czę ści wód

po wierzch nio wych za okres 2010–2015 (źró dło:
WIOŚ we Wro cła wiu)

Oce na speł nia nia wy ma gań okre ślo nych
dla wód na ob sza rach chro nio nych na te re -
nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w 2015 r.

W przy pad ku oce ny sta nu jed no li tych czę ści wód
zlo ka li zo wa nych na ob sza rach chro nio nych (prze zna -
czo nych do po bo ru wo dy na po trze by za opa trze nia lud -
no ści w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia, prze zna czo -
nych do ce lów re kre acyj nych, w tym ką pie li sko wych,
wraż li wych na eu tro fi za cję wy wo ła ną za nie czysz cze nia -
mi po cho dzą cy mi ze źró deł ko mu nal nych oraz na ra żo -
nych na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze źró deł rol -
ni czych) uwzględ nio no do dat ko we wy ma ga nia wy ni ka -
ją ce ze spo so bu użyt ko wa nia/cha rak te ru ob sza ru.

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

W 2015 r. na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go
kon ty nu owa no mo ni to ring 27 jed no li tych czę ści wód
po wierzch nio wych (JCWP) na ob sza rach chro nio nych
prze zna czo nych do po bo ru wo dy na po trze by za opa -
trze nia lud no ści w wo dę do spo ży cia.

Wy ma ga nia, ja kim po win ny od po wia dać wo dy po -
wierzch nio we wy ko rzy sty wa ne do za opa trze nia lud no -
ści w wo dę prze zna czo ną do spo ży cia oraz za kres, spo -
sób mo ni to ro wa nia i oce ny tych wód okre śla roz po rzą -
dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 27 li sto pa da 2002 r.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728). Roz po rzą dze nie
usta la war to ści za le ca ne i do pusz czal ne dla wskaź ni -
ków fi zycz nych, che micz nych i bak te rio lo gicz nych oraz 

okre śla trzy ka te go rie ja ko ści wód (A1, A2 i A3), któ re
w za leż no ści od stop nia za nie czysz cze nia mu szą być
pod da ne stan dar do wym pro ce som uzdat nia nia, w ce lu
uzy ska nia wo dy prze zna czo nej do spo ży cia. 

Jed no li ta część wód speł nia wy ma ga nia dla ob sza -
ru chro nio ne go, je śli stę że nia wskaź ni ków fi zy ko che -
micz nych nie prze kra cza ją war to ści do pusz czal nych
dla ka te go rii ja ko ści wo dy A1 lub A2, a wskaź ni ki bak -
te rio lo gicz ne nie prze kra cza ją norm dla ka te go rii ja ko -
ści wo dy A3. W przy pad ku sub stan cji prio ry te to wych
oraz in nych sub stan cji za nie czysz cza ją cych, dla któ -
rych licz ba po mia rów w punk cie mo ni to rin gu ob sza -
rów chro nio nych jest mniej sza niż 12, przyj mu je się, że
są speł nio ne wy mo gi dla do bre go sta nu che micz ne go,
je że li żad ne ze zmie rzo nych stę żeń nie prze kra cza war -
to ści gra nicz nej.

Wy kres 2.11. Oce na sta nu JCWP wo je wódz twa dol no ślą -
skie go za rok 2015 (z uwzględ nie niem po dzia łu na
do rze cza) (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu) 
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Tabela 2.1. Ocena spełnienia wymagań dodatkowych dla wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia na terenie województwa
dolnośląskiego za lata 2010–2015 (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu) 



Na pod sta wie prze pro wa dzo nych w 2015 r. ba dań
wód po wierzch nio wych wy ko rzy sty wa nych do za opa -
trze nia lud no ści w wo dę do spo ży cia w od nie sie niu do
ka te go rii ja ko ści wód stwier dzo no, że:
1. wód o ja ko ści ka te go rii A1 (wszyst kie ba da ne pa ra -

me try w tej ka te go rii) nie od no to wa no na żad nym
uję ciu; 

2. do wód o ja ko ści ka te go rii A2 za kwa li fi ko wa no wo -
dy z 14 ujęć (co sta no wi 51,9% ogó łu punk tów).
O ta kiej kla sy fi ka cji za de cy do wa ły war to ści gra nicz -
ne wskaź ni ków za nie czysz czeń fi zy ko che micz nych
ta kich jak: OWO, BZT5, man gan, fe no le lot ne, bar
i bar wa. W za kre sie bak te rio lo gicz nym, okre śla ją -
cym stan sa ni tar ny wód, o ka te go rii A2 za de cy do -
wa ła licz ba bak te rii co li, licz ba bak te rii co li ty pu fe -
kal ne go oraz pa cior kow ce ka ło we; 

3. ka te go rię ja ko ści wo dy A3 stwier dzo no w 12 punk -
tach po mia ro wo -kon tro l nych (44,4% ppk). Na ob ni -
że nie ka te go rii ja ko ści wo dy do A3 mia ły wpływ
war to ści wskaź ni ków fi zy ko che micz nych tj.: man -
gan, BZT5, fe no le lot ne, od czyn i WWA oraz za nie -
czysz cze nia mi kro bio lo gicz ne;

4. wo dy od po wia da ją ce ka te go rii po za A3 od no to wa no
na jed nym uję ciu (Dę brz nik). O za li cze niu wód do
ka te go rii po za A3 de cy do wa ły za nie czysz cze nia mi -
kro bio lo gicz ne, tj. bak te rie gru py co li i bak te rie gru -
py co li ty pu ka ło we go.
W 2015 r. w po rów na niu do ro ku ubie głe go stwier -

dzo no po zy tyw ne zmia ny ja ko ści wo dy w od nie sie niu
do wy ma gań, ja kim po win ny od po wia dać ka te go rie
wód do spo ży cia w za kre sie fi zy ko che micz nym, na uję -
ciach: Kwiet ni ki na rze ce Ny sa Ma ła (z ka te go rii A3 na
A2), Beł czak na rze ce Ka cza wa (z ka te go rii A2 na A1)
oraz na uję ciu Zbior nik Lu ba chów (z ka te go rii po za A3
na A3). Po gor sze nie ka te go rii ja ko ści wód z A2 na A3
stwier dzo no na do pły wie z Bła że jo wa na uję ciu Bła że -
jów oraz z ka te go rii A2 na po za A2 na uję ciu Zbior nik
Do bro mierz. Pod wzglę dem mi kro bio lo gicz nym stwier -
dzo no po pra wę ja ko ści wód na uję ciach Przy bków na
rze ce Ka cza wa, Bła że jów na do pły wie z Bła że jo wa i Gra -
ba rów na rze ce Bóbr (z ka te go rii po za A3 na A3) oraz
na uję ciu Wo do spa dy Rad ków na rze ce Po sna (z ka te -
go rii A2 na A1). 

Oce nę speł nie nia wy ma gań do dat ko wych dla wód
prze zna czo nych do po bo ru wo dy na po trze by za opa -
trze nia lud no ści w wo dę do spo ży cia za la ta 2010–2015
przed sta wio no w ta be li 2.1.

Oce na ja ko ści wód po wierzch nio wych wraż li -
wych na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu ze
źró deł rol ni czych

Wy zna cza nie wód wraż li wych i ob sza rów szcze gól -
nie na ra żo nych na za nie czysz cze nie związ ka mi azo tu ze
źró deł rol ni czych (tzw. OSN) jest za da niem re gio nal -
nych za rzą dów go spo dar ki wod nej. Dy rek tor RZGW we

Wro cła wiu w 2012 r. do ko nał ko lej ne go prze glą du i we -
ry fi ka cji wód wraż li wych na za nie czysz cze nie związ ka mi
azo tu i wy dał ko lej ne roz po rzą dze nie w spra wie okre -
śle nia wód po wierzch nio wych i pod ziem nych wraż li -
wych na za nie czysz cze nie związ ka mi azo tu ze źró deł
rol ni czych oraz ob sza rów szcze gól nie na ra żo nych,
z któ rych od pływ azo tu ze źró deł rol ni czych do tych
wód na le ży ogra ni czyć (Dz. Urz. Woj. Dol no ślą skie go
z 2012 r. Nr 4, poz. 2543). W wy ni ku do ko na nej we ry -
fi ka cji na stą pi ło zwięk sze nie po wierzch ni wska za nej ja -
ko OSN na ob sza rze dzia ła nia RZGW we Wro cła wiu.

WIOŚ we Wro cła wiu w 2015 r. pro wa dził mo ni to -
ring ja ko ści wód po wierzch nio wych na ob sza rach na ra -
żo nych na za nie czysz cze nia związ ka mi azo tu po cho dzą -
cy mi ze źró deł rol ni czych (MORO) w 8 JCWP.

War to ści śred nie rocz ne z wy ni ków ba dań od nie sio -
no do norm za war tych w roz po rzą dze niu Mi ni stra Śro -
do wi ska z dnia 23 grud nia 2002 r. w spra wie kry te riów
wy zna cza nia wód wraż li wych na za nie czysz cze nia
związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych (Dz.U. z 2002 r. Nr
241, poz. 2093).

Za wo dy za nie czysz czo ne uzna je się wo dy po wierzch -
nio we, w któ rych za war tość azo ta nów wy no si po wy żej
50 mg NO3/dm3, za wo dy za gro żo ne za nie czysz cze niem
uzna je się wo dy po wierzch nio we, w któ rych za war tość
azo ta nów wy no si od 40 do 50 mg NO3/dm3 i wy ka zu je
ten den cję wzro sto wą.

W ta be li 2.2. przed sta wio no oce nę eu tro fi za cji wód
w wy mie nio nych punk tach po mia ro wych po ło żo 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 (OSN)
w 2015 r.

Bio rąc pod uwa gę śred nie rocz ne wy ni ki ba dań za -
war to ści azo ta nów stwier dzo no, że nie osią gnę ły one
na wet po zio mu w prze dzia le od 40 do 50 mg NO3/dm3,
okre ślo ne go dla wód za gro żo nych ta kim za nie czysz -
cze niem. Naj więk sze śred nie stę że nia za war to ści azo -
ta nów, zbli ża ją ce się do po zio mu za gro że nia za nie -
czysz cze niem azo ta na mi, stwier dzo no w rze kach: Ci -
cha Wo da (35,4 mg NO3/dm3) oraz Or la w m. Ko rzeń -
sko (34,4 mg NO3/dm3).

Oce na eu tro fi za cji jed no li tych czę ści wód po -
wierzch nio wych po ło żo 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 wy ka za ła, że wy łącz nie w JCWP
Świerz na nie wy stą pi ło zja wi sko eu tro fi za cji.

W 7 po zo sta łych JCWP (87,5%) stwier dzo no zja wi -
sko eu tro fi za cji wód.

Przy czy ną eu tro fi za cji wód po wierzch nio wych by ła
naj czę ściej po nadnor ma tyw na za war tość azo tu azo ta -
no we go, azo ta nów i azo tu ogól ne go oraz, nie co rza -
dziej, fos fo ru ogól ne go, na to miast za war tość chlo ro fi lu
„a” nie prze kra cza ła w ba da nych punk tach war to ści do -
pusz czal nej.
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ETabela 2.2. Ocena spełnienia wymagań dla wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych na
terenie województwa dolnośląskiego (stan na koniec 2015 r.) (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu) 

Wy kres 2.12. Śred nie rocz ne za war to ści
azo ta nów w prze kro jach po mia ro wo -
-kon tro l nych wy zna czo nych na jed -
no li tych czę ściach wód po wierzch -
nio wych wraż li wych na za nie czysz -
cze nie związ ka mi azo tu ze źró deł rol -
ni czych (źró dło: WIOŚ we Wro cła -
wiu) 

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

Mo ni to ring jed no li tych czę ści wód po wierzch nio -
wych na ob sza rach wraż li wych na eu tro fi za cję wy wo ła -
ną za nie czysz cze nia mi po cho dzą cy mi ze źró deł ko mu -
nal nych (MOEU) pro wa dzo ny był na tych czę ściach
wód, na któ rych stwier dzo no od dzia ły wa nie punk to -
wych i roz pro szo nych źró deł za nie czysz czeń po cho dze -
nia ko mu nal ne go (np. oczysz czal nie ście ków, nie upo -
rząd ko wa na go spo dar ka ście ko wa, brak ka na li za cji).

Oce nę speł nie nia wy mo gów dla jed no li tych czę ści
wód po wierzch nio wych (JCWP) na ob sza rach chro nio -
nych wraż li wych na eu tro fi za cję wy wo ła ną za nie czysz -
cze nia mi po cho dzą cy mi ze źró deł ko mu nal nych prze -
pro wa dzo no dla 146 JCWP. Oce nę eu tro fi za cji wy ko na -
no na pod sta wie wy ni ków uzy ska nych dla ele men tów

bio lo gicz nych (fi to ben tos lub fi to plank ton) oraz wskaź -
ni ków fi zy ko che micz nych: BZT5, OWO, azot amo no wy,
azot Kjel dah la, azot azo ta no wy, azot ogól ny, fos fo ra ny
i fos for ogól ny.

Pa ra me tra mi, któ re w naj więk szej ilo ści czę ści wód
za de cy do wa ły o wy stą pie niu zja wi ska eu tro fi za cji by ły
prze kro czo ne war to ści wskaź ni ka bio lo gicz ne go, tj. fi -
to ben to su (w 61 JCWP lub ich frag men tach), a z pa ra -
me trów fi zy ko che micz nych stę że nia fos fo ra nów (w 40
JCWP). 

Naj więk szą ilość wskaź ni ków prze kra cza ją cych war -
to ści do pusz czal ne od no to wa no w jed no li tych czę -
ściach wód: Ślą ski Rów (8 wskaź ni ków); Żu raw ka,
Strze gom ka od zbior ni ka Do bro mierz do Pełcz ni cy,
Paw łów ka, Głę bo ki Rów, Ma słów ka (po 6 wskaź ni ków);
Ka nał So wi na (5 wskaź ni ków).
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EOce na ja ko ści wód po wierzch nio wych prze zna -
czo nych do ce lów re kre acyj nych, a w szcze gól -
no ści do ką pie li

Na te re nie Dol ne go Ślą ska ob ję to ba da nia mi 3 ką -
pie li ska (na pod sta wie zgło szeń za rząd ców ką pie lisk do
WIOŚ), zlo ka li zo wa ne w na stę pu ją cych jed no li tych czę -
ściach wód po wierzch nio wych:

§ Wi da wa od źró dła do Czar nej Wi da wy,
§ Bia ła Lą dec ka od Ko by lej do Mo raw ki, z Mo raw ką
od Kle śni cy,
§ Po sna.
Pro wa dzo ne w 2014 r. ba da nia w JCWP Wi da wa od

źró dła do Czar nej Wi da wy wy ka za ły, że cha rak te ry zo wa -
ła się ona do brym sta nem eko lo gicz nym. Wszyst kie ba -
da ne pa ra me try wy stę po wa ły na po zio mie I bądź II kla -
sy czy sto ści.

W 2015 r. ba da nia mi ob ję te by ły dwie JCWP: Bia ła
Lą dec ka od Ko by lej do Mo raw ki, z Mo raw ką od Kle śni -
cy i Po sna, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ką pie li ska
w Stro niu Ślą skim i Rad ko wie. Na pierw szej z nich od -
no to wa no umiar ko wa ny stan eko lo gicz ny, a pa ra me -
trem, któ ry za de cy do wał o ta kiej kla sy fi ka cji był wskaź -
nik ich tio fau ny (po zo sta łe wskaź ni ki bio lo gicz ne i fi zy -
ko che micz ne mie ści ły się w I kla sie). Dru ga z oce nia -
nych jed no li tych czę ści wód cha rak te ry zo wa ła się do -
brym sta nem eko lo gicz nym (wszyst kie ba da ne wskaź -
ni ki fi zy ko che micz ne mie ści ły się w I kla sie czy sto ści).

Patrz za łącz niki: 

Ry su nek 2.5. Oce na speł nie nia wy ma gań do dat ko wych
na ob sza rach chro nio nych (uję cia wo dy, ob sza ry
ochro ny sie dlisk lub ga tun ków) 
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

Ry su nek 2.6. Oce na speł nie nia wy ma gań do dat ko wych
na ob sza rach chro nio nych (wo dy wraż li we na eu -
tro fi za cję wy wo ła ną za nie czysz cze nia mi ze źró deł
ko mu nal nych oraz na ra żo ne na za nie czysz cze nia
związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych) 
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

Ta be la 2.3. 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 2015 r. – wo je wódz two dol no -
ślą skie (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

Ta be la 2.4. 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 2015 r.
– wo je wódz two dol no ślą skie (źró dło: WIOŚ we
Wro cła wiu)

REAKCJE

Opi sa ne wcze śniej róż no ra kie pre sje od dzia ły wu ją ce
na śro do wi sko wod ne wy ma ga ją pod ję cia sto sow nych
przed się wzięć ma ją cych na ce lu ich wy eli mi no wa nie
a przy naj mniej zmniej sze nie stop nia ich szko dli wo ści.
Ta ką od po wie dzią są – wdra ża ne na wie lu szcze blach
i w ra mach róż no ra kich pro gra mów – dzia ła nia, skie ro -
wa ne w kon se kwen cji 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.

Głów nym in stru men tem re ali za cji ww. dzia łań jest
opar ty na fun du szach unij nych kra jo wy Pro gram Ope -
ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Ce lem pro gra mu
jest 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. In sty tu cją wdra ża ją cą Pro -
gram Ope ra cyj ny „In fra struk tu ra i Śro do wi sko” na te re -
nie wo je wódz twa dol no ślą skie go jest Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej we
Wro cła wiu. 

Pierw szy pro gram ope ra cyj ny re ali zo wa ny był w la -
tach 2007–2013, a dla sta nu wód naj bar dziej istot ną je -
go czę ścią był Prio ry tet 4: Po pra wa sta nu śro do wi ska
na tu ral ne go oraz bez pie czeń stwa eko lo gicz ne go i prze -
ciw po wo dzio we go Dol ne go Ślą ska. W ra mach te go

prio ry te tu re ali zo wa nych by ło kil ka dzia łań, wśród któ -
rych dla ochro ny wód zna cze nie mia ły dzia ła nia 4.2 In -
fra struk tu ra wod no -ście ko wa i 4.5 Re kul ty wa cja ob sza -
rów zde gra do wa nych. Część za dań do fi nan so wy wa -
nych z te go pro gra mu re ali zo wa na by ła jesz cze w la tach
2014–2015. Ogól na war tość wy dat ków na pro jek ty re -
ali zo wa ne na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go
w ra mach Prio ry te tu 4 wy nio sła na ko niec 2015 r.
670 874 244,60 zł. 

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), któ ry bę dzie kon ty nu ował głów ne kie run -
ki in we sty cji okre ślo ne w je go po przed ni ku – POIiŚ
2007–2013. 

Do naj waż niej szych za dań z za kre su ochro ny wód,
któ re zre ali zo wa ne by ły przy udzia le środ ków Fun du szu,
na le żą oczysz czal nie ście ków oraz sie ci ka na li za cyj ne.
In we sty cje w tym za kre sie obej mo wa ły za rów no mo der -
ni za cję ist nie ją cych obiek tów, jak i bu do wę no wych.
Łącz nie w la tach 2010–2015 na te re nie Dol ne go Ślą ska
za koń czo no mo der ni za cję 26 oczysz czal ni ście ków oraz
od da no do użyt ku 18 no wych oczysz czal ni. Wy bu do wa -
no rów nież bądź zmo der ni zo wa no pra wie 1 900 km sie -
ci ka na li za cyj nej na ob sza rze 182 gmin, z cze go – co jest
nie zwy kle istot ne – 77% na cią gle sła bo ska na li zo wa -
nych te re nach wiej skich. W okre sie tym re ali zo wa no
rów nież pra ce do ku men ta cyj ne do ty czą ce upo rząd ko -
wa nia go spo dar ki wod no -ście ko wej w gmi nach.
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Po za POIiŚ 2007–2013, 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, Kra jo we go
Pro gra mu Oczysz cza nia Ście ków Ko mu nal nych, pro -
gra mów współ 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 by ły to
dzia ła nia do ty czą ce po rząd ko wa nia go spo dar ki ście ko -
wej, bu do wy i mo der ni za cji oczysz czal ni ście ków oraz
sys te mów ka na li za cyj nych, roz sąd ne go go spo da ro wa -
nia wo da mi i za opa trze nia lud no ści w do brej ja ko ści
wo dę do spo ży cia. 

Od no sząc wszyst kie te dzia ła nia do sze ścio let nie go
cy klu re ali za cji pro gra mu go spo da ro wa nia wo da mi na
te re nie do rze cza przed sta wio no na wy kre sach roz wój
sie ci wo do cią go wej i ka na li za cyj nej w po szcze gól nych
po wia tach wo je wódz twa dol no ślą skie go w la tach od
2009 (stan wyj ścio wy) do ro ku 2014 (brak jest jesz cze
da nych za rok 2015).

O ile sto pień lud no ści ko rzy sta ją cej z wo do cią gów
na te re nie wo je wódz twa jest bar dzo wy so ki i po za po -
wia ta mi z te re nów gór skich naj czę ściej prze kra cza 90%
to udział lud no ści pod łą czo nej do sie ci ka na li za cyj nej
w po szcze gól nych po wia tach jest już bar dzo zróż ni co -
wa ny. Tra dy cyj nie po wia ty grodz kie oraz obej mu ją ce
ob szar LGOM osią ga ją 90% i wię cej, jed nak że w więk -
szo ści po wia tów udział ten oscy lu je wo kół 60%, a kil ka
po wia tów (gó row ski, średz ki, strze liń ski, trzeb nic ki) –
mi mo nie wąt pli we go po stę pu do ko na ne go w ostat nich
la tach – ma ten wskaź nik po ni żej 50%. Nie mniej jed nak
z sa tys fak cją na le ży od no to wać wzrost dłu go ści sie ci
ka na li za cyj nej w ostat nich la tach i do ty czy to głów nie
ma łych miast i ob sza rów wiej skich.

Po nad to na ob sza rach na ra żo nych na za nie czysz -
cze nie związ ka mi azo tu ze źró deł rol ni czych (zlew nie
rzek Wierz bia ka, Ci chej Wo dy, Żu raw ki, Świerz nej, Or li
i Ro wu Pol skie go) re ali zo wa ny jest Pro gram dzia łań
ma ją cych na ce lu ogra ni cze nie od pły wu azo tu ze źró deł
rol ni czych obo wią zu ją cy w la tach 2012–2016. Ce lem
pro gra mu jest po pra wa ja ko ści śro do wi ska, w tym
wód, głów nie przez wpro wa dze nie do brych prak tyk rol -
ni czych, edu ka cję i do radz two, kon tro lę pod mio tów
pro wa dzą cych dzia łal ność rol ni czą oraz mo ni to ring
śro do wi ska.

Tabela 2.5. Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej (oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjna) zrealizowane przy
udziale środków WFOŚiGW we Wrocławiu w latach 2010–2015 (źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu)

Wy kres 2.13. Roz wój sie ci wo do cią go wej i ka na li za cyj nej
na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w la tach 2009
i 2014 (źró dło: Urząd Sta ty stycz ny we Wro cła wiu)
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