
1 

 

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 

WE WROCŁAWIU 

51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14,  tel./fax (071) 327-30-00, 327-30-09 

e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI 
 WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

ZA ROK 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wrocław, czerwiec 2018 



2 

Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ we Wrocławiu pod kierunkiem Naczel-

nika Wydziału Monitoringu Środowiska BARBARY KWIATKOWSKIEJ-SZYGULSKIEJ przez: 

 

ANNĘ BAGIŃSKĄ 

MICHAŁA BŁACHUTĘ 

MARIANA DZIEWANOWSKIEGO 

ANNĘ SIWKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania monitoringowe jakości środowiska na terenie województwa dolnośląskiego są współ-
finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu 

 

 



Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2017 

3 

SPIS TREŚCI 

 

Wstęp ....................................................................................................................................................... 4 

1. Charakterystyka obszaru badań ....................................................................................................... 5 

Charakterystyka województwa dolnośląskiego .............................................................................. 5 

Identyfikacja znaczących presji ....................................................................................................... 6 

2. Charakterystyka regionów wodnych ................................................................................................ 8 

Charakterystyka regionu wodnego Środkowej Odry .................................................................... 8 

Charakterystyka regionu wodnego Metuje .................................................................................... 8 

Charakterystyka regionu wodnego Orlicy ...................................................................................... 9 

Charakterystyka regionu wodnego Izery ........................................................................................ 9 

Charakterystyka regionu wodnego Łaby i Ostrożnicy ................................................................ 10 

Charakterystyka regionu wodnego Morawy ................................................................................ 10 

3. Charakterystyka monitoringu wód powierzchniowych realizowanego w województwie 

dolnośląskim ......................................................................................................................................... 11 

4. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych ............................................................... 16 

Zapewnienie jakości badań i ocen .................................................................................................. 16 

Zasady przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych ................... 16 

Klasyfikacja wskaźników biologicznych ........................................................................................... 16 

Klasyfikacja wskaźników fizykochemicznych ................................................................................... 16 

Klasyfikacja wskaźników hydromorfologicznych.............................................................................. 17 

Klasyfikacja stanu chemicznego ...................................................................................................... 17 

5. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych województwa dolnośląskiego za 2017 r.18 

Spis tabel, wykresów, rysunków i map ............................................................................................... 19 

 

 
 

 

 

  



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

4 

Wstęp 

Monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów państwowego monitoringu środowiska prowa-

dzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Celem jego funkcjonowania jest, na podstawie art. 26 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uzyskiwanie informacji i danych doty-

czących jakości wód. 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu 

środowiska (PMŚ) wynika z art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Zgodnie z ust. 3 tego 

artykułu, badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicz-

nych, chemicznych (w tym substancji priorytetowych w matrycy będącej wodą) należą do kompetencji 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W zakresie obowiązków WIOŚ leży również prowa-

dzenie obserwacji elementów hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego. Stan ichtio-

fauny, jako jednego z biologicznych elementów jakości wód, jest badany przez wykonawców zewnętrz-

nych na zlecenie GIOŚ, a jego ocena jest przekazywana do WIOŚ. Badania substancji priorytetowych, dla 

których określono środowiskowe normy jakości we florze i faunie, są zlecane przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne, realizacja monitoringu wód powierzchniowych ma na celu m.in. 

pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wo-

dami i oceny osiągnięcia celów środowiskowych przypisanych jednolitym częściom wód powierzchnio-

wych, czyli oddzielnym i znaczącym elementom wód powierzchniowych, takich jak: jezioro lub inny 

naturalny zbiornik wodny; sztuczny zbiornik wodny; struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części; 

morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. 

Jednolite części wód powierzchniowych dzieli się na naturalne, dla których określa się stan ekolo-

giczny i stan chemiczny oraz na sztuczne (powstałe w wyniku działalności człowieka) i silnie zmienione 

(ich charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących 

wynikiem działalności człowieka), dla których określa się potencjał ekologiczny i stan chemiczny. 

Szczegółowe zasady dotyczące planowania i realizacji programów badań monitoringowych jedno-

litych części wód powierzchniowych zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i podziem-

nych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1178). 

Natomiast zasady dotyczące klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasy-

fikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187). 
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1. Charakterystyka obszaru badań  

Charakterystyka województwa dolnośląskiego 

Województwo dolnośląskie, położone w południowo-zachodniej części Polski, zajmuje po-

wierzchnię 19 947 km
2
, co stanowi 6,38% powierzchni kraju.  

Cechą charakterystyczna województwa jest duże urozmaicenie rzeźby terenu i krajobrazu. Central-

ną, północną i wschodnią część regionu tworzą obszary nizinne przechodzące w kierunku południowym 

w obszar podgórski, a następnie pasma górskie rozciągające się wzdłuż granicy z Czechami. 

Klimat – umiarkowany o cechach oceanicznych – odznacza się dosyć łagodnymi zimami i niezbyt 

upalnymi latami oraz charakteryzuje się dużą zmiennością parametrów meteorologicznych. Region od-

znacza się jednym z cieplejszych klimatów w Polsce. Jedynie obszar Sudetów wyróżnia się surowymi 

warunkami klimatycznymi. 

Wody powierzchniowe zajmują 173,18 km
2
 czyli 1,5% powierzchni województwa, z czego 

143,81 km
2
 przypada na wody płynące, zaś 29,37 km

2
 na wody stojące. Niemal całe województwo leży 

w dorzeczu Odry. Sieć rzeczna w województwie jest asymetryczna, z dominującymi lewobrzeżnymi do-

pływami Odry. W regionie istnieje wiele sztucznych zbiorników wodnych oraz stawy rybne.  

Pod względem zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Dolny Śląsk zaliczany jest do obsza-

rów ubogich w wodę. 

Obszar Dolnego Śląska, na podstawie częstości występowania poszczególnych typów gleb, można 

podzielić na cztery regiony: 

▪ północno-zachodni, w którym dominują gleby bielicowe i bielice (42% pow. subregionu) 

oraz gleby rdzawe (25%). W subregionie tym jest relatywnie dużo gleb organicznych (5%), 

a mało gleb płowych (3%); 

▪ północno-wschodni, gdzie w równych ilościach występują gleby rdzawe (26%) i płowe 

(25%), a mady rzeczne zajmują aż 19% subregionu; 

▪ centralny (obejmującym południową część Niziny Śląskiej i Przedgórze Sudeckie), gdzie 

dominują gleby płowe (58%), wśród których wyróżnia się jedynie duży kompleks czarnych 

ziem wrocławskich; 

▪ południowy (sudecki), gdzie na pierwszym miejscu występują gleby brunatne (48%), któ-

rym towarzyszą gleby płowe (35%) oraz bielice (5%).  

Na obszarze województwa występują tereny o wybitnych walorach przyrodniczych oraz turystycz-

no-krajoznawczych, tj. parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty, a także obszary Natura 2000. 

Obecne na terenie województwa znajdują się 2 parki narodowe (Karkonoski i Gór Stołowych) o łącznej 

powierzchni 3 710 km
2
, 12 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 1 954 km

2
, 67 rezerwatów 

(106 km
2
) oraz 2 567 pomników przyrody. 

Obszar Dolnego Śląska jest jednym z bardziej zasobnych w surowce mineralne rejonów Polski. 

Złoża rud miedzi są wyjątkowo zasobne w inne pierwiastki chemiczne, takie jak: srebro, nikiel, kobalt 

i złoto. Eksploatujący te złoża KGHM jest 8. na świecie pod względem produkcji miedzi i 1. pod wzglę-

dem produkcji srebra (dane z 2015 r.).  

Na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM), na obszarze nieco ponad 400 

km
2
 w trzech zakładach górniczych: Lubin, Rudna oraz Polkowice-Sieroszowice, prowadzona jest przez 

KGHM Polska Miedź S.A. podziemna eksploatacja rud miedzi. W konsekwencji prowadzenia wydobycia 

miedzi dochodzi do odkształceń powierzchni terenu w postaci osiadania gruntu. Ponadto odwadnianie 

kopalń prowadzi do zmian warunków wodnych, zubożenia zasobów użytkowych wód podziemnych, two-

rzenia się lejów depresyjnych oraz zrzutów wód kopalniach do wód powierzchniowych. Dodatkowym 

obciążeniem dla środowiska wodnego są należące do KGHM Polska Miedź S.A. huty metali nieżela-

znych, których działalność związana jest z bezpośrednią emisją metali ciężkich do środowiska, zanie-

czyszczających wody powierzchniowe i podziemne.  
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Ponadto w województwie występują, złoża surowców skalnych oraz złoża kopalin energetycznych 

mające istotne znaczenie dla gospodarki, takich jak gaz ziemny, węgiel kamienny i węgiel brunatny. 

W obrębie tzw. „Worka Turoszowskiego” wydobywane  jest węgiel brunatny. Odkrywkową eksploatację 

ze złoża Turów prowadzi Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” już od 1904 r. Efektem prowadzonej 

eksploatacji jest zmiana stosunków wodnych, prowadząca do zmniejszenia i zubożenia dostępnych zaso-

bów wód powierzchniowych oraz użytkowych poziomów wodonośnych. Odwadnianie kopalni „Turów” 

prowadzi do powstania leja depresyjnego, obniżającego o kilkanaście metrów zwierciadło wód podziem-

nych, jak również sprzyja zmianie warunków krążenia wód podziemnych oraz przekształceniu lokalnej 

sieci hydrograficznej.  

Na koniec 2017 r. liczba ludności Dolnego Śląska wyniosła 2 902,5 tys. osób, co plasuje woje-

wództwo na 5. miejscu w Polsce. Liczba ludności w miastach sięgała 1 996,4 tys., zaś na wsiach 

906,1 tys. Gęstość zaludnienia osiągnęła w 2017 r. 146 osób na km
2
 i była wyższa od średniej dla Polski. 

Identyfikacja znaczących presji 

Zasadniczym elementem kształtującym stan wód są oddziałujące na nie presje. Mają one różnorod-

ny charakter i zasięg, chociaż ich źródłem jest głównie zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych człowie-

ka i/lub jego działalność gospodarcza. Tak więc presjami są: 

▪ pobór wody na cele bytowe ludności, cele bezpośrednio lub pośrednio związane z produk-

cją przemysłową lub też na działalność rolniczą, 

▪ wytworzone wskutek poboru wody ścieki z gospodarstw domowych, działalności tury-

stycznej, zakładów przemysłowych i rolnictwa, 

▪ inna działalność gospodarcza, nie związana bezpośrednio z poborem wody lub odprowa-

dzaniem ścieków, powodująca uwalnianie się substancji do środowiska, w tym szczególnie 

związana z działalnością rolniczą. 

O ile dwie pierwsze presje mają głównie stosunkowo łatwy do zidentyfikowania charakter punkto-

wy, ostatnia presja z reguły występuje na obszarze, czasami nawet na stosunkowo dużym, a jej wpływ na 

środowisko może być trudny do jednoznacznego oszacowania. 

Osobnym rodzajem presji jest wpływ warunków hydromorfologicznych rzeki, w dużej części i cza-

sem na znacznym obszarze ukształtowanych przez działalność człowieka. Presje te niekonieczne wpływa-

ją na parametry fizykochemiczne wód, mają jednak znaczenie dla rozwoju flory i fauny rzecznej, a przede 

wszystkim rzutują na obecność niektórych gatunków ryb w rzekach. Wszystkie te elementy maja wpływ 

na parametry biologiczne rzeki, a tym samy na ocenę jej stanu ekologicznego. 

Pobór wody 

Pobór wód powierzchniowych należy rozpatrywać w dłuższym okresie czasowym, gdyż tylko wte-

dy możliwe jest uchwycenie pewnych tendencji i ewentualne odchylenia notowane dla poszczególnych 

lat. Pobór ten w województwie dolnośląskim w latach 2000-2016 miał bardzo stabilnych charakter i oscy-

lował wokół wielkości 400 hm
3
/rok.  

Od 2008 r. nastąpił wyraźny wzrost ilości pobieranej wody na cele rolnicze, natomiast  pobór wody 

na cele przemysłowe uległ zmniejszeniu. Od kilku lat wartości te utrzymują się na zbliżonym poziomie. 

Odprowadzanie ścieków 

Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych stanowią najbardziej istotną presję na ten kompo-

nent środowiska i mają znaczny wpływ na jego stan. 

Po znaczącym spadku ilości odprowadzanych ścieków, jaki miał miejsce na przełomie lat 90-tych 

i 2000-nych od roku 2003 obserwuje się stabilizację ilości ścieków na zbliżonym poziomie ok. 

170 hm
3
/rok, i to pomimo wzrastającego PKB i produkcji sprzedanej w przemyśle. Nieznaczne wahania 

w ilości wytwarzanych ścieków w poszczególnych latach nie miały wpływu na ogólną tendencję. Zmia-

nie ulegał również sposób oczyszczania ścieków. Ponad połowa ilości ścieków wymagających oczysz-

czania oczyszczana jest na obiektach z podwyższonym usuwaniem zwiadów biogennych. 
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Z roku na rok obserwuje się poprawę sytuacji w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej na 

wsi, jednakże dysproporcje pomiędzy miastem i wsią są nadal znaczące. Wiele miejscowości wyposażo-

nych jest tylko w systemy wodociągowe, a brak jest sieci kanalizacyjnych. O ile na obszarach miejskich 

do kanalizacji podłączonych jest ponad 95% mieszkańców, o tyle na obszarach wiejskich wskaźnik ten 

zbliża się dopiero do 40%. Należy jednak zauważyć, że w ciągu ostatnich 15 lat liczba ludności odprowa-

dzającej ścieki do oczyszczalni z tych obszarów zwiększyła się blisko trzykrotnie, m. in. dzięki stałej 

i systematycznej rozbudowie sieci kanalizacyjnej. 

Presje obszarowe 

Presje te związane są z prowadzoną na obszarach pozamiejskich działalnością rolniczą, której 

głównym elementami są produkcja roślinna i zwierzęca. W obu tych elementach wskutek prowadzonych 

procesów produkcyjnych następuje uwalnianie - głównie do środowiska glebowego - wielu substancji, 

które poprzez spływ powierzchniowy mogą przedostawać się do wód. W produkcji roślinnej istotnym 

czynnikiem mogącym wpływać na presję na wody jest stopień i sposób nawożenia gleb, w produkcji 

zwierzęcej – wielkość obsady w poszczególnych grupach zwierząt. 

Presje hydromorfologiczne 

Sieć hydrograficzna województwa ma bardzo zróżnicowany charakter, kształtowany głównie przez 

warunki geomorfologiczne regionu. Na terenie województwa wyodrębniono 17 typów abiotycznych re-

prezentujących praktycznie wszystkie rodzaje cieków – od potoków górskich poprzez potoki i małe rzeki 

wyżynne (o zróżnicowanym podłożu) do dużych rzek nizinnych. 

Blisko połowa jcwp wyznaczonych na terenie województwa ma status silnie zmienionej części wód 

(3 jcwp określone są jako sztuczne). Przyczyny tak znacznego udziału silnie zmienionych części wód są 

różnorakie, m. in.: 

▪ rzeka Odra jest rzeką żeglowną z właściwą temu celowi zabudową piętrzącą i śluzami 

oraz ostrogami regulacyjnymi na obu brzegach, 

▪ skutkiem historycznych doświadczeń katastrofalnych powodzi z początku XX w. na głów-

nych rzekach górskich (Nysa Kłodzka, Bór, Kwisa, Bystrzyca, Strzegomka, Nysa Szalona, 

Witka) wybudowane zostały zbiorniki zaporowe. Oprócz funkcji przeciwpowodziowej 

pełnią one również niekiedy funkcję energetyczną albo źródła wody pitnej, 

▪ na wielu rzekach górski i podgórskich występuje zabudowa poprzeczna związana z regula-

cją przepływu, ale również jako niezbędny element funkcjonowania małych elektrowni 

wodnych oraz innych urządzeń wykorzystujących energię wody (np. młyny wodne), nie-

kiedy już wyłączonych z eksploatacji, 

▪ na rzekach nizinnych część zabudowy poprzecznej służy do piętrzenia wody w celu zasila-

nia rybnych stawów hodowlany (zlewnia rzeki Baryczy). 

Wszystkie te działania zmieniające naturalny przebieg rzek są wynikiem świadomej ingerencji 

człowieka w środowisko wodne. Ich skutkiem mogą być daleko posunięte zmiany w warunkach bytowa-

nia flory i fauny wód. Szczególne znaczenie ma tutaj możliwość migracji ryb dwuśrodowiskowych, 

znacznie ograniczona, a w przypadku zbiorników zaporowych wręcz uniemożliwiona wskutek istniejącej 

zabudowy. Pewne nadzieje na zmianę tego stanu dają przeprowadzone przy modernizacji wrocławskiego 

węzła wodnego prace, w wyniku których wszystkie jazy wyposażone zostały w przepławki dla ryb. Po-

zwoli to w przyszłości na otwarcie tego głównego korytarza migracyjnego i przepływ ryb także do od-

rzańskich dopływów. Stan ichtiofauny, podobnie jak inne elementy biologiczne, ma zasadniczy wpływ na 

ocenę stanu ekologicznego wód. 
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2. Charakterystyka regionów wodnych na terenie Dolnego Śląska1 

Województwo dolnośląskie leży w obszarze trzech dorzeczy (Odry, Łaby, Dunaju) w granicach na-

stępujących regionów wodnych: 

▪ obszar dorzecza Odry: region wodny Środkowej Odry, 

▪ obszar dorzecza Łaby: region wodny Izery, region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), region 

wodny Metuje, region wodny Orlicy, 

▪ obszar dorzecza Dunaju: region wodny Morawy. 

Całe terytorium województwa dolnośląskiego znajduje się w zarządzie Regionalnego Zarządu Go-

spodarki Wodnej we Wrocławiu
2
. 

Charakterystyka regionu wodnego Środkowej Odry 

Region wodny Środkowej Odry, należy do obszaru dorzecza Odry i obejmuje powierzchnię 

39 299,68 km
2
. Swoim zasięgiem obejmuje 98,8% powierzchni województwa dolnośląskiego. 

Granice regionu sięgają od poniżej ujścia Kłodnicy aż do ujścia Nysy Łużyckiej. Zgodnie z po-

działem fizycznogeograficznym charakteryzowany region wodny obejmuje obszar Niziny Śląskiej, Wy-

żyny Śląskiej, Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, Przedgórza Sudeckiego, Sudetów Wschodnich, Sudetów 

Środkowych, Sudetów Zachodnich, Pogórza Zachodniosudeckiego, Niziny Śląsko-Łużyckiej, Wału 

Trzebnickiego, Obniżenia Milicko-Głogowskiego, Wzniesień Łużyckich, Obniżenia Łużyckiego, Wznie-

sień Zielonogórskich, Niziny Południowowielkopolskiej, Pojezierza Leszczyńskiego, Pradoliny Warciań-

sko–Odrzańskiej oraz Pojezierza Lubuskiego.  

Głównym ciekiem regionu wodnego jest odcinek Odry od poniżej ujścia Kłodnicy po ujście Nysy 

Łużyckiej (w granicach RW Środkowej Odry rzeka prowadzi wody na długości ok. 430 km). Jako główne 

prawobrzeżne dopływy można wymienić: Małą Panew, Stobrawę, Widawę, Barycz, Krzycki Rów, 

wszystkie są ciekami II rzędu. Jako ważniejsze lewobrzeżne dopływu należy wskazać: Osobłogę, Nysę 

Kłodzką, Oławę, Ślęzę, Bystrzycę, Kaczawę, Bóbr, Nysę Łużycką. Sieć hydrograficzna w tym regionie 

wodnym to ok. 22 000 km cieków wszystkich rzędów. 

Ok. 60% powierzchni całego regionu zajmują użytki rolne, ok. 25% stanowią tereny leśne, a ob-

szary zantropogenizowane to ok. 5%. Stwierdzono również łącznie 372 obszary chronione. 

Wśród największych miast regionu wodnego Środkowej Odry należy wymienić Wrocław, Opole, 

Zieloną Górę, Leszno, Wałbrzych i Jelenią Górę. Z kolei największe ośrodki przemysłowe w regionie 

wodnym to: Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, Wrocławski Okręg Przemysłowy a także obszar 

tzw. Worka Turoszowskiego, gdzie eksploatowane są pokłady węgla brunatnego. Prowadzenie działalno-

ści przemysłowej związanej z kopalniami ma duży wpływ na stosunki wodne w regionie wodnym Środ-

kowej Odry. Odwodnienia kopalni prowadzą do powstania lejów depresji oraz obszarowego obniżenia 

poziomu zwierciadła wód podziemnych. 

Charakterystyka regionu wodnego Metuje 

Region wodny Metuje zajmuje obszar 99,38 km² i położony jest w obszarze dorzecza Łaby. 

Główną rzeką regionu wodnego jest Metuje (ciek II rzędu),  lewobrzeżny dopływ Łaby, którego źródła 

znajdują się w Czechach. Do lewostronnych dopływów rzeki w obrębie regionu wodnego należą: Żydaw-

ka, Klikawa, Czeremnica i Oleszanka (cieki III rzędu). Długość sieci hydrograficznej w obrębie regionu 

wodnego Metuje wynosi ok. 90 km.  

                                                      
1 

Na podstawie pracy: „Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Ize-

ry, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy”, wykonanej na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu (Warszawa, maj 2017) 

2
 Od 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorzecze_Odry
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izera
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metuje
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orlica_%28rzeka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dunaj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morawa_%28lewy_dop%C5%82yw_Dunaju%29
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Region wodny Metuje w całości położony jest w województwie dolnośląskim, w obrębie trzech 

powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego oraz kamiennogórskiego.  

Największą część regionu wodnego zajmują tereny leśne 53,2% oraz użytki rolne 42,9%, nato-

miast tereny zurbanizowane to zaledwie 3,9% całej powierzchni. Największym skupiskiem ludności jest 

miasto Kudowa Zdrój. Zlokalizowane są tu wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, ponadto rozwinięty jest 

handel, budownictwo oraz usługi zwłaszcza turystyczne i sanatoryjne. 

W regionie wodnym występują punktowe źródła zanieczyszczeń w postaci zrzutów ścieków ko-

munalnych oraz niekontrolowane zrzuty ścieków bytowo–gospodarczych pochodzących od ludności nie-

korzystającej z systemu kanalizacji. Wodę na cele komunalne i inne pobiera się z ujęć powierzchniowych 

i podziemnych. 

Region wodny Metuje obejmuje następujące obszary sieci Natura 2000: specjalne obszary ochro-

ny siedlisk – Góry Stołowe PLB020006 i Sudety Wałbrzysko–Kamiennogórskie PLB020010 oraz spe-

cjalne obszary ochrony siedlisk: Góry Stołowe PLH020004, Góry Kamienne PLH020038, Grodczyn 

i Homole koło Dusznik PLH020039 i Góry Orlickie PLH020060. Ponadto na części obszaru położony 

jest Park Narodowy Gór Stołowych. 

Charakterystyka regionu wodnego Orlicy 

Region wodny Orlicy, którego powierzchnia wynosi 72,6 km
2
, położony jest w województwie dol-

nośląskim, w obszarze czterech gmin powiatu kłodzkiego: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Szczytna 

i Duszniki-Zdrój. 

Głównym ciekiem regionu wodnego jest rzeka Orlica (ciek II rzędu) o łącznej długości 118,5 km 

z czego ok. 34 km przebiega w granicach Polski. Jej bieg zapoczątkowany jest połączeniem dwóch rzek: 

Dzikiej Orlicy oraz Cichej Orlicy, natomiast kończy jako lewobrzeżny dopływ Łaby.  

Znaczną część regionu wodnego Orlicy, bo ok. 66%, porastają lasy. Tereny użytkowane rolniczo 

zajmują 33% powierzchni obszaru, a tereny podmokłe 1%.  

W regionie wodnym niekorzystny wpływ na jakość wód wywierają niekontrolowane zrzuty ście-

ków bytowo–gospodarczych pochodzących od ludności nie korzystającej z systemu kanalizacji 

oraz spływy powierzchniowe zanieczyszczeń z obszarów rolniczych.  

Region wodny Orlicy w całości znajduje się w granicach obszaru chronionego sieci Natura 2000 - 

specjalny obszar ochrony siedlisk Dzika Orlica PLH020061. Ponadto w regionie występują fragmenty 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083), Góry Bielskie 

i Grupa Śnieżnika (PLH020016), Góry Orlickie (PLH020060) oraz Torfowisko pod Zieleńcem 

(PLH020014). Region wodny swoim zasięgiem obejmuje część rezerwatu Torfowisko pod Zieleńcem. 

Charakterystyka regionu wodnego Izery 

Region wodny Izery, którego powierzchnia wynosi 47,06 km
2
, położony jest w województwie dol-

nośląskim, w południowej części powiatów: lwóweckiego (ok. 14,5% powierzchni gminy Mirsk) 

i jeleniogórskiego (ok. 29,5% powierzchni gminy Szklarska Poręba) i należy do obszaru dorzecza Łaby. 

Głównym ciekiem regionu wodnego Izery jest rzeka Izera, o całkowitej długości 34 km, której dłu-

gość na terenie Polski wynosi ok. 7 km. Jej źródlisko znajduje się w Górach Izerskich natomiast po cze-

skiej stronie uchodzi do Łaby. Rzekami zasilającymi Izerę w regionie wodnym są jej lewostronne dopły-

wy: Tracznik, Łącznik, Jagnięcy Potok, Kobyła oraz Kamionek. Całkowita długość sieci hydrograficznej 

jest równa 29 km.  

Region wodny Izery jest praktycznie niezamieszkały, a spory ruch ludności na tym obszarze zwią-

zany jest z turystyką. Prawie cały region wodny Izery, czyli ok. 99,5% jego powierzchni, porastają lasy 

i tereny zielone. Występuje tu duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, których powierzchnia nie prze-

kracza 0,01 km
2
 (1 ha).  

Spośród obszarów chronionych sieci Natura 2000 na obszarze regionu wodnego Izery występują 

dwa obszary specjalnej ochrony ptaków: Karkonosze (PLB020007) i Góry Izerskie (PLB020009) 

oraz dwa specjalne obszary ochrony siedlisk: Karkonosze (PLH020006) i Torfowiska Gór Izerskich 
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(PLH020047). Występuje tu także rezerwat przyrody Torfowiska Doliny Izery. Ponadto, region wodny 

położony jest w granicach otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego.  

Charakterystyka regionu wodnego Łaby i Ostrożnicy 

Region wodny Łaby i Ostrożnicy, którego powierzchnia wynosi 19,4 km
2
, położony jest w woje-

wództwie dolnośląskim, w obrębie powiatów: kamiennogórskiego (19,0 km
2
) i jeleniogórskiego.  

Głównym ciekiem regionu wodnego Łaby i Ostrożnicy jest rzeka Ostrożnica, o całkowitej długości 

13 km, która na terytorium Republiki Czeskiej  uchodzi do rzeki Ličná, a następnie do Upa. Długość na 

terenie Polski wynosi 7,2 km. 

Ponad połowa regionu wodnego Łaby i Ostrożnicy (52,3%), tj. ok. 10 km
2
 to tereny użytkowane 

rolniczo. Region zamieszkuje ok. 5300 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi ok. 40 os./km
2
. 

Istotnym zagrożeniem antropogenicznym dla jakości wód są ścieki z punktowych źródeł zanie-

czyszczeń – zrzuty ścieków komunalnych oraz zrzuty ścieków bytowo – gospodarczych, pochodzące od 

ludności niekorzystającej z systemu kanalizacji. 

W regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy zlokalizowane są obszary chronione sieci Natura 2000: 

dwa specjalnej ochrony ptaków: Karkonosze (PLB020007), oraz Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie 

(PLB020010) a także dwa specjalne obszary ochrony siedlisk: Góry Kamienne (PLH020038) 

i Karkonosze (PLH020006). Ponadto na obszarze regionu znajduje się fragment Karkonoskiego Parku 

Narodowego. 

Charakterystyka regionu wodnego Morawy 

Region wodny Morawy, którego powierzchnia wynosi 0,72 km
2
, położony jest w województwie 

dolnośląskim, na obszarze powiatu kłodzkiego. Teren jest niezamieszkały i w całości porastają go lasy. 

Nie zidentyfikowano w nim żadnych presji antropogenicznych. 

Region wodny Morawy, reprezentuje obszar dorzecza Dunaju i należy do zlewiska Morza Czar-

nego. Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) na obszarze regionu wodnego Morawy, 

w granicach Polski, nie zidentyfikowano żadnych istotnych cieków. 

Region wodny Morawy w całości znajduje się w granicach obszaru chronionego Natura 2000 – 

specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) – Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016). Na obszarze 

regionu wodnego Morawy, występuje również fragment Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Region 

wodny Morawy jest niezamieszkały i w całości porastają go lasy.  
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3. Charakterystyka monitoringu wód powierzchniowych realizowanego w woje-
wództwie dolnośląskim 

W ramach realizacji programu monitoringu wód powierzchniowych województwa dolnośląskie-

go, którego szczegółowy zakres został podany w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska wo-

jewództwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 - Aneks nr 2, zostały zrealizowane badania wód rzek 

i zbiorników zaporowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych. 

Punkty pomiarowo-kontrolne w ramach poszczególnych sieci zostały zlokalizowane na podstawie 

dostępnych dokumentów referencyjnych przekazanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz 

wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Badania wód rzek i  zbiorników zaporowych, w zakresie elementów biologicznych, fizykoche-

micznych oraz chemicznych prowadzone były w następujących sieciach:  

 monitoringu diagnostycznego (MD), 

 monitoringu operacyjnego (MO), 

 monitoringu obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pocho-

dzącymi ze źródeł komunalnych (MOEU), 

 monitoringu jcwp przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczające średnio więcej niż 100 m
3
 na dobę (MOPI), 

 monitoringu jcwp przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (MO-

RE), 

 monitoringu obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych 

w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest waż-

nym czynnikiem w ich ochronie (MDNA, MONA), 

 monitoringu badawczego w punkcie intensywnego monitorowania (MBIN), 

 monitoringu badawczego na wodach granicznych (MBTR), w ustalonych punktach pomia-

rowych wynikających z realizacji zobowiązań międzynarodowych 

Z uwagi na wygaśnięcie rozporządzeń Dyrektora RZGW dotyczących programów działań na ob-

szarach szczególnie narażonych (OSN) i braku nowych uregulowań prawnych w tym zakresie nie był 

realizowany monitoringu obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych (MORO). 

W jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym mogło być realizowanych kilka programów badań. 

WIOŚ we Wrocławiu prowadził badania:  

 elementów biologicznych: fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów i makrobezkręgowców 

bentosowych w rzekach i zbiornikach zaporowych; 

 elementów fizykochemicznych, wspierających elementy biologiczne (wskaźniki z grupy 

od 3.1 do 3.5.), do których zalicza się wskaźniki charakteryzujące: stan fizyczny, w tym 

warunki termiczne, zasolenie, zakwaszenie, warunki biogenne oraz wskaźniki z grupy sub-

stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska – specyficzne zanieczyszczenia syntetycz-

ne i niesyntetyczne (wskaźniki z grupy 3.6); 

 substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, których obecność ze 

względu na ich cechy, tj. wysoką trwałość, bioakumulację i toksyczność należy ograniczyć 

bądź całkowicie wyeliminować (wskaźniki z grupy 4.1 i 4.2) – w matrycy wodnej. 

Szczegółowe zostawienie realizowanych programów monitoringu w poszczególnych jednolitych 

częściach wód powierzchniowych przedstawione zostało w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wykaz programów monitoringu przypisanych poszczególnym jcwp na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r.  

L.p. Nazwa jcwp Kod jcwp 
Program badawczy 

MD MO MBIN MB MBTR MBWWA MDNA MONA MOPI MORE MORO MOEU 

1 Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy PLRW6000191439 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

2 Barycz od Orli do Odry PLRW600019149 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

3 Barycz od Sąsiecznicy do Orli PLRW6000191459 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

4 
Biała Lądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką 
od Kleśnicy 

PLRW60004121629 TAK         TAK TAK           

5 Biała Lądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej PLRW60008121699 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

6 Bobrzyca od Osiki do Bobru PLRW60001816389   TAK       TAK   TAK         

7 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice PLRW6000816331   TAK       TAK   TAK TAK       

9 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy PLRW600020163799   TAK       TAK   TAK         

10 Bóbr, zb. Bukówka PLRW60000161159   TAK       TAK   TAK         

11 Bóbr, zb. Pilchowice PLRW6000016333   TAK       TAK   TAK         

12 Budzówka od Jadkowej do Nysy Kłodzkiej PLRW6000812329   TAK                   TAK 

14 Budzówka od źródła do Jadkowej PLRW60004123229 TAK TAK       TAK TAK TAK TAK     TAK 

15 Bystra PLRW60004161349   TAK       TAK   TAK         

16 
Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do 
Wielisławki 

PLRW6000512188 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

18 
Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego 
Potoku 

PLRW60007121839 TAK TAK       TAK TAK TAK TAK       

19 Bystrzyca od Strzegomki do Odry PLRW600020134999   TAK       TAK   TAK         

20 Bystrzyca od Walimki do Piławy PLRW6000813439           TAK     TAK       

21 Bystrzyca od zb. Mietków do Strzegomki PLRW60002013479   TAK       TAK   TAK         

22 Bystrzyca od źródła do Walimki PLRW60004134189                 TAK       

23 Bystrzyca, zb. Mietków PLRW6000013455   TAK       TAK   TAK         

24 Cicha Woda PLRW600017137899 TAK         TAK             

25 Czarna Woda PLRW60001714189 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

26 Czarna Woda od Karkoszki do Kaczawy PLRW600019138699   TAK           TAK         

27 Czarna Woda od źródła do Karkoszki PLRW6000171386529 TAK         TAK TAK           

29 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny PLRW60001816853   TAK       TAK   TAK         

30 Czerwonka ze zb. Sosnówka PLRW600001628889           TAK     TAK       

31 Dobra od Jagodnej do Widawy PLRW60001913689 TAK         TAK             

32 Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumie- PLRW500049617 TAK         TAK             
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L.p. Nazwa jcwp Kod jcwp 
Program badawczy 

MD MO MBIN MB MBTR MBWWA MDNA MONA MOPI MORE MORO MOEU 

nia 

33 Głęboki Rów PLRW60001714429   TAK                   TAK 

34 Graniczna PLRW60002313649 TAK TAK       TAK TAK           

35 Jaszkówka PLRW60004121929   TAK           TAK         

36 Jedlica od źródła do Maliny PLRW60003161888                 TAK       

37 Jezierzyca do Rowu Stawowego PLRW600017139672 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

38 Jodłówka PLRW60004121969   TAK           TAK         

39 Kaczawa od Czarnej Wody do Odry PLRW600020138999 TAK TAK       TAK   TAK         

40 Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody PLRW60002013859 TAK         TAK     TAK       

41 Kaczawa od źródła do Kamiennika PLRW6000713819 TAK TAK       TAK   TAK TAK       

43 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej PLRW600041626                 TAK       

44 Kamienna od źródła do Kamieńczyka PLRW600031622                 TAK       

45 Kanał Książęcy PLRW600017146929 TAK TAK       TAK TAK TAK         

46 Kanał Młyński PLRW60000146729 TAK TAK       TAK TAK TAK         

47 Kanał Południowy PLRW60001715289   TAK           TAK       TAK 

48 
Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy 
Kłodzkiej do Oławy 

PLRW60000133469 TAK         TAK             

49 Kanał Wilczyna PLRW60001714658 TAK TAK       TAK TAK TAK         

50 Kasina PLRW600016133689 TAK TAK       TAK             

51 Klikawa PLRW500049469 TAK TAK       TAK TAK TAK TAK     TAK 

52 Krępa PLRW60001714529   TAK                     

53 Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia PLRW6000191334299   TAK                   TAK 

54 Kwisa, zb. Leśna PLRW600001665179   TAK       TAK             

55 Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku PLRW60004161649                 TAK       

56 Lutynia PLRW60001713758   TAK                     

57 Łacha PLRW60001714549 TAK TAK       TAK TAK TAK         

58 Łomnica od  źródła do Łomniczki PLRW60003161849                 TAK       

59 Ługowina PLRW6000231338   TAK                   TAK 

60 Malinowa Woda PLRW60001714289 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

61 Mała Ślęza od źródła do Pluskawy PLRW6000161336469   TAK                   TAK 

62 Masłówka PLRW60001714689   TAK           TAK       TAK 

63 Młynna PLRW600017137729   TAK           TAK       TAK 

64 Morawka PLRW600031216269 TAK         TAK TAK   TAK       
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L.p. Nazwa jcwp Kod jcwp 
Program badawczy 

MD MO MBIN MB MBTR MBWWA MDNA MONA MOPI MORE MORO MOEU 

65 Moskorzynka PLRW60001715269   TAK                   TAK 

66 Nysa Kłodzka od Białej Lądeckiej do Ścinawki PLRW6000812199 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

67 Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Lądeckiej PLRW6000812159   TAK           TAK       TAK 

68 
Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się 
Młynówki Pomianowskiej 

PLRW60001012333 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

69 Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki PLRW60004121169 TAK TAK         TAK TAK TAK     TAK 

70 Nysa Łużycka od Miedzianki do Pliessnitz PLRW60001017431         TAK               

71 Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau PLRW60008174139   TAK     TAK TAK             

72 
Nysa Łużycka od Pliessnitz do Żareckiego Poto-
ku 

PLRW60001917453   TAK     TAK TAK   TAK         

73 Nysa Mała PLRW60007138469 TAK         TAK     TAK       

74 Nysa Szalona, zb. Słup PLRW60000138491 TAK         TAK             

75 Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich PLRW600021137579 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

76 Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia PLRW60002113337 TAK TAK TAK     TAK TAK TAK       TAK 

77 Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego PLRW6000211511 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

78 Odra w granicach Wrocławia PLRW60002113399 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

79 Oleszna PLRW60004133629   TAK           TAK       TAK 

80 Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku PLRW600018136689 TAK TAK       TAK TAK TAK         

81 Oława od Gnojnej do Odry PLRW600019133499 TAK TAK       TAK     TAK       

82 Orla od Rdęcy do Baryczy PLRW60001914699 TAK TAK       TAK TAK TAK       TAK 

83 Pawłówka PLRW6000181386922   TAK                     

84 Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy PLRW60009134499   TAK       TAK   TAK         

85 Piława od źródła do Gniłego Potoku PLRW60006134489           TAK     TAK       

86 Polska Woda od Młyńskiego Rowu do Baryczy PLRW6000191429 TAK TAK       TAK TAK TAK         

87 Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy PLRW6000191489 TAK TAK       TAK TAK TAK         

88 Posna PLRW60004122569 TAK         TAK TAK   TAK       

89 Prądnia PLRW60001714329 TAK TAK         TAK TAK       TAK 

90 Przychowska Struga PLRW60002313949   TAK           TAK       TAK 

91 Radomierka PLRW60004161929   TAK           TAK         

92 Rudna od Moskorzynki do Odry PLRW60001915299 TAK TAK         TAK TAK         

93 Rudna od źródła do Moskorzynki PLRW60001815259   TAK                   TAK 

94 Rzuchowska Struga PLRW60001715329   TAK                   TAK 

95 Sąsiecznica od Głębokiego Rowu do Baryczy PLRW6000191449 TAK TAK         TAK TAK         
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L.p. Nazwa jcwp Kod jcwp 
Program badawczy 

MD MO MBIN MB MBTR MBWWA MDNA MONA MOPI MORE MORO MOEU 

96 Smortawa od Pijawki do Odry PLRW60001913329 TAK                       

97 Sowina PLRW60001714389 TAK TAK         TAK TAK         

98 Struga PLRW60001714489   TAK                   TAK 

99 Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy PLRW600020134899   TAK           TAK         

100 Strzegomka, zb. Dobromierz PLRW600001348339                 TAK       

101 
Ścinawka od Potoku z Nowego Siodła do Boża-
nowskiego Potoku 

PLRW6000412233 TAK       TAK TAK             

102 Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła PLRW60004122199 TAK           TAK           

103 Śląski Rów PLRW60001714869   TAK           TAK       TAK 

104 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry PLRW60001913369 TAK TAK         TAK TAK         

105 Ślęza od źródła do Księginki PLRW600061336192 TAK TAK         TAK TAK         

106 Trująca PLRW60004123529 TAK TAK         TAK TAK TAK     TAK 

107 Tynica PLRW60001714749   TAK           TAK       TAK 

108 Widawa od Dobrej do Odry PLRW60001913699 TAK TAK         TAK           

109 Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy PLRW60001913659 TAK                       

110 Widawa od źródła do Czarnej Widawy PLRW600017136139   TAK               TAK   TAK 

111 Witka ze zb. Niedów do ujścia PLRW6000017429                 TAK       

112 Witka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów PLRW60008174239   TAK     TAK               

113 Włodzica PLRW60004122499 TAK           TAK   TAK       

114 Wrzosówka od źródła do Podgórnej PLRW60003162889   TAK       TAK   TAK         

115 Zadrna PLRW6000416149                 TAK       

      55 81 1 0 5 60 41 61 25 1 0 38 
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4. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

Zapewnienie jakości badań i ocen 

Podstawowym celem PMŚ jest dostarczenie wiarygodnej informacji o stanie środowiska, która 

wykorzystywana będzie w różnych procesach decyzyjnych i sprawozdawczości międzynarodowej, dlate-

go też wszystkie działania związane z zapewnieniem jakości danych i ocen mają znaczenie priorytetowe. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wyników badań i ocen w zakresie monitoringu wód, 

przy tworzeniu sieci punktów pomiarowo-kontrolnych WIOŚ uwzględnił wytyczne GIOŚ dotyczące wy-

boru lokalizacji punktów pomiarowych oraz przypisywania im odpowiednich programów badawczych.  

Wdrażane były także odpowiednie zalecenia w zakresie poboru prób i wykonywania badań wskaź-

ników dla wszystkich elementów stanu wód. Zapewnione zostały – w miarę możliwości technicznych –

odpowiednie kryteria dotyczące granic oznaczalności i niepewności pomiarów.  

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości badań i ocen przy sporządzaniu oceny dokonano oceny 

wiarygodności uzyskanych wyników badań. Weryfikacja polegała głównie na odrzuceniu wyników badań 

uzyskanych w czasie wyjątkowych warunków pogodowych, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, 

intensywne topnienie śniegu, wysokie temperatury powietrza lub hydrologicznych. 

Zasady przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

Uzyskane, na podstawie prowadzonego w 2017 roku monitoringu, wyniki badań pozwoliły na spo-

rządzenie klasyfikacji elementów jakości wód, stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz 

na oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Ocenę przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 21 lipca 

2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowi-

skowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187). Dodatkowo uwzględ-

niono zasady określone szczegółowo w opracowanych przez GIOŚ wytycznych dla Wojewódzkich In-

spektoratów Ochrony Środowiska do przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzch-

niowych (GIOŚ, 2018).  

Przeprowadzono kolejno klasyfikację poszczególnych elementów jakości wód powierzchniowych 

(elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych, chemicznych), klasyfikację sta-

nu/potencjału ekologicznego, klasyfikację stanu chemicznego oraz ocenę stanu badanych jednolitych 

części wód powierzchniowych.  

Klasyfikacja wskaźników biologicznych 
Sposób klasyfikacji wskaźników biologicznych w roku 2018 uległ kilku istotnym zmianom 

w stosunku do lat poprzednich. Odstąpiono od stosowania zasady dziedziczenia wyników klasyfikacji 

wskaźników biologicznych (uwzględniania w ocenie stanu/potencjału ekologicznego wyników klasyfika-

cji wskaźników z lat ubiegłych). 

Klasyfikacja wskaźników fizykochemicznych 
Od 2016 roku nastąpiły istotne zmiany w sposobie klasyfikacji fizykochemicznych elementów 

jakości wód powierzchniowych, według których kontynuowano klasyfikację jcwp w 2017 roku. Dotych-

czasowy system jednolitych wartości granicznych klas dla wszystkich wód płynących został zastąpiony 

nowym, w którym każdy typ ma własny zestaw wartości granicznych klas. W przeważającej większości 

jcwp spowodowało to zaostrzenie kryteriów klasyfikacji. Stąd klasyfikacja elementów fizykochemicz-

nych w wielu przypadkach mogła się obniżyć w stosunku do poprzednich lat mimo braku rzeczywistej 

zmiany w mierzonych stężeniach substancji zanieczyszczających. 

Odstąpiono od stosowania zasady dziedziczenia wyników klasyfikacji wskaźników fizykoche-

micznych (uwzględniania w ocenie stanu/potencjału ekologicznego wyników klasyfikacji wskaźników 

z lat ubiegłych). 
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Klasyfikacja wskaźników hydromorfologicznych 
Sposób klasyfikacji wskaźników hydromorfologicznych w wodach płynących w roku 2017 uległ 

istotnej zmianie w stosunku do lat poprzednich. Metoda oceny rzek oparta została na Hydromorfologicz-

nym Indeksie Rzecznym (HIR). Metoda ta została opracowana w 2016 roku na potrzeby badań wskaźni-

ków związanych z hydromorfologią cieków, używanych w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego 

jcwp rzecznych. 

W wypadku wskaźników hydromorfologicznych również odstąpiono od stosowania zasady dzie-

dziczenia wyników ich klasyfikacji (uwzględniania w ocenie stanu/potencjału ekologicznego wyników 

klasyfikacji wskaźników z lat ubiegłych). 

Klasyfikacja stanu chemicznego 
Klasyfikację stanu chemicznego oparto o zweryfikowane wyniki badań substancji priorytetowych 

i innych substancji zanieczyszczających, zebrane w 2018 roku. Przyjmuje się, że jednolita część wód 

powierzchniowych jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli wartości średnioroczne (wyrażone jako 

średnia arytmetyczna z pomierzonych stężeń wskaźników) oraz stężenia maksymalne nie przekraczają 

dopuszczalnych wartości środowiskowych norm jakości (ang. EQS) odpowiednio średniorocznych i do-

puszczalnych stężeń maksymalnych odpowiednich wskaźników, określonych w rozporządzeniu „klasyfi-

kacyjnym” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187) dla poszczególnych kategorii wód i matryc. Przekroczenie od-

powiedniej środowiskowej normy jakości dla co najmniej jednej pozytywnie zweryfikowanej wartości 

stężeń substancji priorytetowej badanej w wodzie lub biocie powoduje obniżenie klasyfikacji stanu che-

micznego do „poniżej stanu dobrego”. 

Odstąpiono od stosowania zasady dziedziczenia wyników klasyfikacji wskaźników chemicznych 

zarówno dla matrycy będącej wodą jak i biotą (uwzględniania w ocenie stanu chemicznego wyników 

klasyfikacji wskaźników z lat ubiegłych). 

Klasyfikacja wskaźników chemicznych – substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej monito-
rowanych w matrycy będącej wodą  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu realizował w 2017 roku badania 

substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej i innych substancji zanieczyszczających w matry-

cy wodnej. Rozporządzenie „klasyfikacyjne”, transponujące zapisy dyrektywy 2013/39/UE, wprowadziło 

bardziej rygorystyczne środowiskowe normy jakości dla następujących substancji priorytetowych: antra-

cen, fluoranten, ołów i jego związki, naftalen, nikiel i jego związki, WWA – benzo(a)piren, badanych 

w matrycy wodnej - w porównaniu z poprzednio obowiązującymi (wprowadzonymi dyrektywą 

2008/105/WE). Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód monitorowanych w 2017 roku 

dokonuje się na podstawie aktualnych, w tym bardziej rygorystycznych wartości EQS. 

Klasyfikacja wskaźników chemicznych – substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej monito-
rowanych w matrycy będącej biotą 

W 2017 roku na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonane zostały badania 

substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, dla których określone zostały środowiskowe 

normy jakości we florze i faunie (biocie). Badania stężeń substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 

wodnej jest jednym z obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska nałożonych w związku z transpozycją 

do polskiego porządku prawnego zapisów dyrektywy 2013/39/UE. GIOŚ realizuje wspominane zadanie 

na wybranych jednolitych częściach wód powierzchniowych w ramach monitoringu diagnostycznego.  

Wyniki badań włączone zostały do klasyfikacji stanu chemicznego i oceny stanu jcwp. Badane 

substancje to: bromowane difenyloetery, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, rtęć i jej związki, 

dikofol, kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS), dioksyny i związki dioksynopodobne, 

heksabromocyklododekan (HBCDD), heptachlor i epoksyd heptachloru, fluoranten, benzo(a)piren. 
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5. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych województwa dolnoślą-
skiego za 2017 r. 

Oceny stanu wód dokonano jedynie dla tych jednolitych części wód powierzchniowych, w których 

w roku 2017 realizowany był monitoring diagnostyczny (MD) i/lub operacyjny (MO).  

Liczba jednolitych części wód powierzchniowych, ocenionych na podstawie wyników monitoringu 

przeprowadzonego w 2017 roku, wynosi 97. Wszystkie jcwp znajdują się w obszarze regionów wodnych: 

Środkowej Odry, Metuje i Orlicy. 

Szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji wskaźników biologicznych, fizykochemicznych, 

hydromorfologicznych oraz klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, klasyfikacji stanu chemicznego 

oraz oceny stanu jcwp, zawiera Załącznik 1. 

Omówienie wyników klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

w granicach województwa dolnośląskiego oraz w obszarach poszczególnych regionów wodnych: Metuje, 

Orlicy i Środkowej Odry przedstawiono w tabelach 2-5.  
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