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1. Wprowadzenie 

 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z art. 

120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, opracował projekt rozporządzenia  
w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Widawy. 

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pro-
jektu Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Widawy wyni-
ka z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko.   

Zakres prognozy został określony w art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
 
2. Zawartość projektowanego dokumentu 

 
Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. w projekcie rozporzą-

dzenia określono warunki korzystania z wód zlewni rzeki, tzn.: 
-  określone zostały szczegółowe wymagania służące  osiągnięciu  celów  środowi-

skowych  jednolitych  części  wód powierzchniowych poprzez ochronę, poprawę 
oraz niepogarszanie stanu części wód.  

- ustalono priorytety  w zaspokajaniu potrzeb wodnych.  
-  określone zostały ograniczenia w korzystaniu z wód, w zakresie: 

1. poboru wód,  
2. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzania substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 
3. wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

 
 
3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólno-

towym i krajowym 
 

Dokumentem w którym określone zostały priorytetowe cele ochrony środowiska  
w Unii Europejskiej jest „Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalne-
go”. Dnia 21 lipca 2012 r. przestał obowiązywać VI Program, natomiast VII Program wciąż 
jeszcze nie został przyjęty, jednak będzie on określać działania w zakresie ochrony środowi-
ska do dnia 31 grudnia 2020 roku i skupia się on na takich celach jak np. ochrona, zachowanie 
i popraw kapitału naturalnego Unii, przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konku-
rencyjną gospodarkę niskoemisyjną, czy też maksymalizacja korzyści płynących z prawo-
dawstwa Unii w zakresie ochrony środowiska. 

 
Kolejnym dokumentem jest opublikowany przez Komisję Europejską 14 listopada 

2012 r. „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”. Celem tego dokumentu jest  usunięcie 
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przeszkód, które utrudniają działania na rzecz ochrony zasobów wodnych Europy. W dyrek-
tywie wodnej ustanowiono cel polegający na osiągnięciu dobrego stanu wód do 2015 r.  Aby 
zrealizować cel RDW, przedstawiono trójstopniową strategię: 

• poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE  
• zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi obszarami polityki, np. 

rolnictwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem Spójności i fun-
duszami strukturalnymi i zintegrowanego zarządzania klęskami żywiołowymi; 

• uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie. 
 

Kolejnym dokumentem jest „Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r.”. W dokumencie tym przedstawione zostały: 

• wizja na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europej-
skiej oraz funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał 
naturalny, będą chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze 
względu na wartość różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich funda-
mentalny udział w zapewnianiu dobrobytu człowieka i koniunktury gospodar-
czej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian wywołanych przez utratę różnorod-
ności biologicznej"; 

• przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej  
i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w moż-
liwie największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie 
utracie różnorodności biologicznej na świecie". 

 
Politykę UE w zakresie ochrony wód wyznacza między innymi dyrektywa 

2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wod-
na (RDW). Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje cele środowiskowe, które mają służyć po-
prawie jakości wód tj.: 

• niepogarszanie stanu części wód; 
• osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny 

dla wód powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód pod-
ziemnych, 

• spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach praw-
nych w odniesieniu do obszarów chronionych, 

• zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
 
„Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016" usta-

nawia cele średniookresowe do roku 2016. W kolejnych rozdziałach dokumentu dokonano 
charakterystyki działań, jakie powinny być podjęte w najbliższych latach. Ujęte one zostały 
jako: kierunki działań systemowych, ochrona zasobów naturalnych, poprawa jakości środowi-
ska i bezpieczeństwa ekologicznego i nakłady na realizację polityki ekologicznej. Stwierdzo-
no, iż obecny stan gospodarki wodnej wymaga głębokiej i szybkiej reformy, a pierwszym jej 
krokiem będzie przyjęcie Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do 2030 r.  
(z uwzględnieniem etapu 2015 r.), która powinna formułować główne kierunki działań. 
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Zgodnie z „Polityką Wodną Państwa do roku 2030", celem nadrzędnym polityki jest 
zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograni-
czenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze. Ma to nastąpić w połączeniu  
z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uza-
sadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wy-
równania dysproporcji regionalnych oraz uwzględnieniu integrowania ochrony środowiska 
wodnego z innymi działami gospodarki kraju. 
 

W „Programie wodno - środowiskowym kraju” określono podstawowe i uzupełniające 
działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych ob-
szarach dorzeczy w Polsce. Cele tego dokumentu określono następująco: 

• niepogarszanie stanu części wód; 
• osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
• spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach praw-

nych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych  
• zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 
 

„Strategia ochrony obszarów wodno - błotnych w Polsce wraz z planem działań (na la-
ta 2006-2013)” ma na celu ochronę środowisk wodno-błotnych. Jako cele strategii wymienio-
no: 

• zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych 
dotychczas obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekolo-
gicznych; 

• zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych; 
• restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych.  

 
Celem „Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej” jest „zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej w skali lokalnej, krajo-
wej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jej 
organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego) z uwzględ-
nieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz konieczności zapewnienia 
odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa”. 
 
 
4. Metody zastosowane przy opracowywaniu prognozy 
 

Materiałem wyjściowym do opracowania prognozy był projekt rozporządzenia WKW 
oraz analiza uwarunkowań prawnych i strategicznych mających znaczenie dla ocenianego 
dokumentu. Następnie pozyskiwano informacje o poszczególnych komponentach środowiska 
z dokumentów źródłowych o charakterze przekrojowym, danych opracowywanych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz danych o obszarach ochrony przyrody. Po zgro-
madzeniu materiałów przystąpiono do prac kameralnych i studialnych. Przeprowadzono ana-
lizę treści projektu WKW w kontekście adekwatności do uwarunkowań prawnych, strategicz-
nych i środowiskowych. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona w celu identyfikacji  
i „wstępnej” oceny wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze i warunki 
życia ludzi. Treść prognozy składa się generalnie z trzech części: 

 
• Pierwsza część - omawia rozwiązania przyjęte w projektowanym dokumencie 

oraz jego powiązania z innymi dokumentami różnego szczebla. 
• Druga część - określa istniejący stan środowiska, z uwzględnieniem szczegól-

nych uwarunkowań fizjograficznych obszaru objętego planem, w tym sytuacji 
konfliktowych / problemowych. 

• Trzecia część - zasadnicza część prognozy, ustala potencjalne oddziaływanie 
(zarówno korzystne jak i niekorzystne) na środowisko projektowanego rozpo-
rządzenia oraz określa możliwości łagodzenia (eliminowania, minimalizowania, 
bądź kompensacji) ewentualnego, ujemnego wpływu.  
  
Szczegółowe założenia metodyczne części prognostycznej oddziaływania na poszcze-

gólne elementy środowiska zostały wykonane przy uwzględnieniu: 
• Obecnego stanu środowiska i zachodzących w nim zmian,  
• Konfrontacji obecnego stanu i walorów środowiska z przewidywanym wpływem 

wynikającym z projektu rozporządzenia. 
 
 

5. Stan środowiska zlewni Widawy 
 
Zlewnia Widawy położona jest na obszarze dorzecza Odry i ma powierzchnię 1745,92 

km2. Widawa, będąca głównym ciekiem w zlewni, ma długość 109,02 km, i jest prawostron-
nym dopływem Odry. Rzeka bierze swój początek w lasach na północny-zachód od miejsco-
wości Drołtowice (woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Syców). W górnym biegu, pły-
nie południkowo, natomiast w rejonie Namysłowa zmienia kierunek na równoleżnikowy  
i kieruje wodę na zachód, w stronę Wrocławia, gdzie uchodzi do Odry.  

Pod względem administracyjnym, zlewnia położona jest na obszarze trzech woje-
wództw: dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego. 

Zgodnie z danymi zawartymi w „Raporcie o stanie środowiska w województwie dol-
nośląskim w 2011 roku” sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, stan wód na ujściowym odcinku Widawy i Granicznej jest zły. Dla pozosta-
łych jednolitych części wód nie wykonano badań dla grupy wskaźników szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego. 

Zlewnia Widawy tworzy jedną JCWPd - nr 93. Zgodnie z Planem gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry, załącznikiem nr 2 Charakterystyka jednolitych części 
wód podziemnych, zarówno stan ilościowy i stan chemiczny JCSPd określono jako dobry. 

Analizując występowanie obszarowych form ochrony przyrody można stwierdzić, że 
w zlewni Widawy występuje znaczny udział takich obszarów, w tym zwłaszcza obszarów 
Natura 2000, z czego część jest silnie powiązana z dolinami rzecznymi, jak: SOO Dolina Ole-
śnicy i Potoku Boguszyckiego, SOO Dolina Widawy, SOO Grądy w Dolinie Odry, OSO Grą-
dy Odrzańskie, SOO Kumaki Dobrej, SOO Lasy Grędzińskie. Można zatem stwierdzić, że na 
części odcinków doliny rzeczne cechuje dobry stan środowiska ożywionego, zwłaszcza wy-
soka, czy też podwyższona różnorodność rzadkich i objętych ochroną gatunków roślin, zwie-
rząt oraz siedlisk przyrodniczych. W dolinach rzecznych współwystępuje szereg siedlisk ro-
ślinnych, stanowiących równocześnie siedliska odpowiednie dla bytowania wielu gatunków 
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fauny. Część z nich to siedliska wodne i od wód zależne. Są to zwłaszcza siedliska wilgotne, 
szczególnie wrażliwe na zakłócenia warunków wodnych. 

 
 
6. Przewidywane oddziaływanie ustaleń rozporządzenia na środowisko, podsumo-

wanie i wnioski 
 
W poniższej tabeli dokonano zestawienia przewidywanych oddziaływań rozporządze-

nia, w odniesieniu do elementów środowiska objętych prognozą. 

 

Komponenty i cechy  
środowiska podlegające potencjalnym 

wpływom 

Oddziaływania 

Rodzaj Okres trwa-
nia Kierunek 

Szata roślinna pośrednie trwałe + 
Zwierzęta pośrednie trwałe + 
Gleby pośrednie trwałe + 
Rzeźba terenu pośrednie trwałe + 
Zasoby geologiczne 0 0 0 
Krajobraz pośrednie trwałe + 
Zabytki i dobra kultury 0 0 0 
Wody powierzchniowe bezpośrednie trwałe + 
Wody podziemne pośrednie trwałe + 
Obszary zagrożenia powodziowego 0 0 0 
Klimat akustyczny 0 0 0 
Promieniowanie elektromagnetyczne 0 0 0 
Jakość powietrza 0 0 0 
Zagrożenie odpadami 0 0 0 
Jakość życia ludzi, w tym dobra materialne pośrednie trwałe +/- 
Przyrodnicze obszary chronione pośrednie trwałe + 
Obszary Natura 2000 pośrednie trwałe + 
Możliwość wystąpienia poważnych awarii i 
zagrożenia nadzwyczajne 0 0 0 

 
Objaśnienia tabeli: 
Rodzaj: bezpośrednie/pośrednie 
Okres trwania: chwilowe/krótkookresowe/długookresowe/trwałe 
Kierunek: negatywne (-) / pozytywne (+) 
0    brak oddziaływania 
+/-  oddziaływanie zróżnicowane (możliwe oddziaływania pozytywne i negatywne, o różnym czasie trwania) 
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Reasumując, analiza projektowanego rozporządzenia WKW, a także realizacja niniej-
szej prognozy pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: 

• Przewiduje się, iż zapisy Rozporządzenia będą mieć pozytywny wpływ na na-
stępujące komponenty środowiska: szata roślinna, zwierzęta, gleba, rzeźba tere-
nu, krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, przyrodnicze obszary chro-
nione oraz obszary Natura 2000. 

• Przewiduje się, że jakość życia ludzi, w tym dobra materialne, będą jedynym 
ocenianym w niniejszym dokumencie aspektem, gdzie wystąpi oddziaływanie 
zarówno pozytywne jak i negatywne. Wiąże się to z faktem, iż o ile rozporzą-
dzenie przyczyni się do ograniczenia możliwości korzystania z wód oraz wpro-
wadzi nowe obowiązki w stosunku do korzystających, o tyle może przyczynić 
się do poprawy stanu zdrowia ludzi, oraz ewentualnego wzrostu wartości nieru-
chomości 

• Zapisy znajdujące się w WKW przyczynią się do poprawy stanu wód w dorze-
czu Widawy, a tym samym sprzyjają one realizacji celów określonych w doku-
mentach strategicznych związanych z ochrona środowiska przyrodniczego i za-
sobów wodnych.  
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1. WPROWADZENIE - PROCEDURA POSTĘPOWANIA FORMALNEGO   
 
1.1 Wprowadzenie 
 

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko odnosi się do skutków wpływu na 
środowisko zapisów projektu Rozporządzenia w  sprawie  ustalenia  warunków  korzystania  
z  wód  zlewni  Widawy (zwanej w dalszej części WKW).  
 
 
1.2 Podstawa formalno-prawna opracowania prognozy 

 
Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pro-

jektu Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Widawy wyni-
ka z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko [tekst jednolity: Dz.U. nr 0 z dnia 24 października 2013r, poz.1235]. W myśl 
art. 46 oraz art. 50 wymienionej ustawy, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko jest wymagane zarówno w przypadku realizacji nowego dokumentu jakim są 
polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie gospodarki wodnej, jak i w przypadku 
wprowadzania zmian do dokumentu już przyjętego. W ramach postępowania dotyczącego 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządza się, zgodnie z art.51, ust.1 wy-
mienionej ustawy, prognozę oddziaływania na środowisko. 

 
Konieczność sporządzenia niniejszej prognozy została uzgodniona także z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym (pismo z dnia 21 sierpień 2013 r., znak: GIS-HŚ-NS-076-15/EN/13 
– patrz: ANEKS 1, załącznik tekstowy nr 1) oraz Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowi-
ska w Warszawie (pismo z dnia 3 września 2013 r., znak: DOOŚsoos.411.12.2013.JP – patrz: 
ANEKS 1, załącznik tekstowy nr 2). 

Zgodnie z opinią Głównego Inspektora Sanitarnego, nie ma konieczności przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Rozporządzenia. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, stwierdził konieczność prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 
 

1.3 Zakres prognozy 
 
Zakres niniejszej prognozy jest zgodny z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity: Dz.U. Nr 0 z dnia 
24 października 2013r, poz.1235], według którego prognoza oddziaływania na środowisko 
powinna zawierać: 

• informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 
• jego powiązaniach z innymi dokumentami; 
• informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 
• propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
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• postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania; 
• informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu; 
• streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

 
Ponadto, prognoza powinna określać, analizować i oceniać: 

• istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku bra-
ku realizacji programu; 

• stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziały-
waniem; 

• istniejące problemy ochrony środowiska istotne punktu widzenia realizacji pro-
jektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

• cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólno-
towym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz 
sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowywania dokumentu; 

• przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, po-
średnie wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długo-
terminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środo-
wisko, a w szczególności na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, 
wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, za-
bytki i dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami 
środowiska oraz oddziaływaniami na te elementy; 
 
Prognoza przedstawia: 

• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przy-
rodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

• biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania al-
ternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uza-
sadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współ-
czesnej wiedzy. 

 
 
1.4 Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

 
Materiałem wyjściowym do opracowania prognozy był projekt rozporządzenia WKW 

oraz analiza uwarunkowań prawnych i strategicznych mających znaczenie dla ocenianego 
dokumentu. Następnie pozyskiwano informacje o poszczególnych komponentach środowiska 
z dokumentów źródłowych o charakterze przekrojowym, danych opracowywanych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz danych o obszarach ochrony przyrody. Po zgro-
madzeniu materiałów przystąpiono do prac kameralnych i studialnych. Przeprowadzono ana-
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lizę treści projektu WKW w kontekście adekwatności do uwarunkowań prawnych, strategicz-
nych i środowiskowych. 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona w celu identyfikacji i 
„wstępnej” oceny wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze i warunki 
życia ludzi. Treść prognozy składa się generalnie z trzech części: 

 
• Pierwsza część - omawia rozwiązania przyjęte w projektowanym dokumencie 

oraz jego powiązania z innymi dokumentami różnego szczebla. 
• Druga część - określa istniejący stan środowiska, z uwzględnieniem szczegól-

nych uwarunkowań fizjograficznych obszaru objętego planem, w tym sytuacji 
konfliktowych / problemowych. 

• Trzecia część - zasadnicza część prognozy, ustala potencjalne oddziaływanie 
(zarówno korzystne jak i niekorzystne) na środowisko projektowanego rozpo-
rządzenia oraz określa możliwości łagodzenia (eliminowania, minimalizowania, 
bądź kompensacji) ewentualnego, ujemnego wpływu.  
  
Szczegółowe założenia metodyczne części prognostycznej oddziaływania na poszcze-

gólne elementy środowiska zostały wykonane przy uwzględnieniu: 
• Obecnego stanu środowiska i zachodzących w nim zmian, określonych na pod-

stawie prac terenowych i analizy materiałów archiwalnych dotyczących terenu 
objętego prognozą 

• Konfrontacji obecnego stanu i walorów środowiska z przewidywanym wpły-
wem wynikającym z projektu rozporządzenia, w celu identyfikacji oddziały-
wań, ich rodzajów i zasięgu, 

 
 
1.5  Napotkane trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy 
 
Rolą prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena, czy w przyjętych rozwiąza-

niach planistycznych, wynikających z projektu rozpatrywanego dokumentu, zostało zabezpie-
czone we właściwy sposób i w odpowiednim stopniu środowisko przyrodnicze, środowisko 
kulturowe oraz środowisko życia człowieka.  

 
Podczas opracowywania prognozy zachowano staranność oraz standardy pracy eks-

perckiej, w celu uniknięcia niepewności przy formułowaniu odpowiedzi na postawione pyta-
nia. Niemniej nie jest możliwe całkowite uniknięcie niepewności związanych z ewentualnymi 
trudnościami czy lukami współczesnej wiedzy.  

 
W niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko starano się w miarę pełny spo-

sób skonfrontować zapisy rozporządzenia, skutki ich wejścia w życie, z komponentami i ce-
chami środowiska, które mogą podlegać wpływom rozporządzenia. W celu zminimalizowania 
ewentualnych błędów, na etapie sporządzania prognozy zespół autorski zebrał możliwie ob-
szerne dane przyrodnicze i fizjograficzne, a także inne materiały o charakterze cząstkowym i 
lokalnym oraz ponadlokalnym, co pozwoliło na możliwie optymalne sprawdzenie, w jaki 
sposób proponowane w projektowanym dokumencie rozwiązania dostosowane są do uwarun-
kowań przyrodniczych obszaru. 
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2.  INFORMACJA  O  ZAWARTOŚCI  ORAZ  GŁÓWNYCH  CELACH  PRO-
JEKTOWANEGO  DOKUMENTU  

 
2.1 Główne cele projektowanego dokumentu 
 

Zgodnie z art. 112 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. [Tekst jednolity: 
Dz.U. z dnia 9 lutego 2012, poz. 145]:  

 
Planowanie w gospodarowaniu wodami służy programowaniu i koordynowaniu 
działań mających na celu:  
1) Osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosyste-

mów od wody zależnych 
2) Poprawę stanu zasobów wodnych, 
3) Poprawę możliwości korzystania z wód 
4) Zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii 

mogących negatywnie oddziaływać na wody 
5) Poprawę ochrony przeciwpowodziowej. 
 
Zgodnie z art. 113 ust 1 pkt. 4 tej samej ustawy, warunki korzystania z wód regionu 

wodnego są jednym z dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami. 
 
Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód zlewni jest instrumentem 

służącym osiągnięciu celów środowiskowych określonych na podstawie Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. Podstawowym celem dla wód jest osiągnięcie dobrego stanu do 2015 r. 

 
Zgodnie z art. 120 ust. 1 warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki 

korzystania z wód zlewni ustala, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego 
zarządu, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się 
ustaleniami planu, o ktorym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a . 

 
 

2.2 Obszar objęty opracowaniem 
 

Zlewnia Widawy położona jest na obszarze dorzecza Odry i ma powierzchnię 1745,92 
km2. Widawa, będąca głównym ciekiem w zlewni, ma długość 109,02 km, i jest prawostron-
nym dopływem Odry. Rzeka bierze swój początek w lasach na północny-zachód od miejsco-
wości Drołtowice (woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Syców). Widawa, w górnym 
biegu, płynie południkowo. W rejonie Namysłowa zmienia  kierunek na równoleżnikowy i 
kieruje wodę na zachód, w stronę Wrocławia, gdzie uchodzi do Odry.  

 
Pod względem administracyjnym, zlewnia położona jest na obszarze trzech woje-

wództw: dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego. Zlewnia  Widawy  swoim zasię-
giem obejmuje powiaty:   

• oleśnicki (gminy: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Oleśnica, Syców) 
• wrocławski (gminy: Czernica, Długoręka) 
• namysłowski (gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice) 
• kępiński,  (gminy: Perzów, Baranów, Rychtal, Bralin) 
• trzebnicki,  (gminy: Wisznia  Mała,  Zawonia,  Trzebnica) 
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• oławski (gmina: Jelcz-Laskowice) 
• powiat miasta Wrocław.  

 
W ANEKSIE 2 do niniejszej dokumentacji, jako załącznik graficzny nr 1, przedsta-

wiona została lokalizacja zlewni Widawy na tle jednostek administracyjnych. Na załączniku 
graficznym nr 4 przedstawiono zagospodarowanie terenu na obszarze zlewni. 
 
 
2.3  Charakterystyka projektowanego dokumentu 
 

Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. [Tekst jednolity: 
Dz.U. z dnia 9 lutego 2012, poz. 145], w projekcie rozporządzenia określono warunki korzy-
stania z wód zlewni rzeki, tzn.: 

-  w § 3 projektu rozporządzenia określone zostały szczegółowe wymagania służą-
ce  osiągnięciu  celów  środowiskowych  jednolitych  części  wód powierzch-
niowych poprzez ochronę, poprawę oraz niepogarszanie stanu części wód. 
Stwierdzono, iż wymaganiami tymi są jednocześnie: 
1) zachowanie  wielkości   przepływu  nienaruszalnego  (Qn)  bezpośrednio  po-

niżej  szczególnego korzystania z wód, nie mniejszego niż iloczyn średniego 
niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) oraz współczynnika k. (Wartość 
współczynnika k została określona w załączniku do rozporządzenia) 

2) wykonanie obliczeń hydrologicznych na potrzeby korzystania z wód zlewni 
Widawy opartych o aktualne ciągi (minimum 30 lat lub w przypadku wodo-
wskazów o krótszym okresie obserwacji – z całego okresu obserwacyjnego) 
obserwacyjne z czynnych posterunków wodowskazowych; 

3) określanie sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego. 
- w § 4 projektu rozporządzenia ustalono priorytety (ułożone zgodnie z hierarchią 

ważności) w zaspokajaniu potrzeb wodnych. Przyjęta hierarchia wynika z impli-
kacji społeczno-ekonomicznych niedostarczenia wody, względów ekologicz-
nych oraz oceny możliwości wykorzystania wody przez kolejnych użytkowni-
ków. Do priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych zaliczono: 
1. do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele so-

cjalno – bytowe; 
2. na potrzeby ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 
3. na potrzeby przemysłu; 
4. na potrzeby hodowli ryb; 
5. na potrzeby upraw rolnych i leśnych. 

-  w § 5 projektu rozporządzenia określone zostały ograniczenia w korzystaniu z 
wód, tzn.: 
1. w zakresie poboru wód, w okresie od początku drugiej dekady czerwca do 

końca drugiej dekady września, ogranicza się szczególne korzystanie z wód 
do zaspokajania priorytetów, o których mowa w § 4 ust. 1, 2 w jednolitych 
częściach wód powierzchniowych o kodach: 
− PLRW600017136139; 
− PLRW600019136199; 
− PLRW60000136311 
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− PLRW60001913679; 
− PLRW60001913699. 

2. w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzania 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego: nie ustala się, 

3. w zakresie wykonywania nowych urządzeń wodnych ogranicza się  
1) wykonywanie urządzeń na ciekach w ramach szczególnego korzystania z 

wód – pobór wody - do urządzeń, na których umieszczone zostaną widocz-
ne repery reprezentujące rzędną dla średniego oraz maksymalnego poboru 
wody; 

Zapis § 5 ust. 1 jest wynikiem analizy użytkowania zasobów wodnych w zlewni 
Widawy oraz wyniki bilansu wodno gospodarczego. Natomiast zapis § 5 ust. 3 
ma na celu umożliwienie kontroli ilości pobieranej wody. 

-  § 6 projektu rozporządzenia stanowi dodatkowe zabezpieczenie wód w przypad-
ku, gdy jakiekolwiek jednolite części wód zlewni rzeki Widawy podlegają rów-
nież innym niż określonym w warunkach wymaganiom stanu, priorytetom i 
ograniczeniom w korzystaniu z ich zasobów. W przypadku zaistnienia takiej sy-
tuacji obowiązywać na tych częściach wód mają te wymagania, priorytety  
i ograniczenia, które są bardziej rygorystyczne, 

-  § 7 projektu rozporządzenia, jako narzędzie wspomagające proces wydawania 
pozwoleń wodnoprawnych, wprowadzono Bilans zasobów wodnych zlewni Wi-
dawy, 

-  § 8 projektu rozporządzenia, jako obowiązek dla podmiotów korzystających z 
wód zlewni Widawy, wprowadza obowiązek corocznego raportowania do RZ-
GW we Wrocławiu w postaci informacji o rzeczywistej wielkości poborów wo-
dy oraz o ilości i jakości odprowadzanych ścieków w układzie dekadowym. 
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3. POWIĄZANIA DOKUMENTU PROJEKTOWANEGO Z INNYMI DOKUMEN-
TAMI ORAZ PORÓWNANIE CELÓW, USTALONYCH W PROJEKTOWA-
NYM DOKUMENCIE Z CELAMI PRZYJĘTYMI W MIĘDZYNARODOWYCH,  
WSPÓLNOTOWYCH I KRAJOWYCH DOKUMENTACH ŚRODOWISKO-
WYCH 

 
 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 

 
Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego jest dokumentem 

określającym cele ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Dnia 21 lipca 2012 r. przestał 
obowiązywać VI Program, natomiast VII Program wciąż jeszcze nie został przyjęty. Program 
ten określać będzie działania w zakresie ochrony środowiska do dnia 31 grudnia 2020 roku i 
skupia się on na następujących celach: 

• ochrona, zachowanie i popraw kapitału naturalnego Unii; 
• przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną; 
• ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem obciążeniamii za-

grożeniami dla zdrowia i dobrostanu; 
• maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie ochrony 

środowiska; 
• poprawa dowodów stanowiących podstawę polityki ochrony środowiska; 
• zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki ochrony środowiska i przeciwdzia-

łania zmianie klimatu oraz urealnienie cen; 
• poprawa uwzględniania aspektu ochrony środowiska i zwiększenia spójności po-

lityki; 
• wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii; 
• zwiększenie efektywności Unii w przeciwdziałaniu regionalnym i globalnym 

wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska. 
 
Plan ochrony zasobów wodnych Europy 
 

Plan ochrony zasobów wodnych Europy opublikowany został przez Komisję Europej-
ską 14 listopada 2012 r. Celem tego dokumentu jest  usunięcie przeszkód, które utrudniają 
działania na rzecz ochrony zasobów wodnych Europy. W dyrektywie wodnej ustanowiono cel 
polegający na osiągnięciu dobrego stanu wód do 2015 r.  Aby zrealizować cel RDW, przed-
stawiono trójstopniową strategię: 

• poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE  
• zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi obszarami polityki, np. 

rolnictwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem Spójności i fun-
duszami strukturalnymi i zintegrowanego zarządzania klęskami żywiołowymi; 

• uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie 
 

W dokumencie nie zostały określone konkretne rozwiązania, ale zaproponowano na-
rzędzia, przy pomocy których państwa członkowskie mogą usprawnić gospodarkę wodną. 
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Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. 
 

Dnia 3 maja 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię ochrony i poprawy 
stanu różnorodności biologicznej w Europie w ciągu następnej dekady. W dokumencie tym 
przedstawione zostały: 

• wizja na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europej-
skiej oraz funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał 
naturalny, będą chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze 
względu na wartość różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich funda-
mentalny udział w zapewnianiu dobrobytu człowieka i koniunktury gospodar-
czej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian wywołanych przez utratę różnorod-
ności biologicznej"; 

• przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i 
degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możli-
wie największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utra-
cie różnorodności biologicznej na świecie". 

 
Strategia UE w zakresie różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. obejmuje 

sześć wzajemnie się wspierających i współzależnych celów, które odzwierciedlają dążenia 
określone w przewodnim celu na 2010 r. Cele Strategii zostały sformułowane następująco: 

• „Powstrzymanie pogarszania się stanu wszystkich gatunków i siedlisk objętych 
unijnym prawodawstwem w dziedzinie ochrony przyrody oraz osiągnięcie zna-
czącej i wymiernej poprawy ich stanu, tak aby w porównaniu z obecnymi oce-
nami do 2020 r. osiągnąć następujące wyniki: (i) zwiększenie o 100% liczby 
ocen siedlisk oraz o 50% liczby ocen gatunków przeprowadzonych na mocy dy-
rektywy siedliskowej wykazujących poprawę stanu ochrony; a także (ii) zwięk-
szenie o 50% liczby ocen gatunków przeprowadzonych na mocy dyrektywy pta-
siej wykazujących bezpieczny lub lepszy stan ochrony.” 

• „Do 2020 r. ekosystemy i ich funkcje zostaną utrzymane i wzmocnione poprzez 
ustanowienie zielonej infrastruktury i odbudowę co najmniej 15% zdegradowa-
nych ekosystemów.” 

• „Rolnictwo: Do 2020 r. maksymalizacja obszarów rolnych obejmujących użytki 
zielone, grunty orne i plantacje trwałe, które są, objęte środkami związanymi z 
różnorodnością biologiczną na mocy WPR, tak by zapewnić zachowanie różno-
rodności biologicznej i wymierną poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk, 
które zależą od rolnictwa lub podlegają jego wpływowi, a także poprawę w za-
kresie zapewniania funkcji ekosystemu w porównaniu z unijnym poziomem od-
niesienia z 2010 r., przyczyniając się w ten sposób do polepszenia zrównoważo-
nego zarządzania” 

• „Lasy: Do 2020 r. przyjęcie planów urządzenia lasu lub równoważnych instru-
mentów, zgodnie ze zrównoważoną gospodarką leśną w odniesieniu do wszyst-
kich lasów państwowych i gospodarstw leśnych powyżej określonego rozmiaru 
(określonych przez państwa członkowskie lub regiony i wymienionych w ich 
programach rozwoju obszarów wiejskich), które otrzymują finansowanie w ra-
mach polityki rozwoju obszarów wiejskich UE, tak by zapewnić wymierną po-
prawę stanu ochrony gatunków i siedlisk, które zależą od leśnictwa lub podlega-
ją jego wpływowi, a także poprawę w zakresie zapewniania funkcji ekosystemu 
w porównaniu z unijnym poziomem odniesienia z 2010 r.” 
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• „Rybołówstwo: Osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu do 2015 
r. Osiągnięcie struktury wiekowej i składu wielkościowego populacji świadczą-
cych o dobrym zdrowiu stada poprzez zarządzanie rybołówstwem, bez znaczą-
cegonegatywnego wpływu na inne stada, gatunki i ekosystemy, wspierając osią-
gnięcie dobrego stanu środowiska do 2020 r., zgodnie z wymogami dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej.” 

• „Do 2020 r. zidentyfikowanie i priorytetowe traktowanie inwazyjnych gatunków 
obcych dróg ich przedostawania się, kontrola lub eliminacja gatunków o znacze-
niu priorytetowym, zarządzanie ich drogami przedostawania się w celu zapobie-
gania wprowadzaniu i osiedlaniu się nowych inwazyjnych gatunków obcych.” 

• „Do 2020 r. zwiększenie przez UE jej wkładu w powstrzymywanie utraty świa-
towej różnorodności biologicznej.” 

 
Najważniejsze przepisy Unii Europejskiej związane z ochroną wód 
 

Politykę UE w zakresie ochrony wód wyznaczają przede wszystkim dwie następujące 
dyrektywy: 

• dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 październi-
ka 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), 

• dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogor-
szeniem ich stanu. 

 
Głównym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez 

określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w 
państwach członkowskich do 2015 roku. Zgodnie z przepisami RDW planowanie gospoda-
rowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy, dla których opracowuje się 
plany gospodarowania wodami, aktualizowane co 6 lat, które mają usprawnić proces osiąga-
nia celów środowiskowych.  

 
Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie 

jakości wód tj.: 
• niepogarszanie stanu części wód; 
• osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny 

dla wód powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód pod-
ziemnych; 

• spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach praw-
nych w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofiza-
cję wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, nara-
żonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrze-
nia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przeznaczonych do ochrony ga-
tunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub 
gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 
ochronie); 

• zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 
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Celem dyrektywy 2006/118/WE jest ustanowienie środków określonych w RDW w 

celu zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych. Są to środki obej-
mujące np.: kryteria oceny dobrego stanu chemicznego wód podziemnych. Ponadto dyrekty-
wa uzupełnia zawarte w RDW przepisy zapobiegające wprowadzaniu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych lub ograniczające je oraz zapobiega pogarszaniu się stanu wszystkich jednoli-
tych części wód podziemnych. 

 
 

DOKUMENTY KRAJOWE 
 
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 
 

„Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016" usta-
nawia cele średniookresowe do roku 2016. W kolejnych rozdziałach dokumentu dokonano 
charakterystyki działań, jakie powinny być podjęte w najbliższych latach. Ujęte one zostały 
jako: 

• Kierunki działań systemowych (uwzględnienie zasad ochrony środowiska w 
strategiach sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, za-
rządzanie środowiskowe, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska, rozwój badań i postęp techniczny, odpowiedzialność za szkody w 
środowisku, aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym); 

• Ochrona zasobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony 
rozwój lasów, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona po-
wierzchni ziemi, gospodarowanie zasobami geologicznymi); 

• Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko a 
zdrowie, jakość powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie 
hałasu i pól elektromagnetycznych, substancje chemiczne w środowisku); 

• Nakłady na realizację polityki ekologicznej. 
 

W zakresie gospodarki wodnej, w „Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009 - 2012 
z perspektywą do roku 2016” głównym celem średniookresowym do 2016 r. jest: „racjonali-
zacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby 
uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi 
oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie 
do maksymalizacji oszczędności zasobówwodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych 
przed zanieczyszczeniem".  

Stwierdzono, iż obecny stan gospodarki wodnej wymaga głębokiej i szybkiej reformy, 
a pierwszym jej krokiem będzie przyjęcie Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do 
2030 r. (z uwzględnieniem etapu 2015 r.), która powinna formułować główne kierunki dzia-
łań, w tym m. in.: 

• wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami dwóch sektorów, tj. sektora 
zarządzania zasobami wodnymi oraz sektora administrowania majątkiem Skarbu 
Państwa, 

• stopniowe wprowadzanie odpłatności przez użytkowników wód za korzystanie 
przez nich z zasobów wodnych, z uwzględnieniem oddziaływania na środowi-
sko, 
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• pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE, 
• opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego gospodarowania wodami 

spójnego z systemem informatycznym resortu „Środowisko", 
• przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała będzie obszary 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało będzie do 2013 r. 
opracować mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, 

• wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone, 
• realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo wodne przez państwową służbę 

hydrologiczno-meteorologiczną i państwową służbę hydrogeologiczną, 
• rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym z programów UE, 
• realizacja projektów z środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Śro-

dowisko" (priorytet III), mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości za-
sobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed 
powodzią, 

• modernizacja systemów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urządzenia 
piętrzące wodę, umożliwiające sterowanie odpływem, 

• dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych, 
• rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych, 
• propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edu-

kacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecz-
nych). 

 
 
Projekt Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) 
 

„Polityka Wodna Państwa do roku 2030" jest kontynuacją i rozszerzeniem „Strategii 
Gospodarki Wodnej". Dokument ten znajduje się w fazie zatwierdzania.  

Przedstawiony poniżej skondensowany opis dokumentu odnosi się do jego wersji 
przygotowanej po przeprowadzeniu strategicznej OOŚ. Celem nadrzędnym Polityki wodnej 
państwa jest „zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz 
istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze. Ma to nastąpić w połą-
czeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokoje-
niu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu 
do wyrównania dysproporcji regionalnych oraz uwzględnieniu integrowania ochrony środo-
wiska wodnego z innymi działami gospodarki kraju".  

Dla osiągnięcia celu nadrzędnego ustanowiono następujące cele strategiczne i opera-
cyjne: 
1.  Cel strategiczny - osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz 

związanych z nimi ekosystemów. 
Cele operacyjne: 

• Przywrócenie i utrzymanie, w możliwym zakresie, dobrego stanu i potencjału 
wód powierzchniowych i podziemnych, w warunkach planowanego rozwoju 

• Redukcja dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych 
• Ograniczanie utraty retencji i jej odbudowa z wykorzystaniem zabiegów natu-

ralnych i technicznych 
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2.  Cel strategiczny - zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb 
ludności, środowiska naturalnego oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych po-
trzeb wodnych gospodarki. 
Cele operacyjne: 

• określenie rzeczywistych potrzeb wodnych ludności i gospodarki kraju dla za-
bezpieczenia dostępu do odpowiedniej ilości zasobów wodnych; 

• zracjonalizowanie zaspokojenia potrzeb wodnych ludności, gospodarki kraju i 
środowiska z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z niedoborów wody; 

• wprowadzenie mechanizmów formalno-prawnych umożliwiających racjonalne 
gospodarowanie zasobami wodnymi; 

• racjonalizacja zużycia wody (oszczędzanie wody); 
• zwiększenie udziału hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju; 
• poprawa standardów i rozwój śródlądowych dróg wodnych. 

 
3.  Cel strategiczny - Ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimali-

zowanie ryzyka występowania sytuacji nadzwyczajnych. 
Cele operacyjne: 

• wdrożenie polityki w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym; 
• zwiększenie skuteczności ochrony ludności przed powodzią i skutkami suszy za po-

mocą efektywnych działań technicznych; 
• wzrost wykorzystania i podnoszenie efektywności nietechnicznych metod ogranicza-

nia skutków powodzi i suszy; 
• zwiększenie bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych. 

 
4.  Cel strategiczny - Wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodny-

mi i gospodarowania wodami. 
Cele operacyjne: 

• opracowanie i etapowe wdrożenie instytucjonalnej reformy zarządzania gospo-
darką wodną; 

• rozwój instrumentów organizacyjno-prawnych i ekonomicznych zintegrowanego 
zarządzania zasobami wodnymi; 

• stworzenie systemu edukacji w zakresie gospodarki wodnej. 
 
 
Program wodno - środowiskowy kraju 
 

W „Programie wodno - środowiskowym kraju” określono podstawowe i uzupełniające 
działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych ob-
szarach dorzeczy w Polsce. Cele tego dokumentu określono następująco: 

• niepogarszanie stanu części wód; 
• osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
• spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach praw-

nych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażli-
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wych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych, narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody 
dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do 
ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony 
siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynni-
kiem w ich ochronie); 

• zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
 
Strategia ochrony obszarów wodno - błotnych w Polsce wraz z planem działań (na lata 
2006-2013) 
 

Celem nadrzędnym dokumentu jest powszechna ochrona środowisk wodno-błotnych 
w kraju na drodze: 

• zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych 
dotychczas obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekolo-
gicznych; 

• zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych; 
• restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych.  

 
Ochrona ta powinna być realizowana w odniesieniu do całych ekosystemów, jak i po-

jedynczych elementów składających się na różnorodność biologiczną: biotopów wodnobłot-
nych, zbiorowisk roślinnych, a także cennych gatunków fauny i flory. 

 
W celu osiągnięcia celów nadrzędnych konieczne jest stworzenie odpowiednich wa-

runków,   których osiągnięciu mają posłużyć cele strategiczne: 
• doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych; 
• synchronizacja działań różnych resortów, struktur zarządzania i organizacji; 
• synchronizacja działań w zakresie zalesień siedlisk hydrogenicznych; 
• ochrona prawna obiektów najcenniejszych przez włączanie ich w sieć obszarów 

chronionych; 
• wskazanie priorytetowych obszarów wymagających ochrony lub renaturyzacji; 
• rozwój metod czynnej ochrony obszarów wodno-błotnych; 
• usprawnienie i wdrożenie instrumentów finansowych w sferze ochrony środowi-

ska, wspierających ochronę obszarów wodno-błotnych; 
• zapewnienie właściwej edukacji i promocji wartości obszarów wodno-błotnych, 

ich zagrożeń oraz potrzeb ochrony; 
• rozwój badań naukowych i monitoringu na obszarach wodno-błotnych, w tym 

stworzenie zintegrowanego monitoringu obszarów wodno-błotnych objętych 
ochroną w ramach sieci Natura 2000, obszarów objętych Dyrektywą Azotanową 
i obszarów wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. 
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Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 
 

Nadrzędnym celem strategii jest „zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej w 
skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszyst-
kich poziomów jej organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatun-
kowego) z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz koniecz-
ności zapewnienia odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa”.  

 
Osiągnięcie celu nadrzędnego wymaga realizacji następujących celów strategicznych: 

• Rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istnieją-
cych i potencjalnych zagrożeń 

• Skuteczne osiągnięcie lub ograniczenie pojawiających się zagrożeń różnorodno-
ści biologicznej 

• Zachowanie i/lub wzbogacenie istniejących oraz odtworzenie utraconych ele-
mentów różnorodności biologicznej 

• Pełne zintegrowanie działań na rzecz ochrony różnorodności sektorów gospo-
darki oraz administracji publicznej i społeczeństwa (w tym organizacji pozarzą-
dowych). Przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy zapewnieniem rów-
nowagi przyrodniczej, a rozwojem społeczno-gospodarczym kraju 

• Podniesienie wiedzy oraz ukształtowanie postaw i aktywności społeczeństwa na 
rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

• Udoskonalenie mechanizmów i instrumentów służących ochronie i zrównowa-
żonemu użytkowaniu różnorodności biologicznej 

• Rozwinięcie współpracy międzynarodowej w skali regionalnej i globalnej na 
rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biolo-
gicznej 

• Użytkowanie różnorodności biologicznej w sposób zrównoważony, z uwzględ-
nieniem równego i sprawiedliwego podziału korzyści i kosztów jej zachowania, 
w tym także kosztów zaniechania działań rozwojowych ze względu na ochronę 
zasobów przyrody. 

 
W odniesieniu do gospodarki wodnej, Strategia wskazuje dwa cele operacyjne, któ-

rych realizacja warunkuje osiągnięcie celów strategicznych: 
• wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a 

także ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie 
tam gdzie jest to możliwe, naturalnego lub zbliżonego do naturalnego charakteru 
rzek i ich dolin; 

• odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek. 
 
 
DOKUMENTY REGIONALNE I WOJEWÓDZKIE 
 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

 
Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma 

usprawnić proces osiągania celów środowiskowych. PGW jest syntezą prac przeprowadzo-
nych na obszarze dorzecza w pierwszym cyklu planistycznym i zawiera takie elementy jak: 

mailto:ecoplan@ecoplan.pl�
http://www.ecoplan.pl/�


OPRACOWANIE  PROGNOZY  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  DLA  PROJEKTU  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  USTALENIA  
WARUNKÓW  KORZYSTANIA  Z  WÓD  ZLEWNI  WIDAWY 

 

ECOPLAN   45-010 Opole, ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: 77 456 65 16,  77 455 89 50 
 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 

15 

• ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący w szcze-
gólności: wykaz JCWP (wraz z podaniem ich typów) i JCWPd; 

• podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oce-
ny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 

• wykaz obszarów chronionych, 
• mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych, 
• ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chro-

nionych, 
• podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z 

wód, 
• podsumowanie działań zawartych w programie wodno - środowiskowym kraju, 
• wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dotyczą-

cych zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz z omówie-
niem zawartości tych programów i planów, 

• podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i 
konsultacji społecznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w 
planie, 

• wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza, 

• informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji 
źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewa-
nych wynikach realizacji planu. 

 
 
Ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego województw, istotne dla ustalenia 
celów w zakresie ochrony zasobów wodnych 
 

Z punktu widzenia celów, jakim ma służyć przedmiotowe opracowanie, najbardziej 
istotnymi dokumentami rangi wojewódzkiej są, oprócz planów gospodarowania wodami, pla-
ny zagospodarowania przestrzennego województw. 

Analizowany dokument WKW obejmuje teren 3 województw: opolskiego, dolnoślą-
skiego i wielkopolskiego. 

 
 

Dokument: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 2010 
 

Główny cel planu to: „określenie struktur przestrzennych oraz kierunków i priorytetów 
kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego, w dostosowaniu 
do strategicznych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego województwa”. Głów-
nym celem polityki przestrzennej w zakresie ochrony środowiska jest: „Kształtowanie przy-
rodniczych struktur przestrzennych oraz ochrona i poprawa jakości środowiska, przy zapew-
nieniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”.  
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Realizacja głównego celu ekologicznego prowadzona będzie w oparciu o zespół 
szczegółowych celów operacyjnych obejmujących: 

 
1)  cele ukierunkowane na zachowanie i optymalizowanie struktury przestrzennej wojewódz-

twa: 
• dostosowanie zagospodarowania przestrzennego województwa do naturalnych 

przyrodniczych predyspozycji, uwarunkowań i walorów; 
• zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, pomnażanie dziedzictwa i 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych; 
• ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska. 

 
2) cele ukierunkowane na dynamizowanie jakości przestrzeni województwa i jej rozwój: 

• poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców. 
• aktywizacja gospodarcza regionu oparta na istniejących predyspozycjach, zaso-

bach i walorach przyrodniczo krajobrazowych oraz ich rezerwach. 
 

Osiągnięcie celów będzie prowadzone wg określonych kierunków polityki przestrzen-
nej. Jednym z nich jest: „Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska”, w 
tym: „Ochrona zasobów wodnych” poprzez: 
 

• Ochrona zbiorników wód podziemnych i zlewni wód powierzchniowych: 
-  ochrona wód i prowadzenie gospodarki zasobami wodnymi w układzie zlew-

ni, w obrębie wydzielonych jednolitych części wód, 
-  ochrona i przeciwdziałanie zanieczyszczaniu użytkowych zbiorników wód 

podziemnych oraz zlewni wód powierzchniowych, służących zaopatrzeniu 
ludności i gospodarki w wodę, 

-  ochrona obszarów zasilania zbiorników wodnych i stref ochrony sanitarnej 
ujęć wody, 

-  ograniczenia przestrzenne i techniczno-technologiczne lokalizacji inwestycji 
zagrażających środowisku. 

 
• Zwiększanie dostępności do wód podziemnych i powierzchniowych: 

-  realizacja zbiorników retencyjnych i stawów wodnych dla zwiększenia 
sztucznej retencji, 

-  zwiększenie naturalnej retencji na terenach wododziałowych oraz na terenach 
występowania gleb marginalnych, o niskiej wartości użytkowej, 

-  melioracje wodne i biologiczna zabudowa cieków wodnych, 
-  zachowanie i odtworzenie ekosystemów rzek i dolin, terenów zalewowych i 

podmokłych sprzyjających naturalnej retencji, przed odwodnieniem i regula-
cją. 

 
• Selektywne i oszczędne wykorzystanie wód dla potrzeb użytkowych. 

-  oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewniające odbiorcom dostęp do 
wody w odpowiedniej ilości i jakości, 

-  wprowadzanie innowacyjnych, oszczędnych i skutecznych technologii poboru, za-
opatrzenia i uzdatniania wód oraz odprowadzania ścieków, 
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-  upowszechnianie technologii produkcyjnych opartych na niskim zużyciu zasobów 
wodnych, 

-  wykorzystanie wód z odwodnień kopalni do celów użytkowych, 
 

• Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla celów użytkowych: 
-  utrzymanie nienaruszalnych przepływów w ciekach wodnych, w szczególno-

ści na obszarach prawnie chronionych, 
-  zapobieganie zmianom reżimu hydrologicznego zbiorników wód podziem-

nych, 
-  modernizacja, rozbudowa i budowa ujęć wodnych, sieci wodociągowych i 

stacji uzdatniania wody, w ramach ustalonych zasobów dyspozycyjnych, 
 
 
Dokument: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, 2002 
 

W kontekście gospodarki wodnej i ochrony środowiska w zlewni Widawy, w Planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego rozważane są następujące 
kierunki polityki przestrzennej: 

• przyjęcie standardów ekologicznych UE; m.in. przez racjonalne wykorzystywa-
nie wody, 

• ochrona walorów przyrodniczych dla turystyki i rekreacji poprzez: 
- rozbudowę bazy noclegowej oraz infrastruktury uzdrowiskowej, 
- modernizację i odpowiednie zagospodarowanie tras wodnych, pieszych, ro-

werowych wraz z miejscami rekreacyjnymi, 
- budowę przystani wodnych: Jelcz – Laskowice, Czernica, Kamieniec Wro-

cławski, Wrocław, 
- dostosowanie do rekreacji wędkarskiej, 
- dostosowanie do spływów kajakowych szlaków na Odrze i dopływach, 

• utrzymanie odrębności krajobrazowej oraz odtworzenie obszarów cennych kra-
jobrazowo, 

• modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej poprzez: 
- stworzenie wodzie przestrzeni umożliwiającej opóźniony odpływ oraz za-

trzymania wody deszczowej w miejscu jej opadania, 
- dostosowanie wykorzystania pod inwestycje obszarów zagrożonych powo-

dzią do stopnia zagrożenia powodzią, 
- zwiększenie retencji poprzez budowę zbiorników małej retencji oraz małych i 

średnich zbiorników Długomost na Widawie, 
- modernizację, przebudowę i budowę wałów zabezpieczających miasta, Wro-

cławia 
- udrożnianie koryta Widawy, modernizację Kanału Powodziowego, 
- modernizację wrocławskich bulwarów oraz przelewu do Widawy, 
- ochronę ciągów komunikacyjnych (komunikacja drogowa, kolejowa) i prze-

praw mostowych, których lokalizacja narażona jest na zalanie powodziowe, 
• wykorzystanie energii wodnej jako tanie źródło energii, 
• gospodarka wodno – ściekowa, gdzie celem działań jest: 
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- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zarówno na tere-
nach wiejskich jak i miejskich (oczyszczalnie ścieków komunalnych i prze-
mysłowych), 

- budowa nowych ujęć wody dla m. Wrocław oraz sieci wodociągowej m. 
Wrocław 

- modernizacja i budowa stacji uzdatniania, 
• objęcie ochroną zlewni Widawy, 
• zmniejszenie zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, poprzez budowę systemów 

kanalizacji szczególnie w zlewniach chronionych i na obszarach objętych istnie-
jącymi i projektowanymi formami ochrony przyrody, 

• ograniczenie negatywnego wpływu nawożenia mineralnego i organicznego oraz 
środków ochrony roślin na stan czystości wód poprzez stosowanie przepisów 
ustawy o nawozach i nawożeniu oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, 

• wprowadzanie naturalnych stref buforowych wzdłuż cieków wodnych (pasy zie-
leni, mokradła) dla ograniczenia spływu i oczyszczenia, 

• zmniejszanie ładunku zanieczyszczeń w ściekach a także unikanie, eliminacja i 
ograniczanie dopływu do wód substancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska wodnego, 

• doprowadzenie rzek zlewni do osiągnięcia odpowiednich klas czystości oraz 
utrzymania tych klas, w pierwszej kolejności dla przyrodniczych obszarów 
chronionych, 

• pokrywanie potrzeb wodnych dla celów gospodarczych przede wszystkim z ujęć 
powierzchniowych, 

• zwiększenie retencji wód poprzez budowę dużych zbiorników retencyjnych oraz 
rozbudowę systemu małej retencji na obszarze całego województwa. 

 
Do działań w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych zalicza się zachowanie za-

sobów zwykłych wód podziemnych oraz zapewnienie ich wysokiej jakości. Priorytetem w 
ochronie tych wód powinno być ich udostępnienie dla ludności. Dodatkowymi działaniami 
powinno być ścisłe określenie granic obszarów ochrony (rozpoznanie GZWP) oraz objęcie 
ich ochroną: 

• objęcie wysoką ochroną obszarów zasilania zbiorników: zbiornik Oleśnica 
(GZWP 322), 

• objęcie wysoką i najwyższą ochroną obszarów zasilania zbiorników: pradolina 
Odry (S Wrocław) (GZWP 320), 

 
Trzeciorzędowe GZWP nie wymagają najwyższej, czy wysokiej ochrony, ponieważ 

zalega nad nimi warstwa iłów o miąższości ok. 100 m, stanowiąca dostateczną ochronę przed 
migrującymi zanieczyszczeniami. 

 
Dodatkowo przy ochronie zasobów wód podziemnych istotne jest: 

• ograniczenie i racjonalne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, 
• budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, 
• realizacja ustaleń planów gospodarowania wodami, 
• współpraca z sąsiednimi województwami w zakresie ochrony użytkowych po-

ziomów wód podziemnych (województwo wielkopolskie i opolskie), 
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Dokument: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, 
2010 
 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wyszcze-
gólniono główne cele oraz priorytety działań służące poprawie stanu środowiska oraz rozwo-
jowi regionu.  

 
Główną zasadą polityki przestrzennej w zakresie zagospodarowania zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych jest efektywne ich wykorzystanie, a tym samym ograni-
czanie i zapobieganie deficytowi wód. Zasada ta ma być realizowana między innymi przez: 

• zmniejszanie wodochłonności poszczególnych sektorów gospodarki poprzez 
stosowanie technologii wodo oszczędnych, 

• racjonalizację gospodarki wodnej w przypadku zakładów przemysłowych, 
• zagospodarowanie i retencjonowanie wód opadowych w kierunku umożliwiają-

cym zwiększenie zasilania wód podziemnych, zwłaszcza na terenach zurbani-
zowanych, 

• realizację małej retencji wodnej (np. budowa dolinowych zbiorników wodnych). 
 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w województwie wielkopol-
skim wymaga m.in.:  

• dalszego ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych, których celem 
jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludno-
ści w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów i instytucji 
wymagających wody o wysokiej jakości,  

• realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją oczyszczalni ścieków, 
kanalizacją oraz tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe zaopatrze-
nie ludności w wodę,  

• ograniczania zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, co w pierwszej kolejno-
ści powinno dotyczyć tych zlewni, które są wykorzystywane do zasilania infil-
tracyjnych ujęć komunalnych,  

• ochrony przed związkami azotu pochodzenia rolniczego, którą może zapewnić 
m.in. przestrzeganie programów działań mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych,  

• inwentaryzacji i klasyfikacji istniejących źródeł zanieczyszczeń (przemysło-
wych, komunikacyjnych i rolnych), zwłaszcza w obrębie obszarów chronionych,  

• redukcji zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, wywoływanymi głów-
nie przez transport kołowy oraz magazynowanie i dystrybucję paliw z uwagi na 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód gruntowych związkami chemicz-
nymi,  

• zwiększenie zdolności do samooczyszczania małych rzek i cieków wodnych po-
przez obsadzanie roślinnością, napowietrzanie czy odtwarzanie zabudowy bio-
logicznej stref brzegowych.  
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4. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 

STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU  

 
4.1 Charakterystyka i ocena istniejącego stanu elementów środowiska i ich 

wzajemnych powiązań 
 

Podczas charakterystyki istniejącego stanu i poszczególnych komponentów 
środowiska korzystano w szczególności z opracowania: Warunki korzystania z wód zlewni 
Widawy [opracowanie zbiorowe, Wrocław, 2012]. 
 
4.1.1  Położenie fizyczno-geograficzne i rzeźba terenu 

 
Pod względem podziału fizyczno-geograficznego Polski (Kondracki 2002) zlewnia 

Widawy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin Środkowo-
polskich. Największa część zlewni Widawy należy do makroregionu Niziny Śląskiej, w obrę-
bie którego znajduje się mezoregion Równiny Oleśnickiej. Natomiast obszar południowo-
zachodni i ujściowy fragment omawianej zlewni leży w obrębie mezoregionu Pradoliny Wro-
cławskiej. Północna część zlewni Widawy znajduje się w obrębie makroregionu Wał Trzeb-
nicki. W jego obrębie, począwszy od północno-zachodniego krańca zlewni, znajdują się na-
stępujące mezoregiony: Wzgórza Trzebnickie, Wzgórza Twardogórskie i Wzgórza Ostrze-
szowskie. Niewielki północno-wschodni fragment zlewni Widawy należy do makroregionu 
Niziny Południowopolskiej i występującego w jej obrębie mezoregionu Wysoczyzny Wieru-
szowskiej.  

 
• Mezoregion Równina Oleśnicka, która jest wschodnią granicą wododziału Odry 

i Warty, dzieli się na 4 mikroregiony: 
- Równina Oleśnicko – Bierutowska. Tworzy ją lekko falista wysoczyzna mo-

renowa, częściowo sandrowa, pochylona ze wschodu na zachód. Wysokość 
przy krańcu wschodnim dochodzi do 200 m n.p.m. Dolina Widawy jest wą-
ska, szerokość koryta wynosi 6-10 m. Dno doliny tworzą podmokłe łąki, kępy 
krzewów i płaty lasów. Od Namysłowa rzeka zmienia kierunek na zachodni. 
Koryto rzeki rozszerza się i z licznymi rozwidleniami tworzy dolinę podmo-
kłą. Obszar ten ma charakter przeważnie rolniczy, przeznaczony pod uprawę, 
z małą ilością lasów. 

- Równina Jelczańska – ma charakter rolniczo-przemysłowy, 
- Równina Psiego Pola – obejmuje dolny bieg Widawy. Obszar ten wyróżnia 

się dużą liczbą zakładów przemysłowych, 
- Równina Namysłowska – obejmuje obszar między Widawą a Stobrawą. 

Część tego obszaru zajmują Bory Namysłowskie. Widawa rozgałęzia się i 
meandruje, płynie prawie równolegle do Odry. Szerokość koryta wynosi od 
10 do 20 m. 

• Mezoregion Wzgórza Trzebnickie od południa otacza Kotlinę Żmigrodzką, od 
zachodu przylega do Obniżenia Ścinawskiego, od wschodu do Wzgórz Twardo-
górskich, od południa sąsiaduje z Równiną Oleśnicką. Wzgórza Trzebnickie 
tworzą spiętrzone moreny zlodowacenia warciańskiego ze sfałdowanymi war-
stwami neogeńskimi. Południowe stoki pokrywają piaski sandrowe i less. Zale-
sienie obszaru jest niewielkie. Mezoregion Wzgórz Trzebnickich dzieli się na 5 
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mikroregionów, tj.: Wzgórza Wińskie, Obniżenie Pełczyńskie, Wzgórza Skrzy-
pińskie, Grzbiet Trzebnicki oraz Bramę Malerzowską. Na terenie obejmującym 
mezoregiony Wzgórz Trzebnickich znajduje się tylko obszar źródłowy Widawy. 

• Mezoregion Wzgórza Twardogórskie tworzą moreny przylegające do Wzgórz 
Trzebnickich i Kotliny Milickiej. Dzielą się na 3 mikroregiony, tj.: Wzgórza 
Krośnickie, Grzbiet Twardogórski, Wzgórza Sycowskie. Jest to region rolniczy. 
Na terenie obejmującym mezoregiony Wzgórz Twardogórskich znajduje się tyl-
ko fragment obszaru źródliskowego Widawy. 

• Mezoregion Wzgórza Ostrzeszowskie stanowi wschodnią część moren spiętrzo-
nych zlodowacenia Warty, ciągnących się m.in. przez Wzgórza Trzebnickie i 
Twardogórskie. Zlewnia Widawy znajduje się w zasięgu mezoregionu w nie-
wielkim stopniu. 

• Mezoregion Wysoczyzna Wieruszowska stanowi zdenudowaną równinę more-
nową ze zlodowacenia odrzańskiego, a zajmuje wschodni skraj zlewni Widawy, 
tj. rejon źródliskowy dopływu Widawy – Studnica.  

• Mezoregion Pradolina Wrocławska związany jest z pradoliną Odry i obejmuje 
zasięgiem jej współczesny taras zalewowy oraz znaczne fragmenty piaszczysto-
żwirowych tarasów plejstoceńskich. Ujściowy odcinek Widawy znajduje sie w 
zasięgu rozpatrywanego mezoregionu na północno-zachodnim skraju miasta 
Wrocławia. 
 
Rozmieszczenie powyższych jednostek fizyczno-geograficznych pozwala stwierdzić, 

że dominującym typem krajobrazu naturalnego w zlewni Widawy jest krajobraz nizinny z 
dolinami i równinami akumulacyjnymi, otoczonymi od północy i północnego-wschodu krajo-
brazem wzgórzowym. 

W ANEKSIE 2 do niniejszej dokumentacji, jako załącznik graficzny nr 3, przedsta-
wiona została zlewnia Widawy na tle jednostek fizycznogeograficznych. 

 
4.1.2  Budowa geologiczna  
 

Obszar zlewni Widawy leży w obrębie monokliny przedsudeckiej, zbudowanej z ła-
godnie zapadających ku północy serii osadów permu oraz triasu, przykrytych osadami keno-
zoiku.  

 
Karbon i Perm 

Podłoże monokliny stanowią zaburzone utwory karbonu wykształcone w facji kulmu 
- piaskowce z iłowcami. Do permu zaliczają się należące do czerwonego spągowca pia-
skowce przechodzące w mułowce, osady żwirowo-piaszczyste oraz mułowce z anhydrytem i 
gipsem. Górny perm-cechsztyn reprezentowany jest przez osady wykształcone w facji sali-
narno-węglanowo-siarczanowej.  
 
Trias 

Trias dolny - pstry piaskowiec, tworzą piaskowce, iłowce oraz wapienie i dolomity z 
przeławiceniami iłowców i smugami anhydrytów. Trias środkowy to utwory wapienia 
muszlowego: wapienie, dolomity i iłowce. Trias górny - kajper to naprzemianległe warstwy 
mułowców oraz iłowców z wtrąceniami gipsu oraz wiśniowe lub czerwonobrunatne iły z 
gniazdami i przewarstwieniami margli i wapieni. Najwyższe ogniwo triasu - retyk wykształ-
cony w postaci iłów, iłowców, mułowców oraz piaskowców odsłania się na południowym 
stoku Wzgórz Twardogórskich, na zachód od Ślizowa.  
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Trzeciorzęd  
Na podłożu permo-mezozoicznym leżą utworu górnego neogenu, głównie górnego 

miocenu oraz podrzędnie pliocenu. Miocen tworzy seria buro-węglowa składająca się z kom-
pleksu ilastego, wśród którego występują przewarstwienia piasków kwarcowych oraz muł-
ków. Węgle brunatne mają formę izolowanych wkładek lignitu lub przechodzą w iły węgli-
ste. Nad serią węglową zalegają utwory serii poznańskiej, zielone, niebieskie i pstre iły. 
Osady pliocenu nie mają większego rozprzestrzenienia i są to przeważnie piaski i żwiry z 
kaolinem tworzące serię Gozdnicy. Maksymalna miąższość neogenu wynosi 240 m w rejo-
nie Wzgórz Trzebnickich, na pozostałym obszarze jest mniejsza i wynosi ok. 70 m na Równi-
nie Oleśnickiej, w rejonie Namysłowa. 

 
Czwartorzęd 

Obszar dzisiejszej zlewni Widawy został 3-krotnie objęty zlodowaceniem. Najstarsze 
zlodowacenia południowopolskie zostawiły osady w postaci mułków i piasków zastoisko-
wych, glin zwałowych oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych. Osady zlodowacenia Ni-
dy obecne są w kopalnej strukturze Nieciszowa i są to piaski i żwiry wodnolodowcowe, gli-
ny zwałowe i bruki morenowe. Osady zlodowacenia Sanu tworzą utwory zastoiskowe piasz-
czysto-pylaste oraz wodnolodowcowe piaski i żwiry zarówno w strukturze Nieciszowa jak i 
strukturze Oleśnicy. Z tego samego zlodowacenie pochodzą także gliny zwałowe występujące 
na całym obszarze równiny Oleśnickiej, o miąższości dochodzącej do 85 m. Osady intergla-
cjału mazowieckiego to głównie piaski drobnoziarniste i średnioziarniste z przewarstwieniami 
piasków i żwirów akumulacji rzecznej oraz piaski i żwiry z kawałkami drewna.  

 
W czasie zlodowacenia Odry (zlodowacenie środkowopolskie) na Równinie Oleśnic-

kiej osadziła się ciągła pokrywa osadów morenowych i wodnolodowcowych. Osady te osią-
gają miąższość do 75 m. Sedymentację rozpoczynają utwory zastoiskowe: iły, mułki i pia-
ski. Powyżej występują piaski i żwiry wodnolodowcowe dolne i górne, rozdzielone gliną 
zwałową, na której występują piaski i żwiry ozów. Osady wodnolodowcowe obu poziomów 
mają podobne wykształcenie litologiczne i tworzą często jeden kompleks piaszczysto-
żwirowy. Najmłodsze osady zlodowacenia Odry to utwory zastoiskowe, mułki oraz piaski, 
żwiry i mułki licznych na równinie Oleśnickiej kemów.  

Lądolody młodszych zlodowaceń nie dotarły na teren zlewni Widawy. W czasie zlo-
dowacenia Warty powstały piaszczysto-żwirowe sandry rzeczno-lodowcowe oraz piaski ze 
żwirem. W dolinach Czarnej i Białej Widawy występują piaski drobnoziarniste i pyłowate z 
wkładkami mułków pochodzenia wodnolodowcowego.  

 
Podczas interglacjału eemskiego postępowała sedymentacja utworów jeziornych (tor-

fy, mułki, gytie) oraz osadów rzecznych, która była kontynuowana w czasie zlodowacenia 
bałtyckiego. Z tego okresu pozostały utwory zastoiskowe (iły) w zagłębieniach terenu oraz 
piaski i żwiry z mułkami rzecznymi na tarasach nadzalewowych. W późniejszym okresie osa-
dziły się lokalnie cienkie pokrywy glin pyłowatych lub mułków lessopodobnych oraz pia-
sków na wydmach pochodzenia eolicznego. 

 
Utwory holocenu ograniczone są do dolin rzecznych i reprezentowane są przez piaski 

drobnoziarniste ze żwirkami. W stropie piasków często zalegają namuły piaszczyste lub 
piaszczysto-gliniaste, a lokalnie w obniżeniach terenu torfy i namuły torfiaste. 
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4.1.3 Warunki wodne 
 
• Wody powierzchniowe 
 
Charakterystyka hydrograficzna 

Zlewnia Widawy zlokalizowana jest w dorzeczu środkowej Odry i zajmuje po-
wierzchnię 1745,92 km2. Jej osią hydrograficzną jest rzeka Widawa o długości 109,02 km. 
Rzeka bierze swój początek w lasach na północny-zachód od miejscowości Drołtowice (woj. 
dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Syców), na wysokości 208,2 m npm. Widawa, w gór-
nym biegu, płynie południkowo. W rejonie Namysłowa zmienia kierunek na równoleżnikowy 
i kieruje wodę na zachód, w stronę Wrocławia, gdzie uchodzi do Odry w km 266+900, na 
wysokości około 108 m npm. Średni spadek koryta wynosi 1‰, przy czym zawiera się w 
przedziale od nawet 3‰ w odcinku źródłowym do 0,5-0,1‰ w pobliżu ujścia do Odry. 
Zgodnie z Mapą Podziału Hydrograficznego Polski, Widawa posiada 43 bezpośrednie do-
pływy, z których największymi są: Oleśnica, Dobra, Smolna.  

Układ sieci rzecznej zlewni należy określić ogólnie jako dendryczny, choć w przy-
padków niektórych dopływów bezpośrednich Widawy sieć rzeczna nosi cechy układu rów-
noległego (zlewnia Dobrej) czy promienistego (rejon Wzgórz Trzebnickich i Ostrzeszow-
skich). Gęstość sieci cieków zwiększają rowy melioracji podstawowej i szczegółowej, któ-
rych największą liczebność notuje się w dolnej części zlewni Widawy, zwłaszcza w zlewni 
Kanału Granicznego, w dolnej części zlewni Dobrej, gdzie dodatkowo występuje najwięcej 
stawów, ale także w zlewni lewostronnej rzeki Czarna Widawa. Miejscami, jak w przypadku 
granicy zlewni Oleśnicy oraz Dobrej (zlewnia cząstkowa rzeki Topór), zaznaczają się bramy 
wodne, dochodzi do bifurkacji. Najmniejsze zagęszczenie rowów melioracyjnych związane 
jest z obszarem zlewni Widawy położonym na północy, w zlewni górnej Oleśnicy i Dobrej 
(większe wartości wysokości bezwzględnej i względnej). Największą gęstością i częstością 
cieków charakteryzuje się prawostronna część zlewni Widawy, odwadniana przez najdłuższe 
cieki III rzędu, tj. Oleśnicę (długość l = 43,71 km), Dobrą (l = 36,14), Smolną (l = 27,34 
km) oraz Świerzną (l = 24,74 km). Prawostronna część zlewni upada w kierunku południo-
wo-zachodnim, stąd z reguły niemal równoległy układ dolin wspomnianych rzek. Z uwagi na 
łukowaty kształt ciągu Wzgórz Trzebnickich na północnym-zachodzie oraz Wzgórz Twardo-
górskich na północy, zlewnie Dobrej i Świerznej są wyraźnie asymetryczne, w przeciwień-
stwie do zlewni Oleśnicy. Zdecydowanie krótsze są cieki lewostronnej części zlewni Wida-
wy; najdłuższe są dopływy: Graniczna (l = 19,66 km), Czarna Widawa (l = 18,54 km), Stud-
nica (l = 14,21 km). Jeziorność zlewni Widawy jest marginalna, nie przekracza 1%. W sys-
temie działają dwa zbiorniki wodne: Stradomia i Michalice. Pierwszy z nich zlokalizowany 
jest na terenie gminy Syców, w kilometrze 97,06 (zapora), drugi natomiast w kilometrze 
72,23 (zapora). 

Zlewnia Widawy jest nieznacznie asymetryczna. Powierzchnia jej prawostronnej czę-
ści stanowi około 60% całkowitej powierzchni zlewni, przy czym największa asymetria uwi-
dacznia się poniżej wodowskazu Namysłów, gdzie prawostronna część zlewni stanowi prawie 
80% powierzchni zlewni poniżej Namysłowa. 

W ANEKSIE 2 do niniejszej dokumentacji, jako załącznik graficzny nr 5, przedsta-
wiona została sieć hydrograficzna zlewni Widawy. 
 
Jednolite części wód powierzchniowych 

Zlewnia Widawy została podzielona na 32 JCWP, które zostały zagregowane do 5 
scalonych części wód powierzchniowych SCWP, co przedstawiono w tabeli nr 4-1. 

W ANEKSIE 2 do niniejszej dokumentacji, jako załącznik graficzny nr 2, przedsta-
wiona została mapa zlewni Widawy wraz z podziałem SCWP i JCWP. 
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Tabela nr 4-1  Zestawienie scalonych i jednolitych części wód powierzchniowych w zlewni 

Widawy 
Nazwa SCWP Kod SCWP Kod JCWP Nazwa JCWP 

Widawa od źródła do 
zb. Michalice 

SO0305 PLRW600019136199 Widawa od Czarnej Widawy do zb. 
Michalice  

PLRW600017136169 Miłka  
PLRW600017136152 Jagodnik  
PLRW600017136192 Jarząbek  
PLRW600017136194 Łózka  
PLRW60001713629 Studnica  
PLRW600017136139 Widawa od źródła do Czarnej Widawy  
PLRW600017136149 Czarna Widawa  
PLRW600017136189 Osuch  

 Widawa od zb. Mi-
chalice włącznie do 
Oleśnicy 

SO0306 PLRW6000171363549 Młynówka  
PLRW600017136389 Świerzna  
PLRW60001913659 Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy  
PLRW600017136352 Dopływ z Wojciechowa  
PLRW60000136311 Zbiornik Michalice (ponad 50 ha) 
PLRW600017136549 Leniwka  
PLRW600017136369 Smolna  
PLRW60001713634 Kraszowska Struga  

PLRW6000171363149 Chełszcząca  
PLRW600017136322 Namysłówka  
PLRW600017136332 Jaskółka  

 Graniczna SO0307 PLRW60002313649 Graniczna  
 Oleśnica SO0308 PLRW600019136699 Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do 

Widawy  
PLRW600018136689 Oleśnica od źródła do Boguszyckiego 

Potoku  
 Widawa od Oleśnicy 
do Odry 

SO0309 PLRW60001713688 Przyłęk  
PLRW600017136849 Mielnica  
PLRW600018136834 Dobra od źródła do Jagodnej  
PLRW600017136929 Rakowski Potok  
PLRW60001913689 Dobra od Jagodnej do Widawy  
PLRW600017136869 Topór  
PLRW600023136769 Kanał Graniczny  
PLRW60001913679 Widawa od Oleśnicy do Dobrej  
PLRW60001913699 Widawa od Dobrej do Odry  

 
Spośród pięciu zidentyfikowanych SCWP największą powierzchnią charakteryzuje się 

zlewnia SO0305 Widawa od źródła do zbiornika Michalice – 520,07 km2. Kolejne SCWP 
mają następujące powierzchnie: SO0306 Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy – 432,62 km2, 
SO0309 Widawa od Oleśnicy do Odry – 430,00 km2, SO0308 Oleśnica – 223,19 km2  
i SO0307 Graniczna – 129,47 km2. 
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Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wodne 
 
Przepływy średnie roczne 

Zlewnię Widawy cechuje śnieżno-deszczowy ustrój hydrologiczny. Widać wyraźnie 
wzmożone zasilanie w okresie wiosennym oraz zmniejszone latem i jesienią. W zlewni wy-
stępuje dodatkowo maksimum letnie związane z opadami atmosferycznymi o dużym natęże-
niu. Ma ono jednak charakter nieokresowy i zmienną wielkość. Z reguły bowiem jest niższe 
od wezbrania wiosennego, choć w latach: 1985, 1997, 2001 i 2009 było większe, a nawet 
zdecydowanie większe. W zlewni Widawy występuje równowaga zasilania powierzchniowe-
go i podziemnego, a średni przepływ w miesiącu wiosennym mieści się w przedziale 130-
180% SQ; stąd ustrój hydrologiczny określany jest jako niwalny średnio wykształcony. Gene-
ralnie przepływy średnie roczne w zależności od posterunku pomiarowego kształtują się na 
poziomie 1,85 (przekrój Michalice) – 6,38 m3/s (przekrój Krzyżanowice położony już blisko 
ujścia).  
 
Przepływy niskie roczne 

Najniższe przepływy w roku hydrologicznym występują przede wszystkim w półro-
czu letnim. Kształtowane są przez zdecydowanie wyższe niż zimą wartości temperatury 
powietrza (wyższa ewapotranspiracja) oraz intensywny rozwój roślinności, szczególnie w 
korycie rzecznym. Najwyższe wartości w naturalny sposób obserwowane są w czasie wez-
brań śródzimowych oraz wiosennych. Wartości przepływów niskich rocznych kształtują się w 
zakresie 0,9 – 2,4m3/s w zależności od przekroju pomiarowego.  

Zdecydowany wzrost wartości przepływów zaznacza się w dolnym odcinku rzeki 
(wodowskaz Sołtysowice-Krzyżanowice), gdzie od grudnia do lutego średni przepływ niski 
wynosi około 1,0 m3/s, w marcu i kwietniu wzrasta około dwukrotnie. Najniższe wartości, 
poniżej 0,5m3/s, notuje się w okresie letnim. Generalnie, wartości przepływów niskich rocz-
nych w półroczu zimowym są wyższe niż w letnim. 
 
Przepływy wysokie roczne 

Przepływy wysokie (WQ) wykazują dwa maksima roczne: wiosenne roztopowe lub 
roztopowo-opadowe oraz letnie (nieokresowe) opadowe. W profilu podłużnym Widawy war-
tości WQ wzrastają nieliniowo z kilku przyczyn. Podstawową jest transformacja fali wez-
braniowej wynikająca z przekroczenia stanu pełnokorytowego oraz zmniejszającego się spad-
ku podłużnego. Na tą naturalną przyczynę nakładają się dwie antropogeniczne, tj. obecność 
zbiorników wodnych, szczególnie zalewu Michalice oraz Kanał Odra-Widawa odprowadzają-
cy część wielkiej wody z koryta Odry do Widawy. 

Z rozkładu wartości przepływów w przekroju wodowskazowym Michalice wynika, że 
wielka woda kształtowana w okresie letnim (lipiec, sierpień) jest nieznacznie wyższa (21,50 
m3/s) niż wielka woda roztopowa z okresu styczeń-kwiecień (16,40 m3/s). Najniższe wez-
brania notuje się z kolei późną wiosną oraz na przełomie lata i jesieni. 

Najbardziej skomplikowany wydaje się przebieg przepływów wysokich miesięcznych 
poniżej ujścia Kanału Odra-Widawa do Widawy, gdzie wobec tego notuje się część wody 
wielkiej odprowadzonej z koryta Odry. Tak było podczas lipcowej powodzi 1997 roku. Stąd 
wyjątkowo duża wartość przepływów na tym odcinku, niewspółmiernie wysoka do stacji 
wodowskazowej zlokalizowanej powyżej ujścia Kanału do Widawy (posterunek Zbytowa). 
Przepływ WWQ z 1997 roku oszacowano na 250 [m3/s], natomiast korzystając z zależności 
między przepływami wysokimi w Zbytowej i Sołtysowicach-Krzyżanowicach, miarodajny w 
drugim z przekrojów wydaje się przepływ rzędu 60-80 m3/s. 
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Kanał Odra-Widawa ma przepustowość około 160 m3/s, co odpowiada różnicy mię-
dzy oszacowaną wielką wysoką wodą na Widawie, a teoretycznym przepływem WWQ w 
lipcu 1997 roku. 
 
• Wody podziemne 
 

Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną słodkich wód podziemnych według Atlasu 
hydrogeologicznego Polski [Paczyński red., 1995] zlewnia Widawy znajduje się w regionie 
wrocławskim (XV) subregionie kluczborskim (XV2). Nowszy podział klasyfikuje zlewnię 
Widawy do prowincji Odry, regionu środkowej Odry, subregionu południowego.  

Na obszarze zlewni Widawy wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują w 
utworach czwartorzędowych i mioceńskich oraz bez znaczenia użytkowego w utworach tria-
sowych. Większość obszaru zlewni charakteryzuje się korzystnymi warunkami hydrogeolo-
gicznymi, gdzie możliwe było wyznaczenie obszarów z użytkowymi poziomami wodono-
śnymi. Tylko w części północnej, w rejonie Wzgórz Twardogórskich oraz w części centralnej 
zlewni między Namysłowem, Bierutowem oraz Stradomią Dolną, brak jest użytkowego po-
ziomu wodonośnego. 

 
Piętro czwartorzędowe 
 
Wody w strukturach kopalnych 

Wody w utworach czwartorzędowych stanowią główny użytkowy poziom wodonośny 
w rejonie Oleśnicy oraz na wschód od niej. Szczególnie korzystne warunki występują w 
dwóch strukturach kopalnych o kształcie rynien: rynnie Nieciszowa oraz rynnie Oleśnicy. 
Obydwie struktury stanowią część GZWP nr 322, który oprócz systemu dolin kopalnych 
obejmuje także sąsiadujący z nim od północnego-wschodu zbiornik międzymorenowy. Struk-
tura Oleśnicy, większa, rozciąga się na długości ok. 15 km w kierunku S-N. Szerokość struk-
tury wynosi 1-1,5 km, a głębokość rozcięcia, w trzeciorzędowych utworach ilastych oraz 
utworach kajpru wynosi średnio 120 m. Warstwę wodonośną tworzy ciągły kompleks pia-
sków różnoziarnistych o miąższości od 150-150 m reprezentujący fluwioglacjalny osad zlo-
dowacenia Sanu. Warstwa wodonośna tworząca poziom rynnowy najczęściej przykryta jest 
serią szarych glin zwałowych o zmiennej miąższości od 5 do 68 m a miejscami występuje 
bezpośrednio pod powierzchnią terenu, stąd zwierciadło wody ma charakter głównie naporo-
wy i tylko lokalnie swobodny. Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej wynosi od 1 do 36 
m/d, średnio 15 m/d. Potencjalna wydajność pojedynczej studni wynosi 51-252 m3/h, średnio 
140 m3/h. Struktura Nieciszowa położona jest na zachód od rynny Oleśnicy. Rozciąga się w 
kierunku NW-SE a głębokość rozcięcia wynosi 60-85 m. Poziom wodonośny budują piaski i 
żwiry fluwioglacjalne zlodowacenia Nidy i Sanu. Miąższość warstwy wodonośnej na połu-
dniu struktury wynosi 46-53 m i maleje w stronę północną do 29 m, miejscami nawet do 5 m. 
Warstwa wodonośna jest przykryta serią pylasto-gliniastą, stąd reżim zwierciadła jest napo-
rowy. Współczynnik filtracji wynosi od 12,4 do 69 m/d, średnio 24 m/d. Wydajność poten-
cjalna studni wynosi od 40 do 153 m3/h. Łączność hydrauliczna obu struktur nie jest jedno-
znacznie określona. Pomimo występowania na podobnych rzędnych stropu warstwy wodono-
śnej istnieją znaczne różnice ciśnień hydrostatycznych w strefie ich kontaktu. 
 
Wody w utworach międzymorenowych 

Zbiornik międzymorenowy, rozciąga się na wschód i północny-wschód od dolin ko-
palnych. Warstwę wodonośną tworzą piaski i żwiry wodnolodowcowe zlodowacenia Odry o 
miąższości od 5 do 33 m, leżące na glinach oraz przykryte serią gliniasto-piaszczystą bądź 
leżące na powierzchni terenu. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, lokalnie napięty i 
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stabilizuje się na głębokości 0,5-15 m. Współczynnik filtracji wynosi od 1 do 77 m/d, średnio 
20 m/d, a wydajność potencjalna studni wierconej wynosi 5-128 m3/h, średnio 44 m3/h. 
Zbiornik międzymorenowy w rejonie Oleśnicy został zaliczony do GZWP nr 322. 

Korzystne warunki występowania wód podziemnych występują także we wschodniej 
części zlewni w rejonie Perzowa, Rychtala oraz Kowalowic. W rejonie Perzowa i Rychtala 
piętro czwartorzędowe tworzy jeden poziom wodonośny w różnoziarnistych piaskach, zawie-
rających domieszki żwirów i przewarstwienia piasków drobnoziarnistych, częściowo przykry-
tych glinami a częściowo pozbawionych izolacji. Głębokość do zwierciadła wynosi od 7 do 
38 m, a miąższość wynosi od 6,0 do 17,0 m. Współczynnik filtracji wynosi od 15,0 do 41,0 
m/d a wydajność potencjalna studni wynosi od 10 do 70 m3/h. Zwierciadło wody ma charak-
ter napięty i zalega na głębokości od 1,1 do 9,5 m. W rejonie Kowalowic i dalej na zachód w 
stronę Jakubowic piętro czwartorzędowe składa się z 1-2 poziomów wśród utworów piasz-
czysto-żwirowych zalegających na lub pod glinami zwałowymi. Pierwszy, przypowierzch-
niowy poziom wodonośny budują piaszczysto-żwirowe utwory pochodzenia rzecznego, wod-
nolodowcowego i lodowcowego o miąższości od kilku do 20,0 m i współczynniku filtracji od 
1,3 do 181 m/d. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i zalega na głębokości 0,3-4,5 m. 
Drugi poziom wodonośny związany jest z utworami piaszczysto-żwirowymi występującymi 
wśród glin zwałowych, bądź pod glinami zwałowymi na utworach trzeciorzędowych. Miąż-
szość warstwy wynosi od 8, 5 do 28 m. Współczynnik filtracji wynosi od 1,8 do 57 m/d. 
Zwierciadło wody ma charakter lekko napięty. W rejonie Wisznii Małej, Siedlca i Łoziny 
wody podziemne poziomu czwartorzędowego występują w piaskach i żwirach wodnolodow-
cowych zlodowacenia środkowopolskiego. W rejonie Godzieszowej i Łoziny piaski izolowa-
ne są przez gliny pyłowo-piaszczyste o zmiennej grubości od 5 do 22 m, w pozostałej części 
nie posiadają izolacji. Średnia miąższość warstwy wodonośnej wynosi 20 m a wydajność po-
tencjalna studni wynosi od 30 do 50 m3/h. 
 
Wody w utworach fluwioglacjalnych oraz fluwialnych 

Wzdłuż doliny Widawy, od Namysłowa do Bierutowa oraz dalej na zachód, warstwę 
wodonośną tworzą piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz osady rzeczne Widawy. Jej miąż-
szość wynosi średnio 12,5 m, ale w rejonie Bierutowa wzrasta i wynosi 36,7 m. Średni 
współczynnik filtracji wynosi 23,1 m/d. Potencjalna wydajność studni w dolinie Widawy wy-
nosi między 30 a 50 m3/h, poza doliną między 10 a 30 m3/h a w rejonie Bierutowa, gdzie 
miąższość warstwy jest największa wynosi ponad 70 m3/h. W południowej części zlewni, na 
południe od doliny Widawy, od miejscowości Jeszkowice do Miłocice piętro czwartorzędowe 
jest zbudowane z plejstoceńskich osadów rzecznych i fluwioglacjalnych oraz holoceńskich 
osadów rzecznych. Genetycznie są to piaszczysto-żwirowe aluwia oraz tarasy rzeczne. War-
stwa wodonośna pozbawiona jest izolacji, a zwierciadło występuje na głębokości od 1 do 9 m. 
Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 5 do 25 m, średni współczynnik filtracji wynosi 
ok. 26 m/d. 
 
Piętro neogeńskie 

Na pozostałym obszarze zlewni Widawy większe użytkowe znaczenie ma poziom wo-
donośny występujący w utworach trzeciorzędowych - mioceńskich. Jego znaczenie jest więk-
sze w części zachodniej omawianego obszaru a maleje w stronę wschodnią. Kolektorem wód 
podziemnych w utworach miocenu na obszarze zlewni Widawy są warstwy piasków w kom-
pleksie utworów ilastych. Piętro wodonośne tworzą 1-5 warstwy piasków różnoziarnistych 
występujących pod miąższym kompleksem iłów i mułków, wśród których znajdują się także 
przeławicenia węgla brunatnego. W części stropowej warstwy wodonośne mają charakter 
nieciągły i występują często w formie soczew. Warstwy niżej ległe mają charakter bardziej 
ciągły. Poziom trzeciorzędowy jest dobrze izolowany od powierzchni. Mioceńskie piętro wo-
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donośne w obszarze Wrocławia znajduje się na głębokości 72 - 111 m i tworzą je 2-3 warstwy 
piasków drobnoziarnistych, pylastych. Zwierciadło ma charakter naporowy. Miąższość war-
stwy wodonośnej wynosi od 7 do 28 m, średnio 9,4 m. Współczynnik filtracji wynosi średnio 
87 m/d. Potencjalna wydajność studni wynosi głównie 10-30 m3/h, a lokalnie w rejonie Zgo-
rzeliska, Pietrzykowiec i Piecowic do 120 m3/h. Bardziej na północ w kierunku Trzebnicy 
warstwy wodonośne występują na głębokości 37,5 - 110,0 m a zwierciadło wody ma charak-
ter subartezyjski. Średnia miąższość poziomu mioceńskiego wynosi ok. 19 m a maksymalnie 
nawet 74 m (otwór poszukiwawczy w Trzebnicy). Współczynnik filtracji wynosi od 0,9 do 20 
m/d, z wartością średnią wynoszącą 3,9 m/d. W rejonie Oleśnicy trzeciorzędowa warstwa 
wodonośna występuje na głębokości od 50 do 202 m a współczynnik filtracji wynosi średnio 
3 m/d. Bardziej na południe w stronę Krzeczyna i Ligoty Małej warstwy wodonośne miocenu 
mają sumaryczną miąższość od 5 do 20 m. Współczynnik filtracji wynosi średnio 8,1 m/d. 
 
Piętro triasowe 

Wody podziemne w utworach starszych, nie mają znaczenia użytkowego. Piętro wo-
donośne triasu to wody szczelinowo-krasowe w wapieniach i dolomitach wapienia muszlo-
wego. W rejonie Trzebnicy występują w przedziale głębokości 646,0 - 844,0m. Poniżej, na 
głębokości 1030 – 1350m, nawiercono kolejny poziom wodonośny związany z piaskowcami, 
łupkami i anhydrytami pstrego piaskowca (dolny trias). Wody podziemne z obydwu pozio-
mów są zmineralizowane, od 1,8 w rejonie Wrocławia do 6,6 g/dm3

 w rejonie Oleśnicy, a w 
rejonie Trzebnicy także o podwyższonej temperaturze. W rejonie Wrocławia strop utworów 
wodonośnych triasu występuje już na głębokości 180-350 m. Dalej na wschód strop serii wo-
donośnych wapienia muszlowego obniża się do głębokości ok. 700 m w rejonie Oleśnicy. W 
rejonie Namysłowa nawiercono otworami wiertniczymi poziomy wodonośne także w permie i 
karbonie o niedużej wydajności i wysokiej mineralizacji. 

 
Głównie Zbiorniki Wód Podziemnych na obszarze zlewni Widawy 
 

Na terenie zlewni Widawy znajdują się dwa Głównie Zbiorniki Wód Podziemnych 
(GZWP). Zbiornik GZWP nr 322 Zbiornik Oleśnica leży w całości na obszarze zlewni, w 
części środkowej oraz GZWP nr 320 Pradolina rzeki Odra, obejmujący południowy fragment 
zlewni.   
 
GZWP nr 322 Zbiornik Oleśnica  

Czwartorzędowy GZWP nr 322 Oleśnica należy do grupy zbiorników poligenetycz-
nych. W jego skład wchodzi system rynien subglacjalnych (dolin kopalnych: Oleśnica i Nie-
ciszów) oraz zbiornik międzymorenowy, sąsiadujący ze wspomnianą strukturą i częściowo 
leżący na nich. Struktura rynnowa Oleśnicy rozciąga się na długości ok. 18 km, od podnóża 
wzgórz Trzebnickich na północy, do rejonu Oleśnicy na południu. Głębokość rozcięcia neo-
genu wynosi średnio 120 m, a w części osiowej dodatkowo występują duże deniwelacje dna 
rynny (od 50 do 140 m). Strukturę wypełniają głównie osady wodnolodowcowe i glacjalne, 
podrzędnie zastoiskowe o znacznej miąższości. Poziom wodonośny w obrębie rynny związa-
ny jest z kompleksem osadów piaszczysto-żwirowych zlodowacenia południowopolskiego. 
Jego miąższość jest zróżnicowana i wynosi od 10 do 131 m. Zwierciadło ma charakter napię-
ty i występuje na głębokości 9 - 19 m. Kierunek spływu wód w rynnie Oleśnicy jest połu-
dniowy a sama rynna ma charakter drenujący. Współczynnik filtracji utworów wodonośnych 
wynosi od 0,8 do 0,9 m/h, a wodoprzewodności wynosi od 20 do 150 m2/h. Struktura subgla-
cjalna Nieciszowa leży na wschód od struktury Oleśnicy i rozciąga się w kierunku NW-SE od 
miejscowości Krzeczyn do Siekierowice, na długości 13 km. Głębokość struktury jest mniej-
sza w porównaniu do struktury Oleśnicy i wynosi 60 - 85 m. Poziom rynnowy, wykształcony 
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w piaskach i żwirach zlodowaceń południowopolskich, ma miąższość w południowej części 
do 48 m, natomiast w północnej zmniejsza się do 20 m. Współczynnik filtracji utworów wo-
donośnych wynosi 0,5-0,7 m/h, wodoprzewodność 20-60 m2/h. Struktury Oleśnicy oraz Nie-
ciszowa kontaktują się ze sobą na odcinku ok. 2 km, w rejonie miejscowości Smardzów-
Dobrzeń. Zbiornik międzymorenowy charakteryzuje się odmiennymi warunkami hydrogeolo-
gicznymi. Genetycznie związany jest ze zlodowaceniem środkowopolskim. Dno zbiornika 
tworzy warstwa glin zlodowacenia południowopolskiego. Nad nimi zalega dolna seria pia-
sków różnoziarnistych, miejscami ze żwirami, o zróżnicowanych miąższości od kilku do kil-
kunastu metrów. Przykrywa je poziom glin środkowopolskich miąższości kilku do dwudzie-
stu metrów. Nad nimi zalegają piaski i żwiry górne genetycznie związane z osadami wodno-
lodowcowymi oraz poziomy sandrowe. Miąższość górnej warstwy wynosi lokalnie do 20 m. 
W części północnej i zachodniej zbiornika pojawia się cienka warstwa lessów, tworząca wraz 
z osadami dolin rzecznych przypowierzchniowy poziom wód. W strefach wyerodowania glin 
środkowopolskich poziom ten pozostaje w bezpośredniej więzi hydraulicznej z poziomem 
międzymorenowym. Obszary wyerodowania glin zwałowych stanowią strefy okien hydrau-
licznych, w których warstwy piaszczyste bezpośrednio się ze sobą kontaktują. Poziom mię-
dzymorenowy charakteryzuje się słabszymi warunkami hydrogeologicznymi niż poziom ryn-
nowy. Współczynnik filtracji wynosi od 0,21 do 0,89 m/h a wodoprzewodność waha się od 4 
do 15 m2/h. Dla powierzchni zbiornika 262,0 km2 zasoby odnawialne wynoszą 41 887 m3/d 
(moduł 1,85 l/s/km2) natomiast zasoby dyspozycyjne 38 536 m3/d (moduł 1,74 l/s/km2). 

Dla GZWP nr 322 opracowano w 2006 r. „Dokumentację określającą warunki hydro-
geologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Oleśnica 
(GZWP nr 322)”. Opracowanie zostało przyjęte przez Komisję Dokumentacji Hydrogeolo-
gicznych przy Ministerstwie Środowiska. W 2011 r. opracowano dodatek do ww. dokumenta-
cji pt. „Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne 
dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Oleśnica (GZWP nr 322)”, 
którego celem było omówienie i ewentualne uszczegółowienie granic zbiornika oraz przed-
stawienie zasad ochrony środowiska i gospodarowania wodami na obszarze zbiornika. 
 
GZWP nr 320 Pradolina rzeki Odra (S Wrocław)  

Zbiornik został udokumentowany w 1997 r. w ramach regionalnej dokumentacji hy-
drogeologicznej obejmującej obszar niecki wrocławskiej (Krawczyk, 1996). Zasięg zbiornika 
został uszczegółowiony w stosunku do opracowania Kleczkowskiego, i po korekcie granic 
obejmuje obszar 231,2 km2. Zasoby odnawialne oceniono na 24 093 m3/d (moduł 1,21 
l/s/km2). Zlewnia Widawy znajduje się tylko fragmentarycznie w zasięgu zbiornika, w połu-
dniowej jej części. 

 
Częściowo na obszarze zlewni Widawy położony był także trzeciorzędowy GZWP nr 

321 Subzbiornik Kąty Wrocławskie-Oława-Brzeg-Oleśnica. Dokumentacja hydrogeologiczna 
niecki wrocławskiej określiła dokładniejsze granice tego zbiornika, w stosunku do opracowa-
nia Kleczkowskiego, jednak obecnie został on wykreślony z listy Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych. Początkowo powierzchnia zbiornika wynosiła 769 km2

, a szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne wynosiły 80 000 m3/d. Dokumentacja hydrogeologiczna niecki wrocławskiej 
zweryfikowała jednak te szacunki i wg badań modelowych zasoby odnawialne zbiornika wy-
niosły 19 398 m3/d (moduł 0,39 l/s/km2) natomiast zasoby dyspozycyjne wyniosły 9 415 m3/d 
(0,19 l/s/km2). 
 

W ANEKSIE 2 do niniejszej dokumentacji, jako załącznik graficzny nr 7, przedsta-
wione zostały główne zbiorniki wód podziemnych w zlewni Widawy. 
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Jednolite części wód podziemnych na obszarze zlewni Widawy 
 
Zlewnia Widawy znajduje się w zasięgu 1 jednolitej części wód podziemnych 

(JCWPd) nr 96. Powierzchnia JCWPd nr 96 wynosi 1744,6 km2. Wody podziemne występują 
w piaskach  czwartorzędowych i trzeciorzędowych - mioceńskich. Średni współczynnik fil-
tracji wynosi od 10-5

 do 10-6
 m/s. Liczba poziomów wodonośnych wynosi od 2 do 4, a miąż-

szość utworów wodonośnych waha się najczęściej do 0 do 10 m, od 10 do 20 oraz lokalnie 
powyżej 40 m. W nadkładzie warstwy wodonośnej występują najczęściej utwory słabo prze-
puszczalne. W czwartorzędzie występuje jeden poziom wodonośny związany głównie z ob-
szarem wysoczyznowym, a w rejonie Oleśnicy-Nieciszowa ze strukturami rynnowymi, gdzie 
utwory wodonośne osiągają największe miąższości dochodzące do 120 m. Miejscami utwory 
czwartorzędowe mogą mieć charakter nieprzepuszczalny. Poziom mioceński tworzy najczę-
ściej jedna, dwie, rzadziej trzy warstwy wodonośne, Wody szczelinowe w utworach triaso-
wych, stwierdzonych w części wschodniej są w znacznym stopniu zmineralizowane. W obrę-
bie JCWPd nr 96 występują dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: GZWP nr 320 „Pra-
dolina rzeki Odra” oraz GZWP nr 322 „Zbiornik Oleśnica”. 

 
4.1.4  Warunki glebowe 

 
Pod względem typologicznym gleb obszar zlewni Widawy jest dość zróżnicowany, co 

wynika przede wszystkim ze zmienności warunków geologicznych, ukształtowania terenu czy 
warunków wodnych, a także czynników klimatycznych. W zasięgu dna doliny Widawy, a 
także den większych jej dopływów, dominują powierzchniowo mady rzeczne, a więc gleby 
napływowe. Zwykle mady cechują korzystne walory użytkowe, gdyż są to gleby żyzne. Miej-
scowo w zasięgu podmokłych obniżeń terenu w dnach dolin występują również gleby pocho-
dzenia organicznego (np. mułowe czy torfowe), jednak ich udział jest niewielki.  

 
Odmienne warunki kształtowania gleb występują na terenach poza dolinnych. Dość 

znaczny jest tu udział gleb autogenicznych, tj. brunatnych oraz płowych, z których część, wy-
tworzona z pyłów czy piasków gliniastych, odznacza się wysokimi walorami użytkowymi. 
Dotyczy to zwłaszcza centralnej i wschodniej części Równiny Oleśnickiej oraz Wzgórz 
Trzebnickich, gdzie dominują gliny morenowe. Z uwagi również na występowanie lokalnie  
osadów piaszczystych i piaszczysto-żwirowych pochodzenia wodnolodowcowego, zaznacza 
się również udział gleb piaszczystych, suchych i mało urodzajnych. Zwykle są to gleby bieli-
cowe. Między Wrocławiem a Oleśnicą zaznacza się ponadto dość znaczny udział czarnych 
ziem wytworzonych z piasków, glin i iłów.  

 
4.1.5.  Warunki klimatyczne  
 

Zlewnia Widawy położona jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, przejścio-
wego z przewagą napływania mas powietrza atlantyckiego (masy powietrza polarnomorskie-
go). Według regionalizacji klimatycznej Dolnego Śląska Schmucka [1960] północny skrawek 
zlewni Widawy należy do stosunkowo chłodnego regionu Trzebnickiego, pozostałe obszary 
do najcieplejszego w tej części Polski regionu Nadodrzańskiego. W podziale klimatycznym 
Polski wg Wosia [1999] obszar obejmujący południowo-zachodnią część zlewni, leży w Re-
gionie Dolnośląskim Środkowym, część środkowa i północno-wschodnia do Regionu Połu-
dniowo Wielkopolskiego. 

Zlewnia Widawy na odcinku od ujścia do Odry do ujścia rzeki Dobra zalicza się do 
klimatu podgórskich nizin i kotlin o stosunkowo łagodnym klimacie charakteryzującym się 
najkrótszą zimą i najdłuższym latem w kraju. Występują tu bardziej korzystne dla rolnictwa 
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opady i najdłuższy okres wegetacyjny. Pozostałą część zlewni, od km 14,3 do źródeł, można 
zaliczyć do regionu Krainy Wielkich Dolin. Zlewnia Widawy leży w zachodniej części tego 
regionu i wyróżnia się cieplejszym, ale suchszym klimatem z wczesną wiosną i dłuższym 
okresem wegetacyjnym [Bac 1993]. 

Temperatura powietrza w obrębie zlewni Widawy nie wykazuje istotnego zróżnico-
wania [Radczuk red. 2008]. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 8,5°C. Przebieg rocznych 
temperatur jest typowy dla klimatu nizinnego Polski z minimum w styczniu i maksimum w 
lipcu.  

Opady atmosferyczne w zlewni Widawy cechuje duża zmienność czasowa i prze-
strzenna [Radczuk red. 2008]. Średnie roczne sumy opadów na przeważającej części zlewni 
wynoszą 570-620 mm. Najuboższa w opady jest najniższa, zachodnia część zlewni Widawy. 
Największe sumy roczne opadów zanotowano w okolicy Wzgórz Twardogórskich. 

 
4.1.6  Charakterystyka form ochrony przyrody, z uwzględnieniem szaty roślinnej i fauny 
 
Ogólne uwarunkowania florystyczno-faunistyczne 

 
Widawa w latach 70. została uregulowana prawie na całej długości biegu, podobnie jej 

większe dopływy. Mimo tych zmian o charakterze antropogenicznym dolina Widawy z jej 
licznymi dopływami, obfituje w bogate gatunkowo i cenne użytki zielone oraz obszary leśne. 
Na terenie doliny Widawy występuje ponad 300 gatunków roślin, 24 gatunki ryb, 14 gatun-
ków płazów, 5 gatunków gadów, ponad 40 gatunków ssaków i około 140 gatunków ptaków. 
Widawa jest rzeką o charakterze nizinnym, małych spadkach i szerokiej płaskiej dolinie, w 
której powstały warunki do tworzenia się siedlisk lasów łęgowych okresowo zalewanych 
przez wody powodziowe. W górnym biegu Widawa płynie doliną niewyraźną, miejscami 
podmokłą dochodzącą do 2 km szerokości. Starorzecza rozwinęły się jedynie w dolnym bie-
gu, gdzie w ramach regulacji odcinek ujściowy ujęto obwałowaniami na długości ok. 20 km. 
W rejonie przebiegu w okolicy Wrocławia i na ujściowym odcinku, zachowały się łąki wil-
gotne i podmokłe oraz kompleksy różnej wielkości lasów łęgowych, a także grądowych. Do-
pływy Widawy - Oleśnica i Dobra – mają szerokie meandrujące koryta, z licznymi starorze-
czami, w których występuje roślinność szuwarowa. Ponieważ tereny zurbanizowane stanowią 
nieznaczną część zlewni (ok. 6%), a dominują tereny o charakterze rolnym, zachowały się w 
dolinach liczne cenne przyrodniczo tereny.  

 
Rzeki stanowią przede wszystkim siedliska fauny wodnej, w tym zwłaszcza ryb, jak: 

koza złota, pstrąg potokowy, kleń, miętus, śliz i piskorz. Z kolei obszary dolin rzecznych, z 
terenami podmokłymi i licznymi drobnymi zbiornikami wodnymi, są dobrym siedliskiem 
fauny ziemno-wodnej, jak np. płazy. Zgodnie jednak z Opracowaniem ekofizjograficznym dla 
województwa dolnośląskiego (WBU Wrocław, 2005), zlewnia Widawy, a właściwie sama 
rzeka i jej dopływy, nie została zaliczona do posiadających wysokie walory przyrodnicze z 
punktu widzenia rybostanu. Nie jest to również obszar notowanego występowania najrzad-
szych w województwie (i kraju) gatunków płazów i gadów (salamandra, żółw błotny, gnie-
wosz plamisty). 

 
Wysokie zróżnicowanie siedliskowe oraz potencjał dla bytowania wielu gatunków 

fauny i flory, w tym rzadkiej o objętej ochroną, było podstawą objęcia różnorodnym formami 
ochrony przyrody najcenniejszych fragmentów zlewni Widawy.  
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Ostoje Natura 2000 
 

Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EWG wraz z Dyrektywa Ptasia 79/409/EWG są pod-
stawą utworzenia obszarów Natura 2000. W zlewni Widawy właśnie ostoje Natura 2000 są w 
największym stopniu związane z zasobami wodnymi zlewni i sposobem funkcjonowania go-
spodarki wodnej. W zlewni występują następujące obszary europejskiej sieci ekologicznej:  

 
Projektowane Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO): 

• Kumaki Dobrej (Kod obszaru: PLH020078),  
• Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (Kod obszaru: PLH020091), 
• Stawy w Borowej (Kod obszaru: PLH020045),  
• Lasy Grędzińskie (Kod obszaru: PLH020081), 
• Bierutów (Kod obszaru: PLH020065),  
• Dolina Widawy (Kod obszaru: PLH020036,  
• Grądy w Dolinie Odry (Kod obszaru: PLH020017).  

 
Ustanowione Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO): 

• Grądy Odrzańskie (Kod obszaru: PLB020002),  
 
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) proponowane przez organizacje pozarzą-

dowe: 
• Dolina Widawy i Oleśnicy (Kod obszaru: PL 147)  
• Wrocławskie Pola Irygacyjne kod obszaru: PL 167. 

 
W ANEKSIE 2 do niniejszej dokumentacji, jako załącznik graficzny nr 8, przedsta-

wione zostały  lokalizacje obszarów Natura 2000 w zlewni Widawy. 
Poniżej zestawiono najistotniejsze informacje o poszczególnych obszarach Natura 

2000, ze szczególnym wskazaniem zagrożeń dla poszczególnych obszarów. Ewentualne 
zmiany warunków siedliskowych w korycie i dolinie mogą prowadzić do przekształcenia sie-
dlisk, a w związku z tym zmianę obecnego stanu zachowania siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem ochrony w ostojach Natura 2000, zwłaszcza typowych dla dolin rzecznych. 

 
Kumaki Dobrej - Kod obszaru: PLH020078; powierzchnia 2094 ha 
 
Opis przyrodniczy: 
Obszar obejmuje dolinę rzeki Dobrej pomiędzy Bartkowem i Dobrzeniem oraz Dąbrowicą a 
Pawłowicami. Dolina rzeki Dobrej jest uregulowana, lecz występują tu liczne obniżenia wy-
pełnione wodą oraz stawy hodowlane, które stanowią doskonałe siedliska płazów. Występują 
tu bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej. 
Kolejnym walorem jest występowanie starych dębów ze stanowiskami pachnicy dębowej i 
kozioroga dębosza. Mimo bezpośredniej bliskości aglomeracji wrocławskiej i położeniem na 
terenach intensywnie wykorzystywanych rolniczo, dolina rzeki zachowała wiele walorów 
przyrodniczych. 
 
Zagrożenia: 
Do głównych zagrożeń należą: prowadzenie prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej nie 
uwzględniające charakterystyki ekologicznej i wymagań ochrony typu siedlisk występujących 
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w obrębie międzywala; prowadzenie prac leśnych w siedliskach leśnych nie uwzględniające 
wymagań ochrony danego typu siedliska, zwłaszcza usuwanie starych, próchniejących drzew; 
zaorywanie łąk i intensyfikacja gospodarki łąkarskiej; zalesianie łąk i polan; intensyfikacja 
gospodarki stawowej i niszczenie roślinności wodnej; funkcjonowanie rozległej piaskowni;  
intensyfikacja rolnictwa. 
 
Przedmioty ochrony ostoi: 
Typy siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

-  zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
-  niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatio-

ris) 
-  torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 
- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 
-  pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 
-  łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Popule-

tum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) - siedlisko prioryte-
towe 

-   łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
 
Gatunki zwierząt z Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Zał. I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG: 

-  mopek 
- traszka grzebieniasta  
-  kumak nizinny  
-  kozioróg dębosz 
-  pachnica dębowa - gatunek priorytetowy 

 
Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego Kod obszaru: PLH020091; powierzchnia 1118,8 ha 
 
Opis przyrodniczy: 
Obszar stanowi kompleks łąk kośnych wilgotnych i świeżych oraz szuwarów po obu stronach 
rzeki Oleśnicy i Boguszyckiego Potoku. Obejmuje on też las (w tym priorytetowe łęgi olszo-
wo-jesionowe) oraz w nieznacznym stopniu pola uprawne. Obszar obejmuje fragment doliny 
rzeki Oleśnicy i Boguszyckiego Potoku. Wody zajmują 2% obszaru, lasy - 36%, w tym igla-
ste i liściaste (łęgi olszowo-jesionowe) po 17% terenu, kompleks łąk 30%, a tereny rolne - 
32%. Ostoję rozcina w południowej części obwodnica miasta Oleśnica. Jest to jedno z dwóch 
w województwie dolnośląskim, najbardziej na zachód wysunięte stanowisko czerwończyka 
fioletka. Na łąkach rośnie rdest wężownik, roślina żywicielska gąsienic tego motyla. Żyją tu 
również licznie populacje trzepli zielonej, pachnicy dębowej, czerwończyka nieparka, kuma-
ka nizinnego, wydry i bobra. 
 
Zagrożenia: 
Obszar jest zagrożony przez zmianę sposobu użytkowania (zaoranie pod uprawy kukurydzy 
lub wierzby), przez meliorację oraz zmiany w stosunkach wodnych w dolinie Oleśnicy wsku-
tek budowy stawów prywatnych oraz obwodnicy drogowej miasta Oleśnica, a w przyszłości 
projektowanego zbiornika retencyjnego na rzece Oleśnicy. Ze względu na sąsiedztwo miasta i 
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wiosek, występuje też zagrożenie skażenia ściekami i nawozami, składowania odpadów, jak 
też wypalania traw na wiosnę. Istotnym problemem jest też zaniechanie użytkowania i zara-
stanie łąk przez olszę czarną, wierzby, trzcinę, nawłoć późną, sadźca konopiastego, wiązówkę 
błotną i ostrożenia polnego. Zwiększa się również presja miejscowej ludności poprzez zabu-
dowę i ruch weekendowy. Zbiorowiskom łęgowym zagraża prowadzenie na gruntach leśnych 
nieodpowiednich dla siedliska leśnego działań gospodarczych. 
 
Przedmioty ochrony: 
Typy siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

- wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) 
- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
- ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvule-

talia sepium) 
- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatio-

ris) 
- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Popule-

tum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) - siedlisko prioryte-
towe 

 
Gatunki zwierząt z Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Zał. I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG: 

-  mopek 
-  nocek duży 
-  bóbr europejski 
-  wydra 
-  traszka grzebieniasta  
-  kumak nizinny  
-  piskorz  
-  trzepla zielona  
-  czerwończyk nieparek  
-  pachnica dębowa  
-  czerwończyk fioletek  

 
Stawy w Borowej Kod obszaru: PLH020045; powierzchnia: 188,7 ha 
 
Opis przyrodniczy: 
Obszar położony na Równinie Oleśnickiej obejmuje prywatny kompleks 4 stawów rybnych o 
powierzchni 15 ha - 75% powierzchni, powstałych w XII-XIII wieku i od tego czasu nieprze-
rwanie użytkowanych. Gospodarka rybacka polega m.in. na okresowym spuszczaniu wody i 
odsłanianiu mulistego dna. Z cyklem gospodarki stawowej związane jest największe znane w 
Polsce stanowisko rośliny koleantusa delikatnego - masowo pojawia się na dnie spuszczanych 
stawów. Populacja liczy ponad 10000 osobników (zagęszczenie sięga 500 os./m2). Od utrzy-
mania tradycyjnej gospodarki stawowej zależy występowanie również innych rzadkich ga-
tunków roślin. 
 
Zagrożenia: 
Zmiana obecnej, ekstensywnej gospodarki stawowej - np. wzrost nawożenia. 
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Przedmioty ochrony: 
Typy siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

- brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 
Isoëto-Nanojuncetea 

 
Gatunki roślin z Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

-  koleantus delikatny 
 
Lasy Grędzińskie - Kod obszaru: PLH020081; powierzchnia: 3087,5 ha 
 
Opis przyrodniczy: 
Lasy Grędzińskie położone są na Równinie Oleśnicko-Bierutowskiej, w obrębie doliny Wi-
dawy oraz terenów do niej przyległych. Formacją roślinną, która dominuje w tym obszarze są 
bardzo zróżnicowane lasy: grądy, łęgi nadrzeczne i lasy aluwialne. Nieleśną część szaty ro-
ślinnej stanowią fitocenozy ze związku szuwarów wielkoturzycowych (szuwar turzycy błot-
nej, szuwar turzycy zaostrzonej, szuwar mozgowy), łąki trzęślicowe lub łąki świeże oraz łąki 
wilgotne. Stwierdzono tu występowanie sześciu siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a 
wśród nich zdecydowanie przeważają łęgi dębowe-wiązowo-jesionowe. Lasy Grędzińskie 
stanowią ważną ostoję licznych gatunków roślin chronionych, m.in.: goryczki wąskolistnej, 
podkolana białego, wawrzynka wilczełyko. Tereny obfitują także w liczne mokradła stano-
wiące miejsce występowania płazów i bezkręgowców z zał. II Dyrektywy Siedliskowej. 
 
Zagrożenia: 
Przede wszystkim wycinka wydzieleni ze starodrzewiem i wprowadzanie gatunków niezgod-
nie z siedliskiem; potencjalne zmiany w obrębie koryta Widawy i ograniczenie jej wylewów 
(z uwagi na budowę zbiorników retencyjnych i stawów hodowlanych w górnym biegu rzeki 
na terenie województwa opolskiego). Regulacje samego koryta w obrębie obszaru są dopusz-
czalne tylko w minimalnym zakresie, związanym wyłącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego, jednak w miarę możliwości należy stosować alternatywne środki 
ochrony p-pow.;  sukcesja wtórna i ekspansja gatunków obcych (dla siedlisk nieleśnych). 
 
Przedmioty ochrony: 
Typy siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

-  ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) - siedlisko 
priorytetowe 

-  niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
-  kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 
-  pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 
-  łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 
Gatunki zwierząt z Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Zał. I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG: 

-  mopek  
-  nocek duży  
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-  bóbr europejski  
-  wydra  
-  traszka grzebieniasta  
-  kumak nizinny  
-  trzepla zielona  
-  modraszek nausitous  
-  modraszek telejus  
-  czerwończyk nieparek  

 
Bierutów - Kod obszaru: PLH020065; powierzchnia: 223,5 ha 
 
Opis przyrodniczy: 
Bierutów jest kompleksem podmokłych łąk oraz pastwisk, znajdujących się po obu stronach 
rzeki Widawy. Ostoja obejmuje fragment rzeki poniżej Bierutowa (w okolicach wsi Kijowice, 
Kruszwice i Paczków). W części zachodniej obszar jest ograniczony od południa kanałem 
Nowej Widawy (Młynówki), od północy głównym korytem Widawy; część wschodnia jest 
ograniczona od południa Widawą a od wschodu i północy drogami polnymi oraz kanałem 
melioracyjnym. O szczególnym znaczeniu obszaru świadczy fakt, iż ma on kluczowe znacze-
nie dla przetrwania motyla: czerwończyka fioletka na Dolnym Śląsku (jest to ostatnie, po-
twierdzone po 1995 r. stanowisko tego gatunku w regionie. Ta licząca około 50 100 osobni-
ków populacja jest bardzo dobrze zachowana. W Polsce jego występowanie stwierdzono je-
dynie na niżu, przy czym populacje są małe, o dużym rozproszeniu, w związku z czym silnie 
zagrożone wyginięciem. Oprócz ochrony czerwończyka fioletka, znajdującego się w Załącz-
niku II Dyrektywy Siedliskowej, obszar ten ma na celu ochronę zespołu łąk wilgotnych z rde-
stem wężownikiem. Roślina ta jest bardzo rzadka na Dolnym Śląsku, a ponadto jest kluczowa 
dla przetrwania wspomnianego gatunku motyla. 
 
Zagrożenia: 
Głównym niebezpieczeństwem dla zachowania ostoi jest zanikanie naturalnych siedlisk wy-
stępowania gatunku, ze względu na który został ustanowiony obszar. Zanikanie tych siedlisk, 
czyli podmokłych łąk z rdestem wężownikiem, związane jest z osuszaniem terenów podmo-
kłych. Osuszanie to wynika z jednej strony z działań antropogenicznych, jak prace meliora-
cyjne, z drugiej zaś z coraz szybszej sukcesji drzew (związane z mniejszym wypasem bydła). 
Zagrożeniem może być ponadto wyłapywanie dorosłej postaci motyla przez kolekcjonerów, 
dla których jest to niezwykle atrakcyjny gatunek, ze względu na jego rzadkość i atrakcyjny 
wygląd. Sąsiedztwo miasta i wiosek powoduje zagrożenie zanieczyszczeniami komunalnymi, 
skażeniem oraz wypalaniem traw na wiosnę. Poważnym (potencjalnym) zagrożeniem są po-
nadto plany związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz plany budowy 
zbiorników retencyjnych na Widawie. 
 
Przedmioty ochrony: 
Typy siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

-   zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
-  ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuleta-

lia sepium) 
-  niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
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Gatunki zwierząt z Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Zał. I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG: 

-  bóbr europejski  
-  wydra  
-  różanka  
-  piskorz  
-  koza  
-  czerwończyk nieparek  
-  czerwończyk fioletek  

 
Dolina Widawy - Kod obszaru: PLH020036; powierzchnia: 1310,2 ha 
 
Opis przyrodniczy: 
Obszar rozciąga się wzdłuż rzeki Widawy aż do jej ujścia i dalej wzdłuż Odry (km 261-269), 
wzdłuż Lasu Rędzińskiego (w granicach administracyjnych Wrocławia). Obejmuje głównie 
obszary zalewowe w obrębie wałów, ale w niektórych miejscach wykracza poza wały (do 1,5 
km od doliny Odry). Pokrycie terenu stanowią przede wszystkim nadbrzeżne zbiorowiska 
roślinne, w tym lasy łęgowe - częściowo przesuszone i zgrądowiałe na obszarze poza wałami 
przeciwpowodziowymi. Typy siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 
pokrywają około 75% powierzchni obszaru. Najistotniejszą wartością są dobrze zachowane 
lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe (247 ha), zajmujące blisko 1/3 powierzchni obszaru; 
duży udział w pokryciu obszaru mają też grądy (208 ha) i ekstensywnie użytkowane łąki 
(około 120 ha). Niewielkie płaty zajmują łęgi wierzbowo-topolowe w różnych stadiach suk-
cesji, starorzecza, ziołorośla nadrzeczne, łąki selernicowe i trzęślicowe. Z gatunków najważ-
niejsze jest występowanie motyla barczatki kataks, a także nietoperza nocka łydkowłosego.  
W przypadku barczatki kataks jest to silna populacja i jedno z kilku znanych w Polsce stano-
wisk tego gatunku. 
 
Zagrożenia: 
Wartości przyrodnicze obszaru są zagrożone na skutek zbyt intensywnego rekreacyjnego 
użytkowania (Las Rędziński), także wędkarskiego (wydeptywanie roślinności nadbrzeżnej i 
wygniatanie jej w miejscach postoju i biwakowania, co może powodować wkraczanie inwa-
zyjnych synantropów). Zagrożeniem są również plany przekształcenia dolin Odry i Widawy, 
m.in. planowana budowa zbiornika w górnej części zlewni Widawy. Warto zaznaczyć, że 
istnieje dobra i nowatorska koncepcja ochrony przeciwpowodziowej doliny Widawy. 
 
Przedmioty ochrony: 
Typy siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

-  starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphe-
ion, Potamion 

-  zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
-  ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvule-

talia sepium) 
-  niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatio-

ris) 
- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 
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-  łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Popule-
tum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) - siedlisko prioryte-
towe 

-  łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
-  zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention 

p.p. 
-  łąki selernicowe (Cnidion dubii) 
-  pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 

 
Gatunki zwierząt z Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Zał. I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG: 

-  bóbr europejski  
-  wydra  
-  nocek duży  
-  nocek łydkowłosy  
-  traszka grzebieniasta  
-  kumak nizinny  
-  koza  
-  kiełb białopłetwy  
-  różanka  
-  piskorz  
-  przeplatka maturna  
-  modraszek telejus  
-  modraszek nausitous  
-  barczatka kataks  
-  pachnica dębowa - gatunek priorytetowy  
-  kozioróg dębosz  
-  mopek  
-  koza złotawa  
-  czerwończyk nieparek  

 
Oprócz powyższych, w obszarze występują gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 
nie będące przedmiotem ochrony w ostoi siedliskowej: trzmielojad, kania czarna, zimorodek,  
dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, podróżniczek, muchołówka białoszyja,  
gąsiorek.  
 
Grądy w Dolinie Odry - Kod obszaru: PLH020017; powierzchnia: 8348,9 ha 
 
Opis przyrodniczy: 
Obszar kilka kompleksów leśnych w dolinie Odry pomiędzy Wrocławiem a Oławą. Obszar o 
dużej mozaice siedlisk - od suchych muraw przez łęgi i grądy po fragmenty borów na wy-
dmach piaszczystych po roślinność wodną i szuwarową starorzeczy i oczek wodnych. Do 
obszaru włączono również fragmenty samej doliny rzecznej. Duża część fitocenoz łęgowych 
jest przekształcona w wyniku odcięcia od zalewów po obwałowaniu koryta Odry, jednak przy 
największych powodziach są one zalewane. Śródleśne polany wyróżniają się bogatą florą, a 
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ich najcenniejsze fragmenty zachowały się na terenach wodonośnych Wrocławia. Bogata ro-
ślinność wodna i mokradłowa - na tym terenie znajduje się m.in. jedno z najlepiej zachowa-
nych stanowisk kotewki orzecha wodnego w dolinie Odry. Łącznie zidentyfikowano tu 8 ro-
dzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 
 
Zagrożenia: 
Do najpoważniejszych zagrożeń dla tego terenu należą: naturalna sukcesja w wyniku zaprze-
stania użytkowania fitocenoz łąkowych i pastwiskowych, zaorywanie łąk, zręby zupełne i 
osuszanie podmokłych fragmentów lasów, eksploatacja piasku i żwiru, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych ściekami komunalnymi, dzikie wysypiska śmieci, niekontrolowana tury-
styka i wędkarstwo, inwestycje związane ze zmianą koryta Oławy, zamiana gruntów rolnych 
na działki budowlane. Dolina podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 
Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają utrzymy-
wania ich w należytym stanie technicznym. Prace z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 
dotyczą różnych fragmentów doliny rzecznej. Przy ich wykonywaniu powinna zostać zacho-
wana dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny i nie pogorszenie stanu za-
chowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru 
Natura 2000. 
 
Przedmioty ochrony: 
Typy siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

-  wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) 
-  starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphe-

ion, Potamion 
-  ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) - siedlisko 

priorytetowe 
-  zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
-  ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvule-

talia sepium) 
-  łąki selernicowe (Cnidion dubii) 
-  niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatio-

ris) 
-  górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i me-

chowisk 
- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 
-  łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Popule-

tum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) - siedlisko prioryte-
towe 

-  łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
 
Gatunki zwierząt z Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Zał. I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG: 

-  mopek  
-  nocek łydkowłosy  
-  nocek duży  
-  bóbr europejski  
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-  wydra  
-  traszka grzebieniasta  
-  kumak nizinny  
-  kiełb białopłetwy  
-  różanka  
-  piskorz  
-  koza złotawa  
-  koza  
-  przeplatka maturna  
-  modraszek telejus  
-  czerwończyk nieparek  
-  modraszek nausitous  
-  barczatka kataks  
-  pachnica dębowa - gatunek priorytetowy  
-  kozioróg dębosz  
-  rybołów  
-  boleń  

 
Oprócz powyższych, w obszarze występują gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 
nie będące przedmiotem ochrony w ostoi siedliskowej: bączek, bocian biały, bocian czarny, 
kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, zielonka, derkacz, żuraw, lelek, zimoro-
dek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, jarzębatka, muchołówka 
mała, muchołówka białoszyja, gąsiorek, ortolan.  
 
Grądy Odrzańskie - Kod obszaru: PLB020002; powierzchnia: 19999,3 ha 
 
Opis przyrodniczy: 
Obszar obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry w jej środkowym biegu, stanowią-
cy fragment Pradoliny Wrocławskiej. Zaczyna się kilka kilometrów za Opolem, kończy przed 
Wrocławiem. Dolina pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy 
składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo-grabowych, zachowały się jednak 
niewielkie fragmenty zadrzewień olszowo-wiązowych i wierzbowo-topolowych (charaktery-
stycznych dla dolin dużych rzek). Na tym odcinku doliny znajduje się wiele starych koryt 
rzecznych Odry i jej dopływów, pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmelioro-
wany. Jest to obszar bardzo istotny dla ochrony ptaków na Dolnym Śląsku. W Grądach Od-
rzańskich występują 22 zagrożone gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Wystę-
puje tu duże zagęszczenie bociana czarnego i dzięcioła średniego. 
 
Zagrożenia: 
Do najpoważniejszych zagrożeń należą: intensywna gospodarka rolna, scalanie pól i likwida-
cja miedz; zanieczyszczenia wód; osuszanie terenu; intensywna gospodarka leśna, wycinanie 
starych drzew. 
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Przedmioty ochrony: 
Gatunki zwierząt z Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Zał. I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG: 

-  ortolan  
-  gąsiorek  
-  muchołówka mała  
-  muchołówka białoszyja  
-  jarzębatka  
-  lerka  
-  dzięcioł średni  
-  dzięcioł zielonosiwy  
-  dzięcioł czarny  
-  zimorodek  
-  lelek  
-  derkacz  
-  zielonka  
-  żuraw  
-  błotniak stawowy  
-  kania czarna  
-  kania ruda  
-  trzmielojad  
-  bielik  
-  bocian czarny  
-  bocian biały  
-  bączek  

 
Oprócz powyższych gatunków ptaków, w obszarze występuje minóg strumieniowy, gatunek 
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, nie będący jednak przedmiotem ochrony w ostoi pta-
siej.  
 
Dolina Widawy i Oleśnicy Kod obszaru: PL147; powierzchnia: 972 ha 
 
Obszar ostoi ptasiej proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA 
 
Opis przyrodniczy: 
Teren ten cechuje się gęstą siecią hydrograficzną, której główną oś wyznacza rzeka Widawa 
wraz ze zlewniami pięciu mniejszych dopływów. Najcenniejszym siedliskiem są zalewowe 
łąki, które w okresie wiosennym stanowią miejsca gromadzenia się dużych stad gęsi, kaczek i 
ptaków siewkowych oraz są lęgowiskiem ptaków terenów podmokłych. Opisywany obszar 
położony jest na wschód od Wrocławia w międzyrzeczu Widawy i Oleśnicy. Skraje ostoi wy-
znaczają wsie Brzezia łąka, Dobrzykowice, Krzyków i Chrząstawa. Ostoja obejmuje szeroką i 
silnie zabagnioną dolinę rzeczną. Widawa wylewa regularnie kilka razy w roku, co przy braku 
dróg i mostów sprawia, iż obszar ten jest słabo dostępny. Dominującą formą użytkowania są 
łąki i pastwiska, a w południowej części w okolicach wsi Dobrzykowice także pola uprawne, 
które powstały po przekształceniu łąk wykorzystywanych w przeszłości jako pola irygacyjne. 
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W latach 90. zaprzestano kośnego i pastwiskowego użytkowania łąk oraz prowadzenia zabie-
gów melioracyjnych, w wyniku czego doszło do wtórnego, silnego zabagnienia i powstania 
lokalnie trwałych, całorocznych rozlewisk, na których obecnie gniazduje szereg gatunków 
ptaków wodnych, w tym trzy gatunki perkozów. Wiosną, w okresie wysokich stanów Wida-
wy, większość gruntów ornych i łąk zostaje zalana; gromadzą się tam na nocleg i żerowanie 
duże stada gęsi, kilka gatunków kaczek, a także ptaków siewkowych, m.in. siewek złotych i 
czajek. W miejscach o wysokim poziomie wód wytworzyły się zbiorowiska roślinności ba-
giennej, głównie turzycowiska, w tym zespól turzycy wielkiej. Wszystkie siedliska mają cha-
rakter mozaikowy. Przy ciekach i rowach występują płaty trzcinowisk, niewielką powierzch-
nię zajmują też zbiorowiska zaroślowe o charakterze łęgowym z dominującymi wierzbami, 
topolami i olchą czarną. 
 
Zagrożenia: 
Kluczowe zagrożenia w ostoi: osuszenie łąk i zastoisk wody na skutek udrożnienia kanałów 
melioracyjnych; powolny proces sukcesji, w tym ekspansja nawłoci i rozwój roślinności 
drzewiastej; zaorywanie i zamiana łąk na pola uprawne. Inne ważne zagrożenia w ostoi: ·  
urbanizacja i budowa sieci drogowej; zaśmiecanie i nielegalne składowanie śmieci; prace me-
lioracyjne; szybki rozwój zabudowy mieszkaniowej wokół wsi Dobrzykowice, w mniejszym 
stopniu także wokół Brzeziej łąki; płoszenie ptaków w wyniku penetracji terenu przez ludzi 
— dotyczy to głównie rejonu Dobrzykowic; polowania. 
 
Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi: 
 
Gatunki zwierząt z Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Zał. I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG: 

-  batalion  
-  bąk  
-  bielik  
-  błotniak stawowy  
-  cyraneczka  
-  cyranka  
-  czajka  
-  derkacz  
-  dzięcioł zielonosiwy  
-  gąsiorek  
-  gęgawa  
-  gęś białoczelna  
-  gęś zbożowa  
-  jarzębatka  
-  krwawodziób  
-  bekas kszyk  
-  łabędź niemy  
-  płaskonos  
-  podróżniczek  
-  siewka złota  
-  świstun  
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-  zimorodek  
-  żuraw  
-  rożeniec  
-  perkoz rdzawoszyi  
-  bekasik  
-  dudek  
-  świerszczak  
-  strumieniówka  
-  brzęczka  
-  wąsatka  
-  srokosz  

 
Wrocławskie Pola Irygacyjne Kod obszaru: PL167; powierzchnia: 1119 ha 
 
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA. 
Obszar nie leży w obrębie zlewni Widawy, natomiast bezpośrednio z nią sąsiaduje, poza tym 
granic obszaru proponowanego nie należy traktować jako ostatecznych (mogą one ulec w 
przyszłości zmianie). 
 
Opis przyrodniczy: 
Niewielka ostoja obejmująca pola irygacyjne we Wrocławiu służące jako naturalna oczysz-
czalnia ścieków. Są to głównie siedliska łąkowe, a także mozaika trzcinowisk, osadników i 
zadrzewień. Jedno z najważniejszych w Polsce miejsc gniazdowania podróżniczka - którego 
populacja wzrastała w ciągu ostatnich lat, osiągając maksymalną liczebność (ok. 95 par) w 
2009 roku - a także ważne regionalnie miejsce postoju dla migrujących ptaków siewkowych. 
Pola irygacyjne położone są w północnej, peryferyjnej części Wrocławia, zajmując obszar ok. 
1110 ha. Jest to siedlisko ukształtowane w wyniku działalności człowieka - w drugiej połowie 
19. wieku pola irygacyjne zostały założone jako naturalna oczyszczalnia ścieków, po uprzed-
nim zniwelowaniu naturalnych pozostałości koryt rzek Odry i Widawy. W procesie oczysz-
czania ścieki przechodzą przez system osadników, które przy niskim poziomie wód stanowią 
atrakcyjne miejsce żerowania i odpoczynku dla wielu gatunków ptaków wodnobłotnych, w 
tym lianie przelatujących przez ten obszar ptaków siewkowych. Najbardziej rozpowszechnio-
nym siedliskiem są tu łąki (ok. 80% całości terenu), które poprzecinane są gęstą siecią ro-
wów. Część najniżej położonych łąk jest regularnie irygowana ściekami i charakteryzuje się 
bardzo uproszczonym składem runi. Wyżej położone powierzchnie łąkowe, na których nie 
prowadzi się zalewów ściekami, są zdecydowanie bardziej urozmaicone florystycznie i wy-
stępuje tutaj szereg gatunków roślin zielnych typowych dla łąk świeżych; obydwa te rodzaje 
łąk są regularnie koszone co najmniej raz w roku. Ponadto niewielka część łąk wyłączona 
została z rolniczego użytkowania, co sprawiło, że pojawiła się na nich roślinność ruderalna 
(wrotycz, nawłocie), a miejscami także samorzutnie rozprzestrzeniające się krzewy głogu 
jednoszyjkowego i tarniny. Nieużytkowane łąki zlokalizowane są głównie wzdłuż linii kole-
jowej Wrocław-Poznań, pomiędzy osiedlami Lipa Piotrowska i Świniary. Najcenniejszymi 
siedliskami dla awifauny lęgowej są trzcinowiska. Ich struktura jest bardzo urozmaicona, wy-
stępują tutaj zarówno zwarte łany trzcin na suchym podłożu, jaki mozaikowate układy roślin-
ności bagiennej, z trzciną, palką szerokolistną, tatarakiem, a lokalnie także z płatami turzyc. 
Trzcinowiska położone są w terenie otwartym w otoczeniu łąk, tylko wokół niektórych wy-
stępują niewielkie skupiska drzew. Większe obszary leśne graniczą z ostoją od północy oraz 
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południa i zachodu. Teren ten nie jest zamieszkany, a niewielkie osiedla mieszkaniowe znaj-
dują się poza jego granicami. 
 
Zagrożenia: 
Kluczowe zagrożenia w ostoi: lądowienie i osuszanie wielu trzcinowisk, a także zmniejszanie 
się powierzchni łąk; irygowanych ściekami spowodowane spadkiem w ostatnich latach ilości 
ścieków dopływających na teren pól irygacyjnych; budowa obwodnicy autostradowej Wro-
cławia, która wiosną 2009 roku po ciągnęła za sobą likwidację jednego z największych trzci-
nowisk (6,56 ha); duże inwestycje budowlane związane z rozbudową osiedli mieszkaniowych 
w południowej części pól irygacyjnych. Inne ważne zagrożenia w ostoi: zaniechanie użytko-
wania kośnego łąk, co prowadzi do ekspansji inwazyjnych gatunków roślin, głównie wroty-
cza; nadmierne natężenie ruchu kołowego na nieprzystosowanych, wąskich drogach o bruko-
wanej nawierzchni; nadmierna penetracja siedlisk lęgowych i niepokojenie ptaków w okresie 
lęgowym przez obserwatorów i amatorów fotografii; zbyt wysoki poziom wód ściekowych w 
osadnikach, co ogranicza powierzchnię żerowisk dla migrujących siewkowych. 
 
Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi: 
 
Gatunki zwierząt z Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Zał. I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG: 

-  błotniak stawowy  
-  brodziec piskliwy  
-  cyraneczka  
-  derkacz  
-  kropiatka  
-  krwawodziób  
-  bekas kszyk  
-  łęczak  
-  podróżniczek  
-  żuraw  
-  świerszczak  
-  brzęczka  
-  wąsatka  

 
 
Rezerwaty przyrody 
 
Torfowisko koło Grabowa 
 
Rezerwat został utworzony w 1980 r. i ma powierzchnię 4,2 ha. Głównym przedmiotem 
ochrony jest torfowisko przejściowe z wełnianką pochwowatą.  
 
Studnica  
 
Został utworzony w 1962 r. i ma powierzchnię 5,78 ha. Przede wszystkim są to lasy mieszane 
jodły i świerka oraz sosny.  
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Gola (Rezerwat nie leży w zlewni Widawy, natomiast przylega do jej granic) 
 
Rezerwat o powierzchni 11,70 ha, utworzony w 1954 r. Rezerwat założono w celu ochrony 
fragmentów lasu mieszanego z udziałem jodły oraz ochrony gatunków roślin takich jak: sta-
rzec gajowy, borówka czarna, fiołek leśny, konwalijka dwulistna, trzciniak owłosiony, bagno 
zwyczajne.  
 
Bukowy Las w Skarszynie  
 
Rezerwat o powierzchni 23,7 ha został założony w 1980 r. Służy on ochronie naturalnego lasu 
bukowego (rosną tu ponad stuletnie okazy buka zwyczajnego, dębu bezszypułkowego, grabu, 
lipy oraz rzadkie gatunki roślin zielnych).  
 
 
Istniejące obszary chronionego krajobrazu 
 
Lasy Stobrawsko-Turawskie 
 
Obejmują obszar o powierzchni 118.367 ha, z którego wyłączone są tereny wybranych miej-
scowości. Główną cechą tego rozczłonkowanego, stanowiącego pozostałość po Puszczy Ślą-
skiej obszaru, są dość dobrze zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy. Wy-
stępują tu siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeżego, z dominacją drzewostanu so-
snowego, natomiast w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się ich najcenniejsze fragmenty, 
których unikatowość związana jest z okresowymi zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza 
nimi buczyny, dąbrowy i liściaste lasy mieszane. Walory te podkreślają: niezliczona ilość 
bogatych w ekosystemy łąkowe cieków, obfitość terenów zabagnionych i podmokłych, staro-
rzecza, źródła i stawy, a także polodowcowe moreny i wydmy (głównie w dolinach Bogacicy, 
Budkowiczanki i Stobrawy). Wszystko to stanowi o wysokich walorach krajobrazowych i 
środowiskowych tego nieskażonego terenu, uznawanego za jeden z najcenniejszych obszarów 
Śląska Opolskiego. Wyjątkowe urozmaicenie przyrodnicze sprawia, że na obszarze Lasów 
Stobrawsko-Turawskich występuje bogactwo świata fauny i flory, w tym wiele charaktery-
stycznych dla nizinnych środowisk leśnych i łąkowych gatunków rzadkich, częściowo lub 
całkowicie chronionych. W obrębie zlewni Widawy obejmują jej południowo-wschodni 
fragment. 
 
Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska 
 
Obszar o łącznej powierzchni 87 tys. ha. Lasy stanowią prawie połowę obszaru, łąki i pastwi-
ska około 18%, a wody ponad 2%. Wyznaczenie tego obszaru, ma na celu zabezpieczenie 
przed zniszczeniem, bądź degradacją walorów przyrodniczych, uwzględnienie ich znaczenia 
jako terenów przydatnych do zaspokajania ważnych potrzeb społecznych w zakresie regene-
racji przyrody. O powołaniu obszaru chronionego krajobrazu zadecydowały walory estetycz-
no-widokowe krajobrazu, zróżnicowanie występujących ekosystemów, rzeźba terenu, złożona 
sieć cieków, rowów i kompleksów stawowych, charakter oraz stan szaty roślinnej. W obrębie 
zlewni Widawy obszar obejmuje jedynie niewielki fragment terenu w źródliskowej strefie 
Widawy. 
 
Wzgórza Trzebnickie 
 
Utworzony w 1999 roku obszar zajmuje powierzchnię 3440 ha. Obszar został objęty ochroną 
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z uwagi na wyjątkowy, bardzo zróżnicowany krajobraz oraz zmienność i bogactwo ekosyste-
mów. Duże niezabudowane przestrzenie powodują, że obszar może pełnić funkcję korytarza 
ekologicznego. W obrębie zlewni Widawy obszar obejmuje jedynie fragmenty jej prawych 
dopływów na południe od Trzebnicy.  
 
W ANEKSIE 2 do niniejszej dokumentacji, jako załącznik graficzny nr 9, przedstawione 
zostały lokalizacje form ochrony przyrody w zlewni Widawy. 
 
 
Projektowane obszary chronionego krajobrazu 
 
Projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawy”  
 
Obszar położony jest w północnej części Niziny Śląskiej, w obrębie dwóch makroregionów 
fizyczno-geograficznych: Równiny Oleśnickiej oraz pradoliny Wrocławskiej [Kondracki 
2002]. W przypadku utworzenia powyższego OChK zostaną objęte ochroną zbiorowiska le-
śne - fragmenty lasów grądowych, dąbrów oraz łęgów z wiekowym drzewostanem o składzie 
zbliżonym do naturalnego. Występują w nich takie gatunki chronione jak: kruszyna pospolita, 
kalina koralowa, porzeczka czarna, kopytnik pospolity, konwalia majowa i listeria jajowata. 
Drugą grupę cennych florystycznie zbiorowisk stanowią ekstensywnie użytkowane łąki, na 
których rosną przedstawiciele roślin storczykowatych: storczyk plamisty, storczyk szeroko-
listny. Na terenie OChK „Dolina Widawy” występuje 16 gatunków roślin prawnie chronio-
nych, z tego 8 objętych ochroną całkowitą, a 8 ochroną częściową. Występują tu także liczne 
gatunki zwierząt znajdujących się w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Wyróżniono czte-
ry rejony o szczególnym znaczeniu ze względu na bogactwo występujących gatunków fauny: 
kompleks leśny koło Borowy Oleśnickiej i Rakowa ze stawami, łąki nad rzeką Widawą, 
kompleks leśny koło Kątnej w dolinie Widawy, kompleks leśny poniżej Grędziny [Jankow-
ski, 1998]. 
 
Projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Dobrej”  
 
Położony jest w północno-zachodniej części Niziny Śląskiej, w obrębie Równiny Oleśnickiej 
[Kondracki, 2002]. Obszar wyróżnia się stosunkowo dużą lesistością na tle intensywnie użyt-
kowanych terenów sąsiednich. W przypadku utworzenia powyższego OChK zostaną objęte 
ochroną zbiorowiska leśne (fragmenty zachowanych lasów grądowych oraz łęgów z drzewo-
stanem zbliżonym do naturalnego). Notuje się tutaj takie gatunki roślin chronionych jak: kru-
szyna pospolita, kalina koralowa, porzeczka czarna, kopytnik pospolity i konwalia majowa. 
Innym zbiorowiskiem cennym florystycznie są ekstensywnie użytkowane łąki, na których 
rosną przedstawiciele roślin storczykowatych: storczyk plamisty, storczyk szerokolistny. Na 
obszarze OchK „Dolina Dobrej” zanotowano 19 gatunków roślin prawnie chronionych (10 
częściowo i 9 całkowicie). Największe skupienia roślin chronionych znajdują się w komplek-
sie leśno-łąkowym pomiędzy Łoziną a Bukowiną i kompleksie leśno-stawowym pomiędzy 
Ramiszowem a Pruszowicami. Teren ten jest także bardzo wartościowy pod względem bogac-
twa gatunków zwierząt. Na uwagę zasługują trzy gatunki z polskiej Czerwonej Księgi Zwie-
rząt: bąk, kania rdzawa i wydra [Jankowski, 1998].  
 
Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe 
 
Zidentyfikowano jeden istniejący Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wyspa na rzece Wi-
dawie”. Jest to obszar położony w Namysłowie, w województwie opolskim, o powierzchni 
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4,0 ha. Chroniony ze względu na unikalne walory krajobrazowe rozlewiska Widawy z wyspą 
porośniętą drzewostanem łęgowym.  
 
Użytki ekologiczne 
 
W zlewni Widawy wyróżniono cenne przyrodniczo obszary w postaci użytków ekologicz-
nych. Należą do nich m.in. związane ze środowiskiem wodnym:  

• Staw Olszyca - dwa stawy, z cenną roślinnością wodną, błotną i bagienną oraz 
licznymi gatunkami zwierząt;  

• Łozioskie mokradła – łąki i lasy obszaru źródliskowego, niewielkiego dopływu 
Dobrej;  

• Mokradła Boguszyckie – łaki podmokłe, szuwary, łąki ziołoroślowe;  
• Olsy Sokołowskie – obszary przystrumykowe łęgów olszowo – jesionowe;  
• Łąka Oleśnicka – obejmująca silnie podmokłe tereny (4,73 ha), w tym gatunki 

śnieżyczka przebiśnieg i kalina koralowa.  
 
Inne formy ochrony przyrody 
 
W zlewni Widawy zlokalizowane są liczne pomniki przyrody m.in. dąb szypułkowy - w miej-
scowościach: Domaszczyn, Oleśnica, na trasie Budziejowice-Łozina, Bierutów, Drołtowice, 
Syców, na trasie Komorów – Międzybórz, buk zwyczajny – w miejscowościach – Oleśnica, 
Syców; cis pospolity – w miejscowości – Dobroszyce; klon zwyczajny – w miejscowościach 
– Drołtowice, Syców; klon jaworowy - w miejscowościach – Syców; platan klonolistny - w 
miejscowościach – Syców; sosna czarna w miejscowościach – Drołtowice, lipa drobnolistna 
w miejscowościach – Radzowice czy założenia parkowe – w miejscowościach – Stradomia 
Wierzchnia i Ostrowina.  
 
4.1.7 Charakterystyka powiązań przyrodniczych – znaczenie dolin rzecznych jako korytarzy 

ekologicznych 
 

Doliny, zarówno głównego cieku - Widawy, jak i  jej dopływów, są ważnymi koryta-
rzami ekologicznymi. 

 
Dolina Widawy stanowi korytarz ekologiczny rangi regionalnej, co wiązane jest z kilkoma 
czynnikami: łączy odmienne regiony fizyczno-geograficzne, jak typowo nizinny Równiny 
Oleśnickiej z obszarem wyżynnym, w szczególności Wzgórz Tarnogórskich; ponadto stanowi 
o powiązaniach przestrzennych z doliną Odry, a więc podstawowym korytarzem ekologicz-
nym regionu (korytarz rangi międzynarodowej), umożliwiając migrację szeregu gatunków; w 
szczególności jednak dolina jest strukturą ekologiczną łączącą izolowane przestrzennie przy-
rodnicze obszary objęte ochroną, w tym ostoje Natura 2000 obejmujące zasięgiem dolinę: 
SOO Dolina Widawy, SOO Lasy Grędzińskie, SOO Bierutów.  
 
Dolina Oleśnicy i dolina Dobrej, mają podobne znaczenie i rangę jak dolina Widawy, chociaż 
są to doliny mniejsze. Również one łączą obszary nizinne z wyżynnymi, w tym przypadku 
Wzgórzami Twardogórskimi i Wzgórzami Trzebnickimi, a ponadto w ich zasięgu również 
walory przyrodnicze pozwoliły na zakwalifikowanie ich fragmentów do ostoi siedliskowych 
Natura 2000: Oleśnica – SOO Lasy Grędzińskie w rejonie ujścia rzeki do Widawy, Dolina 
Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego; Dobra – Kumaki Dobrej (w tym przypadku dolina łączy 
dwa izolowane przestrzennie powierzchnie wymienionej ostoi). 
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Pozostałe doliny rzeczne mają mniejsze, tj. lokalne znaczenie jako korytarze ekologiczne, 
jednak są one istotne dla zachowania ogólnej wartości przyrodniczej całej zlewni Widawy, 
umożliwiając rozprzestrzenianie gatunków fauny i flory poprzez łączność z doliną główną 
oraz innymi typami ekosystemów, również pozadolinnymi.  
 
4.1.8 Charakterystyka zagospodarowania terenu oraz wykorzystania zasobów naturalnych 
 
Zagospodarowanie terenu 
 

Zlewania rzeki Widawy zlokalizowana jest w południowo-zachodniej Polsce, w wo-
jewództwach dolnośląskim, opolskimi i wielkopolskim. W zlewni Widawy położone są po-
wiaty: oleśnicki, wrocławski, namysłowski, kępiński, trzebnicki, oławski oraz powiat miasta 
Wrocław. Z 20 gmin – pięć (Bierutów, Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Oleśnica, Syców) nale-
ży do powiatu oleśnickiego, trzy (Czernica, Długołęka) do wrocławskiego, trzy (Wilków, 
Namysłów, Domaszowice) do namysłowskiego, cztery (Perzów, Baranów, Rychtal, Bralin) 
do kępińskiego, trzy (Wisznia Mała, Zawonia, Trzebnica) do trzebnickiego, jedna (Jelcz-
Laskowice) do oławskiego oraz fragment Wrocławia do powiatu miejskiego Wrocław. Naj-
większą powierzchnię w zlewni Widawy zajmuje gmina Oleśnica (234,4 km2), a najmniejszą 
gmina Zawinia (7,9 km2). 

 
Zagospodarowanie obszaru zlewni jest bardzo zróżnicowane. Dominującą jednak for-

mą użytkowania terenu w zlewni Widawy jest zagospodarowanie rolnicze – tj. grunty orne, 
które przeważają obszarowo w centralnej części zlewni. Związane jest to z występowaniem 
korzystnych warunków agroekologicznych w zasięgu Równiny Oleśnickiej. Obszary rolnicze 
stanowią ponad połowę dorzecza Widawy (>70%). Druga formą zagospodarowania pod 
względem powierzchniowym są w zlewni tereny leśne, które zajmują ok. 22% jej powierzch-
ni. Większe powierzchnie leśne występują w północnej części zlewni, w mniejszym stopniu 
również w części południowej, gdzie graniczą lub obejmują zasięgiem dolinę Widawy. Pozo-
stałe formy zagospodarowania zajmują już zdecydowanie mniejsze powierzchnie. Należą do 
nich głównie tereny zabudowane, obejmujące zarówno większe jednostki miejskie, jak i małe 
miasta i zwartą zabudowę wiejską. W następnej kolejności są to tereny wód związane z wo-
dami płynącymi, a także ze zbiornikami wodnymi – tu głównie rejon Borowej, czy Szczo-
drych.  

 
Charakterystyka społeczno-gospodarcza 
 

W obrębie zlewni Widawy największa gęstość zaludnienia występuje w gminach 
miejskich takich jak: Wrocław, Oleśnica, Namysłów, Jelcz-Laskowice i Bierutów, co jest 
oczywiste z uwagi na wielkość miast. Mniejszym stopniem zaludnienia odznacza sie gmina 
Długołęka, Czernica, Baranów.  Z kolei najmniejsza gęstość zaludnienia dotyczy posotałych 
gmin, zwłaszcza gminy: Zawonia, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Wilków, Domaszowice. Na 
obszarze zlewni średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 148 osoby/km2. 

Obszar zlewni Widawy nie należy do silnie uprzemysłowionych. Na obszarze zlewni 
rozwinięty jest przede wszystkim przemysł energetyczny, chemiczny i maszynowy, a poza 
tym tworzyw sztucznych, spożywczy, drzewny, ceramiczny, materiałów budowlanych, prze-
twórstwo rolne i inne. Przy czym duże zakłady przemysłowe zlokalizowane są głównie w 
obrębie aglomeracji miejskiej Wrocław, a także w obszarach miejskich położonych w zlewni 
Widawy (Bierutów, Jelcz-Laskowice, Oleśnica i Namysłów) oraz przy głównych szlakach 
komunikacyjnych. 
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Zasoby naturalne – surowce mineralne 
 

W zlewni Widawy występuje szereg udokumentowanych bądź też jedynie wstępnie 
rozpoznanych złóż surowców naturalnych. W poszczególnych gminach są to:   

• Dziadowa Kłoda: złoża piasków, iłów jeziornych, glin morenowych i torfów, z 
czego eksploatowane są tylko piaski; 

• Perzów: udokumentowane złoża kopalin stanowią: złoże „Koza Wielka” – su-
rowców ilastych ceramiki budowlanej, złoże „Turkowy” – złoże kruszywa natu-
ralnego, złoże „Zbyczyna” – złoże kruszywa naturalnego (piasku). W gminie nie 
ma wyznaczonych terenów górniczych. Stwierdza się niekoncesjonowane wy-
dobycie kruszywa w rejonie Trębaczowa i Domasłowa. 

• Bralin: złoże „Wernikopole” i w Nowej Wsi Książęcej- kruszywo naturalne, su-
rowce energetyczne - torf w postaci złoża „Baranów” i „Bralin”; 

• Rychtal: udokumentowane złoża kopalin: kruszywo naturalne oraz glina zwało-
wa; 

• Namysłów: złoże piasku w Jastrzębiu ma charakter warunkowy i nie jest eksplo-
atowane; 

• Domaszowice: teren gminy jest słabo rozpoznany pod względem występowania 
surowców mineralnych.  Na lokalne potrzeby eksploatowano żwiry i piaski; 

• Twardogóra: eksploatacja piasku i żwiru w (zlewnia Widawy): Grabowno Wiel-
kie, Sądrożyce, Chełstów; 

• Oleśnica: nie występują udokumentowane złoża surowców naturalnych o zna-
czeniu przemysłowym. 1 czynna kopalnia kruszywa naturalnego (piasku i żwiru) 
we wsi Ligota Wielka; 

• Jelcz-Laskowice: Ekspolatacja piasków i pospółki z 5 złóż; jedno (zlewnia Wi-
dawy) w Minkowicach Oławskich; 

• Czernica: obszar ubogi w surowce mineralne. Jedynie piaski i żwiry rzeczne 
wydobywane w rejonie Chrząstawy Wielkiej; 

• Długołęka: piasek i kruszywo naturalne; 
• Dobroszyce: 5 udokumentowanych złóż kopalin tj.: 4 złoża kruszywa naturalne-

go: „Sadków – 
• Transped”, „Strzelce”, „Strzelce I” i „Złotów” oraz złoże gazu ziemnego „Cze-

szów”. Ponadto w latach ubiegłych wykreślono z Bilansu zasobów dwa złoża 
kruszywa naturalnego: „Sadków” i „Mękarzowice” oraz złoże gazu ziemnego 
„Dobrzeń”; 

• Wisznia Mała: 4 złoża surowców naturalnych (piasek i pospółka) w Pierwoszo-
wie, Szewcach i Ozorowicach I i II. 

 
4.1.9  Charakterystyka zabytków i dóbr kultury  
 

W obrębie zlewni Widawy występuje znaczne nagromadzenie obiektów zabytkowych 
chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami [Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz.1568, ze zmianami]. Są to: 

• zabytki nieruchome (tu w szczególności dzieła architektury i budownictwa; 
układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane; cmentarze); 

mailto:ecoplan@ecoplan.pl�
http://www.ecoplan.pl/�


OPRACOWANIE  PROGNOZY  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  DLA  PROJEKTU  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  USTALENIA  
WARUNKÓW  KORZYSTANIA  Z  WÓD  ZLEWNI  WIDAWY 

 

ECOPLAN   45-010 Opole, ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: 77 456 65 16,  77 455 89 50 
 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 

50 

• zabytki ruchome (zalicza się tu zwłaszcza: dzieła sztuki; wytwory techniki czy 
sztuki ludowej, zbiory przedmiotów); 

• zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości osadnictwa pradziejowe-
go i historycznego; cmentarzyska; kurhany; relikty działalności gospodarczej, 
religijnej i artystycznej). 

 
Przytoczenie wszystkich obiektów zabytkowych, zwłaszcza archeologicznych, z uwa-

gi na charakter projektowanego dokumentu nie jest zasadne, w związku z tym ograniczono się 
do wyszczególnienia obiektów i obszarów najważniejszych. 

 
 

Pomniki historii  
• projektowany Pomnik historii Namysłów – pomnik w woj. opolskim, obejmują-

cy układ urbanistyczny w granicach murów obronnych, 
• projektowany Pomnik historii Namysłów – pomnik w woj. opolskim, obejmują-

cy kościół w Michalicach. 
 
Obiekty zabytkowe wpisane na listę Unesco  
Nie występują w granicach zlewni Widawy 
 
Historyczny układ urbanistyczny 

• Namysłów (lokacja z 1249r.) 
• Bierutów 
• Oleśnica 
• Syców 

 
Miejsca pamięci narodowej (pomniki męczeństwa) 
Nie występują w granicach zlewni Widawy 
 
Inne ważne zabytki nieruchome (głównie zabytki architektury i budownictwa) 
W poniższej tabeli przedstawiono wybrane, najważniejsze zabytki znajdujące się w zlewni 
Widawy. 
 
 
Tabela nr 4-2 Zestawienie najważniejszych zabytków występujących w zlewni Widawy 
 
Gmina Miejscowość Zabytek 
Bierutów Bierutów Zamek wewnątrz murów obronnych miasta 
Bierutów Bierutów Kościół św. Katarzyny 
Bierutów Bierutów Dawny Ewangelicki kościół cmentarny pod wezwaniem 

Św. Trójcy 
Bierutów Bierutów Kościół parafialny p.w.Św. Józefa 
Bierutów Bierutów Mury obronne 
Bierutów Bierutów Wieża ratuszowa 
Dziadowa Kłoda Stradomia Dolna Pałac z 1800r. 
Dziadowa Kłoda Dalborowice Pałac z XIXw. 
Dziadowa Kłoda Dziadowy Most Park 
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Gmina Miejscowość Zabytek 
Dziadowa Kłoda Dalborowice Park 
Dobroszyce Dobra Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. NMP z 

Góry Karmel, 1904; wieża 1670 
Dobroszyce Dobra Zespół dworski, 1 poł. XVIII, XXw. 
Dobroszyce Dobroszyce Historyczny układ przestrzenny miejscowości (część 

miejska i część wiejska) 
Dobroszyce Dobroszyce Zespół kościoła p.w. św. Jadwigi, kon. XIX 
Dobroszyce Dobroszyce Zespół zamkowy, XVIII, XIX 
Dobroszyce Dobrzeń Zespół pałacowy, kon. XIX 
Dobroszyce Siekierowice Zespół pałacowy, XVIII 
Dobroszyce Siekierowice Zespół parku pałacowego, kon. XVIII, XIX 
Oleśnica Boguszyce Zespół kościoła par. p.w. Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy 
Oleśnica Boguszyce Zespół szkoły ewang., ob. domu nr 15, 2 poł. XIX, pocz. 

XX 
Oleśnica Boguszyce Zespół pałacowy, 1840, 1860 
Oleśnica Brzezinka Kościół fil. p.w. Wniebowzięcia NMP, XVIII, 1930 
Oleśnica Brzezinka Zespół pałacowo-folwarczny, XVIII 
Oleśnica Cieśle Kościół fil. p.w. Matki Boskiej Tuchowskiej, 1718, 1930 
Oleśnica Oleśnica Kościół par. p.w. św. Jana Apostoła, kon. XIII, XIV, 

XVI, pocz. XX 
Oleśnica Oleśnica Kościół pom. p.w. Św. Trójcy, 1738-1776 
Oleśnica Oleśnica Kościół benedyktynów, ob. prawosławny p.w. Zaśnięcia 

NMP i św. Jerzego, XIV, 1609, po 1970 
Oleśnica Oleśnica Synagoga, ob. kościół Zielonoświątkowy p.w. 

Zbawiciela, XIV/XV, 1733-1734 
Oleśnica Oleśnica Zamek, XIII, 1585-1600, XVIII 
Oleśnica Oleśnica Zespół murów obronnych, 1 poł. XIV, 1 poł. XVI 
Oleśnica Oleśnica Zespół koszar kawalerii, XIX/XX 
Oleśnica Oleśnica Ratusz, pocz. XV, 1536, 1750 
Oleśnica Ostrowina Zespół pałacowy, ob. DPS, poł. XIX 
Oleśnica Smolna Kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, XV, pocz. XX 
Syców Drołtowice Pozostałości zespołu pałacowego, XIX, XX 
Syców pałac, 1880 Pałac, 1880 
Syców Syców  Kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XV, 1815, 1908 
Syców Syców Kościół ewangelicki, 1785-1789 
Syców Syców Zespół murów obronnych, XIV, XV, 1578 
Syców Syców Zespół stajni cugowych, 1884 
Syców Święty Marek Kościół p.w. św. Marka, 1660 
Czernica Nadolice Wielkie Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Matki 

Boskiej Różańcowe 
Czernica Chrząstawa Wielka Kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 
Czernica Dobrzykowice Kościół fil. p.w. Narodzenia NMP 
Czernica Wojnowice Kościół fil. p.w. św. Wawrzyńca 
Czernica Gajków Kościół par. p.w. św. Małgorzaty 
Długołęka Borowa Zespół kościoła par. p.w. Matki Bożej Królowej Polski 
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Gmina Miejscowość Zabytek 
Długołęka Borowa Zespół pałacowy, XVIII, XX 
Długołęka Brzezia Kościół par. p.w. św. Mikołaja, XVII, poł. XX 
Długołęka Byków Kościół ewang, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Matki Boskiej 

Różańcowej, 1702, 1852 
Długołęka Długołęka Kościół p.w. św. Michała Archanioła, 1713-1722 
Długołęka Domaszczyn Kościół fil. p.w. Podwyższenia Krzyża Św., 1565, 1859 
Długołęka Jaksonowice Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. 

Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 1883-1884 
Długołęka Januszkowice Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. NMP 

Królowej Polski, 1841, 1890, 1933-1936 
Długołęka Kamień Zespół parku i wozownia, poł. XIX 
Długołęka Kiełczów Kościół ewang., ob. rzym.-kat. par. p.w. Matki Boskiej 

Różańcowej, 1790-1792 
Długołęka Łozina Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XV/XVI, kon. 

XVII 
Długołęka Łozina Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. Matki Boskiej 

Bolesnej, poł. XVIII 
Długołęka Pasikurowice Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. św. Józefa 

Oblubieńca, 1839 
Długołęka Siedlec Zespół pałacowy, poł. XIX 
Długołęka Szczodre Zespół pałacowy, 1851-1867 
Długołęka Zaprężyn Zespół pałacowy, 1880-1890 
Wilków Bukowie Kościół fil. p.w. Matki Boskiej Gromnicznej, XV, XVI 
Wilków Idzikowice Zespół dworski (nr 27), 1 poł. XIX 
Wilków Jakubowice Zespół pałacowy, XIX 
Wilków Pągów Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. śś. Piotra i 

Pawła, poł. XIX 
Wilków Pągów Zespół pałacowy, XIX 
Wilków Wilków Zespół pałacowy 
Wilków Wilków Kościół par. p.w. św. Mikołaja, XIII/XIV, 1500, 1957-

1959 
Namysłów Brzezinka Zespół dworski (nr 7), poł. XIX 
Namysłów Baldwinowice Kościół fil. p.w. Św. Trójcy, 1414, 1562, XVII 
Namysłów Bukowa Śląska Kościół fil. p.w. św. Jakuba Starszego, 1786, 1869 
Namysłów Bukowa Śląska Zespół dworski, XIX 
Namysłów Jastrzębie Zespół dworski, 1 poł. XIX 
Namysłów Jastrzębie Kościół fil. p.w. św. Wawrzyńca, 1826, 1904 
Namysłów Łączany Zespół pałacowy, kon. XIX 
Namysłów Mikowice Zespół dworski, XVI, XIX 
Namysłów Minkowskie Zespół pałacowy, XVIII, XIX 
Namysłów Namysłów Układ urbanistyczny w ramach średniowiecznego 

założenia 
Namysłów Namysłów Zespół kościoła par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XV, XVIII 
Namysłów Namysłów Zespół klasztorny franciszkanów, XIV, XVIII 
Namysłów Namysłów Zamek, 1360, XVI, XIX 
Namysłów Namysłów Zespół murów obronnych 
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Gmina Miejscowość Zabytek 
Namysłów Namysłów Ratusz, 1374-1378, XV, XIX 
Namysłów Namysłów Zespół browaru, 1870-1910 
Namysłów Namysłów Zespół szpitala miejskiego, 1911-1912 
Namysłów Przeczów Zespół kościoła par. p.w. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa (nr 31) 
Namysłów Przeczów Zespół pałacowy 
Namysłów Rychnów Zespół pałacowy, XVIII/XIX 
Namysłów Woskowice Małe Zespół pałacowy, XVIII, XIX 
Domaszowice Ziemiełowice Zespół pałacowy, kon. XIX 
Perzów Trębaczów Kościół pw.w Wniebowzięcia NMP 
Perzów Koza Wielka Kościół p.w. św. Filipa i Jakuba Apostołów 
Perzów Domasłowice Dzwonnica 
Perzów Słupia Kopiec Poddworski  
Baranów Baranów Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca i św. 

Andrzeja 
Baranów Baranów Dwa grodziska prehistoryczne 
Baranów Donaborów Kościół par. p.w. św. Marcina 
Baranów Grębanin Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 
Baranów Mroczeń Pałac 
Baranów Słupia pod Kępnem Pałac 
Baranów Słupia pod Kępnem Zespół pałacowy 
Rychtal Buczek  Kościół fil. p.w. św. Jana Nepomucena 
Rychtal Drożki Zespół kościoła par. p.w. św. Jana Nepomucena 
Rychtal Krzyżowniki Kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP 
Rychtal Proszów Kościół fil. p.w. św. Rocha 
Rychtal Rychtal  Kościół par. p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
Rychtal Skoroszów Pałac 
Rychtal Wielki Buczek Zespół dworski 
Bralin Bralin Kościół par. p.w. św. Anny, 1627, 1840 
Bralin Bralin Zespół kościoła odpustowego p.w. Narodzenia NMP, 

tzw. Na Pólku 
Bralin Bralin Zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil. 
Bralin Mnichowice Kościół fil. p.w. św. Katarzyny, 1802 
Bralin Nowa Wieś Książęca Kościół par. p.w. Św. Trójcy, 1804 
Wisznia Mała Kryniczno Kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa 
Wisznia Mała Machnice Zespół pałacowy 
Wisznia Mała Malin Zespół pałacowy 
Wisznia Mała Ozorowice Kościół fil. p.w. św. Jana Nepomucena, ob. p.w. Jana 

Chrzciciela 
Wisznia Mała Ozorowice Zespół pałacowy 
Wisznia Mała Piotrowiczki Zespół kościóła fil. p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa 
Wisznia Mała Piotrowiczki Kościół fil. p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa 
Wisznia Mała Strzeszów Zespół kościoła fil. p.w. św. Jadwigi, ob. par. 

Podwyższenia Krzyża 
Wisznia Mała Strzeszów Kościół fil. p.w. św. Jadwigi, ob. par. Podwyższenia 

Krzyża 
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Gmina Miejscowość Zabytek 
Wisznia Mała Strzeszów Zespół pałacowy 
Wisznia Mała Wisznia mała Zespół pałacowy 
Wisznia Mała Wysoki Kościół Zespół kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP 
Zawonia Czachowo Zespół pałacowy 
Zawonia Głuchów Dolny Pałac nr 11 
Zawonia Rędziszowice Zespół pałacowy 
Zawonia Sucha Wielka Zespół pałacowo-folwarczny 
Zawonia Zawonia Kościół par. p.w. św. Jadwigi 
Zawonia Zawonia Kościół ewangelicki, ob. magazyn 
Zawonia Złotów Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. św. Józefa 
Trzebnica Trzebnica Ośrodek historyczny miasta 
Trzebnica Trzebnica zespół klasztorny cystersek 
Trzebnica Trzebnica Kościół pw. św. Piotra i Pawła, z XIII w., z l. 1845-55, 

ul. Drzymały 1, wieża z XV w. 
Trzebnica Trzebnica Zespół pensjonatu, ul. Oleśnicka 16/18, z 1890-XX w. 
Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice Zespół pałacowy 
Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice Ruina zamku 
Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice Kościół par. p.w. św. Stanisława 
Jelcz-Laskowice Minkowice Oławskie Kościół par. p.w. św. Jana Nepomucena 
Jelcz-Laskowice Miłoszyce Kościół par. p.w. św. Mikołaja Biskupa 
 
Zabytki archeologiczne 
Zabytki archeologiczne cechuje znaczny udział w obszarze zlewni Widawy, a stanowią je w 
szczególności pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa.  
Na obszarze województwa opolskiego, w granicach zlewni Widawy, teren jest przedstawiony 
jako odznaczający się nagromadzeniem odkryć archeologicznych – głównie osadnictwo 
ludności kultury łużyckiej.  
Z kolei w obrębie województwa dolnośląskiego licznie występują stanowiska archeologiczne 
w formie krajobrazowej. W obrębie zlewni Widawy są to co najmniej 24 stanowiska.  
 
 
4.2.  Charakterystyka potencjalnych zmian środowiska w przypadku braku realizacji 

ustaleń projektowanego dokumentu 
 

Brak realizacji ustaleń projektowanego dokumentu prowadzi do utrzymania obecnych 
warunków i tendencji zachodzących w środowisku naturalnym, w szczególności w 
ekosystemach dolinnych. 

Przede wszystkim brak wdrażania zapisów Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania  
z wód zlewni Widawy spowoduje, że utrzymane zostaną niekorzystne warunki jakościowe 
oraz zasobowe wód powierzchniowych. Projektowany dokument zmierza bowiem do 
uregulowania tych kwestii, a tym samym powinien przyczyniać się do polepszenia stanu 
środowiska wodnego, a w konsekwencji środowiska ożywionego.  

Przy obecnych sposobach korzystania z wód, zwłaszcza związanych z poborem na 
różne cele, nie można wykluczyć, że nie zachodzą sytuacje, w których pobór wody okresowo 
przekracza wielkości przepływu nienaruszalnego. Kwestia ta nie została dotąd dostatecznie 
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uregulowana. Tym samym można domniemywać, że brak realizacji ustaleń projektowanego 
Rozporządzenia utrzyma obecną, niekorzystną sytuację.  

Nie jest znana skala, czy też kierunki zmian zachodzących w lokalnych populacjach 
fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych, które są przedmiotami ochrony w obszarach 
Natura 2000. Oczywiście znane są tendencje zachodzące w skali kraju, jednak w przypadku 
sytuacji poszczególnych obszarów, jak np. znajdujących się w zasięgu zlewni Widawy, 
konieczne są wieloletnie obserwacje stanu zachowania siedlisk i gatunków. Z dużym jednak 
prawdopodobieństwem można stwierdzić, że na funkcjonowanie ekosystemów dolinnych, w 
tym siedlisk oraz gatunków chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej oraz Ptasiej, 
wpływ ma stan i jakość środowiska wodnego. Brak jednoznacznego uregulowania kwestii 
gospodarowania zasobami wodnymi może prowadzić do stopniowego pogarszania zasobów i 
jakości wód powierzchniowych, a w konsekwencji do negatywnych zmian w zasobach 
przyrodniczych obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000.  

 Brak realizacji dokumentu praktycznie nie ma znaczenia dla szeregu elementów 
środowiska oraz sposobów wykorzystywania niektórych zasobów przyrodniczych. Należy tu 
wymienić przede wszystkim elementy występujące poza zasięgiem dolin rzecznych np. 
eksploatacja surowców mineralnych, funkcjonowanie obiektów zabytkowych, jakość 
powietrza atmosferycznego, stan klimatu akustycznego, rozkład promieniowania 
eklektromagnetycznego.  

Należy również mieć na uwadze, że zapewnienie dobrego stanu/potencjału 
ekologicznego wód, zwłaszcza pod względem jakości, nie jest jedynie uzależnione od 
korzystania z wód, lecz również od czynników zewnętrznych, niezależnych, tj. na które 
projekt Rozporządzenia nie może mieć wpływu. Dotyczy to np. sytuacji, w której jakość wód 
w zlewni cząstkowej jest w dużym stopniu kształtowana przez spływy zanieczyszczeń z 
terenów rolniczych.  
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5. STAN ŚRODOWISKA NA TERENACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ORAZ ISTNIEJĄCE PROBLEMY 
OCHRONY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE 
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z 
DNIA 16 KWIETNIA 2004 O OCHRONIE  PRZYRODY 

 
5.1 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływa-

niem  
 
Poniżej przedstawiono stan środowiska dla całości obszaru objętego projektem rozpo-

rządzenia. Charakterystykę podstawowych elementów środowiska na obszarze objętym pro-
gnozą przedstawiono w rozdziale 4, w niniejszym rozdziale zatem ograniczono się do wy-
szczególnienia najistotniejszych aspektów związanych z jakością środowiska oraz jego zagro-
żeń. 

 
 

• Stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
 
W skali opracowania największym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych są zanieczyszczenia obszarowe związane ze spływami z gruntów ornych, wraz 
z wodami opadowymi, niewykorzystanych przez rośliny składników nawozowych (głównie 
azot i fosfor). Jednakże na ogólny stan jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych 
mają wpływ również źródła zagrożeń zewnętrznych, obejmujące: zrzuty ścieków do wód z 
terenów zabudowanych, spływy z terenów rolnych poza obszarem opracowania (głównie zbyt 
duże dawki nawozów, w tym naturalnych), niedostateczna infrastruktura odprowadzająca 
ścieki z gospodarstw domowych. 

 
Jakość wód powierzchniowych 

Zgodnie z danymi zawartymi w „Raporcie o stanie środowiska w województwie dol-
nośląskim w 2011 roku” sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, stan wód na ujściowym odcinku Widawy i Granicznej jest zły. Dla pozosta-
łych jednolitych części wód, dla których nie wykonano badań dla grupy wskaźników szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego dokonano tylko klasyfikacji stanu/potencjału 
ekologicznego. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją: 

• dobry stan ekologiczny ustalono w jednej jednolitej części Widawy: Widawa od 
zb. Michalice do Oleśnicy (poniżej Bierutowa).  

• umiarkowanym potencjałem ekologicznym charakteryzują się: Wody Widawy 
od źródła do Czarnej Widawy (powyżej Stradomii Wierzchniej) oraz ujściowe 
odcinki rzek: Oleśnicy, Dobrej, Toporu i Przyłęku 

• umiarkowany stan ekologiczny wykazują wody Widawy na odcinku od Oleśnicy 
do Dobrej (most B. Krzywoustego) oraz na ujściowych odcinkach Czarnej Wo-
dy i Świerznej 
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Tabela 5.1-1 Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Widawy w roku 2011 
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1. Widawa - powyżej Stradomii 
Wierzchniej 

T III II III   

2. Widawa - poniżej Bierutowa N II II II   
3. Widawa – most B. Krzywoustego N III II III   
4. Widawa – ujście do Odry N II II II PSD zły 
5. Czarna Widawa – ujście do Wi-

dawy 
N III II III   

6. Świerzna – most Oleśniczka-
Ligota Wielka 

N III PSD III   

7. Graniczna – ujście do Widawy N III II III PSD zły 
8. Oleśnica – ujście do Widawy T III PSD III   
9. Dobra – ujście do Widawy T III PSD III   
10. Topór – ujście do Dobrej T III PSD III   
11. Przyłęk – ujście do Dobrej T III PSD III   

 
Klasyfikacja stanu ekologicznego 

I bardzo dobry 
II dobry 
III umiarkowany 
IV słaby 
V zły 

 

 
Klasyfikacja potencjału ekologicznego 

II maksymalny lub dobry 
III umiarkowany 
IV słaby 
V zły 

 

 
Klasyfikacja stanu chemicznego 

DOBRY dobry 
PSD poniżej stanu dobrego 

 

 
Stan wód 
DOBRY dobry 

ZŁY zły 
 

 
 

W tabeli 5.1-2 przedstawiono ocenę stanu JCWP znajdujących się w obrębie zlewni 
Widawy. Źródłem danych jest załącznik nr 2 do Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry. 
 
Tabela 5.1-2 Ocena stanu JCWP w zlewni Widawy w roku 2011 
 

Lp. Kod JCWP Nazwa JCWP Stan 
JCWP 

Ocena ryzyka nie-
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

1. PLRW600019136199  Widawa od Czarnej Widawy do zb. 
Michalice  

zły Niezagrożona 

2. PLRW600017136169  Miłka  zły niezagrożona 
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Lp. Kod JCWP Nazwa JCWP Stan 
JCWP 

Ocena ryzyka nie-
osiągnięcia celów 
środowiskowych 

3. PLRW600017136152  Jagodnik  zły niezagrożona 
4. PLRW600017136192  Jarząbek  zły niezagrożona 
5. PLRW600017136194  Łózka  zły Niezagrożona 
6. PLRW60001713629  Studnica  zły Niezagrożona 
7. PLRW600017136139  Widawa od źródła do Czarnej Widawy  zły Niezagrożona 
8. PLRW600017136149  Czarna Widawa  zły Niezagrożona 
9. PLRW600017136189  Osuch  zły Niezagrożona 
10. PLRW6000171363549  Młynówka zły Niezagrożona 
11. PLRW600017136389  Świerzna  zły Niezagrożona 
12. PLRW60001913659  Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy  zły Niezagrożona 
13. PLRW600017136352  Dopływ z Wojciechowa  zły Niezagrożona 
14. PLRW60000136311  Zbiornik Michalice (ponad 50 ha) zły Niezagrożona 
15. PLRW600017136549  Leniwka  zły Niezagrożona 
16. PLRW600017136369  Smolna  zły Niezagrożona 
17. PLRW60001713634  Kraszowska Struga  zły Niezagrożona 
18. PLRW6000171363149  Chełszcząca  zły Niezagrożona 
19. PLRW600017136322  Namysłówka  zły Niezagrożona 
20. PLRW600017136332  Jaskółka  zły Niezagrożona 
21. PLRW60002313649  Graniczna  zły Niezagrożona 
22. PLRW600019136699  Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do 

Widawy  
zły Niezagrożona 

23. PLRW600018136689  Oleśnica od źródła do Boguszyckiego 
Potoku  

zły Niezagrożona 

24. PLRW60001713688  Przyłęk  zły Niezagrożona 
25. PLRW600017136849  Mielnica  zły Niezagrożona 
26. PLRW600018136834  Dobra od źródła do Jagodnej  zły Niezagrożona 
27. PLRW600017136929  Rakowski Potok  zły Niezagrożona 
28. PLRW60001913689  Dobra od Jagodnej do Widawy  zły Niezagrożona 
29. PLRW600017136869  Topór  zły Niezagrożona 
30. PLRW600023136769  Kanał Graniczny  zły Niezagrożona 
31. PLRW60001913679  Widawa od Oleśnicy do Dobrej  zły Niezagrożona 
32. PLRW60001913699  Widawa od Dobrej do Odry  zły Niezagrożona 
 
Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, załącznik nr 2, Charakterystyka jednolitych części wód rzecznych 
 
Jakość wód podziemnych 

Zlewnia Widawy tworzy jedną JCWPd - nr 93 (PLGW631093). Zgodnie z danymi 
zawartymi w „Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2011 roku” 
sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, stan che-
miczny wód podziemnych w zależności od lokalizacji punktów w których prowadzony był 
monitoring diagnostyczny klasyfikacji stanu chemicznego, określono jako: 

• punkt nr 8 – Grędzina – klasa I-III (dobry stan wód) 
• punkt nr 11 – Wabieniec – klasa IV-V (słaby stan wód) 
• punkt nr 12 – Wójcice – klasa IV-V (słaby stan wód) 
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• punkt nr 13 – Stronia – klasa I-III (dobry stan wód) 
• punkt nr 61 – Piekary – klasa I-III (dobry stan wód) 

 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, załącznikiem 

nr 2 Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych, JCWPd nr 93: 
• Ocena stanu ilościowego: dobry 
• Ocena stanu chemicznego: dobry 
• Ocena ryzyka: niezagrożona 

 
 
• Stan zanieczyszczenia powietrza 
 

W celu przedstawienia stanu zanieczyszczenia powietrza w zlewni rzeki Widawy, w 
tabeli 5.1-3 przedstawiono wyniki badań powietrza jakie prowadzone były w wybranych 
punktach na terenie zlewni, lub w jej pobliżu. 
 
Tabela 5.1-3 Roczne zestawienie wyników pomiarów dwutlenku azotu i dwutlenku siarki  w 
wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych w zlewni Widawy, lub w jej pobliżu 
 
Lp. Lokalizacja punktu Stężenie średnie roczne [µg/m3] 

NO2 SO2 
1. Namysłów, ul. Mariańska* 17,5 3,4 
2. Namysłów, ul. Armii Krajowej* 26,5 4,7 
3. Bierutów, Rynek** 29 15 
4. Oleśnica, ul. Klonowa** 28 14 
5. Oleśnica, ul. Prusa** 27 8 
6. Długołęka** 22 11 
7. Bralin*** 15,5 5,2 

Roczna wartość dopuszczalna [µg/m3]: 40 20 
Źródło danych:  
* Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2011, WIOŚ Opole, 2012 
** Roczne zestawienie wyników pomiarów pasywnych dwutlenku azotu na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 i 2012 

roku, Roczne zestawienie wyników pomiarów pasywnych dwutlenku siarki na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 i 
2012 roku, WIOŚ Wrocław 

*** Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2011, WIOŚ Poznań 2012 
 
W przypadku pyłu PM10, wielkość jego stężenia średniego rocznego przedstawiona 

została w tabeli 5.1-4. 
 
Tabela 5.1-4 Roczne zestawienie wyników pomiarów pyłu PM10 w wybranych punktach 
pomiarowych zlokalizowanych w zlewni Widawy, lub w jej pobliżu 
 
Lp. Lokalizacja punktu Stężenie średnie roczne 

PM10 [µg/m3] 
1. Oleśnica, ul. Brzozowa* 32 
2. Kluczbork, ul. Mickiewicza** 35,4 

Roczna wartość dopuszczalna [µg/m3]: 40 
Źródło danych:  
* Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2012 roku, WIOŚ Wrocław 2013  
** Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2011, WIOŚ Opole, 2012 
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• Hałas  

 
Stan klimatu akustycznego kształtowany jest przez wszystkie źródła dźwięku wystę-

pujące na danym terenie. Jego jakość ocenia się na podstawie wskaźników hałasu zdefinio-
wanych w art. 112a ustawy Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz. U. z dnia 
15.02.2008 r. nr 25, poz. 150] i określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu [Dz. U. z dnia 05.07.2007 r. nr 
120 poz. 826]. Wskaźniki te ustalone zostały dla różnego rodzaju terenów zgodnie z art. 113 
ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, osobno dla pory dnia i pory nocy.  

 
Obecnie dominującym czynnikiem kształtującym klimat akustyczny na terenie projek-

tu rozporządzenia jest hałas komunikacyjny (np. drogi: S8, DK 39, DW 451) oraz hałas 
przemysłowy. 

 
 

• Stan i źródła zagrożenia powierzchni ziemi, w tym rzeźby terenu i gleb 
 
Terenami o przekształconej już powierzchni ziemi są w chwili obecnej obszary już za-

budowane, gdzie doszło bądź to do całkowitej utraty warstwy glebowej, lub też do istotnego 
jej przekształcenia mechanicznego i/lub chemicznego. Przekształcona wierzchnia warstwa 
glebowa i geomorfologiczna dotyczy również istniejących dróg utwardzonych. 

 
Na terenie objętym prognozą występują jednostki przemysłowe i usługowe, w związ-

ku z czym można przewidywać miejscowe występowanie zanieczyszczenia gleb rolnych me-
talami ciężkimi lub węglowodorami aromatycznymi. Potencjalne tereny zanieczyszczenia 
gleb metalami ciężkimi występują wzdłuż dróg. Nie przewiduje się jednak, aby ewentualne 
zanieczyszczenia wykraczały poza teren pasa drogowego.  

 
W skali całego opracowania stan powierzchni ziemi i rzeźby terenu należy uznać za 

dobry - główne formy rzeźby terenu oraz warstwa glebowa zostały zachowane. Ewidentne 
niekorzystne zmiany uwidaczniają się jedynie w skali miejscowej i obejmują np. tereny zabu-
dowane, przebieg dróg utwardzonych (asfaltowych) oraz nasypów linii kolejowych. 

 
 

• Naturalne zagrożenia geodynamiczne 

Ruchy masowe 
Do najważniejszych zagrożeń geodynamicznych należą ruchy masowe ziemi. Ruchy 

masowe obejmują przemieszczenia materiału skalnego zachodzące na stokach, odbywające 
się pod wpływem siły ciężkości. Zgodnie z art.3 pkt.32a ustawy Prawo ochrony środowiska 
[tekst jednolity: Dz.U. nr 25, poz. 150, z 2008r., z późniejszymi zmianami] przez ruchy ma-
sowe rozumie się: powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, speł-
zywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby.  
 
Erozja wodna (deszczowa)  

Jest to spłukiwanie luźnej, wierzchniej warstwy gruntu (zwłaszcza cząstek gleby) 
przez wody deszczowe, która jest szczególnie intensywna na obszarach o dużym nachyleniu. 
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Erozja i akumulacja rzeczna  
Obejmuje podstawowe procesy związane z działalnością wód rzecznych, gdzie w wy-

niku zmiennych przepływów wód, w tym możliwych okresowych wylewów, następuje erozja 
koryta oraz przenoszenie i akumulowanie w dolinie materiału niesionego przez wodę. 
 
 
• Stan i źródła zagrożenia siedlisk roślinnych i zwierzęcych  
 

Stan i zagrożenia roślinności oraz fauny można prześledzić na kilku poziomach.  
 
Analizując występowanie obszarowych form ochrony przyrody można stwierdzić, że 

w zlewni Widawy występuje znaczny udział takich obszarów, w tym zwłaszcza obszarów 
Natura 2000, z czego część jest silnie powiązana z dolinami rzecznymi, jak: SOO Dolina Ole-
śnicy i Potoku Boguszyckiego, SOO Dolina Widawy, SOO Grądy w Dolinie Odry, OSO Grą-
dy Odrzańskie, SOO Kumaki Dobrej, SOO Lasy Grędzińskie. Można zatem stwierdzić, że na 
części odcinków doliny rzeczne cechuje dobry stan środowiska ożywionego, zwłaszcza wy-
soka, czy też podwyższona różnorodność rzadkich i objętych ochroną gatunków roślin, zwie-
rząt oraz siedlisk przyrodniczych.  

Z kolei analizując dokumenty SDF (Standardowe Formularze Danych) dotyczące po-
szczególnych gatunków i siedlisk, można wnioskować, że w obrębie każdego z obszarów 
Natura 2000 stan zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych jest różny, tj. od dobrego 
do złego. Zatem część z nich odznacza się wysokim stopniem zagrożenia w przypadku jakiej-
kolwiek negatywnej ingerencji.  

W dolinach rzecznych współwystępuje szereg siedlisk roślinnych, stanowiących rów-
nocześnie siedliska odpowiednie dla bytowania wielu gatunków fauny. Część z nich to siedli-
ska wodne i od wód zależne. Są to zwłaszcza siedliska wilgotne, szczególnie wrażliwe na 
zakłócenia warunków wodnych. Zaliczyć tu można np.: starorzecza, łąki zmiennowilgotne, 
torfowiska, łęgi olszowo-jesionowe, łęgi wiązowo-jesionowe, zbiorowiska szuwarowe, 
wszelkie zbiorowiska wodne. Rozmieszczenie tych siedlisk w zasięgu dolin rzecznych wa-
runkuje ich funkcjonalność jako korytarzy ekologicznych. W tym względzie funkcjonalność 
ekologiczna dolin jest odmienna na różnych odcinkach. W przypadku doliny Widawy jest 
dość korzystna, zwłaszcza na odcinku od okolic Bierutowa do ujścia, gdzie udział siedlisk 
łąkowych, szuwarowych, a także leśnych jest bardzo duży. Istotnym zagrożeniem dla ciągło-
ści ekologicznej dolin rzecznych jest, oprócz lokalnie zbyt dużego udziału gruntów ornych, 
wszelkie inne formy działalności, jak np. zabudowa, zwłaszcza miejska na niektórych odcin-
kach, migracyjne bariery liniowe (drogi, linie kolejowe).  

Jako podstawowe zagrożenia towarzyszące siedliskom i gatunkom dolin rzecznych, 
związane ze środowiskiem wodnym, wymienić należy: regulację koryt cieków, połączoną z 
okresowym karczowaniem zieleni średniej i wysokiej, spływ zanieczyszczeń chemicznych z 
terenów rolnych – eutrofizacja siedlisk, dopływ zanieczyszczeń z innych źródeł (przemysł, 
tereny zabudowane), zbyt intensywna melioracja, zbyt intensywna eksploatacja wód do celów 
gospodarczych. 

 
 

• Zagrożenie powodziowe 
 
Zgodnie z informacją zamieszczoną w „Opracowaniu ekofizjograficznym dla woje-

wództwa dolnośląskiego” opracowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Woje-
wódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu w listopadzie 2005 roku, na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego największe zagrożenie powodziowe skupia się w zlewniach: Bystrzycy, 
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Nysy Kłodzkiej, Kwisy, Ślęzy i Nysy Szalonej. Niezależnie od powyższego, wskaźnik zagro-
żenia powodziowego (WZP) na Widawie w przekroju Zbytowa uznano za wysoki i wynosi on 
0,7903.  

 
 

• Promieniowanie elektromagnetyczne 
 
Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości są li-

nie elektroenergetyczne, w szczególności linie wysokich napięć, tj. 110kV, 220kV i 400kV, a 
także główne punkty zasilania GPZ. Źródłem pola elektromagnetycznego są również linie 
średnich napięć oraz stacje transformatorowe, jednak ich oddziaływanie na środowisko w 
zakresie promieniowania niejonizującego jest dużo niższe i praktycznie pomijalne.  

Aktualnie występujące promieniowanie elektromagnetyczne w zlewni Widawy nie ma 
znaczenia, gdyż zapisy rozporządzenia nie wpłyną na wielkość emisji promieniowania do 
środowiska. 

 
 

• Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami) przez pojęcie „poważnej 
awarii przemysłowej” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których wy-
stępuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego po-
wstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 
z opóźnieniem. Awarie takie występować mogą głownie na terenie zakładów przemysłowych 
występujących na obszarze zlewni Widawy, lub też na terenach komunikacyjnych. 

Aktualnie występujące ryzyko wystąpienia poważnych awarii w zlewni Widawy nie 
ma znaczenia, gdyż zapisy rozporządzenia nie wpłyną na możliwość wystąpienia tego typu 
awarii. 

 
 
5.2 Problemy ochrony środowiska, w szczególności dotyczące obszarów podlegają-

cych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 
 

Problematyka przyrodnicza przedstawiona w rozdziałach 4 i 5.1, wskazuje na wystę-
powanie poniższych uwarunkowań, potencjalnych sytuacji konfliktowych, oraz problemów 
dotyczących ochrony środowiska:  

• Zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Planami Gospodaro-
wania Wodami, dobry stan/potencjał wód (poza derogacjami) ma być osiągnięty 
do 2015r. Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska wskazują, że  
stan/potencjał ekologiczny wód rzeki Widawy był w różnych przekrojach kwali-
fikowany do II (stan dobry) lub III (stan umiarkowany) klasy, jednakże stan 
chemiczny (rejon ujścia do Odry) był poniżej dobrego, w związku z czym ogól-
ny stan wód oceniony jest jako zły. Podobna sytuacja dotyczy również pozosta-
łych badanych wód w zlewni, które klasyfikowane były do III klasy – 
stan/potencjał ekologiczny umiarkowany. Dlatego też Rozporządzenie Dyrekto-
ra Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustale-
nia warunków korzystania z wód zlewni Widawy, powinno zawierać ustalenia 
prowadzące do osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód. 
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• W związku z możliwym wykorzystywaniem wód zlewni Widawy do różnych 
celów i w różnej ilości, może zaistnieć sytuacja, że nie zostaną zachowane na 
ciekach przepływy nienaruszalne (przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej 
do utrzymania życia biologicznego w cieku wodnym). Dlatego też dla wód po-
wierzchniowych najistotniejsze jest uregulowanie kwestii zachowania przepły-
wu nienaruszalnego, co zostało uwzględnione w projektowanym dokumencie 
(Rozporządzeniu).  

• Analiza użytkowania zasobów wodnych w zlewni Widawy oraz wyniki bilansu 
wodno-gospodarczego wskazują, że występuje konieczność ograniczenia poboru 
wody powierzchniowej w wyznaczonych jednolitych częściach wód. Przyczyni 
się to do ochrony ilości zasobów wód powierzchniowych w zlewni. W zlewni 
Widawy zasoby wód powierzchniowych wykorzystywane są przede wszystkim 
do napełniania stawów oraz do nawodnień rolniczych (w mniejszym stopniu do 
innych celów, np. na potrzeby przemysłu). W szczególności gospodarka stawo-
wa w zlewni, związana z hodowlą ryb, jest jedną z głównych przyczyn deforma-
cji reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych. Niezbędne jest wprowa-
dzenie zapisów umożliwiających większą kontrolę nad wielkościami pobieranej 
wody, zwłaszcza, że na terenie zlewni Widawy występuje duże rozdysponowa-
nie zasobów wodnych. 

• Zarówno zasoby wodne jak i jakość wód, są czynnikiem niezbędnym do trwałe-
go w czasie istnienia ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Drastyczne, 
nienaturalne zmiany tych czynników, oznaczają w konsekwencji pogarszanie 
stanu oraz zanikanie ekosystemów. Jest to o tyle istotne, że w zlewni Widawy, a 
w szczególności w zasięgu jej doliny i dolin jej dopływów, występują ostoje Na-
tura 2000 (głównie siedliskowe, tj. specjalne obszary ochrony). W obszarach na-
tura 2000 znajdują się siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki ściśle 
związane z ekosystemami dolin rzecznych (np. łęgi wierzbowe, topolowe, ol-
szowe i jesionowe, łąki zmiennowilgotne, torfowiska, bóbr, wydra i inne.). Kon-
centracja ekosystemów wodnych oraz od wód zależnych ma w szczególności 
miejsce w dolnej części zlewni Widawy. Dlatego też zapewnienie odpowiednich 
warunków wodnych w zakresie zarówno zasobów (zwłaszcza przepływów) jak i 
ich jakości, stanowią priorytet w utrzymaniu odpowiedniego stanu zachowania 
przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.  
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6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PRO-
JEKTU DOKUMENTU NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW  
NATURA 2000  ORAZ  INTEGRALNOŚĆ  TYCH  OBSZARÓW, A TAKŻE 
NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI  MIĘDZY  
ELEMENTAMI  ŚRODOWISKA  ORAZ  MIĘDZY ODDZIAŁYWANIAMI  
NA  TE  ELEMENTY 

 
6.1   Prognoza wpływu na rośliny i zwierzęta oraz różnorodność biologiczną 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód  

 
W zlewni Widawy okresowo występują deficyty wody, co powoduje, że w sytuacji 

braku zapewnienia przepływu minimalnego, może występować niekorzystny wpływ na 
środowisko. Zbyt mały przepływ powoduje mniejsze rozcieńczanie ścieków wprowadzanych 
do odbiornika, co negatywnie wpływa na warunki tlenowe i procesy samooczyszczania się 
wód. Obniżony przepływ wody w rzekach zmniejsza zasilanie w wodę terenów dolinnych, co 
prowadzi do obniżania lustra wód gruntowych. Konsekwencją wymienionych czynników jest 
zubożenie fauny (tu zwłaszcza wrażliwych, zwykle rzadkich gatunków ryb, czy organizmów 
bentosowych) i flory wodnej. Zbyt długotrwałe okresy obniżenia poziomu wód gruntowych w 
dolinach mogą również prowadzić do zmian w siedliskach od wód zależnych, a w 
konsekwencji i w zgrupowaniach lokalnej fauny.  

 
W projektowanym dokumencie wprowadzono nakaz zachowania wielkości przepływu 

nienaruszalnego, co w przypadku bardzo niskich okresowych stanów wody w ciekach, będzie 
pozytywnie wpływać na stan przyrody. Uregulowanie kwestii związanej z zachowaniem 
przepływu nienaruszalnego, skutkuje utrzymaniem warunków wodnych niezbędnych dla 
stabilnego funkcjonowania fauny oraz flory wodnej i od wód zależnej.  

 
Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 
 

W projekcie WKW na drugiej pozycji w hierarchii zaspokajania potrzeb wodnych 
wymieniono potrzeby ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Zapis ten wskazuje 
wysoką rangę w hierarchii zaspokajania potrzeb wodnych i pokazuje na pierwszeństwo 
środowiska przyrodniczego nad innymi rodzajami korzystania z wód. Możliwe jest tym 
samym podejmowanie działań ograniczających pobór wody dla potrzeb drugorzędnych 
(przemysłowych, hodowlanych, upraw rolnych i leśnych). Konsekwencją będzie utrzymanie 
stanów wód właściwych dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych, a tym samym 
korzystny wpływ na różnorodność fauny i flory.  
 
Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 
 

Ograniczenia w korzystaniu z wód, obejmujące ograniczenie poboru wody w 
jednolitych częściach wód, w których występował deficyt, dotyczą poboru dla celów 
przemysłowych, hodowli ryb, a także upraw rolnych i leśnych. Pierwszeństwo tym samym 
mają potrzeby ekosystemów wodnych i od wód zależnych. W związku z tym spełniona jest 
zasada Ramowej Dyrektywy Wodnej, mówiąca że korzystanie z wód musi być 
podporządkowane celom środowiskowym. Ochrona zasobów wodnych przed nadmierną 
eksploatacją, przyczynia się do stabilizacji warunków wodnych w dolinach, przyczyniając się 
pośrednio do korzystnych warunków funkcjonowania fauny oraz flory.  
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6.10 Prognoza wpływu na zdrowie, warunki i jakość życia ludzi, w tym dobra mate-
rialne 
 
Projekt Rozporządzenia którego dotyczy niniejsze opracowanie zawiera ustalenia z 

zakresu korzystania z wód zlewni Widawy, co ostatecznie przyczynić się ma do osiągnięcia 
stanu dobrego wód. W dokumencie określono: szczegółowe wymagania w zakresie stanu 
wód, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, oraz ograniczenia w zakresie korzystania z 
wód. Zapisy WKW ograniczają możliwości wykorzystywania wody zarówno do celów go-
spodarczych, jak i bytowych ludności, aczkolwiek jako główny priorytet w zaspokajaniu po-
trzeb wodnych, w § 4 ust 1 dokumentu, wymieniono zaopatrzenie ludności w wodę przezna-
czoną do spożycia oraz na cele socjalno – bytowe.  

 
Reasumując, pomimo iż zapisy dokumentu ograniczą możliwości korzystania z wód, 

oraz wprowadzą nowe obowiązki dla korzystających z wód, ostatecznie przyczynią się do 
wzrostu jakości wody, co z kolei może wpłynąć pozytywnie zarówno na stan zdrowia miesz-
kańców, jak i wartość nieruchomości zlokalizowanych w dorzeczu Widawy. 
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6.11     Prognoza wpływu na przyrodnicze obszary chronione 
 
Prognoza przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi się do form ochrony przyrody, 

za wyjątkiem: obszarów Natura 2000 (ocena przedstawiona jest w rozdziale 6.9) oraz ochrony 
gatunkowej (ocena przedstawiona jest w rozdziale 6.1). W zlewni Widawy znajduje się szereg 
form ochrony przyrody, o których mowa w rozdziale 4.1.6.  

 
W związku z faktem, iż projektowany dokument zmierza do uregulowania kwestii 

związanych z zachowaniem korzystnych dla środowiska, również biologicznego, warunków 
przepływów wód w ciekach oraz ochrony zasobów wodnych, nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania projektowanych warunków korzystania z wód zlewni rzeki Widawy na formy 
ochrony przyrody. Dotyczy to zarówno możliwości bezpośredniej ingerencji w strukturę form 
ochrony przyrody, jak i możliwości obniżenia ich funkcjonalności ekologicznej czy też utraty 
lub obniżenia walorów, które były podstawą wyznaczenia obszarów.  

 
Co istotne, w §6 wskazano, że jeżeli jakiekolwiek jednolite części wód zlewni rzeki 

Widawy podlegają również innym niż określonym w warunkach wymaganiom stanu, priory-
tetom i ograniczeniom w korzystaniu z ich zasobów, to obowiązują na tych częściach te wy-
magania, priorytety i ograniczenia, które są bardziej rygorystyczne. W praktyce oznacza to, że 
ewentualne zakazy i nakazy obowiązujące w istniejących obszarach chronionych, a dotyczące 
kwestii środowiska wodnego, mają pierwszeństwo nad zapisami WKW, w przypadkach, gdy 
są to zapisy bardziej rygorystyczne.  

 
Powyższy zapis całkowicie reguluje kwestię zgodności projektu rozporządzenia  

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Widawy, z zakazami obowiązują-
cymi we wszystkich obszarach chronionych. 
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6.12 Prognoza wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz inte-
gralność tego obszaru 

 
W zlewni Widawy występuje szereg obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 

2000. Są to głównie projektowane Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO), w jednym 
przypadku jest to również ustanowiony Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO): 

• Kumaki Dobrej (PLH020078),  
• Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (PLH020091), 
• Stawy w Borowej (PLH020045),  
• Lasy Grędzińskie (PLH020081), 
• Bierutów (PLH020065),  
• Dolina Widawy (PLH020036),  
• Grądy w Dolinie Odry (PLH020017).  
• Grądy Odrzańskie (PLB020002).   

 
Dodatkowo wskazano dwa Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) proponowane 

do ochrony przez organizacje pozarządowe: 
• Dolina Widawy i Oleśnicy (PL 147),  
• Wrocławskie Pola Irygacyjne kod obszaru: (PL 167). 

 
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk 

 
Analiza materiałów dotyczących projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony po-

zwala stwierdzić, że występuje w nich całe spektrum siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
fauny (w zależności od ostoi) silnie uzależnionych od środowiska wodnego:  

 
Siedliska przyrodnicze: 

- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
- torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 
- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Popule-

tum albae,Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
- łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
- ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvule-

talia sepium) 
- brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea 
- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphe-

ion, Potamion 
- łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

 
Gatunki:  

• Koleantus delikatny (roślina),  
• traszka grzebieniasta,  
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• kumak nizinny,  
• bóbr europejski,   
• wydra,  
• piskorz,  
• różanka,  
• piskorz,  
• koza,  
• koza złotawa,  
• kiełb białopłetwy. 

 
Ewentualne oddziaływanie gospodarki wodnej na siedliska przyrodnicze i siedliska 

chronionych gatunków fauny, może dotyczyć poziomu wód gruntowych oraz stanu wód po-
wierzchniowych. Projektowany dokument zawiera zapisy mające na celu uregulowanie kwe-
stii związanych z korzystaniem z wód zlewni Widawy.  

 
Zachowanie wielkości przepływu nienaruszalnego (w przypadku szczególnego korzy-

stania z wód), na poziomie co najmniej średniego niskiego przepływu z wielolecia, eliminuje 
sytuacje, w których przepływy te są w chwili obecnej okresowo zbyt niskie i mogą zagrażać 
przedmiotom ochrony w ostojach Natura 2000. Dotyczy to głównie organizmów wodnych, 
jak: piskorz, różanka, piskorz, koza, koza złotawa, kiełb białopłetwy. Zapisy §3 rozporządze-
nia, dotyczące ochrony, poprawy oraz niepogarszania stanu części wód, przyczyniają się tym 
samym do ochrony życia biologicznego w rzekach – również gatunków zwierząt wodnych. 

Ponieważ ekosystemy wodne i od wód zależne mają wysoki priorytet w projektowa-
nym dokumencie pod względem zaspokajania potrzeb wodnych, należy mówić o wysokim 
stopniu zapewnienia ochrony środowiska przyrodniczego dolin rzecznych. Zasoby wodne są 
czynnikiem niezbędnym do istnienia ekosystemów, a ich brak oznacza pogarszanie stanu oraz 
zanikanie ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Należy tym samym wnioskować, że 
projektowany dokument nie zagraża chronionym siedliskom przyrodniczym będącym przed-
miotem ochrony w ostojach Natura 2000, a przy tym umożliwia ich stabilne funkcjonowanie.  

Wprawdzie, pierwszeństwo w hierarchii priorytetów ma zaopatrzenie ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno–bytowe, jednakże w zlewni Widawy zaopa-
trzenie w wodę na ww. cele jest pokrywane z zasobów wód podziemnych, a nie powierzch-
niowych.  

Potencjalne zagrożenie dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dotyczy również 
(zgodnie z dokumentami SDF) w przypadku kwestii środowiska wodnego: regulacji cieków, 
melioracji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Projekt WKW nie odnosi się bezpo-
średnio do kwestii jakości wód oraz warunków wodnych kształtowanych przez regulacje cie-
ków, w tym możliwości wpływu na ciągłość morfologiczną wód powierzchniowych (możli-
wość zakłócenia integralności obszarów). Nie można tym samym mówić o stwarzaniu nega-
tywnego wpływu projektowanego dokumentu odnośnie wymienionych zagrożeń.  

 
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków 

 
Analiza materiałów dotyczących Obszarów Specjalnej Ochrony pozwala stwierdzić, 

że występują w ich obrębie gatunki awifauny silnie uzależnione od środowiska wodnego bądź 
od bytowania na siedliskach od wód zależnych. Można tu wymienić dla przykładu następują-
ce gatunki: bocian biały, bocian czarny, bączek, żuraw, zimorodek, derkacz, błotniak stawo-
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wy.  
Projekt WKW nie odnosi się bezpośrednio do ochrony ptaków z Załącznika I Dyrek-

tywy Ptasiej, ani też ich siedlisk, natomiast na podstawie powyższych rozważań dotyczących 
ostoi siedliskowych Natura 2000, można również stwierdzić, że z dużym prawdopodobień-
stwem poprawa warunków przepływu wód w rzekach oraz ochrona zasobów wodnych, z pod-
stawowym priorytetem w zaspokajaniu potrzeb wodnych obejmującym potrzeby ekosyste-
mów wodnych i od wód zależnych, przyczynia się do poprawy funkcjonowania gatunków 
ptaków wodno-błotnych.  

 
Podsumowanie prognozy  

 
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie negatywnie na obszary Natura 2000, 

przedmioty ochrony występujące w tych obszarach, ich integralność oraz spójność całej sieci 
ekologicznej. 
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6.13 Zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, obszary ograniczonego użytkowania 
oraz oddziaływanie skumulowane 

 
6.13.1  Możliwość wystąpienia poważnej awarii i zagrożeń nadzwyczajnych 

 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami) przez pojęcie „poważnej 
awarii przemysłowej” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których wy-
stępuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego po-
wstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 
z opóźnieniem.  

 
Biorąc pod uwagę zapisy projektowanego dokumentu należy stwierdzić, że projekt 

rozporządzenia nie skutkuje wprowadzaniem instalacji przemysłowych, zaliczonych do za-
kładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej - na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 
roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w za-
kładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ze zmianami).  

 
 

6.13.2  Obszary i strefy ograniczonego użytkowania 
 
Zgodnie z art. 135 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska obszary ograniczonego 

użytkowania tworzy się wyłącznie dla: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunal-
nych, tras komunikacyjnych, kompostowni, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz 
obiektów radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych.  

 
 

6.13.3  Oddziaływanie skumulowane 
 
Wody odprowadzane ze zlewni Widawy, będą powodować wystąpienie oddziaływania 

skumulowanego wraz z wodami odprowadzanymi z innych zlewniami, w odniesieniu do: 
• stanu wód – poprawa jakości wody w Odrze, a ostatecznie także w Morzy Bał-

tyckim 
• ludzi – w wyniku poprawy jakości wód, prognozować można poprawę stanu 

zdrowia ludzi oraz wzrost wartości nieruchomości zlokalizowanych w bezpo-
średnim otoczeniu cieków 

• fauna i flora – poprawa jakości wody spowoduje poprawę warunków życia or-
ganizmów żywych 
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6.14 Zestawienie i podsumowanie przewidywanych oddziaływań na środowisko 

wynikających z ustaleń projektowanego dokumentu 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono podsumowanie prognoz wykonanych w 
rozdziałach 6.1 – 6.13 na poszczególne elementy środowiska, wynikających z realizacji 
planowanego dokumentu. Podsumowanie to przedstawiono za pomocą tabeli, które z kolei 
pozwoliły na wyciągnięcie ogólnych wniosków w odniesieniu do możliwego oddziaływania 
wynikającego z projektu Rozporządzenia.  
 
Tabela 6.14-1 Zestawienie przewidywanych oddziaływań rozporządzenia, w odniesieniu do 

elementów środowiska objętych prognozą 

Komponenty i cechy  
środowiska podlegające potencjalnym 

wpływom 

Oddziaływania 

Rodzaj Okres 
trwania Kierunek 

Szata roślinna pośrednie trwałe + 
Zwierzęta pośrednie trwałe + 
Gleby pośrednie trwałe + 
Rzeźba terenu pośrednie trwałe + 
Zasoby geologiczne 0 0 0 
Krajobraz pośrednie trwałe + 
Zabytki i dobra kultury 0 0 0 
Wody powierzchniowe bezpośrednie trwałe + 
Wody podziemne pośrednie trwałe + 
Obszary zagrożenia powodziowego 0 0 0 
Klimat akustyczny 0 0 0 
Promieniowanie elektromagnetyczne 0 0 0 
Jakość powietrza 0 0 0 
Zagrożenie odpadami 0 0 0 
Jakość życia ludzi, w tym dobra materialne pośrednie trwałe +/- 
Przyrodnicze obszary chronione pośrednie trwałe + 
Obszary Natura 2000 pośrednie trwałe + 
Możliwość wystąpienia poważnych awarii i 
zagrożenia nadzwyczajne 0 0 0 

 
Objaśnienia tabeli: 
Rodzaj: bezpośrednie/pośrednie 
Okres trwania: chwilowe/krótkookresowe/długookresowe/trwałe 
Kierunek: negatywne (-) / pozytywne (+) 
0    brak oddziaływania 
+/-  oddziaływanie zróżnicowane (możliwe oddziaływania pozytywne i negatywne, o różnym czasie trwania) 
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Podsumowanie oddziaływania projektu rozporządzenia: 

• Przewiduje się, iż zapisy Rozporządzenia będą mieć pozytywny wpływ na 
następujące komponenty środowiska: szata roślinna, zwierzęta, gleba, rzeźba 
terenu, krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, przyrodnicze obszary 
chronione oraz obszary Natura 2000. 

• Przewiduje się, że jakość życia ludzi, w tym dobra materialne, będą jedynym 
ocenianym w niniejszym dokumencie aspektem, gdzie wystąpi oddziaływanie 
zarówno pozytywne jak i negatywne. Wiąże się to z faktem, iż o ile 
rozporządzenie przyczyni się do ograniczenia możliwości korzystania z wód 
oraz wprowadzi nowe obowiązki w stosunku do korzystających, o tyle może 
przyczynić się do poprawy stanu zdrowia ludzi, oraz ewentualnego wzrostu 
wartości nieruchomości 

• Zapisy znajdujące się w WKW przyczynią się do poprawy stanu wód w 
dorzeczu Widawy, a tym samym sprzyjają one realizacji celów określonych w 
dokumentach strategicznych związanych z ochrona środowiska przyrodniczego i 
zasobów wodnych.  
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6.2 Prognoza wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, rzeźbę i utwory geolo-
giczne  

 
6.2.1  Rzeźba terenu oraz gleby 

 
Uwzględniając możliwe do oceny wskaźniki potencjalnego oddziaływania na po-

wierzchnię ziemi, takie jak: stopień zmian naturalnego ukształtowania terenu (w szczególno-
ści zmiany morfologiczne rzek), przekształcanie cennych lub wyróżniających się naturalnych 
form i elementów rzeźby, obszary występowania intensywnych procesów geodynamicznych 
(zwłaszcza ruchy masowe), stopień przekształcenia zasobów użytkowych gleb (bonitacja) 
oraz wpływ na jakość gleb, stabilność funkcjonowania gleb pochodzenia organicznego, moż-
na stwierdzić, że projektowany dokument nie stwarza sytuacji występowania negatywnego 
wpływu na powierzchnię ziemi. Związane jest to z faktem, iż WKW nie zawiera ustaleń, któ-
re mogłyby taką presję wywierać.  

 
Ocenia się natomiast, że z punktu widzenia rzeźby terenu oraz środowiska glebowego, 

zapisy WKW regulujące korzystanie z wód, mające na celu umożliwienie osiągnięcia celów 
środowiskowych wymaganych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, będą miały pozytywny 
skutek środowiskowy.  

 
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód  
 

W projektowanym dokumencie wprowadzono nakaz zachowania wielkości przepływu 
nienaruszalnego, co w przypadku bardzo niskich okresowych stanów wody w ciekach może 
mieć znaczenie dla ekosystemów, których funkcjonowanie związane jest z glebami pocho-
dzenia organicznego, uzależnionych od płytkiego poziomu wód gruntowych. Przesuszanie np. 
gleb torfowych prowadzi do ich murszenia. Uregulowanie kwestii związanej z zachowaniem 
przepływu nienaruszalnego, skutkuje utrzymaniem warunków wodnych niezbędnych dla sta-
bilnego funkcjonowania takich gleb.  
 
Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 
 

Zapisanie w WKW na drugiej pozycji w hierarchii zaspokajania potrzeb wodnych, 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych, przyczynia się pośrednio do ochrony gleb pocho-
dzenia organicznego – tu zwłaszcza gleb bagiennych jak mułowe i torfowe. W zlewni Wida-
wy stwierdzono występowanie szeregu mokradeł, z których przynajmniej część związana jest 
z glebami wymienionych typów (np. starorzecza). Utrzymanie właściwych stanów wód w 
zasięgu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, zachowuje również odpowiednie warun-
ki funkcjonowania gleb, a w konsekwencji i siedlisk roślinnych od nich zależnych.  
 
Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 
 

Ograniczenia w korzystaniu z wód, obejmujące warunki poboru wody, a właściwie 
ograniczenie poboru wody powierzchniowej w jednolitych częściach wód, w których wystę-
pował deficyt, są ściśle związane z powyższymi sytuacjami. Można zatem stwierdzić, że 
ochrona zasobów wodnych przed nadmierną eksploatacją, przyczynia się do stabilizacji wa-
runków wodnych w całych dolinach, a pośrednio i na siedliskach od nich zależnych, np.: sta-
rorzecza, torfowiska, podmokłe zagłębienia z glebami pochodzenia organicznego itp.  
 
 

mailto:ecoplan@ecoplan.pl�
http://www.ecoplan.pl/�


OPRACOWANIE  PROGNOZY  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  DLA  PROJEKTU  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  USTALENIA  
WARUNKÓW  KORZYSTANIA  Z  WÓD  ZLEWNI  WIDAWY 

 

ECOPLAN   45-010 Opole, ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: 77 456 65 16,  77 455 89 50 
 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 

66 

6.2.2  Zasoby geologiczne 
 
W zlewni Widawy występuje szereg udokumentowanych bądź też jedynie wstępnie 

rozpoznanych złóż surowców mineralnych, co przedstawiono w rozdziale 4.1.8. Złoża te 
znajdują się zarówno w zasięgu dolin rzecznych jak i poza nimi. Z punktu widzenia jednak 
projektowanego dokumentu, jego zapisy nie skutkują oddziaływaniem na stan zasobów geo-
logicznych.  

Można jedynie stwierdzić, że zapisy WKW mogą dotyczyć również zakładów górni-
czych, w sytuacjach, w których będą one wymagać korzystania z wód. Nie ma to jednak zna-
czenia dla zachowania czy też eksploatacji zasobów złóż surowców mineralnych.  
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6.3  Prognoza oddziaływania na walory krajobrazowe 
 
Projektowany dokument, z uwagi na regulowanie kwestii związanych z korzystania z 

wód, w szczególności mających skutek dla ochrony zasobów wodnych i warunków 
przepływów w rzekach, nie stwarza sytuacji pojawienia się negatywnych oddziaływań 
odnoszących się do walorów krajobrazowych, zarówno w zakresie jego struktury, jak i 
walorów wizualnych.  

Natomiast można przewidywać pośredni pozytywny wpływ zapisów projektu WKW 
na krajobraz, co przedstawiono poniżej. 

 
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód  

 
Zawarte w WKW ustalenie dotyczące zachowania przepływu nienaruszalnego na 

poziomie, co najmniej średniego niskiego, powinno zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Dotyczy to np. takich siedlisk jak: starorzecza, 
koryta cieków, łachy, wyspy, drobne zbiorniki wodne, w tym związanej z tymi siedliskami 
roślinności wodnej i przywodnej. Uregulowanie kwestii związanej z zachowaniem przepływu 
nienaruszalnego, który ma również wpływ na warunki wodne w zasięgu całej doliny, stwarza 
sytuację, w której zapewnione będzie również stabilne funkcjonowanie krajobrazów dolin 
rzecznych.  

 
Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

 
Pośrednio do ochrony i „trwałego” w czasie funkcjonowania krajobrazów dolinnych 

przyczynia się zapis WKW wskazujący wysoką rangę w hierarchii zaspokajania potrzeb 
wodnych ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Wskazuje to na pierwszeństwo 
środowiska przyrodniczego jako całości, w tym i krajobrazu, nad innymi rodzajami 
korzystania z wód (przemysłowych, hodowlanych, upraw rolnych i leśnych).  

 
Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 

 
W projektowanym dokumencie okresowo zaspokajanie potrzeb wodnych ogranicza się 

do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno–bytowe, a 
następnie także na potrzeby ekosystemów wodnych i od wód zależnych, kosztem innych 
(przemysłowych, hodowlanych, upraw rolnych i leśnych). W szczególności w drugim 
przypadku mowa jest o pierwszeństwie ekosystemów przyrodniczych w zapewnieniu ich 
potrzeb wodnych. Można zatem stwierdzić, że okresowa ochrona zasobów wodnych przed 
nadmierną eksploatacją przyczynia się do stabilizacji warunków wodnych w całych dolinach, 
a w konsekwencji i do właściwego funkcjonowania krajobrazu.  
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6.4 Prognoza wpływu na zabytki i dobra kultury  
 
Zapisy projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

zlewni Widawy odnoszą się do korzystania z wód i mają przyczynić się do osiągnięcia celów 
środowiskowych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Rozporządzenie 
obejmuje: szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, priorytety w zaspokajaniu potrzeb 
wodnych, ograniczenia w zakresie korzystania z wód. Żadne ze szczegółowych ustaleń rozpo-
rządzenia, dotyczących wymienionych warunków korzystania z wód, nie zawiera zapisów, 
które mogłyby oddziaływać na zabytki i dobra kultury, zarówno w sposób negatywny jak  
i pozytywny.  

 
Generalnie można stwierdzić, że jakiekolwiek wymogi odnoszące się do środowiska 

wodnego, nie skutkują wpływem dla substancji zabytkowej. Dotyczy to wszelkich zabytków, 
zarówno nieruchomych, jak i ruchomych oraz archeologicznych.  
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6.5 Prognoza wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz zagrożenie powo-
dziowe 

 
6.5.1 Prognoza wpływu na wody podziemne 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód  

 
W § 3 analizowanego dokumentu, gdzie określone zostały szczegółowe  wymagania,  

służące  osiągnięciu  celów  środowiskowych  jednolitych  części  wód powierzchniowych 
poprzez ochronę, poprawę oraz niepogarszanie stanu części wód, nie znalazły się żadne zapi-
sy, mogące mieć bezpośredni wpływ na stan wód podziemnych. 
 
Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

 
Zapisy § 4 projektu rozporządzenia, gdzie ustalone zostały priorytety w zaspokajaniu 

potrzeb wodnych, dopuszczają wykorzystywanie wody do każdego celu, zarówno na potrzeby 
gospodarcze jak i socjalno bytowe. Tym samym, zważając na określony zakres priorytetów, 
nie będą one miały bezpośredniego wpływu na stan wód podziemnych.  
 
Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 

 
Zapisy § 5 analizowanego dokumentu, gdzie określone zostały ograniczenia w korzy-

staniu z wód, nie będą miały bezpośredniego wpływu na stan wód podziemnych. 
 
Reasumując,  zapisy znajdujące się w WKW nie będą miały bezpośredniego wpływu 

na stan wód podziemnych, aczkolwiek przewiduje się iż w wyniku poprawy stanu wód po-
wierzchniowych polepszeniu ulegnie także stan wód podziemnych. 

 
 
6.5.2  Prognoza wpływu na wody powierzchniowe 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód  

 
Zgodnie z § 3 analizowanego projektu rozporządzenia, osiągnięciu  celów  środowi-

skowych  jednolitych  części  wód powierzchniowych służyć ma jednoczesne spełnienie po-
niższych wymagań: 

• zachowanie  wielkości   przepływu  nienaruszalnego  (Qn)  bezpośrednio  poni-
żej  szczególnego korzystania z wód, nie mniejszego niż iloczyn średniego ni-
skiego przepływu z wielolecia (SNQ) oraz współczynnika k. 

• wykonanie obliczeń hydrologicznych na potrzeby korzystania z wód zlewni Wi-
dawy opartych o aktualne ciągi (minimum 30 lat lub w przypadku wodowska-
zów o krótszym okresie obserwacji – z całego okresu obserwacyjnego) obserwa-
cyjne z czynnych posterunków wodowskazowych, 

• określanie sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego. 
 

Jako metodę wykorzystywaną do określenia minimalnej wartości przepływu nienaru-
szalnego, bezpośrednio poniżej szczególnego korzystania z wód, wskazano metodę H. Ko-
strzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego.  

 

mailto:ecoplan@ecoplan.pl�
http://www.ecoplan.pl/�


OPRACOWANIE  PROGNOZY  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  DLA  PROJEKTU  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  USTALENIA  
WARUNKÓW  KORZYSTANIA  Z  WÓD  ZLEWNI  WIDAWY 

 

ECOPLAN   45-010 Opole, ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: 77 456 65 16,  77 455 89 50 
 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 

70 

Zapis dotyczący danych na podstawie których wykonywane mają być obliczenia hy-
drologiczne - minimum 30 lat lub w przypadku wodowskazów o krótszym okresie obserwacji 
– z całego okresu obserwacyjnego – pozwala wnioskować, iż otrzymane w ten sposób wyniki 
obliczeń przepływu nienaruszalnego będą „prawdziwe”.  

 
Jednocześnie, jako system kontroli, w projekcie rozporządzenia wprowadzono zapis o 

konieczności określenia sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego. 
 
Określone z analizowanym dokumencie wymagania w zakresie stanu wód, poprzez 

zapewnienie odpowiedniego przepływu nienaruszalnego, sprzyjaja osiągnięciu celów środo-
wiskowych. Zachowanie w korycie cieku odpowiedniego poziomu wody wpłynie na poprawę 
warunków bytowania organizmów.  

 
Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

 
Zgodnie z § 4 rozporządzenia, do priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych zali-

czono: 
• zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno – 

bytowe; 
• potrzeby ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 
• potrzeby przemysłu; 
• potrzeby hodowli ryb; 
• potrzeby upraw rolnych i leśnych. 

 
Sposób wykorzystania pobieranej wody nie będzie miał znaczenia dla jakości, czy też 

stanu wód powierzchniowych. Większe znaczenie w tym względzie będzie miała wielkość 
prowadzonego poboru wody, oraz ilość, skład i sposób odprowadzenia ścieków.  
 
Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 
 

Zgodnie z § 5 ust. 1 projektu Rozporządzenia, w zakresie poboru wód, w okresie od 
początku drugiej dekady czerwca do końca drugiej dekady września, dokument wprowadza 
ograniczenie szczególnego korzystania z wód do zaspokajania priorytetów, o których mowa 
w § 4 ust. 1, 2 (zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno 
– bytowe, potrzeby ekosystemów wodnych i od wód zależnych). Ograniczenie to dotyczy 
jednolitych częściach wód powierzchniowych o kodach:  

• PLRW600017136139 - Widawa od źródła do Czarnej Widawy 
• PLRW600019136199 - Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice 
• PLRW60000136311 – Zbiornik Michalice (ponad 50 ha) 
• PLRW60001913679 - Widawa od Oleśnicy do Dobrej 
• PLRW60001913699 - Widawa od Dobrej do Odry 

 
Zgodnie z uzasadnieniem do WKW, ograniczenie to dotyczy tych jednolitych części 

wód, gdzie występował deficyt wody przy gwarancji czasowej zapewnienia zasobów zwrot-
nych wynoszącej 70%. Jednak granice poszczególnych części wód nie pokrywają się z obsza-
rami, gdzie deficyt wody występuje w rzeczywistości.  
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Ponadto, przy gwarancji czasowej zapewnienia zasobów zwrotnych wynoszącej 70%, 
w miesiącu październiku występują także deficyty wody w jednolitej części wód powierzch-
niowych o kodzie PLRW60001913659 - Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy. 

W związku z powyższym, proponuje się zmianę zapisu zamieszczonego w § 5 ust. 1 projek-
tu Rozporządzenia, na zapis następujący:  

 
W zakresie poboru wód, ogranicza się szczególne korzystanie z wód do zaspoka-
jania priorytetów, o których mowa w § 4 ust. 1, 2 w jednolitych częściach wód 
powierzchniowych o kodach: 
 
− PLRW600017136139 - w okresie od początku drugiej dekady czerwca do 

końca drugiej dekady września 
− PLRW600019136199 - w okresie od początku drugiej dekady czerwca do 

końca drugiej dekady września 
− PLRW60000136311 - w okresie od początku drugiej dekady czerwca do koń-

ca października 
− PLRW60001913679 - w okresie od początku drugiej dekady czerwca do koń-

ca drugiej dekady września 
− PLRW60001913699 - w okresie od początku drugiej dekady czerwca do koń-

ca drugiej dekady września. 
 
Zgodnie z § 5 ust. 2 projektu Rozporządzenia, nie ustala się ograniczeń w korzystaniu 

z wód w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzaniem sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Jednak w związku z faktem, iż: 

• czynnikiem powodującym złą ocenę stanu jednolitych części wód dla Widawy 
(dla punktu pomiarowo-kontrolnego: Widawa – ujście do Odry) i Granicznej 
(dla punktu pomiarowo-kontrolnego: Graniczna – ujście do Widawy) jest stan 
chemiczny (patrz: Tabela 5.1-1) 

• zważając na określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej cele, do których zali-
czono między innymi: zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu sub-
stancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji 
 

proponuje się wprowadzenie zapisu, mającego na celu stopniową eliminacją substancji prio-
rytetowych i szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które wraz ze ściekami 
wprowadzane są do wód. Tym samym, należy rozważyć wprowadzenie zapisu, określającego 
maksymalną ilość zanieczyszczeń, jakie mogą być wprowadzane do wód powierzchniowych. 
W związku z powyższym proponuje się zmianę zapisu zamieszczonego w § 5 ust. 2 projektu 
Rozporządzenia, na zapis następujący: 
 

Ilość wprowadzanych do wód ładunków zanieczyszczeń nie może przekraczać 
wartości ładunku stanu dobrego, pomniejszonego o wartość ładunku niesionego 
w cieku. 

 
Wartości ładunków dla poszczególnych klas wód określone zostały w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jako-
ści dla substancji priorytetowych. 
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Zgodnie z § 5 ust. 3 projektu Rozporządzenia, ograniczono możliwości wykonywania 
urządzeń wodnych, tzn. wykonywanie urządzeń na ciekach w ramach szczególnego korzysta-
nia z wód – pobór wody - do urządzeń, na których umieszczone zostaną widoczne repery re-
prezentujące rzędną dla średniego oraz maksymalnego poboru wody. Przyjęcie takiego roz-
wiązania, umożliwi kontrolę ilości pobieranej wody w danym momencie. 

 
 

6.5.3  Prognoza zagrożenia powodziowego 
 

Projekt rozporządzenia którego dotyczy niniejsze opracowanie zawiera ustalenia z za-
kresu korzystania z wód zlewni Widawy, co ostatecznie przyczynić się ma do osiągnięcia 
celów środowiskowych tych cieków. Dokument ten nie zawiera natomiast ustaleń mogących 
wpłynąć na możliwości wystąpienia zalewu powodziowego.  
 
 
Podsumowanie prognozy  
 

Znajdujące się w projekcie analizowanego dokumentu zapisy odnoszące się do wyma-
gań z zakresu stanu wód - w rozumieniu wielkości przepływu - poprzez określenie wielkości 
przepływu nienaruszalnego, zabezpieczają stan ilościowy wód.  

Proponowane w projekcie rozporządzenia ograniczenia, po uzupełnieniu ich o zapisy 
o jakich mowa w niniejszym rozdziale, przyczynią się natomiast do poprawy jakości wód. 

Regulacje formalne zawarte w treści Rozporządzenia nie będą miały wpływu na gene-
rowanie możliwości wystąpienia zalewu powodziowego. 
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6.6 Prognoza wpływu na klimat akustyczny 
 

Projekt rozporządzenia którego dotyczy niniejsze opracowanie zawiera ustalenia z za-
kresu korzystania z wód zlewni Widawy, co ostatecznie przyczynić się ma do osiągnięcia 
celów środowiskowych tych cieków.  

Dokument ten nie zawiera natomiast ustaleń mogących przyczynić się do zmiany kli-
matu akustycznego na tym terenie – nie przewiduje się, aby zapisy dokumentu wpłynęły, w 
jakimkolwiek stopniu, na główne źródła hałasu zlokalizowane i funkcjonujące w granicach  
zlewni. 
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6.7 Prognoza oddziaływania w zakresie pola elektromagnetycznego 
 

Rozporządzenie nie zawiera zapisów, mogących wpłynąć na lokalizację głównych 
źródeł promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości, jakimi są linie elektro-
energetyczne, w szczególności linie wysokich napięć, tj. 110kV, 220kV i 400kV, a także 
główne punkty zasilania GPZ 

Reasumując, projekt rozporządzenia nie zawiera zapisów, których funkcjonowanie 
mogłoby mieć wpływ na pole elektromagnetyczne w rejonie zlewni Widawy. 
 
 

mailto:ecoplan@ecoplan.pl�
http://www.ecoplan.pl/�


OPRACOWANIE  PROGNOZY  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  DLA  PROJEKTU  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  USTALENIA 
WARUNKÓW  KORZYSTANIA  Z  WÓD  ZLEWNI  WIDAWY 

 

ECOPLAN   45-010 Opole, ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: 77 456 65 16,  77 455 89 50 
 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 

75 

6.8 Prognoza oddziaływania na jakość powietrza 
 

Projekt rozporządzenia nie zawiera zapisów, których funkcjonowanie mogłoby mieć 
wpływ na jakość powietrza w rejonie zlewni Widawy. 
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6.9 Charakterystyka zagrożenia odpadami 
 
Zapisy projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

zlewni Widawy odnoszą się do korzystania z wód i mają przyczynić się do osiągnięcia celów 
środowiskowych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Rozporządzenie 
obejmuje: szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, priorytety w zaspokajaniu potrzeb 
wodnych, ograniczenia w zakresie korzystania z wód.  

Żadne ze szczegółowych ustaleń rozporządzenia, dotyczących wymienionych warun-
ków korzystania z wód, nie zawiera zapisów, które mogłyby wpływać na ilości, czy też rodzaj 
powstających odpadów.  
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7. INFORMACJE  O  MOŻLIWYM  TRANSGRANICZNYM  ODDZIAŁYWA-

NIU  NA  ŚRODOWISKO 
 
Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art.51 ust.2, pkt 1d) 

ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
[tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 październik 2013, nr 199, poz. 1235 z późniejszymi zmiana-
mi] oceniane jest w aspekcie granic międzynarodowych.  

 
Regulacje formalne przewidywane w projekcie rozporządzenia nie spowodują oddzia-

ływań o charakterze transgranicznym, których konsekwencją formalną byłaby konieczność 
przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, o 
którym mowa w art. 104 ustawy z dnia  z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 październik 2013, nr 199, 
poz. 1235 z późniejszymi zmianami]. Związane jest to zwłaszcza z faktem, iż teren objęty 
projektem rozporządzenia znajduje się w odległości ok. 70 km od granicy państwa.   

 
 

8.  PROPOZYCJE  ROZWIĄZAŃ  MAJĄCYCH  NA  CELU  ZAPOBIEGANIE,  
OGRANICZANIE  LUB  KOMPENSACJĘ  PRZYRODNICZĄ  NEGATYW-
NYCH  ODDZIAŁYWAŃ  NA  ŚRODOWISKO,  MOGĄCYCH  BYĆ  SKUT-
KIEM  REALIZACJI  PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU,  W  SZCZE-
GÓLNOŚCI  NA  CELE,  PRZEDMIOT  OCHRONY  I  INTEGRALNOŚĆ  
OBSZARÓW  NATURA 2000 
 
Wejście w życie projektu rozporządzenia skutkowało będzie wzrostem poziomu 

ochrony środowiska, gdyż wprowadzał on będzie dodatkowe obostrzenia (w stosunku do sta-
nu obecnego) w korzystaniu z wód. Stwierdzono jednak, iż zawarte w nim zapisy nie są wy-
starczające, dla spełnienia jego funkcji, jaka została określona w ustawie Prawo wodne. W 
związku z powyższym, proponuje się umieszczenie w WKW dodatkowych zapisów, mają-
cych na celu: 

• ograniczenie poboru wody powierzchniowej w okresach jej deficytu, poprzez 
zmianę zapisu w § 5 ust. 1 projektu Rozporządzenia, na zapis następujący: 
 
w zakresie poboru wód, ogranicza się szczególne korzystanie z wód do zaspoka-
jania priorytetów, o których mowa w § 4 ust. 1, 2 w jednolitych częściach wód 
powierzchniowych o kodach: 
− PLRW600017136139 - w okresie od początku drugiej dekady czerwca do 

końca drugiej dekady września 
− PLRW600019136199 - w okresie od początku drugiej dekady czerwca do 

końca drugiej dekady września 
− PLRW6000136311 - w okresie od początku drugiej dekady czerwca do końca 

października 
− PLRW60001913679 - w okresie od początku drugiej dekady czerwca do koń-

ca drugiej dekady września 
− PLRW60001913699 - w okresie od początku drugiej dekady czerwca do koń-

ca drugiej dekady września. 
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• stopniową eliminację substancji priorytetowych i szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego, które wraz ze ściekami wprowadzane są do wód. Tym 
samym, należy rozważyć wprowadzenie zapisu, określającego maksymalną ilość 
zanieczyszczeń, jakie mogą być wprowadzane do wód powierzchniowych. W 
tym celu, zaproponowano zmianę zapisu zamieszczonego w § 5 ust. 2 projektu 
Rozporządzenia, na zapis następujący: 

 
Ilość wprowadzanych do wód ładunków zanieczyszczeń nie może przekraczać 
wartości ładunku stanu dobrego, pomniejszonego o wartość ładunku niesionego 
w cieku. 

 
 

9.  PROPOZYCJE  ROZWIĄZAŃ  ALTERNATYWNYCH  DO  ROZWIĄZAŃ  
ZAWARTYCH  W  PROJEKTOWANYM  DOKUMENCIE  WRAZ  Z  UZA-
SADNIENIEM  ICH  WYBORU  ORAZ  OPIS  METOD  DOKONANIA  
OCENY  PROWADZĄCEJ  DO  TEGO  WYBORU  ALBO  WYJAŚNIENIE 
BRAKU  ROZWIĄZAŃ  ALTERNATYWNYCH 
 
Zgodnie zobowiązującymi przepisami regulującymi procedury przeprowadzania stra-

tegicznej oceny oddziaływania na środowisko, w prognozie powinna znaleźć się informacja o 
możliwych alternatywnych rozwiązaniach, do rozwiązań zwartych w dokumencie ocenianym. 
Przy czym alternatywy te powinny być rozsądne, lub też należy opisać przyczynę, dlaczego 
nie można wskazać tych rozwiązań.  

W przypadku analizowanego dokumentu tematykę dot. rozwiązań alternatywnych 
można odnieść do rozwiązań (zapisów) proponowanych w niniejszej prognozie, gdyż w ten 
sposób uzupełniony dokument może zostać uznany za zgodny z ustawowym cele opracowa-
nia warunków korzystania z wód regionu wodnego. 

 
 

10. PROPOZYCJE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  METOD  ANALIZY   
SKUTKÓW  REALIZACJI  POSTANOWIEŃ  PROJEKTOWANEGO  DOKU-
MENTU  ORAZ  CZĘSTOTLIWOŚCI  JEJ  PRZEPROWADZANIA 
 
Rozporządzenie jest narzędziem mającym na celu osiąganie celów środowiskowych 

wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. W związku z powyższym, monitoring stanu 
wód, prowadzony zgodnie z ustawą Prawo Wodne i aktami wykonawczymi do niej, będzie 
podstawą do oceny skutków realizacji postanowień dokumentu.  

 
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 

2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód po-
wierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258 poz. 1550):  

 
§ 2.  Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w sposób 

umożliwiający: 
1) pozyskanie spójnego i całościowego obrazu stanu ekologicznego lub poten-

cjału ekologicznego i stanu chemicznego w każdym dorzeczu oraz przypisanie 
jednolitym częściom wód powierzchniowych jednej z pięciu klas zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. — Prawo wodne 

2) ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych  
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3) ilościowe ujęcie czasowej i przestrzennej zmienności elementów jakości i pa-
rametrów wskaźnikowych dla elementów biologicznych, hydromorfologicz-
nych, fizykochemicznych i chemicznych.  

 
§ 3.  Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w formie progra-

mów obejmujących: 
1) pomiary objętości i poziomu lub natężenia przepływu wód w zakresie stosow-

nym dla stanu ekologicznego i chemicznego oraz potencjału ekologicznego; 
2) monitorowanie: 

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych niewyzna-
czonych jako sztuczne lub silnie zmienione i trendów jego zmian, 

b) potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czę-
ści wód powierzchniowych i trendów jego zmian, 

c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i trendów je-
go zmian, 

d) spełnienia dodatkowych wymagań określonych dla obszarów chronionych 
(…) 

e) długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych (…) i 
innych zanieczyszczeń ulegających bioakumulacji. 

 
Zgodnie z § 8 powyższego rozporządzenia, zakres i częstotliwość prowadzonych ba-

dań dla poszczególnych elementów klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego jednoli-
tych części wód powierzchniowych oraz zakres prowadzonych badań dla poszczególnych ele-
mentów klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych 
części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, 
w tym dla jednolitych części wód należących do obszarów chronionych, są określone w za-
łączniku nr 3 do rozporządzenia. 

 
Niezależnie od powyższego, § 8 projektu rozporządzenia, jako obowiązek dla podmio-

tów korzystających z wód zlewni Widawy, wprowadza obowiązek corocznego raportowania 
do RZGW we Wrocławiu w postaci informacji o rzeczywistej wielkości poborów wody oraz 
o ilości i jakości odprowadzanych ścieków w układzie dekadowym. 
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11. STRESZCZENIE 
 
Wprowadzenie 

 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z art. 

120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, opracował projekt rozporządzenia w 
sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Widawy. 

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pro-
jektu Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Widawy wyni-
ka z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko.   

Zakres prognozy został określony w art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
 
Zawartość projektowanego dokumentu 

 
Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. w projekcie rozporzą-

dzenia określono warunki korzystania z wód zlewni rzeki, tzn.: 
-  określone zostały szczegółowe wymagania służące  osiągnięciu  celów  środowi-

skowych  jednolitych  części  wód powierzchniowych poprzez ochronę, poprawę 
oraz niepogarszanie stanu części wód.  

- ustalono priorytety  w zaspokajaniu potrzeb wodnych.  
-  określone zostały ograniczenia w korzystaniu z wód, w zakresie: 

1. poboru wód,  
2. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzania substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 
3. wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

 
 
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym 
 

Dokumentem w którym określone zostały priorytetowe cele ochrony środowiska w 
Unii Europejskiej jest „Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego”. 
Dnia 21 lipca 2012 r. przestał obowiązywać VI Program, natomiast VII Program wciąż jesz-
cze nie został przyjęty, jednak będzie on określać działania w zakresie ochrony środowiska do 
dnia 31 grudnia 2020 roku i skupia się on na takich celach jak np. ochrona, zachowanie i po-
praw kapitału naturalnego Unii, przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkuren-
cyjną gospodarkę niskoemisyjną, czy też maksymalizacja korzyści płynących z prawodaw-
stwa Unii w zakresie ochrony środowiska. 

 
Kolejnym dokumentem jest opublikowany przez Komisję Europejską 14 listopada 

2012 r. „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”. Celem tego dokumentu jest  usunięcie 
przeszkód, które utrudniają działania na rzecz ochrony zasobów wodnych Europy. W dyrek-
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tywie wodnej ustanowiono cel polegający na osiągnięciu dobrego stanu wód do 2015 r.  Aby 
zrealizować cel RDW, przedstawiono trójstopniową strategię: 

• poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE  
• zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi obszarami polityki, np. 

rolnictwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem Spójności i fun-
duszami strukturalnymi i zintegrowanego zarządzania klęskami żywiołowymi; 

• uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie. 
 

Kolejnym dokumentem jest „Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r.”. W dokumencie tym przedstawione zostały: 

• wizja na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europej-
skiej oraz funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał 
naturalny, będą chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze 
względu na wartość różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich funda-
mentalny udział w zapewnianiu dobrobytu człowieka i koniunktury gospodar-
czej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian wywołanych przez utratę różnorod-
ności biologicznej"; 

• przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i 
degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możli-
wie największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utra-
cie różnorodności biologicznej na świecie". 

 
Politykę UE w zakresie ochrony wód wyznacza między innymi dyrektywa 

2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wod-
na (RDW). Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje cele środowiskowe, które mają służyć po-
prawie jakości wód tj.: 

• niepogarszanie stanu części wód; 
• osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny 

dla wód powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód pod-
ziemnych, 

• spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach praw-
nych w odniesieniu do obszarów chronionych, 

• zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
 
„Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016" usta-

nawia cele średniookresowe do roku 2016. W kolejnych rozdziałach dokumentu dokonano 
charakterystyki działań, jakie powinny być podjęte w najbliższych latach. Ujęte one zostały 
jako: kierunki działań systemowych, ochrona zasobów naturalnych, poprawa jakości środowi-
ska i bezpieczeństwa ekologicznego i nakłady na realizację polityki ekologicznej. Stwierdzo-
no, iż obecny stan gospodarki wodnej wymaga głębokiej i szybkiej reformy, a pierwszym jej 
krokiem będzie przyjęcie Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do 2030 r. (z 
uwzględnieniem etapu 2015 r.), która powinna formułować główne kierunki działań. 
 

Zgodnie z „Polityką Wodną Państwa do roku 2030", celem nadrzędnym polityki jest 
zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograni-
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czenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze. Ma to nastąpić w połączeniu z 
utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uza-
sadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wy-
równania dysproporcji regionalnych oraz uwzględnieniu integrowania ochrony środowiska 
wodnego z innymi działami gospodarki kraju. 
 

W „Programie wodno - środowiskowym kraju” określono podstawowe i uzupełniające 
działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych ob-
szarach dorzeczy w Polsce. Cele tego dokumentu określono następująco: 

• niepogarszanie stanu części wód; 
• osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
• spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach praw-

nych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych  
• zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 
 

„Strategia ochrony obszarów wodno - błotnych w Polsce wraz z planem działań (na la-
ta 2006-2013)” ma na celu ochronę środowisk wodno-błotnych. Jako cele strategii wymienio-
no: 

• zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych 
dotychczas obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekolo-
gicznych; 

• zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych; 
• restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych.  

 
Celem „Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej” jest „zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej w skali lokalnej, krajo-
wej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jej 
organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego) z uwzględ-
nieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz konieczności zapewnienia 
odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa”. 
 
 
Metody zastosowane przy opracowywaniu prognozy 
 

Materiałem wyjściowym do opracowania prognozy był projekt rozporządzenia WKW 
oraz analiza uwarunkowań prawnych i strategicznych mających znaczenie dla ocenianego 
dokumentu. Następnie pozyskiwano informacje o poszczególnych komponentach środowiska 
z dokumentów źródłowych o charakterze przekrojowym, danych opracowywanych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz danych o obszarach ochrony przyrody. Po zgro-
madzeniu materiałów przystąpiono do prac kameralnych i studialnych. Przeprowadzono ana-
lizę treści projektu WKW w kontekście adekwatności do uwarunkowań prawnych, strategicz-
nych i środowiskowych. 

 
Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona w celu identyfikacji i 

„wstępnej” oceny wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze i warunki 
życia ludzi. Treść prognozy składa się generalnie z trzech części: 

mailto:ecoplan@ecoplan.pl�
http://www.ecoplan.pl/�


OPRACOWANIE  PROGNOZY  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  DLA  PROJEKTU  ROZPORZĄDZENIA  W  SPRAWIE  USTALENIA  
WARUNKÓW  KORZYSTANIA  Z  WÓD  ZLEWNI  WIDAWY 

 

ECOPLAN   45-010 Opole, ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: 77 456 65 16,  77 455 89 50 
 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 

91 

 
• Pierwsza część - omawia rozwiązania przyjęte w projektowanym dokumencie 

oraz jego powiązania z innymi dokumentami różnego szczebla. 
• Druga część - określa istniejący stan środowiska, z uwzględnieniem szczegól-

nych uwarunkowań fizjograficznych obszaru objętego planem, w tym sytuacji 
konfliktowych / problemowych. 

• Trzecia część - zasadnicza część prognozy, ustala potencjalne oddziaływanie 
(zarówno korzystne jak i niekorzystne) na środowisko projektowanego rozpo-
rządzenia oraz określa możliwości łagodzenia (eliminowania, minimalizowania, 
bądź kompensacji) ewentualnego, ujemnego wpływu.  
  
Szczegółowe założenia metodyczne części prognostycznej oddziaływania na poszcze-

gólne elementy środowiska zostały wykonane przy uwzględnieniu: 
• Obecnego stanu środowiska i zachodzących w nim zmian,  
• Konfrontacji obecnego stanu i walorów środowiska z przewidywanym wpływem 

wynikającym z projektu rozporządzenia. 
 
 

Stan środowiska zlewni Widawy 
 
Zlewnia Widawy położona jest na obszarze dorzecza Odry i ma powierzchnię 1745,92 

km2. Widawa, będąca głównym ciekiem w zlewni, ma długość 109,02 km, i jest prawostron-
nym dopływem Odry. Rzeka bierze swój początek w lasach na północny-zachód od miejsco-
wości Drołtowice (woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Syców). W górnym biegu, pły-
nie południkowo, natomiast w rejonie Namysłowa zmienia kierunek na równoleżnikowy i 
kieruje wodę na zachód, w stronę Wrocławia, gdzie uchodzi do Odry.  

Pod względem administracyjnym, zlewnia położona jest na obszarze trzech woje-
wództw: dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego. 

Zgodnie z danymi zawartymi w „Raporcie o stanie środowiska w województwie dol-
nośląskim w 2011 roku” sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, stan wód na ujściowym odcinku Widawy i Granicznej jest zły. Dla pozosta-
łych jednolitych części wód nie wykonano badań dla grupy wskaźników szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego. 

Zlewnia Widawy tworzy jedną JCWPd - nr 93. Zgodnie z Planem gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry, załącznikiem nr 2 Charakterystyka jednolitych części 
wód podziemnych, zarówno stan ilościowy i stan chemiczny JCSPd określono jako dobry. 

Analizując występowanie obszarowych form ochrony przyrody można stwierdzić, że 
w zlewni Widawy występuje znaczny udział takich obszarów, w tym zwłaszcza obszarów 
Natura 2000, z czego część jest silnie powiązana z dolinami rzecznymi, jak: SOO Dolina Ole-
śnicy i Potoku Boguszyckiego, SOO Dolina Widawy, SOO Grądy w Dolinie Odry, OSO Grą-
dy Odrzańskie, SOO Kumaki Dobrej, SOO Lasy Grędzińskie. Można zatem stwierdzić, że na 
części odcinków doliny rzeczne cechuje dobry stan środowiska ożywionego, zwłaszcza wy-
soka, czy też podwyższona różnorodność rzadkich i objętych ochroną gatunków roślin, zwie-
rząt oraz siedlisk przyrodniczych. W dolinach rzecznych współwystępuje szereg siedlisk ro-
ślinnych, stanowiących równocześnie siedliska odpowiednie dla bytowania wielu gatunków 
fauny. Część z nich to siedliska wodne i od wód zależne. Są to zwłaszcza siedliska wilgotne, 
szczególnie wrażliwe na zakłócenia warunków wodnych. 
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Przewidywane oddziaływanie ustaleń rozporządzenia na środowisko, podsumowanie i 
wnioski 
 

Analiza projektowanego rozporządzenia WKW, a także realizacja niniejszej prognozy 
pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: 

• Przewiduje się, iż zapisy Rozporządzenia będą mieć pozytywny wpływ na na-
stępujące komponenty środowiska: szata roślinna, zwierzęta, gleba, rzeźba tere-
nu, krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, przyrodnicze obszary chro-
nione oraz obszary Natura 2000. 

• Przewiduje się, że jakość życia ludzi, w tym dobra materialne, będą jedynym 
ocenianym w niniejszym dokumencie aspektem, gdzie wystąpi oddziaływanie 
zarówno pozytywne jak i negatywne. Wiąże się to z faktem, iż o ile rozporzą-
dzenie przyczyni się do ograniczenia możliwości korzystania z wód oraz wpro-
wadzi nowe obowiązki w stosunku do korzystających, o tyle może przyczynić 
się do poprawy stanu zdrowia ludzi, oraz ewentualnego wzrostu wartości nieru-
chomości 

• Zapisy znajdujące się w WKW przyczynią się do poprawy stanu wód w dorze-
czu Widawy, a tym samym sprzyjają one realizacji celów określonych w doku-
mentach strategicznych związanych z ochrona środowiska przyrodniczego i za-
sobów wodnych.  
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13. WYKAZ TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Tabele: 
 

[1] Zestawienie scalonych i jednolitych części wód powierzchniowych w zlewni Widawy 
– tabela nr 4-1 

[2] Zestawienie najważniejszych zabytków występujących w zlewni Widawy – tabela nr 
4-2 

[3] Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Widawy w roku 2011 – tabela nr 5.1-1 
[4] Ocena stanu JCWP w zlewni Widawy w roku 2011 – tabela nr 5.1-2 
[5] Roczne zestawienie wyników pomiarów dwutlenku azotu i dwutlenku siarki  w wy-

branych punktach pomiarowych zlokalizowanych w zlewni Widawy, lub w jej pobliżu 
– tabela nr 5.1-3 

[6] Roczne zestawienie wyników pomiarów pyłu PM10 w wybranych punktach pomiaro-
wych zlokalizowanych w zlewni Widawy, lub w jej pobliżu – tabela nr 5.1-4 

[7] Zestawienie przewidywanych oddziaływań rozporządzenia, w odniesieniu do elemen-
tów środowiska objętych prognozą – tabela nr 6.14-1 

 
 
Załączniki: 
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NS-076-15/EN/13 
[2] Pismo z dnia 3 września 2013 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w War-

szawie, znak: DOOŚsoos.411.12.2013.JP 
[3] Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Wi-

dawy 
 
ANEKS 2  (ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE): 
[1] Zlewnia Widawy na tle jednostek administracyjnych 
[2] Mapa zlewni rzeki Widawy wraz z podziałem na SCWP i JCWP 
[3] Zlewnia Widawy na tle jednostek fizycznogeograficznych 
[4] Zagospodarowanie terenu w zlewni Widawy 
[5] Sieć hydrograficzna zlewni Widawy 
[6] Pobór wody w zlewni Widawy 
[7] Główne zbiorniki wód podziemnych w zlewni Widawy 
[8] Obszary Natura 2000 w zlewni Widawy 
[9] Formy ochrony przyrody w zlewni Widawy (z wyłączeniem obszarów Natura 2000) 
 
ANEKS 3  (PROTOKOŁY I TABELA ROZBIEŻNOŚCI): 
[1] Protokół ze spotkania konsultacyjnego projektu rozporządzenia w Sprowie warunków 

korzystania z wód zlewni Widawy – spotkanie dnia 06.11.2013 w Starostwie Powia-
towym w Oławie 
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[2] Protokół ze spotkania konsultacyjnego projektu rozporządzenia w Sprowie warunków 
korzystania z wód zlewni Widawy – spotkanie dnia 07.11.2013 w Starostwie Powia-
towym w Namysłowie 

[3] Tabela rozbieżności z przeprowadzonych konsultacji społecznych dla projektu rozpo-
rządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Widawy 

 
 
ANEKS 4  (PŁYTA CD) 
Na płycie znajduje się elektroniczna wersja dokumentacji, wraz z załącznikami. 
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Nazwa SCWP Kod SCWP Kod JCWP
PLRW600019136199
PLRW600017136169
PLRW600017136152
PLRW600017136192
PLRW600017136194
PLRW60001713629
PLRW600017136139
PLRW600017136149
PLRW600017136189
PLRW6000171363549
PLRW600017136389
PLRW60001913659
PLRW600017136352
PLRW60000136311
PLRW600017136549
PLRW600017136369
PLRW60001713634

PLRW6000171363149
PLRW600017136322
PLRW600017136332

Graniczna SO0307 PLRW60002313649
PLRW600019136699
PLRW600018136689
PLRW60001713688
PLRW600017136849
PLRW600018136834
PLRW600017136929
PLRW60001913689
PLRW600017136869
PLRW600023136769
PLRW60001913679
PLRW60001913699

Widawa od Oleśnicy 
do Odry

SO0309

Widawa od źródła do 
zb. Michalice

SO0305

Widawa od zb. 
Michalice włącznie do 
Oleśnicy

SO0306

Oleśnica SO0308



Nazwa JCWP
Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice 
Miłka 
Jagodnik 
Jarząbek 
Łózka 
Studnica 
Widawa od źródła do Czarnej Widawy 
Czarna Widawa 
Osuch 
Młynówka 
Świerzna 
Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy 
Dopływ z Wojciechowa 
Zbiornik Michalice (ponad 50 ha)
Leniwka 
Smolna 
Kraszowska Struga 
Chełszcząca 
Namysłówka 
Jaskółka 
Graniczna 
Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy 
Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku 
Przyłęk 
Mielnica 
Dobra od źródła do Jagodnej 
Rakowski Potok 
Dobra od Jagodnej do Widawy 
Topór 
Kanał Graniczny 
Widawa od Oleśnicy do Dobrej 
Widawa od Dobrej do Odry 



Gmina Miejscowość
Bierutów Bierutów
Bierutów Bierutów
Bierutów Bierutów
Bierutów Bierutów
Bierutów Bierutów
Bierutów Bierutów
Dziadowa Kłoda Stradomia Dolna
Dziadowa Kłoda Dalborowice
Dziadowa Kłoda Dziadowy Most
Dziadowa Kłoda Dalborowice
Dobroszyce Dobra
Dobroszyce Dobra
Dobroszyce Dobroszyce
Dobroszyce Dobroszyce
Dobroszyce Dobroszyce
Dobroszyce Dobrzeń
Dobroszyce Siekierowice
Dobroszyce Siekierowice
Oleśnica Boguszyce
Oleśnica Boguszyce
Oleśnica Boguszyce
Oleśnica Brzezinka
Oleśnica Brzezinka
Oleśnica Cieśle
Oleśnica Oleśnica
Oleśnica Oleśnica
Oleśnica Oleśnica
Oleśnica Oleśnica
Oleśnica Oleśnica
Oleśnica Oleśnica
Oleśnica Oleśnica
Oleśnica Oleśnica
Oleśnica Ostrowina
Oleśnica Smolna
Syców Drołtowice
Syców pałac, 1880
Syców Syców 
Syców Syców
Syców Syców
Syców Syców
Syców Święty Marek
Czernica Nadolice Wielkie
Czernica Chrząstawa Wielka
Czernica Dobrzykowice
Czernica Wojnowice
Czernica Gajków
Długołęka Borowa



Długołęka Borowa
Długołęka Brzezia
Długołęka Byków
Długołęka Długołęka
Długołęka Domaszczyn
Długołęka Jaksonowice
Długołęka Januszkowice
Długołęka Kamień
Długołęka Kiełczów
Długołęka Łozina
Długołęka Łozina
Długołęka Pasikurowice
Długołęka Siedlec
Długołęka Szczodre
Długołęka Zaprężyn
Wilków Bukowie
Wilków Idzikowice
Wilków Jakubowice
Wilków Pągów
Wilków Pągów
Wilków Wilków
Wilków Wilków
Namysłów Brzezinka
Namysłów Baldwinowice
Namysłów Bukowa Śląska
Namysłów Bukowa Śląska
Namysłów Jastrzębie
Namysłów Jastrzębie
Namysłów Łączany
Namysłów Mikowice
Namysłów Minkowskie
Namysłów Namysłów
Namysłów Namysłów
Namysłów Namysłów
Namysłów Namysłów
Namysłów Namysłów
Namysłów Namysłów
Namysłów Namysłów
Namysłów Namysłów
Namysłów Przeczów
Namysłów Przeczów
Namysłów Rychnów
Namysłów Woskowice Małe
Domaszowice Ziemiełowice
Perzów Trębaczów
Perzów Koza Wielka
Perzów Domasłowice
Perzów Słupia



Baranów Baranów
Baranów Baranów
Baranów Donaborów
Baranów Grębanin
Baranów Mroczeń
Baranów Słupia pod Kępnem
Baranów Słupia pod Kępnem
Rychtal Buczek 
Rychtal Drożki
Rychtal Krzyżowniki
Rychtal Proszów
Rychtal Rychtal 
Rychtal Skoroszów
Rychtal Wielki Buczek
Bralin Bralin
Bralin Bralin
Bralin Bralin
Bralin Mnichowice
Bralin Nowa Wieś Książęca
Wisznia Mała Kryniczno
Wisznia Mała Machnice
Wisznia Mała Malin
Wisznia Mała Ozorowice
Wisznia Mała Ozorowice
Wisznia Mała Piotrowiczki
Wisznia Mała Piotrowiczki
Wisznia Mała Strzeszów
Wisznia Mała Strzeszów
Wisznia Mała Strzeszów
Wisznia Mała Wisznia mała
Wisznia Mała Wysoki Kościół
Zawonia Czachowo
Zawonia Głuchów Dolny
Zawonia Rędziszowice
Zawonia Sucha Wielka
Zawonia Zawonia
Zawonia Zawonia
Zawonia Złotów
Trzebnica Trzebnica
Trzebnica Trzebnica
Trzebnica Trzebnica
Trzebnica Trzebnica
Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice
Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice
Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice
Jelcz-Laskowice Minkowice Oławskie
Jelcz-Laskowice Miłoszyce



Zabytek
Zamek wewnątrz murów obronnych miasta
Kościół św. Katarzyny
Dawny Ewangelicki kościół cmentarny pod wezwaniem Św. Trójcy
Kościół parafialny p.w.Św. Józefa
Mury obronne
Wieża ratuszowa
Pałac z 1800r.
Pałac z XIXw.
Park
Park
Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. NMP z Góry Karmel, 1904; wieża 1670
Zespół dworski, 1 poł. XVIII, XXw.
Historyczny układ przestrzenny miejscowości (część miejska i część wiejska)
Zespół kościoła p.w. św. Jadwigi, kon. XIX
Zespół zamkowy, XVIII, XIX
Zespół pałacowy, kon. XIX
Zespół pałacowy, XVIII
Zespół parku pałacowego, kon. XVIII, XIX
Zespół kościoła par. p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Zespół szkoły ewang., ob. domu nr 15, 2 poł. XIX, pocz. XX
Zespół pałacowy, 1840, 1860
Kościół fil. p.w. Wniebowzięcia NMP, XVIII, 1930
Zespół pałacowo-folwarczny, XVIII
Kościół fil. p.w. Matki Boskiej Tuchowskiej, 1718, 1930
Kościół par. p.w. św. Jana Apostoła, kon. XIII, XIV, XVI, pocz. XX
Kościół pom. p.w. Św. Trójcy, 1738-1776
Kościół benedyktynów, ob. prawosławny p.w. Zaśnięcia NMP i św. Jerzego, XIV, 1609, po 1970
Synagoga, ob. kościół Zielonoświątkowy p.w. Zbawiciela, XIV/XV, 1733-1734
Zamek, XIII, 1585-1600, XVIII
Zespół murów obronnych, 1 poł. XIV, 1 poł. XVI
Zespół koszar kawalerii, XIX/XX
Ratusz, pocz. XV, 1536, 1750
Zespół pałacowy, ob. DPS, poł. XIX
Kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, XV, pocz. XX
Pozostałości zespołu pałacowego, XIX, XX
Pałac, 1880
Kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XV, 1815, 1908
Kościół ewangelicki, 1785-1789
Zespół murów obronnych, XIV, XV, 1578
Zespół stajni cugowych, 1884
Kościół p.w. św. Marka, 1660
Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Matki Boskiej Różańcowe
Kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
Kościół fil. p.w. Narodzenia NMP
Kościół fil. p.w. św. Wawrzyńca
Kościół par. p.w. św. Małgorzaty
Zespół kościoła par. p.w. Matki Bożej Królowej Polski



Zespół pałacowy, XVIII, XX
Kościół par. p.w. św. Mikołaja, XVII, poł. XX
Kościół ewang, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Matki Boskiej Różańcowej, 1702, 1852
Kościół p.w. św. Michała Archanioła, 1713-1722
Kościół fil. p.w. Podwyższenia Krzyża Św., 1565, 1859
Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 1883-1884
Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. NMP Królowej Polski, 1841, 1890, 1933-1936
Zespół parku i wozownia, poł. XIX
Kościół ewang., ob. rzym.-kat. par. p.w. Matki Boskiej Różańcowej, 1790-1792
Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XV/XVI, kon. XVII
Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. Matki Boskiej Bolesnej, poł. XVIII
Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. św. Józefa Oblubieńca, 1839
Zespół pałacowy, poł. XIX
Zespół pałacowy, 1851-1867
Zespół pałacowy, 1880-1890
Kościół fil. p.w. Matki Boskiej Gromnicznej, XV, XVI
Zespół dworski (nr 27), 1 poł. XIX
Zespół pałacowy, XIX
Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. śś. Piotra i Pawła, poł. XIX
Zespół pałacowy, XIX
Zespół pałacowy
Kościół par. p.w. św. Mikołaja, XIII/XIV, 1500, 1957-1959
Zespół dworski (nr 7), poł. XIX
Kościół fil. p.w. Św. Trójcy, 1414, 1562, XVII
Kościół fil. p.w. św. Jakuba Starszego, 1786, 1869
Zespół dworski, XIX
Zespół dworski, 1 poł. XIX
Kościół fil. p.w. św. Wawrzyńca, 1826, 1904
Zespół pałacowy, kon. XIX
Zespół dworski, XVI, XIX
Zespół pałacowy, XVIII, XIX
Układ urbanistyczny w ramach średniowiecznego założenia
Zespół kościoła par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XV, XVIII
Zespół klasztorny franciszkanów, XIV, XVIII
Zamek, 1360, XVI, XIX
Zespół murów obronnych
Ratusz, 1374-1378, XV, XIX
Zespół browaru, 1870-1910
Zespół szpitala miejskiego, 1911-1912
Zespół kościoła par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (nr 31)
Zespół pałacowy
Zespół pałacowy, XVIII/XIX
Zespół pałacowy, XVIII, XIX
Zespół pałacowy, kon. XIX
Kościół pw.w Wniebowzięcia NMP
Kościół p.w. św. Filipa i Jakuba Apostołów
Dzwonnica
Kopiec Poddworski 



Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca i św. Andrzeja
Dwa grodziska prehistoryczne
Kościół par. p.w. św. Marcina
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
Pałac
Pałac
Zespół pałacowy
Kościół fil. p.w. św. Jana Nepomucena
Zespół kościoła par. p.w. św. Jana Nepomucena
Kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP
Kościół fil. p.w. św. Rocha
Kościół par. p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
Pałac
Zespół dworski
Kościół par. p.w. św. Anny, 1627, 1840
Zespół kościoła odpustowego p.w. Narodzenia NMP, tzw. Na Pólku
Zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil.
Kościół fil. p.w. św. Katarzyny, 1802
Kościół par. p.w. Św. Trójcy, 1804
Kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa
Zespół pałacowy
Zespół pałacowy
Kościół fil. p.w. św. Jana Nepomucena, ob. p.w. Jana Chrzciciela
Zespół pałacowy
Zespół kościóła fil. p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa
Kościół fil. p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa
Zespół kościoła fil. p.w. św. Jadwigi, ob. par. Podwyższenia Krzyża
Kościół fil. p.w. św. Jadwigi, ob. par. Podwyższenia Krzyża
Zespół pałacowy
Zespół pałacowy
Zespół kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP
Zespół pałacowy
Pałac nr 11
Zespół pałacowy
Zespół pałacowo-folwarczny
Kościół par. p.w. św. Jadwigi
Kościół ewangelicki, ob. magazyn
Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. św. Józefa
Ośrodek historyczny miasta
zespół klasztorny cystersek
Kościół pw. św. Piotra i Pawła, z XIII w., z l. 1845-55, ul. Drzymały 1, wieża z XV w.
Zespół pensjonatu, ul. Oleśnicka 16/18, z 1890-XX w.
Zespół pałacowy
Ruina zamku
Kościół par. p.w. św. Stanisława
Kościół par. p.w. św. Jana Nepomucena
Kościół par. p.w. św. Mikołaja Biskupa
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1. Widawa - powyżej Stradomii Wierzchniej T III II III
2. Widawa - poniżej Bierutowa N II II II
3. Widawa – most B. Krzywoustego N III II III
4. Widawa – ujście do Odry N II II II
5. Czarna Widawa – ujście do Widawy N III II III
6. Świerzna – most Oleśniczka-Ligota Wielka N III PSD III
7. Graniczna – ujście do Widawy N III II III
8. Oleśnica – ujście do Widawy T III PSD III
9. Dobra – ujście do Widawy T III PSD III

10. Topór – ujście do Dobrej T III PSD III
11. Przyłęk – ujście do Dobrej T III PSD III
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bardzo dobry DOBRY dobry

dobry PSD poniżej stanu dobrego
umiarkowany
słaby
zły

DOBRY dobry
ZŁY zły

Klasyfikacja stanu chemicznego

Stan wód

cja stanu 
nego



Lp. Kod JCWP Nazwa JCWP
Stan 

JCWP
1. PLRW600019136199 Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice zły
2. PLRW600017136169 Miłka zły
3. PLRW600017136152 Jagodnik zły
4. PLRW600017136192 Jarząbek zły
5. PLRW600017136194 Łózka zły
6. PLRW60001713629 Studnica zły
7. PLRW600017136139 Widawa od źródła do Czarnej Widawy zły
8. PLRW600017136149 Czarna Widawa zły
9. PLRW600017136189 Osuch zły
10. PLRW6000171363549 Młynówka zły
11. PLRW600017136389 Świerzna zły
12. PLRW60001913659 Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy zły
13. PLRW600017136352 Dopływ z Wojciechowa zły
14. PLRW60000136311 Zbiornik Michalice (ponad 50 ha) zły
15. PLRW600017136549 Leniwka zły
16. PLRW600017136369 Smolna zły
17. PLRW60001713634 Kraszowska Struga zły
18. PLRW6000171363149 Chełszcząca zły
19. PLRW600017136322 Namysłówka zły
20. PLRW600017136332 Jaskółka zły
21. PLRW60002313649 Graniczna zły
22. PLRW600019136699 Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy zły
23. PLRW600018136689 Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku zły
24. PLRW60001713688 Przyłęk zły
25. PLRW600017136849 Mielnica zły
26. PLRW600018136834 Dobra od źródła do Jagodnej zły
27. PLRW600017136929 Rakowski Potok zły
28. PLRW60001913689 Dobra od Jagodnej do Widawy zły
29. PLRW600017136869 Topór zły
30. PLRW600023136769 Kanał Graniczny zły
31. PLRW60001913679 Widawa od Oleśnicy do Dobrej zły
32. PLRW60001913699 Widawa od Dobrej do Odry zły



Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 

środowiskowych
Niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona
Niezagrożona



NO2 SO2 Źródło danych: 

1. Namysłów, ul. Mariańska* 17,5 3,4 *

2. Namysłów, ul. Armii Krajowej* 26,5 4,7

**

3. Bierutów, Rynek** 29 15 ***

4. Oleśnica, ul. Klonowa** 28 14
5. Oleśnica, ul. Prusa** 27 8
6. Długołęka** 22 11
7. Bralin*** 15,5 5,2

40 20

Lp. Lokalizacja punktu Stężenie średnie roczne 
[µg/m3]

Roczna wartość dopuszczalna [µg/m3]:



Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2011, WIOŚ Opole, 2012
Roczne zestawienie wyników pomiarów pasywnych dwutlenku azotu na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 i 2012
roku, Roczne zestawienie wyników pomiarów pasywnych dwutlenku siarki na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 i
2012 roku, WIOŚ Wrocław

Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2011, WIOŚ Poznań 2012



Lp. Lokalizacja punktu Stężenie średnie 
roczne PM10 

[µg/m3]

Źródło danych: 

1. Oleśnica, ul. Brzozowa* 32

*

2. Kluczbork, ul. Mickiewicza** 35,4

**

40Roczna wartość dopuszczalna [µg/m3]:



Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2012 roku, WIOŚ Wrocław 2013 

Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2011, WIOŚ Opole, 2012



Komponenty i cechy
środowiska podlegające potencjalnym 

wpływom Rodzaj Okres trwania
Szata roślinna pośrednie trwałe
Zwierzęta pośrednie trwałe
Gleby pośrednie trwałe
Rzeźba terenu pośrednie trwałe
Zasoby geologiczne 0 0
Krajobraz pośrednie trwałe
Zabytki i dobra kultury 0 0
Wody powierzchniowe bezpośrednie trwałe
Wody podziemne pośrednie trwałe
Obszary zagrożenia powodziowego 0 0
Klimat akustyczny 0 0
Promieniowanie elektromagnetyczne 0 0
Jakość powietrza 0 0
Zagrożenie odpadami 0 0
Jakość życia ludzi, w tym dobra materialne pośrednie trwałe
Przyrodnicze obszary chronione pośrednie trwałe
Obszary Natura 2000 pośrednie trwałe
Możliwość wystąpienia poważnych awarii i 
zagrożenia nadzwyczajne 0 0

Oddziaływania

Objaśnienia tabeli:
Rodzaj: bezpośrednie/pośrednie
Okres trwania: chwilowe/krótkookresowe/długookresowe/trwałe
Kierunek: negatywne (-) / pozytywne (+)
0    brak oddziaływania

+/-  oddziaływanie zróżnicowane (możliwe oddziaływania pozytywne i negatywne, o różnym czasie trwania)



Kierunek
+
+
+
+
0
+
0
+
+
0
0
0
0
0

+/-
+
+

0
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