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I. ZAKRES PRACY 

Podstawą formalną wykonania pracy jest Umowa Nr ZO – 01/EP-153/2013 z dnia 14 
czerwca 2013 r., zawarta między Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jako Zamawiającym a konsorcjum firm: Integrated 
Management Services Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Geomatic Software Solutions Sp. z 
o.o. 

 

Zadanie 1. Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód 
powierzchniowych zlewni Bystrzycy i Ślęzy sporządzono, zgodnie z wymaganiami 
RZGW Wrocław w oparciu o zalecane opracowania. Zawarte w tych opracowaniach 
zalecenia poddano analizie i weryfikacji pod względem ich aktualności, możliwości 
zastosowania w lokalnych warunkach zlewni Bystrzycy i Ślęzy, z uwzględnieniem 
dostępność danych. 

Zadanie 2. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz opracowań 
merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej 

Identyfikacja presji oraz identyfikacja przyszłych zmian mających wpływ na stan 
ilościowy i jakościowy zasobów wodnych obszaru zlewni Bystrzycy i Ślęzy została 
dokonana na podstawie analizy dokumentów planistycznych oraz opracowań 
merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej. 
Przeanalizowano krajowe, wojewódzkie i gminne dokumenty planistyczne oraz plany 
zadań ochronnych i plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych form ochrony 
przyrody. 

Do identyfikacji presji oraz przyszłych zmian mających wpływ na stan ilościowy i 
jakościowy zasobów wodnych obszaru zlewni Bystrzycy i Ślęzy zostały wykorzystane 
informacje zawarte w dostępnych opracowaniach merytorycznych. 

Zidentyfikowane presje zostały w zestawieniach tabelarycznych pogrupowane na presje 
ze źródeł rozproszonych, punktowych oraz presje morfologiczne 

Zidentyfikowano również wymagania w stosunku do gospodarki wodnej, wynikające z 
istniejących w obszarze zlewni Bystrzycy i Ślęzy form ochrony przyrody, w tym 
obszarów Natura 2000. 

Zadanie 3. Opracowanie charakterystyki zlewni Bystrzycy wraz ze zlewnią Ślęzy 

Charakterystykę zlewni przedstawiono w formie tekstowej zawierającej następujące 
elementy: opis zlewni wraz z jej charakterystyką, identyfikacją znaczących oddziaływań 
antropogenicznych, opis istotnych problemów gospodarki wodnej, aktualne oceny stanu 
wód powierzchniowych i podziemnych. 
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Zadanie 4. Wykonanie bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych i 
podziemnych w zlewni Bystrzycy wraz ze zlewnią Ślęzy  

Zadanie 4.1. Metodyka bilansu zasobów ilo ściowych 

Do obliczenia zasobów wód powierzchniowych zlewni rzek Bystrzycy i Ślęzy  
zastosowana została tzw. metodyka bilansów wodnogospodarczych. Uwzględnia ona 
wskazania metodyczne zawarte w opracowaniach: 

• „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego 
oraz warunków korzystania z wód zlewni” [Pracownia Gospodarki Wodnej 

„PRO-WODA”, Warszawa, 2008], 

• „Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych” [Hydroprojekt 

Warszawa, 1992]. 

Zakres opracowania obejmuje zlewnie rzek Bystrzycy i Ślęzy z następującymi 
kontrolowanymi rzekami (dane wodowskazowe aktualne i historyczne) – rys. I.1. 

 

Rys. I.1. Rzeki kontrolowane w obszarze bilansowym zlewni Bystrzycy i Ślęzy. 
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Zlewnia rzeki Bystrzycy: Bystrzyca, Piława, Czarna Woda, Potok Pieszycki, Strzegomka, 
Pełcznica. 

Zlewnia rzeki Ślęzy: Ślęza, Mała Ślęza. 

Podstawowe założenia metodyczne: 

• podstawę hydrologiczną do obliczeń stanowią obserwowane wartości 
przepływów średnich dekadowych, średnich miesięcznych i średnich rocznych 
w przekrojach wodowskazowych zlewni rzek Bystrzycy i Ślęzy,  

• obliczenia wykonane zostały na podstawie danych hydrologicznych z wielolecia 
1971 – 2010, jako najdłuższego możliwego do uzyskania ciągu danych 

historycznych, 

•  dane hydrologiczne powinny spełniać warunek ciągłości (brak przerw w 
obserwacjach) i synchroniczności (taki sam krok czasowy i obserwacji dla 
wszystkich wodowskazów). Dostępny zasób danych wodowskazowych posiada 
zróżnicowany zakres czasowy. W celu uzyskania jednorodności ciągów 
opracowane zostały krzywe regresji (związki wodowskazowe) między 

wybranymi przekrojami wodowskazowymi, 

• dane hydrologiczne przekazane przez zleceniodawcę uzupełnione zostały 
dodatkowo o dane będące w posiadaniu wykonawcy,  

• w związku z koniecznością uwzględnienia w zlewni Bystrzycy gospodarki 
wodnej prowadzonej na zbiornikach utworzone zostały dodatkowe punkty 
reperowe do obliczeń bilansowych (poza wodowskazami): powyżej i poniżej 
zapór zbiorników Lubachów i Mietków (na Bystrzycy) oraz powyżej i poniżej 

zapory zbiornika Dobromierz (na Strzegomce),  

• w tych „quasi – wodowskazowych” przekrojach przepływy średnie dekadowe i 
przepływy nienaruszalne obliczone zostały przy wykorzystaniu dostępnych 
źródeł: dane RZGW Wrocław (dopływy i odpływy ze zbiorników) oraz dane 

wodowskazowe IMGW – PIB (z przekrojów powyżej i poniżej zbiorników), 

• podstawę hydrograficzną do obliczeń (kilometraż, powierzchnie zlewni) 
stanowi  cyfrowa mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP 2010), 

• obliczenia bilansowe przeprowadzone zostaną na wszystkich rzekach 
kontrolowanych i wytypowanych rzekach niekontrolowanych, 

• w zlewni Bystrzycy obliczenia bilansowe wykonane zostaną  dla rzek: 
Bystrzycy, Piławy , Czarnej Wody, Strzegomki, Pełcznicy, Potoku Pieszyckiego, 

Czarnuchy, Bielawicy, Kłomnicy, Witoszówki i Jabłońca, 

• w zlewni Ślęzy obliczenia bilansowe wykonane zostaną  dla rzek: Ślęzy, Małej 
Ślęzy, Sławki, Żurawki i Kasiny, 
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• dane o wielkościach poborów wody i zrzutów ścieków opracowane zostały na 
podstawie bazy zleceniodawcy. Przygotowano bazy danych o użytkownikach 
wód dla trzech wariantów użytkowania: (1) użytkowanie według pozwoleń 
wodno – prawnych, (2) użytkowanie rzeczywiste za 2011/2012 rok, (3) 

użytkowanie prognozowane (stan perspektywiczny), 

• użytkowanie dopływów niekontrolowanych uwzględnione zostanie w postaci 
sumarycznej ilości poborów i zrzutów wprowadzanych przez użytkowników 
zlokalizowanych na rzekach niekontrolowanych w przekroju ujścia tych rzek 
do recypienta, 

• dla wytypowanych rzek niekontrolowanych zaproponowano bardzo 
przybliżoną, zgrubną i uproszczoną metodę oszacowania przepływów 
dekadowych wg następujących założeń: przepływ na ujściu dopływu 
niekontrolowanego do recypienta kontrolowanego wynika z rozkładu 
przepływu w profilu podłużnym recypienta i przyjmowany jest jako różnica 
między przepływem recypienta powyżej ujścia dopływu niekontrolowanego i 
przepływem recypienta poniżej ujścia dopływu niekontrolowanego  
(proporcjonalnie do wielkości zlewni dopływu niekontrolowanego). Tak 
oszacowane wartości przepływu w przekroju ujściowym dopływu 
niekontrolowanego ekstrapolowane są w górę rzeki, proporcjonalnie do 

wielkości zlewni,  

• w analogiczny sposób oszacowane zostaną przepływy nienaruszalne w 
profilach podłużnych wytypowanych dopływów niekontrolowanych, 

• obliczenia bilansowe przeprowadzono w wyznaczonych przekrojach 
bilansowych, obejmujących: węzły hydrometryczne (powyżej i poniżej 
wszystkich zlokalizowanych dopływów), punkty poboru wody (w tym powyżej 
i poniżej poboru), punkty zrzutu wody (w tym powyżej i poniżej zrzutu), 
przekroje wodowskazowe, punkty monitoringu jakości wód, obiekty 
hydrotechniczne, granice jednolitych i scalonych części wód, granice jednostek 
administracyjnych, koniec rzeki (ujście), 

• dla odwzorowania sezonowej zmienności użytkowania bilans obliczono dla 
każdej dekady na podstawie średnich dekadowych przepływów, 

• wprowadza się pojęcie tzw. przepływu naturalnego (oczyszczonego), a więc 
takiego teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ 
gospodarki wodnej na jego wielkość. W tym celu konieczne będzie oczyszczenie 
przepływów obserwowanych w przekrojach wodowskazowych o 
oddziaływanie użytkowników przez odjęcie wielkości zrzutów i dodanie 
wielkości poborów wody. W procesie naturalizacji uwzględnieni zostaną 
wszyscy  użytkownicy zlewni zlokalizowani powyżej analizowanego przekroju 
wodowskazowego. Sprawdzeni i zweryfikowani zostaną użytkownicy w 
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każdym roku analizowanego wielolecia, uwzględniając użytkowanie w tych 
latach, w których dany użytkownik faktycznie funkcjonował, zgodnie z 
otrzymanymi od zleceniodawcy bazami danych. Po ostatecznej weryfikacji 
użytkowników zablokowana zostanie procedura obliczeniowa przepływów 
naturalnych w opcji symulowania zmian użytkowania zasobów wodnych 
(dodawanie, usuwanie, modyfikacja użytkownika), tzn. obliczony przepływ 
naturalny będzie stały i niezmienny w profilu podłużnym rzeki. 

• wielkość poborów wody i zrzutów ścieków określona zostanie na podstawie 
danych zleceniodawcy, na bazie których określone zostaną dekadowe wielkości 

poborów i zrzutów,  

• naturalizacja ciągów średnich przepływów dekadowych w przekrojach 
wodowskazowych przeprowadzona została dla wszystkich dekad 

analizowanego wielolecia, 

• wyznaczone średnie dekadowe wartości odpływu jednostkowego dla 
poszczególnych zlewni różnicowych wykorzystane zostaną do obliczania 
średnich dekadowych wartości przepływu naturalnego w kolejnych 
przekrojach bilansowych. Odtworzone w przekrojach wodowskazowych 
przepływy naturalne rozłożone zostaną w profilach podłużnych rzek 
współczynnikiem spływu jednostkowego na przekroje bilansowe 
(ekstrapolacja, interpolacja). Przy rozkładaniu obliczonych średnich, 
naturalnych dekadowych wartości natężenia przepływu w profilu podłużnym 
uwzględni się wielkości użytkowania (zrzut ścieków, pobór wody), przez co 
odtworzone zostaną wartości średniego przepływu rzeczywistego dekadowego, 

dla wszystkich analizowanych przekrojów bilansowych.  

• uzyskane dla każdego przekroju bilansowego ciągi wartości średnich 
dekadowych przepływów rzeczywistych dla analizowanego wielolecia będą 
podstawą obliczania wielkości gwarancji dekadowych. Wartość gwarancji 
dekadowej obliczana jest z ciągu wartości średnich dekadowych rzeczywistych 
o liczbie wyrazów odpowiadającej długości wielolecia (40 lat: 1971 - 2010). Dla 
każdego przekroju bilansowego uzyskane zostaną  przepływy gwarantowane 
rzeczywiste o przyjętych poziomach gwarancji, 

• obliczenia wykonane zostały dla przyjętych poziomów gwarancji: 50%, 70%, 
90%, 95%, 

• za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód 
powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny,  

• przepływ nienaruszalny wyznaczony został trzema metodami: (1) w oparciu o 
kryterium hydrobiologiczne i obliczony metodą parametryczną (zgodnie z tzw. 
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metodyką Kostrzewy), (2) w oparciu o kryterium rybacko – wędkarskie (3) 

metodą małopolską, 

• przepływ nienaruszalny wyznaczony tzw. metodą Kostrzewy jest wielkością 

stałą w ciągu roku, 

• przepływ nienaruszalny wyznaczony w oparciu o kryterium wędkarsko – 
rybackie i metodą małopolską różnicuje jego wielkość w poszczególnych 

miesiącach roku, 

• przepływ nienaruszalny zostanie określony w przekrojach wodowskazowych 
oraz rozłożony współczynnikiem spływu jednostkowego w profilu podłużnym 
(ekstrapolacja, interpolacja), 

• dla każdego przekroju bilansowego określone zostały gwarantowane zasoby 
dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne (na poziomie gwarancji 50%, 70%, 90%, 

95%), 

• zasoby dyspozycyjne zwrotne obliczane są jako różnicę przepływu 
rzeczywistego gwarantowanego oraz przepływu nienaruszalnego obliczonego 
wg przyjętej metody, 

• zasoby dyspozycyjne bezzwrotne pokazują, jaka ilość wody może zostać 
odprowadzona z danego przekroju rzeki przy zachowaniu przepływu 
nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w wodę 
pozostałych użytkowników systemu, 

• wyniki bilansowe określiły dla każdego przekroju bilansowego przepływy 
gwarantowane rzeczywiste i naturalne dla gwarancji 50%, 70%, 90%, 95% 
oraz gwarantowane zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne (na poziomie 
gwarancji 50%, 70%, 90%, 95%), 

• bilanse dla przepływów gwarantowanych określają możliwość zaspokojenia 
ilościowych i czasowych potrzeb użytkowników na założonym poziomie 
gwarancji, 

• ilościowa ocena zasobów wód powierzchniowych odniesiona jest do struktury 
rzecznej, długości cieku oraz lokalizacji punktów poboru i zrzutu wody, tak aby 
w każdym przekroju można było dokonać określenia zasobów dyspozycyjnych 

o zadanej gwarancji. 

Zadanie 4.2. Metodyka bilansu zasobów jako ściowych 

Bilans jakościowy zlewni rzecznej wykonano na modelu bilansującym ładunki 
analizowanych zanieczyszczeń w profilu podłużnym rzeki (od źródeł do ujścia) 
zgodnym z metodyką podaną w „Metodyce opracowywania warunków korzystania z 
wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód” [Tyszewski, 2008] dokonując 
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wymaganej aktualizacji wynikającej ze zmiany zasad oceny wód. Bilansu dokonano na 
cieku w istotnych przekrojach węzłowych.  

Prezentacją graficzną dokonanego bilansu jakościowego danej rzeki są profile 
hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczeń na całej jej 
długości. 

Zadanie 4.3. Bilans zasobów wód podziemnych 

Bilans wód podziemnych dokonano zgodnie z wymagana metodyką, ustalając zasoby 
wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania, wpływ poboru i 
zagospodarowania wód podziemnych na zasoby wód powierzchniowych w układzie 
zlewniowym. 

Obszar zlewni Bystrzycy oraz zlewni Ślęży obejmuje Jednolitą Część Wód Podziemnych 
nr 108 (w całości wg nowego podziału) oraz 4 rejony wodno-gospodarcze W-VIII A-
Ślęza, W-VIII B Bystrzyca Górna z Piławą po wod. Krasków, W-VIII C-Strzegomka, W-VIII 
D Bystrzyca Dolna+Czarna Woda. Dla każdego rejonu wodnogospodarczego zostaną 
określone rezerwy bądź deficyty zasobów wód podziemnych dostępnych do 
zagospodarowania.  

Zadanie 4.4. Bilans wodnogospodarczy – Zarys funkcj onalny aplikacji 

System umożliwia przeprowadzanie symulacji bilansu jakościowego, ilościowego wód 
powierzchniowych oraz wód podziemnych w następujących wariantach: dla stanu 
użytkowania wód na podstawie pozwoleń wodno prawnych, dla stanu rzeczywistego 
użytkowania za rok 2011 (na podstawie danych uzyskanych od zamawiającego) system 
umożliwi prowadzenie obliczeń dla stanu perspektywicznego poprzez zmienienie 
poboru (zrzutu) rzeczywistego do żądanej wielkości. 

Obliczenia bilansowe ładunków zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) dla wyżej 
wymienionych wariantów, wykonano w każdym przekroju bilansowym określając 
chłonność rzeki lub wielkość redukcji ładunku dla zapewnienia stanu dobrego. 
Prezentacją graficzną dokonanych obliczeń bilansowych są profile hydrochemiczne 
analizowanych wskaźników zanieczyszczenia wzdłuż biegu rzeki. 

Zadanie 5 Szczegółowe wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód 
zlewni bilansowej Bystrzycy 

Na podstawie identyfikacji presji i oddziaływań oraz informacji zawartych w 
analizowanych dokumentach planistycznych oraz dokumentacjach hydrogeologicznych 
zostaną określono założenia do warunków korzystania z wód regionu wodnego 
wymagane Prawem wodnym (art. 115 ust. 1) w części dotyczącej obszaru zlewni 
Bystrzycy: 

• szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych; 

• priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, 
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• ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Bystrzycy lub częściach 
tych zlewni albo dla wskazanych jednolitych/scalonych części wód, 

niezbędnych dla osiągnięcia tych celów, w szczególności w zakresie: 

- poboru wód powierzchniowych i podziemnych, 

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

- wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, 

- wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

Konieczność wprowadzenia zaproponowanych szczegółowych wymagań, priorytetów i 
ograniczeń została uzasadniona. Wyznaczono obszary, na których mają one 
obowiązywać Określenia szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń zostały 
wykonane dla jednostek bilansowych SCWP z uwzględnieniem JCWP, JCWPd, rejonów i 
podrejonów wodnogospodarczych oraz dla jednostek administracyjnych (powiaty oraz 
miasta na prawach powiatu). 

Zadanie 6 Projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie warunków 
korzystania z wód zlewni Bystrzycy 

Na podstawie wykonanych w ramach niniejszej pracy zadań oraz uwag i wniosków 
zgłoszonych przez społeczeństwo i zebranych przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu po 
podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania 
warunków korzystania z wód zlewni Bystrzycy, opracowano warunki korzystania z wód 
tej zlewni w formie aktu prawa miejscowego, tj. w formie projektu rozporządzenia 
Dyrektora RZGW w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Bystrzycy.  

II. ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

ORAZ OPRACOWAN MERYTORYCZNYCH Z ZAKRESU PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI WODNEJ 

II.1. Zakres pracy 

Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz planów i programów z 
zakresu gospodarki wodnej posłużyła do identyfikacji istniejących i planowanych 
aktywności oddziaływujących na wody powierzchniowe i podziemne poprzez 
użytkowanie i zagospodarowanie dostępnych zasobów wodnych. Z kolei analiza 
opracowań merytorycznych posłużyła do wskazania uwarunkowań wynikających z 
niniejszych dokumentów mających wpływ na formułowanie wymagań i ograniczeń w 
zakresie korzystania z wód zlewni Bystrzycy.  

W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z 
użytkowaniem i zagospodarowaniem zlewni Bystrzycy, z planowanym rozwojem 
gospodarczym oraz lokalizacją na jego obszarze inwestycji celu publicznego.  
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II.2. Identyfikacja istniejących i planowanych działań oraz uwarunkowań mających 
wpływ na stan zasobów wodnych  w zlewni Bystrzycy 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez wydzielenie i omówienie trzech zakresów 
tematycznych:  

I. Istniejące aktywności – stan aktualny, tj. przedstawienie istniejących 
oddziaływań na zasoby wodne wraz ze wskazaniem uwarunkowań wynikających 
z dokumentów planistycznych; 

II. Planowane działania – stan perspektywiczny, tj. przedstawienie działań 
planowanych w dokumentach planistycznych, których pojawienie się będzie 
generować nowe lub zmieniać istniejące oddziaływania; 

III. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Bystrzycy wynikające z 
opracowań merytorycznych. 
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III. OPRACOWANIE CHARAKTERYSTYKI ZLEWNI BYSTRZYCY WRAZ  
Z ZLEWNIĄ ŚLĘZY 

III.3.1. Charakterystyka hydrograficzna 

Hydrografię zlewni Ślęzy i Bystrzycy opracowano, zgodnie z warunkami zamówienia, na 
podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) w wersji z września 
2010 roku. Mapę obszaru bilansowego przedstawiono na rys. III.3.1.  

Rzeka Ślęza jest lewostronnym dopływem Odry, do której uchodzi w km 498,86. 
Jej długość wynosi ponad 84 km, średni wyrównany spadek podłużny cieku osiąga 0,3%. 

Powierzchnia zlewni rzeki Ślęzy ma 973,2 km2. Układ sieci rzecznej jest dendryczny i 
symetryczny – zlewnia prawostronna jest niewiele większa od lewostronnej. Wskaźnik 
wydłużenia i kolistości przyjmują zbliżone wartości (0,3-0,4). Łączna długość cieków 
oznaczonych sięga niemal 660 km, co oznacza średnią gęstość cieków około 0,7 km na 1 
km2 porównywalną z wartością tego wskaźnika obliczoną dla zlewni rzeki Bystrzycy. 
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Rys. III.3.1. Mapa wybranych elementów i obiektów hydrograficznych zlewni rzeki Ślęzy i Bystrzycy. 
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Tabela III.3.1. Wybrane charakterystyki fizycznogeograficzne zlewni rzeki Ślęzy i jej zlewni bilansowych.  
Objaśnienia: A – powierzchnia [km

2
]; P – obwód [km]; Lmax – długość maksymalna [km]; Bśr – średnia 

szerokość [km]; Cw – wskaźnik wydłużenia [-]; Ck – wskaźnik kolistości [-]; Hmax – wysokość 
maksymalna [m n.Kr.]; Hmin – wysokość minimalna [m n.Kr.]; Hwz – maksymalna wysokość względna 
[m]; S – średni spadek [%]; L – wskaźnik zalesienia [%]. 

Charakterystyka 
Zlewnia 

A P Lmax Bśr Cw Ck Hmax Hmin Hwz S L 

Ślęza 973,2 210,3 84,6 11,5 0,4 0,3 534 110 424 1,4 5,8 

Mała Ślęza 202,2 87,9 42,1 4,8 0,4 0,3 372 138 234 1,6 4,2 

Sławka 33,6 36,3 16,0 2,1 0,4 0,3 195 130 65 1,1 0,9 

Żurawka 152,1 61,8 28,4 5,4 0,5 0,5 160 125 35 0,3 0,2 

Kasina 50,8 44,7 22,0 2,3 0,4 0,3 161 115 46 0,6 0,1 

 

Rzeka Bystrzyca jest lewostronnym dopływem Odry, do której uchodzi w km 494,09.  

Zlewnia Bystrzycy zajmuje powierzchnię 1782,5 km2 . Układ sieci rzecznej jest typu 
dendrycznego z elementami typu równoległego (lewostronna część zlewni rzeki Piławy) 
oraz promienistego (głównie międzyrzecze Bystrzycy i Piławy w rejonie Gór 
Wałbrzyskich i Wielkiej Sowy oraz zlewnia Czarnej Wody w rejonie Ślęży i Raduni).  

Tabela III.3.2. Wybrane charakterystyki fizycznogeograficzne zlewni rzeki Bystrzycy i jej zlewni bilansowych.  
Objaśnienia: A – powierzchnia [km

2
]; P – obwód [km]; Lmax – długość maksymalna [km]; Bśr – średnia 

szerokość [km]; Cw – wskaźnik wydłużenia [-]; Ck – wskaźnik kolistości [-]; Hmax – wysokość 
maksymalna [m n.Kr.]; Hmin – wysokość minimalna [m n.Kr.]; Hwz – maksymalna wysokość względna 
[m]; S – średni spadek [%]; L – wskaźnik zalesienia [%]. 

Charakterystyka 
Zlewnia 

A P Lmax Bśr Cw Ck Hmax Hmin Hwz S L 

Bystrzyca 1782,5 289,4 102,1 17,4 0,5 0,3 1015 107 908 2,2 20,8 

Witoszówka 30,6 30,3 14,3 2,1 0,4 0,4 480 225 255 4,6 30,8 

Piława 365,4 102,8 45,6 8,0 0,5 0,4 1015 195 820 4,3 20,7 

Bielawica 33,1 29,9 13,4 2,5 0,5 0,5 970 260 710 12,3 56,8 

Pieszycki Potok 25,7 32,4 14,0 1,8 0,4 0,3 1010 250 760 15,0 55,2 

Kłomnica 50,0 35,6 15,3 3,3 0,5 0,5 1015 238 777 11,0 43,8 

Jabłoniec 37,0 31,5 14,9 2,5 0,5 0,5 335 195 140 2,3 1,3 

Czarna Woda 270,2 102,8 45,0 6,0 0,4 0,3 718 135 583 3,5 16,5 

Strzegomka 566,1 185,7 79,8 7,1 0,3 0,2 853 121 732 3,1 18,9 

Czarnucha 39,2 32,3 10,2 3,8 0,7 0,5 445 227 218 3,5 11,9 

Pełcznica 168,5 82,0 40,1 4,2 0,4 0,3 853 201 652 5,0 27,1 
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III.3.2. Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wod ne  

Zlewnie rzek Ślęzy i Bystrzycy są kontrolowane pod względem hydrologicznym. 
Aktualnie działa 15 stacji wodowskazowych sieci IMGW-PIB. Niektóre z nich, m.in. 
Gniechowice, zostały wznowione po kilkunastu lub nawet ponad 20 latach przerwy. 
Pomiary hydrometryczne wykonywane są nie tylko na rzekach głównych (Ślęza, 
Bystrzyca), ale także na ważniejszych dopływach: Piławie, Czarnej Wodzie i Strzegomce. 
Wykaz wszystkich wodowskazów uwzględnionych w obliczeniach bilansowych 
zestawiono w tabeli III.3.3. 

Tabela III.3.3. Wybrane charakterystyki posterunków wodowskazowych zlewni rzek Ślęzy i Bystrzycy. 

Lp. Nazwa rzeki Posterunek 
wodowskazowy 

Kilometraż 
[km] 

Powierzchnia 
A [km2] 

Typ 

1 Ślęza Białobrzezie 56,20 176,94 czynny 

2 Ślęza Borów 37,49 551,30 czynny 

3 Ślęza Ślęza 17,34 870,17 czynny 

4 Ślęza Wrocław-Żerniki 5,38 964,52 historyczny 

5 Mała Ślęza Borów 0,64 200,66 historyczny 

6 Bystrzyca Jugowice 84,71 122,17 czynny 

7 Bystrzyca Lubachów 79,08 155,17 czynny 

8 Bystrzyca Krasków 54,06 678,88 czynny 

9 Bystrzyca Mietków 44,08 717,84 czynny 

10 Bystrzyca Jarnołtów 13,93 1721,16 czynny 

11 Piława Dzierżoniów 31,14 125,42 czynny 

12 Piława Mościsko 22,34 291,89 czynny 

13 Pieszycki Potok Pieszyce 3,53 19,50 historyczny 

14 Czarna Woda Gniechowice 5,47 249,53 czynny 

15 Strzegomka Chwaliszów 65,78 67,84 czynny 

16 Strzegomka Dobromierz 61,31 81,88 czynny 

17 Strzegomka Łażany 38,89 362,29 czynny 

18 Pełcznica Świebodzice 17,97 88,59 czynny 

W oparciu o dostarczone ciągi danych wodowskazowych (ciągi rzeczywiste) oraz 
wydłużone za pomocą przygotowanych krzywych regresji, obliczono wybrane 
charakterystyki hydrologiczne natężenia przepływu SNQ – średnie z niskich, SSQ – 
średnie ze średnich oraz SWQ   średnie z wysokich). Wyniki podano w tabeli  III.3.4. 
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Tabela III.3.4. Przepływy charakterystyczne główne II stopnia dla wybranych stacji wodowskazowych zlewni 
rzeki Ślęzy i Bystrzycy w latach 1971-2010. 

Rzeka Posterunek 
SNQ 

[m3/s] 

SSQ 

[m3/s] 

SWQ 

[m3/s] 

Ślęza Białobrzezie 0,10 0,50 8,42 

Ślęza Borów 0,28 1,42 15,5 

Ślęza Ślęza 0,66 2,79 20,5 

Ślęza Wrocław-Żerniki 0,76 3,10 22,7 

Mała Ślęza Borów 0,22 0,65 5,96 

Bystrzyca Jugowice 0,23 1,54 35,2 

Bystrzyca Lubachów 0,03 1,73 21,0 

Bystrzyca Krasków 0,78 4,57 53,6 

Bystrzyca Mietków 0,54 4,87 32,6 

Bystrzyca Jarnołtów 1,81 9,25 76,4 

Piława Dzierżoniów 0,17 0,71 7,74 

Piława Mościsko 0,31 1,72 26,1 

Pieszycki Potok Pieszyce 0,06 0,15 1,46 

Czarna Woda Gniechowice 0,13 0,86 13,1 

Strzegomka Chwaliszów 0,08 0,64 11,9 

Strzegomka Dobromierz 0,12 0,80 19,6 

Strzegomka Łażany 0,87 2,28 25,2 

 

 
Rys. III.3.2. Znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego)  dla typu zbliżonego do 

niwalnego średnio wykształconego na przykładzie zlewni Ślęzy. 
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Rys. III.3.3. Znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego) rzeki Bystrzycy jako przykład 
antropopresji. 

Zgodnie z klasyfikacją Pardego, cieki zlewni Ślęzy i Bystrzycy charakteryzują się typem 
ustroju rzecznego określanym jako złożony pierwotny (podtyp śnieżny przejściowy i 
śnieżno-deszczowy) (Rys. III.3.2 – III.3.3). Głównym źródłem zasilania cieków jest woda 
roztopowa, chociaż kulminacje wezbrań roztopowych niekoniecznie przewyższają 
kulminacje wezbrań opadowych. Odpływ w miesiącu wiosennym (marzec lub kwiecień) 
mieści się na ogół w przedziale od 130 do 180% SSQ, natomiast odpływ w miesiącu 
letnim (przeważnie lipiec, sierpień) osiąga co najmniej 110% SSQ. Opady atmosferyczne 
stanowią drugorzędne źródło zasilania analizowanych zlewni. W przypadku zlewni 
Piławy i Czarnej Wody udział pokrywy śnieżnej i opadów w okresie letnim w odpływie 
rzecznym jest zbliżony, więc można mówić o pewnych cechach podtypu deszczowo-
śnieżnego. Typowy okres wezbrań roztopowych przypada na marzec i kwiecień 
(wezbrania śródzimowe są sporadyczne), a opadowych na okres od maja do sierpnia. Z 
kolei niżówki pojawiają się latem (czerwiec-sierpień) oraz jesienią (wrzesień-
październik).  

Według Dynowskiej (1977), udział zasilania powierzchniowego i podziemnego w dolnej 
części zlewni Ślęzy i Bystrzycy jest równoważny, w części środkowej zaznacza się słaba 
przewaga zasilania powierzchniowego (55-65%), a w górnej części zlewni Bystrzycy 
znaczna przewaga zasilania powierzchniowego (powyżej 65% odpływu rocznego). Z 
kolei według Atlasu hydrologicznego Polski IMGW (1986), udział odpływu podziemnego 
w odpływie całkowitym sięga od 45-60% w górnej części zlewni Ślęzy i do 30-45% w 
pozostałej części zlewni Ślęzy i w zlewni Bystrzycy. 

Warunki hydrologiczne w zlewni Ślęzy są słabiej przekształcone antropogenicznie, niż w 
zlewni Bystrzycy, gdzie na ogół na krótkich odcinkach poniżej zapór czołowych 
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nabierają cech pracy urządzeń hydrotechnicznych związanych ze zbiornikami wodnymi. 
W tym zakresie, w sposób szczególny wyróżnia się profil wodowskazowy Lubachów na 
Bystrzycy, Jarnołtów na Bystrzycy oraz Świebodzice na Pełcznicy. 

III.3.3. Charakterystyka jednolitych cz ęści wód powierzchniowych zlewni 
Bystrzycy i Ślęzy 

W zlewni bilansowej Bystrzycy wydzielono 55 jednolitych części wód 
powierzchniowych (JCWP) rzecznych, pogrupowanych do 13 scalonych części wód 
(SCWP) przy czym w zlewni Ślęzy wydzielono 17 JCWP zgrupowanych w 5 SCWP, a w 
zlewni Bystrzycy 38 JCWP zgrupowanych w 8 SCWP. 

Zgodnie z oceną zawartą Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(PGWO 2011) w zlewni Ślęzy wszystkie JCWP są w złym stanie. W zlewni Bystrzycy 10 
JCWP (wszystkie JCWP w SCWP SO0808 Bystrzyca od zb. Mietków włącznie do 
Strzegomki i w SCWP SO0810 Strzegomka od źródła do Pełcznicy) są w dobry stanie, 
natomiast pozostałe są w złym stanie. 
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Rys. III.3.4. Scalone części wód powierzchniowych i jednolite części wód powierzchniowych zlewni bilansowej Bystrzycy. 
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Silnie zmienione i sztuczne części wód 

W zlewni bilansowej Bystrzycy wyznaczono 30 silnie zmienionych części wód 
powierzchniowych (54,5% wszystkich JCWP w zlewni), z tego w zlewni Ślęzy 13 JCWP 
(76,5%), a w zlewni Bystrzycy 17 JCWP (44,7%). 

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych 

Dla JCWP, które nawet po podjęciu odpowiednich działań i środków dla poprawy stanu 
wód nie osiągną celów środowiskowych w terminie wskazanym w Ramowej Dyrektywie 
Wodnej jako podstawowy, czyli do roku 2015, możliwe jest ustanowienie odstępstw. 
Odstępstwa (wyjątki, derogacje) od osiągnięcia celów środowiskowych mogą polegać na 
przesunięciu terminu (maksymalnie do roku 2027), na wyznaczeniu mniej 
rygorystycznych celów, lub na nie osiągnięciu dobrego stanu ze względu na nowe 
zmiany fizyczne. 

W zlewni bilansowej Bystrzycy przesunięcie terminów zaproponowano dla 7 JCWP (1 w 
zlewni Ślęzy i 6 w zlewni Bystrzycy): 

• PLRW600016133669 – Żurawka 

• PLRW60006134489 – Piława od źródła do Gniłego Potoku 

• PLRW60009134499 – Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy 

• PLRW6000161344949 – Bojanicka Woda 

• PLRW600016134496 – Dopływ z Miłochowa 

• PLRW600041348689 – Pełcznica od źródła do Milikówki 

• PLRW600081348699 – Pełcznica od Milikówki do ujścia 

Jako uzasadnienie podano, że stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rodzajem 
zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych 
w wymaganym czasie. 

Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu 
wód w wymaganym okresie czasu 

III.4. Obszary chronione 

Najważniejsze formy ochrony przyrody, występujące w zlewni Bystrzycy i Ślęzy to: 
siedemnaście obszarów Natura 2000; pięć rezerwatów przyrody; pięć parków 
krajobrazowych oraz pięć obszarów chronionego krajobrazu. Zajmują one łącznie około 
38% powierzchni obu zlewni. Rozmieszczone są głównie w górskich obszarach zlewni 
oraz wzdłuż doliny Bystrzycy i jej dopływów.  

W obrębie zlewni Bystrzycy wraz ze zlewnią Ślęzy wyznaczony jest jeden obszar 
szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych (OSN) – zlewnia Żurawki (prawostronny dopływ Ślęzy), stanowiąca 
wydzieloną SCWP SO0805 Żurawka. OSN został ustanowiony w drodze rozporządzenia 
nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 
lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych 
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na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie 
narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 
(Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z 17 lipca 2012 r., poz. 2543).  

III.5. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody zlewni 

III.5.1. Gospodarka ściekowa 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód zlewni bilansowej Bystrzycy są: 

• Bystrzyca: ścieki komunalne i przemysłowe m.in. z Wałbrzycha, Świdnicy, 
aglomeracji dzierżoniowskiej, Świebodzic, Strzegomia, Kątów Wrocławskich; 

• Ślęzy: ścieki komunalne i przemysłowe z ośrodków miejsko – gminnych: 
Strzelina, Niemczy, Jordanowa, Kobierzyc, Żórawiny, 

Najważniejszymi użytkownikami wód (zrzutu ścieków) w zlewni Bystrzycy są: 

• Oczyszczalnia ścieków Jugowice o przepustowości 7 000 m3/d - WAŁBRZYSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o;  

• Oczyszczalnia ścieków Świdnica o przepustowości 15 615 m3/d Spółka Wodna 
„Bystrzyca”, Świdnica;  

• Oczyszczalnia Wałbrzych Ciernie o przepustowości  40 000 m3/d WAŁBRZYSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o 

• Oczyszczalnia Dzierżoniów o przepustowości  7 500 m3/d  – Wodociągi i 
Kanalizacja w Dzierżoniowie; 

• Oczyszczalnia Kąty Wrocławskie o przepustowości  2 000 m3/d – Zakład 
Gospodarki Komunalnej Kąty Wrocławskie; 

• Oczyszczalnia Dziećmorowice o przepustowości  800 m3/d – WAŁBRZYSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWOWODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. 

• Cargil (przetwórstwo ziemniaków) – około 680 tys. m3/r.; 

• Zakłady chemiczne „Złotniki” – około 26 tys. m3/r. 

Najważniejszymi użytkownikami wód (zrzutu ścieków) w zlewni Ślęzy są: 

• Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – około 110 tys. m3/r; 

• Gmina Kobierzyce – około 180 tys. m3/r; 

• Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie – około 900 tys. m3/r; 

• Żurawina – około 130 tys. m3/r. 

• McCain Poland (przetwórstwo ziemniaków) – około 330 tys. m3/r. 

III.5.2. Zrzuty ścieków z terenów nieobj ętych kanalizacj ą 

Zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją w zlewni bilansowej 
Bystrzycy występują głównie na obszarach o zabudowie rozproszonej. Ocena wielkości 
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ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przez użytkowników nie 
podłączonych do kanalizacji jest trudna do weryfikacji.  

Większość miast na obszarach zlewni obu rzek jest skanalizowana. 

III.5.3. Pobór wód powierzchniowych i podziemnych 

Według baz danych w obszarze zlewni Bystrzycy znajduje się 189 poborów wody i 427 
zrzutów wody lub ścieków. Sumaryczne zestawienie poborów wód i zrzutów wód lub 
ścieków w poszczególnych SCWP zlewni Bystrzycy przedstawia tabela III.5.1. 

Tabela III.5.1. Użytkownicy wód powierzchniowych zlewni bilansowej Bystrzycy w podziale na scalone części 
wód powierzchniowych [SCWP]. Objaśnienia: NP – liczna użytkowników pobierających wodę; NZ – 
liczba użytkowników zrzucających wodę lub ścieki. 

SCWP NP 
suma poborów 

[m3/s] 
NZ 

suma zrzutów 

[m3/s] 

SO0801 12 0,056 30 1,231 

SO0802 8 0,051 9 0,020 

SO0803 19 0,246 12 0,115 

SO0804 10 0,625 57 0,165 

SO0805 0 0,000 10 0,065 

RAZEM ŚLĘZA 49 0,978 118 1,595 

SO0806 30 0,278 51 1,476 

SO0807 65 0,329 170 1,221 

SO0808 16 0,268 11 0,097 

SO0809 6 0,018 22 0,070 

SO0810 6 0,055 18 0,271 

SO0811 9 0,027 14 0,283 

SO0812 7 0,070 13 0,273 

SO0813 1 0,009 10 0,008 

RAZEM BYSTRZYCA 140 1,055 309 3,699 

RAZEM ZLEWNIA BILANSOWA 189 2,034 427 5,295 

 

Sumy poborów i zrzutów w poszczególnych częściach wód są bardzo zróżnicowane. 
Największe pobory wód powierzchniowych są w SCWP SO0804 Ślęza od Małej Ślęzy do 
Odry (suma poborów wynosi średnio ponad 0,6 m3/s). W pozostałych SCWP średnie 
sumaryczne pobory są mniejsze niż 0,5 m3/s. Znaczące pobory , ponad 0,3 m3/s są w 
SO0807 Piława. W pozostałych SCWP sumaryczne średnie pobory z wód 
powierzchniowych są mniejsze niż 0,3 m3/s.  

Największe zrzuty wody lub ścieków są SCWP SO0801 Ślęza od źródła do Księginki 
włącznie, SO0806 Bystrzyca od źródeł do zb. Mietków oraz SO0807 Piława 
(odpowiednio 1,231; 1,476 i 1,221 m3/s). W pozostałych SCWP sumaryczne średnie 
zrzuty nie przekraczają 0,3 m3/s.  
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Bilans poborów i zrzutów jest dodatni – suma zrzutów w całej zlewni bilansowej jest o 
około 2 m3/s większa od sumy poborów, przy czym w zlewni Ślęzy zrzuty są większe od 
poborów o około 0,6 m3/s, natomiast w zlewni Bystrzycy zrzuty są o ponad 2 m3/s 
większe od poborów.  

W zlewni Ślęzy „dodatni” bilans poborów i zrzutów mają dwie SCWP. W zlewni 
Bystrzycy objętość zrzutów przewyższa objętość poborów w 6 SCWP, w jednej jest 
mniejsza, w jednej (SO0813 Bystrzyca od Strzegomki do Odry), przy minimalnym 
użytkowaniu (1 użytkownik, pobierający wodę i 10 zrzucających wodę lub ścieki) 
pobory są praktycznie takie same jak zrzuty (Rys. III.3.1). 

Pobory [P] i zrzutu [Z] użytkowników w SCWP zlewni Ślęzy
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Rys. III.5.1. Łączne średnie pobory i zrzuty wody w SCWP zlewni Ślęzy i Bystrzycy. 

 

Najważniejszymi użytkownikami w zakresie poborów wody są: 

• MPWiK w Wałbrzychu -ujęcie „Łomnica” na Złotej Wodzie pobór- 438 tys. 
m3/rok; 

• Wodociągi i Kanalizacja Sp.z. o.o w Dzierżoniowie – ujecie Lubachów pobór 506 
tys. m3/rok; 

Wodociągi i Kanalizacja Sp.z. o.o w Dzierżoniowie – ujęcie na Pieszyckim Potoku pobór 
997 tys. m3/rok; 

• Wodociągi i Kanalizacja Sp.z. o.o w Świebodzicach – ujęcie Dobromierz 1825 tys. 
m3/rok. 

Na obszarze Zlewni Bystrzycy znajduje się 100 użytkowników deklarujących pobór z 
wód podziemnych. (baza z urzędów marszałkowskich uzupełniona o bazę z pozwoleń 
wodnoprawnych). Na obszarze zlewni Ślęzy takich użytkowników jest 45. Pobór w 
poszczególnych rejonach wodno-gospodarczych prezentuje tabela III.5.2. 
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Tabela III.5.2 Użytkownicy wód podziemnych zlewni Bystrzycy i Ślęzy w podziale na rejony wodnogospodarcze. 

Rejon wodno-
gospodarczy 

Pobór 
rzeczywisty 

Pobór na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego 

Procent ujęć z 
informacją nt. 

pozw. wod. 

Zlewnia 

Liczba ujęć 

m3/d średni m3/d max m3/r % 

W-VIII A 
(Zlewnia Ślęzy) 

45 12153,8 18656,8 6248999,0 93 

W-VIII B 
(Zlewnia 

Bystrzycy) 
49 19308,5 40263,3 6745314,0 73 

W-VIII C 
(Zlewnia 

Bystrzycy) 
35 9007,1 12137,2 712480,0 54 

W-VIII D  
(Zlewnia 

Bystrzycy) 
16 7837,5 12646,3 1355610,0 100 

SUMA 145 48307,0 83703,6 15062403,0 77 

 

Największy pobór charakteryzuje górny odcinek Bystrzycy. Znajduje się tam 49 ujęć o 
łącznym poborze 19 tys. m3/d. Pobór na podstawie pozwoleń wodnoprawnych jest 
prawie dwa razy większy niż pobór rzeczywisty. Dla 73% ujęć (36 ujęć) jest dostępna 
informacja nt. numeru pozwolenia, natomiast tylko nieco ponad połowa z nich (19 ujęć) 
ma dostępną informację na temat poboru średniodobowego. Dla tych ujęć, dla których 
pozwolenie wodnoprawne podaje wartość średniodobową tylko jedno ujęcie (ujęcie 
prywatne w miejscowości Włóki-PPHU Wazon) notuje większy pobór rzeczywisty od 
ustalonego w pozwoleniu wodnoprawnym (0,2 m3/d-pozwolenie, 0,33 m3/d-
rzeczywisty). Dla pozostałych ujęć pobór średniodobowy z pozwolenia jest średnio 2 
razy większy niż pobór rzeczywisty.  

Rejon wodnogospodarczy W-VIII A odpowiadający zlewni Ślęzy charakteryzuje się 
poborem rzeczywistym z 45 ujęć równym ok. 12 tys. m3/d. Pobór na podstawie 
pozwoleń wodnoprawnych jest większy niż pobór rzeczywisty. Dla 26 ujęć, dla których 
istnieją dane na temat wielkości poboru w pozwoleniach wodnoprawnych, pobór 
rzeczywisty w przypadku dwóch ujęć jest większy niż przewiduje to pozwolenie 
wodnoprawne.  Są to ujęcia w Tyńcu Małym oraz Kobierzycach. Dla pozostałych ujęć 
pozwolenie wodnoprawne jest zezwala ponad dwukrotnie większy pobór niż obecnie. 

W zlewni Strzegomki (rejon wodnogospodarczy W-VIII C) pobór wynosi ok. 9 tys. m3/d. 
Pobór na podstawie pozwoleń jest tylko nieco większy niż pobór rzeczywisty. Dane na 
temat pozwolenia wodnoprawnego posiada tylko 19 ujęć, z czego tylko 10 ma dane 
ilościowe na temat dopuszczalnego poboru wód. Wszystkie ujęcia posiadającej 
pozwolenie wodnoprawne nie przekraczają dopuszczalnej wartości poboru. Pobór 
rzeczywisty stanowi ok. 42% poboru dopuszczonego pozwoleniem wodnoprawnym. 

W rejonie W-VIII D (Bystrzyca Dolna) znajduje się najmniej ujęć wód podziemnych. 
Sumaryczny pobór rzeczywisty dla 16 ujęć w tym rejonie wynosi prawie 8 tys. m3/d. 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bystrzycy -synteza 

25 

 

Wszystkie ujęcia w tym rejonie mają dane na temat pozwoleń wodnoprawnych. Dla 9 
ujęć podane są także informacje na temat dopuszczalnego poboru wód podziemnych. 
Dla jednego ujęcia w Sulistrowiczkach, podana wartość dopuszczalnego poboru 
średniodobowego przekracza dziesięciokrotnie pobór rzeczywisty. Dla pozostałych ujęć 
pobór rzeczywisty jest mniejszy niż dopuszczony pozwoleniami o około 2 razy.  

Pozwolenia wodnoprawne wymagane są jednak dla zwykłego poboru wód do wielkości 
5 m3/d. Prawie 45 ujęć na terenie zlewni Bystrzycy i Ślęzy mają pobór kwalifikujące je 
do zwykłego korzystania z wód. Brak pozwoleń wodnoprawnych może wynikać właśnie 
z tego powodu, że nie jest ono wymagane (wymagane jest tylko do wykonania urządzeń 
wodnych). Dla 39 ujęć brakuje informacji na temat pozwolenia (chociaż pobór wód 
podziemnych jest większy niż 5 m3/d) bądź informacje te są niekompletne, brakuje 
przede wszystkich wartości dopuszczalnego poboru.   

Największe ujęcia na terenie zlewni Bystrzycy i Ślęzy należą do Świdnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Są to ujęcia pobierającą wodę z utworów 
wieku trzeciorzędowego w miejscowości Pszenno oraz w mieście Świdnica. Pobór dla 
tych dwóch ujęć wynosi odpowiednio 6,2 tys. m3/d oraz 5,6 tys.m3/d. Obydwa ujęcia 
znajdują się w rejonie W-VIII B. Trzecim pod względem poboru wód podziemnych 
ujęciem jest ujęcie w miejscowości Olszany w zlewni Strzegomki, także o poborze wody 
z piętra trzeciorzędowego. Pobór dla ujęcia Olszany wynosi 6 tys. m3/d.  

 

III.5.4. Spływy powierzchniowe z terenów zurbanizow anych 

Na terenach zurbanizowanych (szczególnie aglomeracja wałbrzyska, Świdnicka, 
Bielawa, Dzierżoniów i Piława Górna oraz Wrocław) ograniczona jest retencja terenowa, 
co powoduje szybki spływ wód powierzchniowych. Może to być przyczyną 
występowania nadmiernych natężeń przepływu w rzekach.  

 

III.5.5. Zbiorniki zaporowe, zabudowa hydrotechnicz na 

Istotnym zagrożeniem antropogenicznym dla zasobów wód powierzchniowych zlewni 
bilansowej Bystrzycy są obiekty hydrotechniczne. W zlewni są trzy znaczące zbiorniki 
zaporowe (wszystkie w zlewni Bystrzycy), mogące znacząco oddziaływać na reżim 
hydrotechniczny.  

Największy wpływ na degradację reżimu hydrologicznego ma zlokalizowany na 
Bystrzycy zbiornik Mietków. Zbiornik Lubachów (Bystrzyca) z uwagi na mniejsza 
pojemność ma niewielki wpływ na kształtowanie reżimu hydrologicznego. Z kolei 
zbiornik Dobromierz (Strzegomka) jest zbiornikiem wody pitnej, nie jest użytkowany 
energetycznie i poza tym, że są na nim realizowane pobory wody, nie wpływa na 
kształtowanie dynamiki przepływów. Na kształtowanie reżimu hydrologicznego rzek 
zlewni nie wpływają także małe zbiorniki retencyjne. 

Zapory zbiorników powodują także zmiany morfologiczne cieków poprzez przerwanie 
ciągłości morfologicznej rzeki, utrudniając tym samym swobodne poruszanie się 
organizmów wodnych. Oprócz dużych zapór (Lubachów, Mietków i Dobromierz) w 
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zlewni bilansowej Bystrzycy znajduje się kilkaset obiektów przegradzających rzeki, w 
tym 176 o wysokości co najmniej 0,5 m, czyli ograniczających możliwość migracji ryb. 
Większość jest zlokalizowana na dopływach głównych rzek zlewni – Bystrzycy i Ślęzy. 
Jednak nawet na głównym szlaku migracji ryb istnieją przegrody nie wyposażone w 
urządzenia ułatwiające migrację ryb (Bystrzyca do zapory w Mietkowie – 9 obiektów; 
Strzegomka do zapory w Dobromierzu – 6 obiektów). Na Ślęzy jest zlokalizowanych 6 
obiektów (najwyższy w ujściowym odcinku rzeki). 

Najwięcej przeszkód ograniczających możliwości migracji jest w SO0810 Strzegomka od 
źródła do Pełcznicy, SO0806 Bystrzyca od źródeł do zb. Mietków oraz SO0811 Pełcznica. 
Najmniej przeszkód jest w SO0801-SO0805 (zlewnia Ślęzy). 

Kolejnym zagrożeniem antropogenicznym jest zabudowa podłużna. Ślęza i Mała Ślęza 
oraz większość ich dopływów są uregulowane, przy czym regulacja jest w różnym stanie 
– od samorzutnego odtwarzania koryta, po odcinki zunifikowana, o mało zróżnicowanej 
głębokości i szerokości. Podobnie większość dopływów Ślęzy. Regulacja związana była 
po części dla ochrony przed powodziami i zalewami terenów upraw, po części dla 
nawodniania pól uprawnych. Również Bystrzyca i jej dopływy w znacznym stopniu są 
przekształcone. Górny bieg Bystrzycy i dopływy górnego biegu zostały uregulowane dla 
ochrony przed powodzią (szczególnie aglomeracji przemysłowych – Wałbrzycha, 
Świdnicy i Bielawy-Dzierżoniowa). W dolnym biegu Bystrzycy i jej dopływów w dolnym 
biegu cele regulacji były podobne jak w zlewni Ślęzy – ochrona przed powodziami i 
zalewami terenów upraw oraz nawodniania pól uprawnych. 

Skala przekształceń fizycznych cieków w obu zlewniach jest bardzo duża. Z 55 JCWP w 
obu zlewniach w 23 jest przekroczona wartość krytyczna wskaźnika regulacji m4., w 
czterech jest bliska osiągnięcia wartości krytycznej (wartość w przedziale 0,30-0,49); a 
pozostałe nie były oceniane. 

 

III.5.6. Działalno ść rolnicza 

Oddziaływanie antropogeniczne na zasoby wodne w obszarach rolniczych dotyczy 
zarówno poboru wody na cele nawodnieniowe (szczególnie w zlewni Ślęzy) jak i 
oddziaływania intensywnego nawożenia. Znacząca część poborów wody do nawodnień 
rolniczych w zlewni Ślęzy jest nieewidencjonowana - podlewanie upraw przez czerpanie 
wody do beczkowozów lub z zastosowaniem licznych, ale o małej wydajności pomp. 
Intensywne nawożenie upraw powoduje spływ nawozów do wód powierzchniowych 
oraz przedostawanie się ich do wód podziemnych. Negatywne oddziaływania 
pochodzące z rolnictwa stanowią również zagrożenie dla ekosystemów wodnych i od 
wód zależnych.  
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III.6. Istotne problemy gospodarki wodnej 

III.6.1. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i po dziemnych 

W zlewni bilansowej Bystrzycy dużym problemem gospodarki wodnej są 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Żadna z badanych części wód 
powierzchniowych w zlewni Bystrzycy i zlewni Ślęzy jak na razie nie spełnia stawianych 
celów środowiskowych. Zrzuty ścieków niedostatecznie oczyszczonych oraz ścieki z 
gospodarstw domowych nieskanalizowanych osiedli powodują niekorzystne zmiany w 
środowisku wodnym.  

Również istotnym problemem związanym z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych 
i podziemnych są spływy z obszarów rolniczych, szczególnie że zlewnia Ślęzy i północna 
część zlewni Bystrzycy to obszar występowania żyznych gleb o intensywnej i bardzo 
intensywnej gospodarce rolnej.  

III.6.2. Zmiany naturalnego re Ŝimu hydrologicznego 

Dużym problemem, zidentyfikowanym w zlewni, są zmiany naturalnego reżimu 
hydrologicznego wód powierzchniowych, spowodowane gospodarką wodną 
prowadzoną na zbiorniku Mietków. Istotne są także letnie deficyty wody w Ślęzie, z 
której woda jest wykorzystywana do nieewidencjonowanych nawodnień pól 
uprawnych.  

III.6.3. Przekształcenie morfologiczne rzek 

Zabudowa hydrotechniczna powoduje szereg zaburzeń w przebiegu naturalnego cyklu 
hydrologicznego (bariery, zabudowa poprzeczna) oraz do unifikacji koryt rzecznych 
(zabudowa podłużna). Jednakże zmiany morfologiczne, spowodowane oddziaływaniem 
istniejących i planowanych zbiorników wodnych oraz poprzeczną zabudową 
hydrotechniczną są niemożliwe do wykluczenia bez likwidacji tych budowli.  

III.6.4. Podsumowanie 

Presja antropogeniczna, zarówno jeśli chodzi o pobór wód jak i jakość wód zmniejsza się 
sukcesywnie. Jakość wód powierzchniowych ulega powolnej, ale stałej poprawie, w 
wyniku podjętych działań zapobiegawczo – ochronnych, jak i przemian gospodarczych, 
ale nadal nie jest najlepsza. Odnosząc się do wymagania osiągnięcia przez wszystkie 
wody powierzchniowe stanu co najmniej dobrego w 2015 roku widać, że pomimo 
pozytywnych tendencji poprawy jakości wód udział wód o niezadowalającej i złej 
jakości jest jeszcze znaczny. Stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie 
województwa jest umiarkowany. Systematycznie zmniejsza się udział ścieków 
nieoczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych, następuje rozwój sieci 
kanalizacyjnej na obszarach wiejskich. Ponadto odnotowano wzrost liczby podłączeń 
gospodarstw domowych do sieci wodociągowej oraz utrzymującą się tendencję 
spadkową stężeń podstawowych zanieczyszczeń warunkujących jakość wód 
powierzchniowych. 
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Wśród czynników negatywnych należy wymienić: nieuporządkowaną gospodarkę 
wodno-ściekową na części obszarów wiejskich, nadal niski stopień oczyszczania ścieków 
oraz przedostawanie się do wód powierzchniowych i podziemnych zanieczyszczeń 
pochodzących ze źródeł rolniczych i miejsc bytowania ludzi. 

Najważniejszymi problemami w zlewni bilansowej Bystrzycy są: 

• braki w infrastrukturze kanalizacyjnej oraz brak oczyszczalni ścieków, 
szczególnie na obszarach wiejskich; 

• niezadowalająca jakość zasobów wodnych wód powierzchniowych, pomimo 
działań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej; 

Głównymi celami gospodarki wodnej w zlewni bilansowej Bystrzycy są: 

• Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze 
źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych; 

• Zapewnienie ochrony wód powierzchniowych poprzez m.in. inwentaryzację 
źródeł zanieczyszczeń dopływających do wód powierzchniowych; 

• Zapewnienie ochrony wód podziemnych przed degradacją zwłaszcza głównych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony ujęć wód podziemnych; 

III.7. Aktualna ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

III.7.1. Aktualna ocena stanu lub potencjału ekolog icznego wód 
powierzchniowych w zlewni bilansowej Bystrzycy 

Ocenę stanu wód w zlewni Bystrzycy w roku 2012, wykonano dla 17 jednolitych części 
wód na podstawie badań w następujących przekrojach monitoringowych. (Rys. III.7.1): 

• Bystrzyca - powyżej oczyszczalni Jugowice; 

• Złota Woda – m. Łomnica; 

• Bystrzyca – poniżej Świdnicy i powyżej Piławy; 

• Zbiornik Lubachów - stan. 1; 

• Zbiornik Mietków - stan. 1; 

• Bystrzyca – powyżej ujścia Czarnej Wody (m. Kamionna); 

• Bystrzyca – ujście do Odry; 

• Młynówka – ujście do zb. Lubachów; 

• Złotnica - ujście do Bystrzycy; 

• Witoszówka - ujście do Bystrzycy; 

• Jabłoniec – ujście do Bystrzycy; 

• Piława – powyżej ujścia Gniłego Potoku; 

• Bielawica – powyżej Nowej Bielawy; 

• Pieszycki Potok – powyżej Pieszyc; 
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• Piława – ujście do Bystrzycy (m. Niegoszów); 

• Czarna Woda – ujście do Bystrzycy; 

• Potok Sulistrowicki – w m. Sulistrowiczki; 

• Strzegomka – poniżej ujścia Czyżynki; 

• Zbiornik Dobromierz - stan. 1; 

• Strzegomka – ujście do Bystrzycy; 

• Czarnucha – ujście do Strzegomki; 

• Pełcznica – poniżej oczyszczalni Ciernie. 
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Rys. III.7.1. Lokalizacja punktów monitoringowych w zlewni Bystrzycy w latach 2011-2012 (PMŚ, WIOŚ 

Wrocław). 

W zlewni Ślęzy oceniono sześć jednolitych części wód  na podstawie następujących 
punktów monitoringowych (Rys. III.7.1): 

• Ślęza powyżej Cukrowni Łagiewniki; 

• Ślęza powyżej ujścia Małej Ślęzy; 

• Ślęza, ujście do Odry; 
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• Mała Ślęza, ujście do Ślęzy; 

• Żurawka, ujście do Ślęzy; 

• Kasina, ujście do Ślęzy. 

 

 

Rys. III.7.2. Lokalizacja punktów monitoringowych w zlewni Ślęzy w latach 2011-2012 (PMŚ, WIOŚ Wrocław). 
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Klasyfikację stanu wód dokonano się na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz.U.11.257.1545).  

Stan wód we wszystkich analizowanych stanowiskach monitoringowych omawianych 
zlewni zakwalifikowany został jako zły – o takim wyniku oceny decydowały elementy 
biologiczne i fizykochemiczne charakteryzowane stężeniami związków fosforu.  

 

III.7.2. Aktualna ocena stanu wód podziemnych w zle wni bilansowej Bystrzycy 

Dla podziału na 161 części oceny stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części 
wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009-2011 dokonał Państwowy Instytut 
Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w ramach zadania Państwowej Służby 
Hydrogeologicznej. Ocena stanu JCWPd została dokonana na podstawie wyników 
monitoringu stanu ilościowego i chemicznego diagnostycznego zrealizowanego w roku  
2010. 

Na podstawie badań monitoringowych stwierdzono następujący stan wód podziemnych 
w odniesieniu do JCWPd znajdujących się na obszarze zlewni Bystrzycy i Ślęzy (tab. 
III.7.1) 

Tabela III.7.1. Ocena stanu JCWPd wykonana w 2011 r., Źródło: Opracowanie raportu o stanie chemicznym oraz 

ilościowym 161 jednolitych części wód podziemnych zgodnie z wymaganiami RDW i dyrektywy „córki”, PIG-PIB 

PSH, Warszawa 2011. 

Nr JCPWd Stan chemiczny Stan ilościowy Ogólny stan JCWPd 

92 słaby dobry słaby 

110 dobry dobry dobry 

112 dobry dobry dobry 

113 dobry dobry dobry 

114 dobry dobry dobry 

W Planie Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry została dla JCWPd nr 92 
zastosowana derogacja czasowa polegająca na osiągnięciu stanu dobrego do roku 2021 
ze względu na długi okres poprawy jakości wód, od czasu wprowadzenia programu 
działań podstawowych na powierzchni terenu. Stan JCWPd jest bezpośrednio 
uzależniony od stanu SCWP i presji z powierzchni (składowiska odpadów).  
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IV. Wykonanie bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych w zlewni 
Bystrzycy wraz ze zlewnią Ślęzy 

IV.1. Bilans zasobów ilościowych wód powierzchniowych 

Analizowano występowanie deficytów zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) 
i zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB). Przez deficyty rozumie się brak ZDZ 
lub/i ZDB (w tabelach wartość zero, na wykresach wartości ujemne). 

Analizowano stan zasobów w wydzielonych jednolitych częściach wód zlewni Bystrzycy 
i Ślęzy. 

Zlewnia Bystrzycy: z wydzielonych 38 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
wytypowano JCWP dla tych rzek, które wytypowano do szczegółowych obliczeń 
bilansowych. Analizy przeprowadzono dla 7 rzek w 18 jednolitych częściach wód 
powierzchniowych.  

Zlewnia Ślęzy: z wydzielonych 17 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
wytypowano JCWP dla tych rzek, które wytypowano do szczegółowych obliczeń 
bilansowych. Analizy przeprowadzono dla 5 rzek w 8 jednolitych częściach wód 
powierzchniowych.  

Analizowano stan zasobów dla wytypowanego przepływu nienaruszalnego (metoda 
rybacko  - wędkarska), dla każdej gwarancji czasowej: GW = 95%, GW = 90%, GW = 
70%, GW = 50%, dla każdej dekady i każdego miesiąca. 

Wyniki zestawiono w tabelach zbiorczych dla JCWP zlewniach Bystrzycy i Ślęzy, 
oddzielnie dla każdej zlewni, każdej gwarancji i oddzielnie dla zasobów zwrotnych 
i bezzwrotnych (w sumie 16 tabel). 

Przyjęto następującą zasadę oznaczanie stwierdzonych deficytów:  

1. brak zasobów ZDZ i ZDB na całym odcinku rzeki objętej JCWP: kolor czerwony 

2. brak zasobów ZDZ i ZDB na niektórych odcinkach rzeki objętej JCWP: kolor 
pomarańczowy. 

Dla zbiorników nie wykazywano ZDZ i ZDB (oznaczenie x). 

Zgeneralizowany obraz dostępności zasobów dyspozycyjnych zwrotnych 
i bezzwrotnych w ujęciu roku hydrologicznego, wg kryterium przepływu 
nienaruszalnego (metoda rybacko – wędkarska) oraz dla czterech wartości gwarancji 
dla użytkowania rzeczywistego przedstawiono w tabelach: dla zlewni Bystrzycy (tab. 
IV.1.1 – IV.1.8 ), dla zlewni Ślęzy (tab. IV.1.9 – IV.1.16). 
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Tabela IV.1.1. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bystrzycy; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Bystrzyca od źródła do Walimki                                                                         
2 Bystrzyca od Walimki do Piławy                                                                         
3 Witoszówka                                                                         
4 Jabłoniec                                                                         
5 Bystrzyca od Piławy do zb. Mietków                                                                         
6 Piława od źródła do Gniłego Potoku                                                                         
7 Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy                                                                         
8 Bystrzyca zb. Mietków x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
9 Bystrzyca od zb. Mietków do Strzegomki                                                                         
10 Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowickiego                                                                         
11 Czarna Woda od Potoku Sulistrowickiego do Bystrzycy                                                                         
12 Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz                                                                         
13 Strzegomka zb. Dobromierz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
14 Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcznicy                                                                         
15 Pełcznica od źródła do Milikówki                                                                         
16 Pełcznica od Milikówki do Strzegomki                                                                         
17 Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy                                                                         
18 Bystrzyca od Strzegomki do Odry                                                                         
Legenda do tab. IV.1.1. – IV.1.16:  

brak zasobów dyspozycyjnych w całym JCWP       
brak zasobów dyspozycyjnych w odcinkach JCWP       

zbiorniki zaporowe     x 
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Tabela IV.1.2. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bystrzycy; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Bystrzyca od źródła do Walimki                                                                         
2 Bystrzyca od Walimki do Piławy                                                                         
3 Witoszówka                                                                         
4 Jabłoniec                                                                         
5 Bystrzyca od Piławy do zb. Mietków                                                                         
6 Piława od źródła do Gniłego Potoku                                                                         
7 Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy                                                                         
8 Bystrzyca zb. Mietków x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
9 Bystrzyca od zb. Mietków do Strzegomki                                                                         
10 Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowickiego                                                                         
11 Czarna Woda od Potoku Sulistrowickiego do Bystrzycy                                                                         
12 Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz                                                                         
13 Strzegomka zb. Dobromierz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
14 Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcznicy                                                                         
15 Pełcznica od źródła do Milikówki                                                                         
16 Pełcznica od Milikówki do Strzegomki                                                                         
17 Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy                                                                         
18 Bystrzyca od Strzegomki do Odry                                                                         
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Tabela IV.1.3. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bystrzycy; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Bystrzyca od źródła do Walimki                                                                         
2 Bystrzyca od Walimki do Piławy                                                                         
3 Witoszówka                                                                         
4 Jabłoniec                                                                         
5 Bystrzyca od Piławy do zb. Mietków                                                                         
6 Piława od źródła do Gniłego Potoku                                                                         
7 Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy                                                                         
8 Bystrzyca zb. Mietków x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
9 Bystrzyca od zb. Mietków do Strzegomki                                                                         
10 Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowickiego                                                                         
11 Czarna Woda od Potoku Sulistrowickiego do Bystrzycy                                                                         
12 Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz                                                                         
13 Strzegomka zb. Dobromierz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
14 Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcznicy                                                                         
15 Pełcznica od źródła do Milikówki                                                                         
16 Pełcznica od Milikówki do Strzegomki                                                                         
17 Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy                                                                         
18 Bystrzyca od Strzegomki do Odry                                                                         
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Tabela IV.1.4. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bystrzycy; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Bystrzyca od źródła do Walimki                                                                         
2 Bystrzyca od Walimki do Piławy                                                                         
3 Witoszówka                                                                         
4 Jabłoniec                                                                         
5 Bystrzyca od Piławy do zb. Mietków                                                                         
6 Piława od źródła do Gniłego Potoku                                                                         
7 Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy                                                                         
8 Bystrzyca zb. Mietków x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
9 Bystrzyca od zb. Mietków do Strzegomki                                                                         
10 Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowickiego                                                                         
11 Czarna Woda od Potoku Sulistrowickiego do Bystrzycy                                                                         
12 Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz                                                                         
13 Strzegomka zb. Dobromierz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
14 Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcznicy                                                                         
15 Pełcznica od źródła do Milikówki                                                                         
16 Pełcznica od Milikówki do Strzegomki                                                                         
17 Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy                                                                         
18 Bystrzyca od Strzegomki do Odry                                                                         
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Tabela IV.1.5. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bystrzycy; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Bystrzyca od źródła do Walimki                                                                         
2 Bystrzyca od Walimki do Piławy                                                                         
3 Witoszówka                                                                         
4 Jabłoniec                                                                         
5 Bystrzyca od Piławy do zb. Mietków                                                                         
6 Piława od źródła do Gniłego Potoku                                                                         
7 Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy                                                                         
8 Bystrzyca zb. Mietków x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
9 Bystrzyca od zb. Mietków do Strzegomki                                                                         
10 Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowickiego                                                                         
11 Czarna Woda od Potoku Sulistrowickiego do Bystrzycy                                                                         
12 Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz                                                                         
13 Strzegomka zb. Dobromierz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
14 Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcznicy                                                                         
15 Pełcznica od źródła do Milikówki                                                                         
16 Pełcznica od Milikówki do Strzegomki                                                                         
17 Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy                                                                         
18 Bystrzyca od Strzegomki do Odry                                                                         
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Tabela IV.1.6. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bystrzycy; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Bystrzyca od źródła do Walimki                                                                         
2 Bystrzyca od Walimki do Piławy                                                                         
3 Witoszówka                                                                         
4 Jabłoniec                                                                         
5 Bystrzyca od Piławy do zb. Mietków                                                                         
6 Piława od źródła do Gniłego Potoku                                                                         
7 Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy                                                                         
8 Bystrzyca zb. Mietków x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
9 Bystrzyca od zb. Mietków do Strzegomki                                                                         
10 Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowickiego                                                                         
11 Czarna Woda od Potoku Sulistrowickiego do Bystrzycy                                                                         
12 Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz                                                                         
13 Strzegomka zb. Dobromierz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
14 Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcznicy                                                                         
15 Pełcznica od źródła do Milikówki                                                                         
16 Pełcznica od Milikówki do Strzegomki                                                                         
17 Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy                                                                         
18 Bystrzyca od Strzegomki do Odry                                                                         
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Tabela IV.1.7. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bystrzycy; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Bystrzyca od źródła do Walimki                                                                         
2 Bystrzyca od Walimki do Piławy                                                                         
3 Witoszówka                                                                         
4 Jabłoniec                                                                         
5 Bystrzyca od Piławy do zb. Mietków                                                                         
6 Piława od źródła do Gniłego Potoku                                                                         
7 Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy                                                                         
8 Bystrzyca zb. Mietków x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
9 Bystrzyca od zb. Mietków do Strzegomki                                                                         
10 Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowickiego                                                                         
11 Czarna Woda od Potoku Sulistrowickiego do Bystrzycy                                                                         
12 Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz                                                                         
13 Strzegomka zb. Dobromierz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
14 Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcznicy                                                                         
15 Pełcznica od źródła do Milikówki                                                                         
16 Pełcznica od Milikówki do Strzegomki                                                                         
17 Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy                                                                         
18 Bystrzyca od Strzegomki do Odry                                                                         
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Tabela IV.1.8. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bystrzycy; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Bystrzyca od źródła do Walimki                                                                         
2 Bystrzyca od Walimki do Piławy                                                                         
3 Witoszówka                                                                         
4 Jabłoniec                                                                         
5 Bystrzyca od Piławy do zb. Mietków                                                                         
6 Piława od źródła do Gniłego Potoku                                                                         
7 Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy                                                                         
8 Bystrzyca zb. Mietków x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
9 Bystrzyca od zb. Mietków do Strzegomki                                                                         
10 Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowickiego                                                                         
11 Czarna Woda od Potoku Sulistrowickiego do Bystrzycy                                                                         
12 Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz                                                                         
13 Strzegomka zb. Dobromierz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
14 Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcznicy                                                                         
15 Pełcznica od źródła do Milikówki                                                                         
16 Pełcznica od Milikówki do Strzegomki                                                                         
17 Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy                                                                         
18 Bystrzyca od Strzegomki do Odry                                                                         
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Tabela IV.1.9. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Ślęzy; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ślęza od źródła do Księginki                                                                         
2 Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy                                                                         
3 Mała Ślęza od źródła do Pluskawki                                                                         
4 Mała Ślęza od Pluskawki do Ślęzy                                                                         
5 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry                                                                         
6 Sławka                                                                         
7 Kasina                                                                         
8 śurawka                                                                         
 

Tabela IV.1.10. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Ślęzy; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ślęza od źródła do Księginki                                                                         
2 Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy                                                                         
3 Mała Ślęza od źródła do Pluskawki                                                                         
4 Mała Ślęza od Pluskawki do Ślęzy                                                                         
5 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry                                                                         
6 Sławka                                                                         
7 Kasina                                                                         
8 śurawka                                                                         
 

Tabela IV.1.11. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Ślęzy; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ślęza od źródła do Księginki                                                                         
2 Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy                                                                         
3 Mała Ślęza od źródła do Pluskawki                                                                         
4 Mała Ślęza od Pluskawki do Ślęzy                                                                         
5 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry                                                                         
6 Sławka                                                                         
7 Kasina                                                                         
8 śurawka                                                                         
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Tabela IV.1.12. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Ślęzy; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ślęza od źródła do Księginki                                                                         
2 Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy                                                                         
3 Mała Ślęza od źródła do Pluskawki                                                                         
4 Mała Ślęza od Pluskawki do Ślęzy                                                                         
5 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry                                                                         
6 Sławka                                                                         
7 Kasina                                                                         
8 śurawka                                                                         
 

Tabela IV.1.13. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Ślęzy; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ślęza od źródła do Księginki                                                                         
2 Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy                                                                         
3 Mała Ślęza od źródła do Pluskawki                                                                         
4 Mała Ślęza od Pluskawki do Ślęzy                                                                         
5 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry                                                                         
6 Sławka                                                                         
7 Kasina                                                                         
8 śurawka                                                                         
 

Tabela IV.1.14. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Ślęzy; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ślęza od źródła do Księginki                                                                         
2 Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy                                                                         
3 Mała Ślęza od źródła do Pluskawki                                                                         
4 Mała Ślęza od Pluskawki do Ślęzy                                                                         
5 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry                                                                         
6 Sławka                                                                         
7 Kasina                                                                         
8 śurawka                                                                         
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Tabela IV.1.15. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Ślęzy; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ślęza od źródła do Księginki                                                                         
2 Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy                                                                         
3 Mała Ślęza od źródła do Pluskawki                                                                         
4 Mała Ślęza od Pluskawki do Ślęzy                                                                         
5 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry                                                                         
6 Sławka                                                                         
7 Kasina                                                                         
8 śurawka                                                                         
 

Tabela IV.1.16. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Ślęzy; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr JCWP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ślęza od źródła do Księginki                                                                         
2 Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy                                                                         
3 Mała Ślęza od źródła do Pluskawki                                                                         
4 Mała Ślęza od Pluskawki do Ślęzy                                                                         
5 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry                                                                         
6 Sławka                                                                         
7 Kasina                                                                         
8 śurawka                                                                         
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Przyczyny stwierdzonych deficytów wody  

1. Niskie przepływy dla gwarancji 95% i 90%.  

Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne obliczane są w oparciu o przepływy 
gwarantowane. Przepływy dla gwarancji czasowych GW = 95% i GW = 90% to 
przepływy, które wraz z wyższymi występują odpowiednio przez 95% i 90% badanego 
okresu. Dają one wartości plasujące je w niskiej strefie przepływów.   

2. Przepływy nienaruszalne 

Za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód 
powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny. 

Przepływ nienaruszalny stanowi dolne ograniczenie ilościowe zasobów zwrotnych 
i bezzwrotnych. W porównaniu z pozostałymi zaproponowanymi przepływami 
nienaruszalnymi przepływ wg kryterium rybacko – wędkarskiego jest bardziej 
restrykcyjny, a więc większym stopniu ogranicza dostępność zasobów wodnych od 
przepływu metodą Kostrzewy, z drugiej strony jest mniej restrykcyjny od przepływu 
nienaruszalnego określonego metodą małopolską. Przepływ nienaruszalny wg 
kryterium rybacko – wędkarskiego jest szczególnie ważny z punktu widzenia bytowania 
ichtiofauny, której zachowanie jest ważnym elementem składowym polityki 
zrównoważonego rozwoju środowiska geograficznego.  

Analiza zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i bezzwrotnych (ZDB) w zlewni 
Bystrzycy i Ślęzy na obszarach JCWP. 

Analizowano stan zasobów dla całej rzeki lub jej odcinków, zgodnie z podziałem na 
JCWP. 

Analizowano stan zasobów dla wytypowanego przepływu nienaruszalnego (metoda 
rybacko  - wędkarska), dla każdej gwarancji czasowej: GW = 95%, GW = 90%, GW = 
70%, GW = 50%, dla każdej dekady i każdego miesiąca. 

Ostrożnie należy interpretować wyniki dla rzek niekontrolowanych, dla których 
przepływy rzeczywiste i nienaruszalne szacowano na podstawie rozkładu odpływu 
jednostkowego na kontrolowanym recypiencie (powyżej i poniżej rzeki 
niekontrolowanej). Ze względu na losowy charakter błędów oszacowania przepływów 
na posterunkach wodowskazowych, równanie ciągłości ruchu nie zawsze jest spełnione, 
a wielkość odpływu jednostkowego obliczona metodą analogii hydrologicznej może 
przybierać wartości nielogiczne (czasem nawet ujemne).  Skutkować to może np. 
zaniżonymi przepływami gwarantowanymi, stanowiącymi podstawę oceny ZDZ i ZDB, 
co we konsekwencji może dawać zaniżone wielkości zasobów wodnych. 

Zlewnia Bystrzycy 

Gwarancja 95% 

Przepływy gwarantowane, niemal bez wyjątku, zapewnione są w zlewni Bystrzycy 
jedynie w okresie przezimowania. Deficyt dotyczy Bystrzycy poniżej zb. Mietków do 
ujścia Strzegomki oraz Strzegomki poniżej Zb. Dobromierz do ujścia Pełcznicy. Brak ZDZ 
i ZDB zachodzi jednak tylko odcinkami. Podobny problem notuje się na Witoszówce 
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i Jabłońcu, chociaż w tych ciekach często zasoby zwrotne nie występują w ogóle. 
W przypadku ZDB deficyt dotyczy też odcinka Strzegomki od źródeł do Zb. Dobromierz. 

W pozostałych miesiącach, tj. od marca do listopada, brak ZDZ i ZDB występuje niemal 
we wszystkich analizowanych jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP). 
Z niewielkimi wyjątkami (głównie Bystrzyca od Walimki do Piławy, od Piławy do Zb. 
Mietków, Piława od źródeł do Gniłego Potoku oraz Strzegomka od Pełniczycy do 
Bystrzycy) zasoby zwrotne i bezzwrotne dostępne są, z różnymi ograniczeniami, od 
marca do lipca, szczególnie w maju. 

 

Gwarancja 90% 

Zasoby zwrotne i bezzwrotne 90-procentowe są dostępne w okresie przezimowania 
(grudzień – luty) z podobnymi ograniczeniami przestrzenno-czasowymi, jak przy 
przepływach o gwarancji 95%. Możliwości ich potencjalnego wykorzystania zwiększają 
się w pozostałych miesiącach, co widać najlepiej na przykładzie maja, kiedy ZDZ i ZDB 
występują bez wyjątku w Bystrzycy powyżej Zb. Mietków, w Piławie oraz w Strzegomce 
powyżej Zb. Dobromierz i dalej po przyjęciu Pełcznicy do połączenia z Bystrzycą. 
Również w marcu, kwietniu i w czerwcu notuje się dostępność zasobów zwrotnych 
i bezzwrotnych, chociaż rzadziej obejmują one cały miesiąc; częściej są możliwe do 
wykorzystania jedynie przez jedną, czy dwie dekady. Bezwzględny brak ZDZ i ZDB 
występuje od lipca do listopada, przy czym niemal wyłącznie w przypadku Bystrzycy od 
Walimki do Piławy problem ich dostępności zachodzi odcinkami. 

 

Gwarancja 70% 

Zasadnicza różnica w dostępności zasobów zwrotnych i bezzwrotnych zachodzi przy 
przepływach o gwarancji 70%. Przez większość dekad w roku ZDZ i ZDB występują 
niemal bez wyjątku w 11 JCWP spośród 18 analizowanych. Zasoby dostępne są nie tylko 
w okresie przezimowania ryb (grudzień – luty), ale także od marca do lipca. Największa 
niedostępność ZDZ i ZDB dotyczy okresu sierpień – listopad. W przypadku trzech JCWP 
(Witoszówka, Jabłoniec i Strzegomka od Zb. Dobromierz do Pecznicy), podobnie jak przy 
wyższych gwarancjach, zasoby zwrotne i bezzwrotne nadal nie występują od marca do 
listopada (z niewielkimi wyjątkami). 

 

Gwarancja 50% 

Równie wyraźny wzrost ZDZ i ZDB w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych, 
tym razem w porównaniu z gwarancją 70%, występuje przy przepływach 50-
procentowych. Niemal we wszystkich dekadach i JCWP zasoby zwrotne i bezzwrotne są 
dostępne bez wyjątku. Niezależnie od przyjętej gwarancji, brak ZDZ i ZDB, poza okresem 
przezimowania i dwiema dekadami marca, obejmuje Strzegomkę poniżej Zb. 
Dobromierz, do przyjęcia Pełcznicy. W Jabłońcu z kolei problem z dostępnością ZDZ 
i ZDB zaznacza się w trzech dekadach roku (początek czerwca, koniec września i połowa 
października). Dodatkowo, na Strzegomce od źródeł do Zb. Dobromierz, pomimo 
obecności zasobów zwrotnych, ZDB nie występują z powodu konieczności 
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zabezpieczenia zasobów wodnych dla użytkowników pobierających wodę. Problem nie 
dotyczy jedynie okresu od grudnia do maja, z wyjątkiem ostatniej dekady kwietnia. 
Odcinkowy brak ZDB pojawia się również na Bystrzycy od źródeł do Walimki i obejmuje 
koniec września od październik. 

 

Zlewnia Ślęzy 

Gwarancja 95% 

Zasoby zwrotne dostępne są bez wyjątku w okresie przezimowania w niemal wszystkich 
jednolitych częściach wód. Punktowa niedostępność zaznacza się tylko na Ślęzie od 
Księginki do Małej Ślęzy oraz na Żurawce. W tym drugim przypadku może to wynikać 
z przyjętej metodyki bilansowania zlewni niekontrolowanych. Zasoby bezzwrotne 
niedostępne są dodatkowo na Ślęzie powyżej Księginki oraz na Małej Ślęzie od źródeł do 
Pluskawki (luty). W pozostałych miesiącach i dekadach roku hydrologicznego ZDZ i ZDB 
nie występują w ogóle, z wyjątkiem maja i czerwca (Kasina). 

 

Gwarancja 90% 

Przy gwarancji 90% nadal widoczny jest duży deficyt zasobów dyspozycyjnych. Ich 
dostępność poprawia się nieznacznie w okresie przezimowania (grudzień – luty), 
bowiem ZDZ i ZDB są możliwe do wykorzystania na całej Ślęzie (wyjątek: III dekada 
stycznia) oraz okresami na Żurawce. Wyraźny wzrost dostępności ZDZ i ZDB występuję 
też na Kasinie, gdzie możliwości wykorzystania zasobów dyspozycyjnych pojawiają się 
od drugiej dekady kwietnia do drugiej dekady sierpnia. Bezwzględny brak ZDZ i ZDB 
dotyczy wszystkich JCWP od końca sierpnia do listopada i niemal wszystkich 
(z wyjątkiem Kasiny) od końca kwietnia do listopada. 

 

Gwarancja 70% 

Zasoby dyspozycyjne o gwarancji 70% wykazują ciągłość czasową od grudnia do II 
dekady maja w przypadku niemal wszystkich JCWP, z wyjątkiem Małej Ślęzy od źródeł 
do Pluskawki. Największa niedostępność ZDZ cechuje okres od sierpnia do października, 
a w przypadku ZDB okres od czerwca do listopada. Całoroczny deficyt zasobów 
bezzwrotnych (od listopada do kwietnia punktowy), dotyczy Ślęzy od źródeł do ujścia 
Księginki, a blisko całoroczny (bez grudnia i stycznia), zaznacza się na Małej Ślęzie od 
źródeł do Pluskawki. 

 

Gwarancja 50% 

Przy gwarancji 50-procentowej punktowy brak zasobów zwrotnych zaznacza się na 
Małej Ślęzie od źródeł do Pluskawki (marzec, kwiecień), na Małej Ślęzie od Pluskawki do 
Ślęzy (sierpień, wrzesień), na Ślęzie od Księginki do Małej Ślęzy (sierpień – październik). 
W pozostałych dekadach i jednolitych częściach wód powierzchniowych nie notuje się 
braku zasobów zwrotnych. W przypadku zasobów bezzwrotnych niedostępność 
całoroczna zaznacza się na Ślęzie od źródeł do Księginki, blisko całoroczna (bez okresu 
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listopad-styczeń) na Małej Ślęzie od źródeł do Pluskawki, a półroczna (maj-październik) 
na Ślęzie od Księginki do Małej Ślęzy. W przypadku pozostałych jednolitych części wód 
powierzchniowych możliwości korzystania z ZDB obejmują cały rok lub niemal cały rok 
(Mała Ślęza od Pluskawki do Ślęzy, Ślęza od Małej Ślęzy do Odry).  
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IV.2. Bilans zasobów jakościowych wód powierzchniowych 

Bilans jakościowy został wykonany dla rzek w zlewni bilansowej Bystrzycy 
kontrolowanych hydrologicznie, i dla których prowadzony jest monitoring jakości, w 
szczególności w przekrojach ujściowych. Są to: Bystrzyca i jej dopływy – Piława, Czarna 
Woda, Strzegomka, Pełcznica oraz Ślęza i jej dopływ – Mała Ślęza. 

W związku z tym, że Pieszycki Potok - dopływ Bystrzycy, kontrolowany jest tylko w 
górnym biegu rzeki w przekroju - powyżej Pieszyc i jest bardzo mało wyników to nie  
przeprowadzono dla niego obliczeń bilansowych. 

Statyczny bilans jakościowy wód powierzchniowych (rzek kontrolowanych pod kątem 
ilościowym i jakościowym) przeprowadzono w zakresie wskaźników jakości wód i 
ścieków: BZT5, Nog, Pog  dla wartości rzeczywistych tj. bilans rzeczywisty i podanych w 
pozwoleniach wodnoprawnych tj. bilans dla pozwoleń wodnoprawnych, (przyjmując, że 
otrzymane dane od zamawiającego są wiarygodne).  

Wykorzystano model bilansujący ładunki analizowanych zanieczyszczeń wzdłuż biegu 
rzeki.  

Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego analizowanego 
cieku wielkość ładunku całkowitego dopływającego do przekroju i odpływającego z 
przekroju, wielkość ładunku ze źródeł obszarowych i rozproszonych pochodzącego ze 
zlewni różnicowej, oraz w przekrojach monitoringowych wielkości ładunków 
punktowych, ładunków obszarowych i rozproszonych, i ładunków całkowitych. 

Dla każdego przekroju bilansowego oszacowana została chłonność rzeki w odniesieniu 
do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 
1545). W przypadku gdy wielkość prowadzonego ładunku przekraczała wartość 
dopuszczalną dla stanu dobrego została obliczona wielkość ładunku, o którą należy 
zredukować ładunek wprowadzany w analizowanej zlewni aby zapewnić osiągnięcie 
stanu dobrego. 

Prezentacja graficzną dokonanych bilansów są profile hydrochemiczne ładunków 
analizowanych wskaźników zanieczyszczenia wzdłuż biegu rzeki. 

IV.2.1. Podsumowanie wyników bilansu 

Wyniki bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Bystrzycy wskazują 
odcinki rzek w analizowanej zlewni, na których ładunki całkowite przekraczają wartości 
ładunków policzonych dla stanu dobrego. Na tych odcinkach należałoby zredukować 
prowadzone ładunki do uzyskania stanu dobrego wód. 

Na podstawie uzyskanych wyników bilansu jakościowego stwierdzono, że : 

1. rzeka Bystrzyca wykazuje brak chłonności dla BZT5 w warunkach rzeczywistych 
na odcinku od przekroju ujścia dopływu Jasiennik (km 64,07) do przekroju poniżej 
ujścia Piławy (km 63,59), dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych - od 
przekroju zrzutu ścieków z Zagórza Śląskiego (km 84,20) do przekroju powyżej 
zbiornika Lubachów (km 80,36) i od przekroju zrzutu ścieków z „Świdnickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji” w Świdnicy (km 73,60) do przekroju powyżej ujścia 
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dopływu Grzmiąca (km 36,95); dla Pog w warunkach rzeczywistych - od przekroju 
ujścia dopływu Jasiennik (km 64,07) do przekroju poniżej ujścia Piławy (km 63,59) 
i warunków z pozwoleń wodnoprawnych - od przekroju zrzutu ścieków z Jugowic 
(km 85,76) do ujścia do Odry; 

2. rzeka Piława wykazuje brak chłonności dla BZT5, dla wartości rzeczywistych 
zrzutów, od przekroju zrzutu ścieków z Bielawy (km 31,21) do ujścia Pieszyckiego 
Potoku (km 28,02) i od przekroju zrzutu ścieków z Dzierżoniowa (km 27,52) do 
ujścia Kłomnicy (km 23,40), dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych - od 
zrzutu ścieków z Piławy Górnej (km 38,80) do ujścia Pieszyckiego Potoku (km 
28,02) i od przekroju zrzutu ścieków z Dzierżoniowa (km 27,52) do ujścia do 
Bystrzycy;  

3. rzeka Czarna Woda wykazuje brak chłonności dla warunków z pozwoleń 
wodnoprawnych dla BZT5 od przekroju zrzutu ścieków z Sobótki (km 46,13) do 
ujścia do Bystrzycy; 

4. rzeka Strzegomka wykazuje brak chłonności dla BZT5 i Nog w warunkach 
rzeczywistych i z pozwoleń wodnoprawnych od przekroju ujścia Czarnuchy (km 
54,08) do ujścia Pełcznicy (km 45,67); dla Pog w warunkach rzeczywistych - ujścia 
Czarnuchy (km 54,08) do ujścia Pełcznicy (km 45,67) a w warunkach z pozwoleń 
wodnoprawnych - od ujścia Czarnuchy (km54,08) do ujścia do Bystrzycy; 

5. rzeka Pełcznica wykazuje brak chłonności dla BZT5 w warunkach rzeczywistych i 
z pozwoleń wodnoprawnych od przekroju zrzutu ścieków ze Świebodzic (km 
15,46) do ujścia do Strzegomki; dla Pog w warunkach z pozwoleń wodnoprawnych 
- od przekroju zrzutu ścieków z Świebodzic (km 15,46) do ujścia do Strzegomki; 

6. rzeka Ślęza wykazuje brak chłonności dla BZT5 i Nog w warunkach rzeczywistych i 
z pozwoleń wodnoprawnych od km 77,45 (pobór wody na stawy rybne – Ligota 
Mała) do ujścia Sulisławki (km 76,80) oraz w km 76,66 (stawy rybne – Przerzeczyn 
Zdrój); dla Pog w warunkach rzeczywistych - od źródeł do km 76,34 (stawy rybne – 
Przerzeczyn Zdrój) i od Dopływu w Bartoszowie (km 38,82) do Małej Ślęzy (km 
38,43) i dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych - od źródeł do km 75,40 
(stawy rybne – Przerzeczyn Zdrój) i od przekroju zrzutu ścieków z Jordanowa 
Śląskiego (47,18) do przekroju powyżej ujścia Małej Ślęzy (km 38,43); 

7. rzeka Mała Ślęza wykazuje brak chłonności dla BZT5 w warunkach pozwoleń 
wodnoprawnych od przekroju zrzutu ścieków z Gminy Ciepłowody (km 36,80) do 
Dopływu spod Targowicy (km 34,32) i od przekroju zrzutu ścieków ze Strzelina 
(km 12,12) do ujścia do Ślęzy; dla Pog w warunkach pozwoleń wodnoprawnych - od 
przekroju zrzutu ścieków z McCain Poland w Strzelinie (km 11,16) do dopływu 
Wątok (km 2,87). 
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IV.3. Bilans zasobów wód podziemnych 

IV.3.1. Bilans wód podziemnych z ocen ą stanu rezerw b ądź deficytów. 

Bilans wód podziemnych określa wielkość rezerw bądź deficytów zasobów dostępnych 
do zagospodarowania po uwzględnieniu poborów w dwóch wariantach: dla poboru 
rzeczywistego oraz dla poboru na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych 
(pobór dopuszczalny). Bilansowanie wód podziemnych zostało przeprowadzone w 
układzie rejonów wodnogospodarczych, jednostek wydzielonych w celu 
przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych (Wydzielenie rejonów wodno-
gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania wód podziemnych i 
powierzchniowych kraju (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2007). Dla 
każdego rejonu wodnogospodarczego zostały ustalone gwarantowane zasoby  wód 
podziemnych dla zagospodarowania (Przeprowadzenie badań i ustalenie zasobów wód 
podziemnych możliwych do zagospodarowania i przeprowadzenie bilansu 
wodnogospodarczego w rejonach wodnogospodarczych z ustaleniem wpływu 
zagospodarowania wód podziemnych na zmiany zasobów wód powierzchniowych. 
Regon Wodny Środkowej Odry. Obszar działalności RZGW we Wrocławiu, Hydroconsult, 
2010 r.) i na ich podstawie oblicza się wielkość rezerw bądź deficytów w zależności do 
wielkości poboru. Wielkość zasobów gwarantowanych została przyjęta na podstawie 
ww. opracowania jako zgodnego z metodyką P. Herbicha (Opracowanie metodyki 
bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z 
wodami powierzchniowymi. Państwowy Instytut Badawczy, 2008 r.). Wyniki bilansu 
przedstawiono w tabeli IV.3.1. 

Tabela IV.3.1. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla rejonów wodnogospodarczych. 

W-VIII A W-VIII B W-VIII C W-VIII D 

lp. Rejon wodnogospodarczy 
Ślęza 

Bystrzyca 
Krasków 

Strzegomka 
Łażany 

Bystrzyca 
Jarnołtów 

1 
Powierzchnia rejonu 

wodnogospodarczego km2 
972,5 678 565,7 537,6 

2 Moduł zasobów gwarantowanych m3/d/km2 98 172 135 152 

3 
Gwarantowane zasoby wód 
podziemnych dostępne do 

zagospodarowania 
m3/d 95 300 116 620 79 740 81 720 

4 Pobór aktualny m3/d 12 153,84 19 308,53 9 007,08 7 837,50 

5 
Pobór na podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego 
m3/d 18 656,75 40 263,30 12 137,20 12 646,33 

6 m3/d 83 146,16 97 311,47 70 732,92 73 882,50 

7 

Wynik bilansu dla poboru aktualnego 

% 12,75 16,56 11,30 9,59 

8 m3/d 76 643,25 76 356,70 67 602,80 69 073,67 

9 

Wynik bilansu dla poboru na 
podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego % 19,58 34,53 15,22 15,48 
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Pobór rzeczywisty oraz pobór na podstawie pozwoleń wodnoprawnych we wszystkich 
rejonach wodnogospodarczych nie przekracza zasobów gwarantowanych. Świadczy to o 
istnieniu znacznych rezerw wód podziemnych. Wykorzystanie wód podziemnych w 
zależności od rejonu wodnogospodarczego wynosi od bardzo niskiego do średniego 
zarówno dla poboru rzeczywistego jak i na podstawie pozwoleń wodnoprawnych (tab. 
4.3.1).  

IV.3.2. Rezerwy i deficyty w JCWPd 

Na obszarze opracowania znajduje się 1 jednolita część Wód podziemnych nr 108. 
Obejmuje ona cały obszar zlewni Bystrzycy i Ślęzy, stanowi więc podsumowanie całego 
bilansu wodnogospodarczego dla opracowywanego obszaru. 

Tabela IV.3.2. Zasoby wód podziemnych w JCWPd. 

JCPWd 108 

Powierzchnia km2 2 753,80 

Gwarantowane zasoby wód podziemnych 
dostępne do zagospodarowania 

m3/d 373 380,00 

Średni moduł zasobów gwarantowanych m3/d/km2 135,59 

Pobór aktualny m3/d 48 306,96 

Pobór na podstawie pozwolenia wodnoprawnego m3/d 83 703,58 

m3/d 325 073,04 
Wynik bilansu dla poboru aktualnego 

% 12,94 

m3/d 289 676,42 Wynik bilansu dla poboru na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego % 22,42 

Stopień wykorzystania wód podziemnych w JCWPd nr 108 jest bardzo niski i wynosi ok. 
13%. Dla poboru na podstawie pozwoleń wodnoprawnych jest niski i sięga rzędu 22% 
zasobów. W JCWPd nr 108 znajdują się bardzo wysokie i wysokie rezerwy zasobów 
dostępnych do zagospodarowania (tab. IV.3.2). 

IV.3.3. Rezerwy i deficyty w SCWP 

Na terenie zlewni Bystrzycy i Ślęzy znajduje się 13 scalonych części wód 
powierzchniowych. Zasoby dla nich zostały policzone na podstawie modułu zasobów 
uzależnionego od tego, w jakim rejonie wodnogospodarczym leżą. Obliczenia zasobów 
dla SCWP prezentuje tab. IV.3.3. 

 

 

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bystrzycy - synteza 

 53 

Tabela IV.3.3. Zasoby dostępne do zagospodarowania w SCWP. 

Nr 
SCWP 

Powierzchnia 
[km2] 

Nazwa SCWP 

Rejon 
wodnogospodarczy 

w którym leży 
SCWP 

Moduł 
zasobów 

[m3/d/km2] 

Zasoby dostępne 
do 

zagospodarowania 

[m3/d] 

SO0801 176,75 
Ślęza od źródła do 
Księginki włącznie 

W-VIII A 98 17 322 

SO0802 171,78 
Ślęza od Księginki do 

Małej Ślęzy 
W-VIII A 98 16 835 

SO0803 202,02 Mała Ślęza W-VIII A 98 19 798 

SO0804 269,97 
Ślęza od Małej Ślęzy do 

Odry 
W-VIII A 98 26 457 

SO0805 151,99 Żurawka W-VIII A 98 14 895 

SO0806 332,34 
Bystrzyca od źródeł do 

zb. Mietków 
W-VIII B 172 57 163 

SO0807 365,13 Piława W-VIII B 172 62 802 

SO0808 134,20 
Bystrzyca od zb. Mietków 
włącznie do Strzegomki 

W-VIII D 135 18 118 

SO0809 270,03 Czarna Woda W-VIII D 135 36 454 

SO0810 160,00 
Strzegomka od źródła do 

Pełcznicy 
W-VIII C 152 24 320 

SO0811 168,41 Pełcznica W-VIII C 152 25 599 

SO0812 237,28 
Strzegomka od Pełcznicy 

do Bystrzycy 
W-VIII C 152 36 066 

SO0813 113,93 
Bystrzyca od Strzegomki 

do Odry 
W-VIII C 152 17 317 
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Tabela IV.3.4. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla SCWP. 

Nr SCWP 

Zasoby dostępne do 
zagospodarowania 

[m3/d] 

Pobór 
rzeczywisty 

[m3/d] 

Wynik 
bilansu 

[m3/d] 

% 

Pobór na 
podstawie 

pozwolenia 

[m3/d] 

Wynik 
bilansu 

[m3/d] 

% 

SO0801 17 322 1 672,31 15 649,19 9,65 954,60 16 366,90 5,51 

SO0802 16 835 774,40 16 060,14 4,60 1 847,75 14 986,79 10,98 

SO0803 19 798 1 099,90 18 697,67 5,56 9 800,80 9 996,77 49,51 

SO0804 26 457 7 234,66 19 222,30 27,35 3 946,60 22 510,36 14,92 

SO0805 14 895 1 372,57 13 522,64 9,21 2 107,00 12 788,22 14,15 

SO0806 57 163 8 195,48 48 967,17 14,34 20 462,00 36 700,65 35,80 

SO0807 62 802 11 113,05 51 688,63 17,70 19 801,30 43 000,37 31,53 

SO0808 18 118 1 928,41 16 189,13 10,64 2 779,00 15 338,54 15,34 

SO0809 36 454 5 518,71 30 935,75 15,14 8 788,53 27 665,93 24,11 

SO0810 24 320 4 304,29 20 015,86 17,70 6 300,00 18 020,15 25,90 

SO0811 25 599 2 117,68 23 481,10 8,27 0,00 25 598,78 0,00 

SO0812 36 066 2 585,12 33 480,99 7,17 5 837,20 30 228,90 16,18 

SO0813 17 317 390,39 16 926,67 2,25 1 078,80 16 238,26 6,23 

 

Dla scalonych części wód podziemnych powierzchniowych stopień wykorzystania 
zasobów wykazuje nieco większe zróżnicowanie, od bardzo niskiego do niskiego w 
przypadku poboru rzeczywistego, natomiast w przypadku poboru na podstawie 
pozwoleń wodnoprawnych wynosi od bardzo niskiego do średniego (tab. IV.3.4). W 
przypadku poboru na rzeczywistego dla 9 SCWP stopień wykorzystania zasobów jest 
bardzo niski dla pozostałych trzech jest on na poziomie niskim. Najmniejszy stopień 
wykorzystania charakteryzuje rejon odcinka Ślęzy od Księginki do Małej Ślęzy. Dla 
poboru na podstawie pozwoleń wodnoprawnych 7 SCWP charakteryzuje się bardzo 
niskim stopniem wykorzystania wód podziemnych. Dla 3 SCWP stopień ten jest niski, 
natomiast dla trzech SCWP (SO0803 Mała Ślęza, SO0807 Piława, SO0808 Bystrzyca od 
Zb. Mietków do Strzegomki) jest średni. Największym poborem w obrębie SCWP 
charakteryzuje się SO0807 i SO0808.  

IV.3.4. Rezerwy i deficyty w powiatach na obszarze zlewni 

Zasoby gwarantowane dla powiatów zostały określone na podstawie modułu zasobów 
gwarantowanych ustalonych dla rejonów wodnogospodarczych, proporcjonalnie do 
tego jaka część powiatu leży w danym rejonie wodnogospodarczym. Zostały one 
określone tylko dla części powiatu leżącej na obszar zlewni, jeśli powierzchnia ta jest 
większa niż 5% powierzchni powiatu. Zestawienie zasobów wód podziemnych 
ustalonych dla powiatu prezentuje tab. IV.3.5. 
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Tabela IV.3.5. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla powiatów na obszarze zlewni Bystrzycy. 

Powiat 

Zasoby dostępne do 
zagospodarowania 

[m3/d] 

Pobór 
rzeczywisty 

[m3/d] 

Wynik 
bilansu 
[m3/d] 

% 

Pobór na 
podstawie 

pozwolenia 
[m3/d] 

Wynik 
bilansu 
[m3/d] 

% 

dzierżoniowski 65 819,76 3 967,39 61 852,37 6,0 3 546,90 62 272,86 5,4 

m. Wrocław 10 734,58 1,89 10 732,69 0,0 0,00 10 734,58 0,0 

oławski 7 863,87 456,56 7 407,31 5,8 612,00 7 251,87 7,8 

strzeliński 25 621,02 2 136,68 23 484,34 8,3 9 913,05 15 707,97 38,7 

wałbrzyski 53 986,80 2 159,26 51 827,54 4,0 180,00 53 806,80 0,3 

wrocławski 83 853,61 17 357,95 66 495,66 20,7 22 006,63 61 846,98 26,2 

ząbkowicki 6 450,12 190,01 6 260,11 2,9 388,00 6 062,12 6,0 

średzki 19 439,83 990,03 18 449,80 5,1 3 306,00 16 133,83 17,0 

świdnicki 95 706,74 21 047,18 74 659,56 22,0 43 751,00 51 955,74 45,7 

 

W podziale na powiaty wykorzystanie wód podziemnych zmienia się od bardzo niskiego 
do niskiego w przypadku poboru rzeczywistego(tab. IV.3.5). Dla poboru na podstawie 
pozwoleń wodnoprawnych jest ono nieco bardziej zróżnicowane do bardzo niskiego, 
przez niskie do średniego. Świadczy to o istnieniu bardzo wysokich i wysokich rezerw 
zasobów wód podziemnych. Największe wykorzystanie wód podziemnych dla poboru 
rzeczywistego sięga ok. 21%-dla powiatu wrocławskiego oraz 22% dla powiatu 
świdnickiego. Dla poboru na podstawie pozwolenia wodnoprawnego największe 
wykorzystanie zasobów jest w powiecie świdnickim oraz strzelińskim (46 oraz 39%).  

IV.3.5. Stan perspektywiczny u Ŝytkowania wód dla roku 2021 

Perspektywiczne użytkowanie wód w 2021 roku zostało określone na podstawie 
zwiększenia poboru rzeczywistego o 10% jako przybliżonego wzrostu zapotrzebowania 
na wodę podziemną. Wartość 10% jest analogiczna do przyjętej w pracy pt. 
„Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” opracowanej w 2010 r.  

Użytkowanie wód w układzie rejonów wodnogospodarczych przedstawia tabela IV.3.6 
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Tabela IV.3.6. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla użytkowania perspektywicznego w układzie rejonów 
wodnogospodarczych. 

W-VIII A W-VIII B W-VIII C W-VIII D 

lp. Rejon wodnogospodarczy 
Ślęza 

Bystrzyca 
Krasków 

Strzegomka 
Łażany 

Bystrzyca 
Jarnołtów 

1 
Powierzchnia rejonu 

wodnogospodarczego 
km2 972,5 678 565,7 537,6 

2 m3/d/km2 98 172 135 152 

3 

Gwarantowane zasoby wód 
podziemnych dostępne do 

zagospodarowania m3/d 95 300 116 620 79 740 81 720 

4 
Pobór perspektywiczny w roku 

2021 
m3/d 13 369,23 21 239,38 9 907,79 8 621,25 

6 m3/d 81 930,77 95 380,62 69 832,21 73 098,75 

7 

Wynik bilansu dla poboru w 
roku 2021 % 14,03 18,21 12,43 10,55 

Zwiększenia poboru o 10% nie wpływa znacząco na wyniki bilansu. Dla wszystkich 
rejonów wodnogospodarczych stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych jest w 
dalszym ciągu niski (W-VIII B) i bardzo niski (W-VIII A, C, D). Dla poboru 
perspektywicznego istnieją w związku z tym wysokie i bardzo wysokie rezerwy 
zasobów wód podziemnych.  

Perspektywiczne użytkowanie wód podziemnych w 2021 r. nieznacznie także zmieni 
bilans w układzie Jednolitej części wód podziemnych. W dalszym ciągu wykorzystanie 
wód podziemnych będzie bardzo niskie (pobór w wielkości 53 138 m3/d przy zasobach 
równych 373 380 m3/d) co klasyfikuje użytkowanie wód podziemnych w granicach 15% 
a rezerwy zasobów wód podziemnych pozostaną bardzo wysokie.  

IV.3.6.Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na wo dy powierzchniowe 

Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe określa się na 
podstawie przepływów średnich w rzece oraz poboru wód podziemnych w dwóch 
wariantach: rzeczywistym oraz na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. W 
określaniu wpływu poboru na przepływ rzeki dokonuje się także korektę przepływu o 
zrzut ścieków (w wysokości 25% oraz 75% poboru), który zwiększa przepływ w rzece.  
Przepływ średni roczny z uwzględnieniem poboru jest zawsze nieco niższy ponieważ 
pobór wód podziemnych powoduje pobranie wody z systemu wodonośnego. Niweluje 
nieco ten wpływ zrzut ścieków, który stanowi oddanie wody z powrotem do systemu.  

V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, PRIORYTETY I OGRANICZENIA W 

KORZYSTANIU WÓD ZLEWNI BYSTRZYCY 

V.1 Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód powierzchniowch 

W zlewni Bystrzycy wydzielono 55 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
rzecznych, pogrupowanych do 13 scalonych części wód (SCWP), przy czym w zlewni 
Ślęzy wydzielono 17 JCWP zgrupowanych w 5 SCWP, a w zlewni Bystrzycy 38 JCWP 
zgrupowanych w 8 SCWP. 
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Zgodnie z oceną zawartą Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(PGWO 2011) w zlewni Ślęzy wszystkie 17 JCWP są w złym stanie, natomiast w zlewni 
Bystrzycy 10 JCWP jest w złym stanie, a 28 w dobrym. 

W zlewni Bystrzycy znajduje się kilkaset obiektów przegradzających rzeki, w tym 176 o 
wysokości co najmniej 0,5 m, czyli ograniczających możliwość migracji ryb. Większość 
jest zlokalizowana na dopływach głównych rzek zlewni – Bystrzycy i Ślęzy. Jednak 
nawet na głównym szlaku migracji ryb istnieją przegrody nie wyposażone w urządzenia 
ułatwiające migrację ryb (Bystrzyca do zapory w Mietkowie – 9 obiektów; Strzegomka 
do zapory w Dobromierzu – 6 obiektów). Na Ślęzy jest zlokalizowanych 6 obiektów 
(najwyższy w ujściowym odcinku rzeki). 

Najwięcej przeszkód ograniczających możliwości migracji jest w SO0810 Strzegomka od 
źródła do Pełcznicy, SO0806 Bystrzyca od źródeł do zb. Mietków oraz SO0811 Pełcznica. 
Najmniej przeszkód jest w SO0801-SO0805 (zlewnia Ślęzy). 

Ślęza i Mała Ślęza oraz większość ich dopływów są uregulowane, przy czym regulacja 
jest w różnym stanie – od samorzutnego odtwarzania koryta, po odcinki zunifikowana, o 
mało zróżnicowanej głębokości i szerokości. Podobnie większość dopływów Ślęzy. 
Regulacja związana była po części dla ochrony przed powodziami i zalewami terenów 
upraw, po części dla nawodniania pól uprawnych. Również Bystrzyca i jej dopływy w 
znacznym stopniu są przekształcone. Górny bieg Bystrzycy i dopływy górnego biegu 
zostały uregulowane dla ochrony przed powodzią (szczególnie aglomeracji 
przemysłowych – Wałbrzycha, Świdnicy i Bielawy-Dzierżoniowa). W dolnym biegu 
Bystrzycy i jej dopływów w dolnym biegu cele regulacji były podobne jak w zlewni Ślęzy 
– ochrona przed powodziami i zalewami terenów upraw oraz nawodniania pól 
uprawnych. 

Skala przekształceń fizycznych cieków w obu zlewniach jest bardzo duża. Z 55 JCWP w 
obu zlewniach w 23 jest przekroczona wartość krytyczna wskaźnika regulacji m4, w 
czterech jest bliska osiągnięcia wartości krytycznej (wartość w przedziale 0,30-0,49); a 
pozostałe nie były oceniane. 

W połączeniu ze złym stanem wód stwarza to poważne zagrożenie, dla osiągnięcia celów 
środowiskowych co sprawia, że zawarta w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry prognoza ich osiągnięcia (uznanie większości JCWP za niezagrożone 
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych wydaje się nadmiernie optymistyczna). 

 

Wymagania w zakresie stanu wód powierzchniowych 

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako dobry, jest 
utrzymania dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu 
ekologicznego. 

Wymaganiami dla silnie zmienionych części wód, których stan oceniono jako dobry, jest 
utrzymania dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału 
ekologicznego. 

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako zły, jest 
osiągnięcie dobrego stanu wód, natomiast wymaganiami dla silnie zmienionych części 
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wód, których stan oceniono jako zły, jest uzyskanie dobrego stanu wód, czyli dobrego 
stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego.  

Szczegółowe wymagania służące osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód powierzchniowych to: 

• nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji stanu 
JCWP dla stanu co najmniej dobrego; 

• zachowanie przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej szczególnego 
korzystania z wód; 

• zachowania lub odtworzenia ciągłości morfologicznej w: 

rzekach istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej, przez spełnienie 
wymagań ciągłości morfologicznej odpowiadającej potrzebom łososia: 

Bystrzyca od ujścia do Odry do zapory zbiornika Mietków (km 0,0-44,7); 
JCWP: PLRW600020134999 Bystrzyca od Strzegomki do Odry; 
PLRW6000013455 Bystrzyca od zb. Mietków do Strzegomki. 

Strzegomka od ujścia do Bystrzycy do zapory zbiornika Dobromierz (km 0,0-
61,6); JCWP: PLRW600020134899 Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy; 
PLRW60008134859 Strzegomka od zb. Dobromierz do Pełcznicy. 

pozostałych rzekach i potokach, przez spełnienie wymagań ciągłości 
morfologicznej odpowiadającej potrzebom takich gatunków jak certa i 
węgorz (spełniają jednocześnie wymagania dla takich gatunków 
występujących w zlewni Bystrzycy jak pstrąg potokowy i brzana): Wszystkie 
pozostałe JCWP. 

 

Aktualny (według Planu gospodarowania wodami…) stan jednolitych części wód wraz z 
ich wymaganiami środowiskowymi przedstawiono w tabeli V.1.1. Ocena ta nie znajduje 
odbicia w aktualnych ocenach przeprowadzonych przez WIOŚ Wrocław. Na podstawie 
danych WIOŚ można stwierdzić, że: stan wód we wszystkich analizowanych 
stanowiskach monitoringowych zlewni Bystrzycy i Ślęzy zakwalifikowany został 
jako zły – o takim wyniku oceny decydowały elementy biologiczne i fizykochemiczne 
charakteryzowane stężeniami związków fosforu. 
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Tabela V.1.1. Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Objaśnienia: 
SZCW – silnie zmieniona część wód; SCW – sztuczna część wód; NAT – naturalna część wód. DSE; DSCH 
– dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; DPE; DSCH – dobry potencjał ekologiczny i dobry stan 
chemiczny; NZ – niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; Z – zagrożona ryzykiem 
nieosiągnięcia celów środowiskowych; NZ – niezagrożona. 

Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP 
Status 
JCWP 

STAN 
JCWP 

CEL 
OCENA 

RYZYKA 

SO0801 PLRW600061336192 
Ślęza od źródła do 
Księginki 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600019133639 
Ślęza od Księginki do 
Małej Ślęzy 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW60001613361969 Trawna NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW60004133629 Oleszna SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

SO0802 

PLRW6000161336329 Cieniawa NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW6000161336469 
Mała Ślęza od źródła do 
Pluskawy 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW6000191336499 
Mała Ślęza od Pluskawy 
do Ślęzy 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW6000161336489 
Dopływ w Ludowie 
Śląskim 

NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

SO0803 

PLRW60001613364929 Wątok NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW60001913369 
Ślęza od Małej Ślęzy do 
Odry 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW6000161336532 Jarka SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW6000161336529 
Dopływ spod 
Budziszowa 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW6000161336569 Sławka SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW6000161336589 Czarna Sławka SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600016133674 Domasławka SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

SO0804 

PLRW600016133689 Kasina SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

SO0805 PLRW600016133669 Żurawka SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

Z 

PLRW60004134189 
Bystrzyca od źródła do 
Walimki 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW6000813439 
Bystrzyca od Walimki do 
Piławy 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW6000413419529 Młynówka NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

SO0806 

PLRW6000413429 Złotnica NAT ZŁY 
DSE; 

NZ 
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DSCH 

PLRW600016134369 Witoszówka SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600016134529 Jabłoniec NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW60008134539 
Bystrzyca od Piławy do 
zb. Mietków 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600016134534 Dopływ z Klecina NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600016134536 Dryżyna NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW60006134489 
Piława od źródła do 
Gniłego Potoku 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

Z 

PLRW60009134499 
Piława od Gniłego 
Potoku do Bystrzycy 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

Z 

PLRW6000161344949 
Bojanicka Woda 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

Z 

SO0807 

PLRW600016134496 
Dopływ z Miłochowa 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

Z 

PLRW6000013455 
Bystrzyca, zb. Mietków 

SZCW DOBRY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW60002013479 
Bystrzyca od zb. 
Mietków do Strzegomki 

NAT DOBRY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW60001613458 
Grzmiąca 

NAT DOBRY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW6000161345929 
Młynówka 

SZCW DOBRY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

SO0808 

PLRW60001613478 
Dopływ spod 
Pietrzykowic 

NAT DOBRY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW60004134669 
Czarna Woda od źródła 
do Potoku 
Sulistrowickiego 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH NZ 

PLRW60001913469 
Czarna Woda od Potoku 
Sulistrowickiego do 
Bystrzycy 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH NZ 

PLRW6000161346749 
Barnica 

NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

SO0809 

PLRW6000161346769 
Gniła 

NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW60004134831 
Strzegomka od źródła do 
zb. Dobromierz 

SZCW DOBRY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600001348339 
Strzegomka, zb. 
Dobromierz 

SZCW DOBRY 
DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW60008134859 
Strzegomka od zb. 
Dobromierz do 
Pełcznicy 

NAT DOBRY 
DSE; 
DSCH NZ 

PLRW600018134849 
Czarnucha 

NAT DOBRY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

SO0810 

PLRW600017134854 Dopływ w Morawie NAT DOBRY DSE; NZ 
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DSCH 

PLRW600041348689 
Pełcznica od źródła do 
Milikówki 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

Z 

SO0811 

PLRW600081348699 
Pełcznica od Milikówki 
do ujścia 

SZCW ZŁY 
DPE; 
DSCH 

Z 

PLRW600020134899 
Strzegomka od Pełcznicy 
do Bystrzycy 

NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600016134872 Cienia 
NAT ZŁY 

DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600016134876 Dąbia 
NAT ZŁY 

DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600016134889 Tarnawka 
NAT ZŁY 

DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600016134894 Młynisko 
NAT ZŁY 

DSE; 
DSCH 

NZ 

SO0812 

PLRW6000161348989 Niesłusz 
SZCW ZŁY 

DPE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600020134999 
Bystrzyca od Strzegomki 
do Odry 

NAT ZŁY 
DSE; 
DSCH 

NZ 

PLRW600016134929 Karczycki Potok 
NAT ZŁY 

DSE; 
DSCH 

NZ SO0813 

PLRW60001613496 Radakówka 
NAT ZŁY 

DSE; 
DSCH 

NZ 

 

V.1.1. Zasoby jako ściowe wód powierzchniowych 

Wyniki bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Bystrzycy wskazują 
odcinki rzek w analizowanej zlewni, na których ładunki całkowite przekraczają wartości 
ładunków policzonych dla stanu dobrego. Na tych odcinkach należałoby zredukować 
prowadzone ładunki do uzyskania stanu dobrego wód. 

Na podstawie uzyskanych wyników bilansu jakościowego stwierdzono, że : 

Bystrzyca wykazuje brak chłonności dla BZT5 w warunkach rzeczywistych na odcinku 
od przekroju ujścia dopływu Jasiennik (km 64,07) do przekroju poniżej ujścia Piławy 
(km 63,59), dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych - od przekroju zrzutu ścieków z 
Zagórza Śląskiego (km 84,20) do przekroju powyżej zbiornika Lubachów (km 80,36) i 
od przekroju zrzutu ścieków z „Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w Świdnicy 
(km 73,60) do przekroju powyżej ujścia dopływu Grzmiąca (km 36,95); dla Pog w 
warunkach rzeczywistych - od przekroju ujścia dopływu Jasiennik (km 64,07) do 
przekroju poniżej ujścia Piławy (km 63,59) i warunków z pozwoleń wodnoprawnych - 
od przekroju zrzutu ścieków z Jugowic (km 85,76) do ujścia do Odry; 

Piława wykazuje brak chłonności dla BZT5, dla wartości rzeczywistych zrzutów, od 
przekroju zrzutu ścieków z Bielawy (km 31,21) do ujścia Pieszyckiego Potoku (km 
28,02) i od przekroju zrzutu ścieków z Dzierżoniowa (km 27,52) do ujścia Kłomnicy (km 
23,40), dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych - od zrzutu ścieków z Piławy Górnej 
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(km 38,80) do ujścia Pieszyckiego Potoku (km 28,02) i od przekroju zrzutu ścieków z 
Dzierżoniowa (km 27,52) do ujścia do Bystrzycy;  

Czarna Woda wykazuje brak chłonności dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych 
dla BZT5 od przekroju zrzutu ścieków z Sobótki (km 46,13) do ujścia do Bystrzycy; 

Strzegomka wykazuje brak chłonności dla BZT5 i Nog w warunkach rzeczywistych i z 
pozwoleń wodnoprawnych od przekroju ujścia Czarnuchy (km 54,08) do ujścia 
Pełcznicy (km 45,67); dla Pog w warunkach rzeczywistych - ujścia Czarnuchy (km 54,08) 
do ujścia Pełcznicy (km 45,67) a w warunkach z pozwoleń wodnoprawnych - od ujścia 
Czarnuchy (km54,08) do ujścia do Bystrzycy; 

Pełcznica wykazuje brak chłonności dla BZT5 w warunkach rzeczywistych i z pozwoleń 
wodnoprawnych od przekroju zrzutu ścieków ze Świebodzic (km 15,46) do ujścia do 
Strzegomki; dla Pog w warunkach z pozwoleń wodnoprawnych - od przekroju zrzutu 
ścieków z Świebodzic (km 15,46) do ujścia do Strzegomki; 

Ślęza wykazuje brak chłonności dla BZT5 i Nog w warunkach rzeczywistych i z pozwoleń 
wodnoprawnych od km 77,45 (pobór wody na stawy rybne – Ligota Mała) do ujścia 
Sulisławki (km 76,80) oraz w km 76,66 (stawy rybne – Przerzeczyn Zdrój); dla Pog w 
warunkach rzeczywistych - od źródeł do km 76,34 (stawy rybne – Przerzeczyn Zdrój) i 
od Dopływu w Bartoszowie (km 38,82) do Małej Ślęzy (km 38,43) i dla warunków z 
pozwoleń wodnoprawnych - od źródeł do km 75,40 (stawy rybne – Przerzeczyn Zdrój) i 
od przekroju zrzutu ścieków z Jordanowa Śląskiego (47,18) do przekroju powyżej ujścia 
Małej Ślęzy (km 38,43); 

Mała Ślęza wykazuje brak chłonności dla BZT5 w warunkach pozwoleń 
wodnoprawnych od przekroju zrzutu ścieków z Gminy Ciepłowody (km 36,80) do 
Dopływu spod Targowicy (km 34,32) i od przekroju zrzutu ścieków ze Strzelina (km 
12,12) do ujścia do Ślęzy; dla Pog w warunkach pozwoleń wodnoprawnych - od 
przekroju zrzutu ścieków z McCain Poland w Strzelinie (km 11,16) do dopływu Wątok 
(km 2,87). 

W związku z tym, na wymienionych wyżej rzekach, we wskazanych odcinkach powinny 
obowiązywać ograniczenia wprowadzania ładunków zanieczyszczeń. 

 

V.1.2. Zasoby ilo ściowe wód powierzchniowych 

Analiza zasobów ilościowych (zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych) 
wykazała, że dla Q95% i Q90%, przy przepływie nienaruszalnym według kryterium 
rybackiego brak jest zasobów dyspozycyjnych w większości JCWP w zlewni Bystrzycy i 
zlewni Ślęzy przez prawie cały rok, za wyjątkiem miesięcy zimowych (grudzień, styczeń, 
luty), zarówno dla zasobów zwrotnych, jak i bezzwrotnych.  

Dla Q70% przez większość roku brak jest zasobów dyspozycyjnych tylko w trzech JCWP 
w zlewni Bystrzycy: (Witoszówka, Jabłoniec i Strzegomka od Zb. Dobromierz do 
Pełcznicy) i w jednej JCWP w zlewni Ślęzy (Mała Ślęza od źródeł do Pluskawy). 

Dla Q50% przez większą część roku brak jest zasobów dyspozycyjnych tylko w 
Strzegomce od zb. Dobromierz do Pełcznicy oraz Małej Ślęzie od źródeł do Pluskawy. 
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V.2. Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód podziemnych 

Stopień wykorzystania wód podziemnych w JCWPd nr 108 jest bardzo niski i wynosi ok. 
13%. Dla poboru na podstawie pozwoleń wodnoprawnych jest niski i sięga rzędu 22% 
zasobów. W JCWPd nr 108 znajdują się bardzo wysokie i wysokie rezerwy zasobów 
dostępnych do zagospodarowania 

Zwiększenia poboru o 10% nie wpływa znacząco na wyniki bilansu. Dla wszystkich 
rejonów wodnogospodarczych stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych jest w 
dalszym ciągu niski (W-VIII B) i bardzo niski (W-VIII A, C, D). Dla poboru 
perspektywicznego do roku 2021 istnieją w związku z tym wysokie i bardzo wysokie 
rezerwy zasobów wód podziemnych.  

Perspektywiczne użytkowanie wód podziemnych w 2021 r. nieznacznie także zmieni 
bilans w układzie jednolitej części wód podziemnych. W dalszym ciągu wykorzystanie 
wód podziemnych będzie bardzo niskie (pobór w wielkości 53 138 m3/d przy zasobach 
równych 373 380 m3/d) co klasyfikuje użytkowanie wód podziemnych w granicach 
15%, a rezerwy zasobów wód podziemnych pozostaną bardzo wysokie. 

Mimo znacznych rezerw stan JCWPd ocenia się jako zły. Wpływ na to ma ocena stanu 
chemicznego, który przy dobrym stanie ilościowym jest słaby, przez co JCWPd nie 
spełnia aktualnie wymogów dobrego stanu. W Planie Gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry została dla JCWPd zastosowana derogacja czasowa polegającą 
na osiągnięciu stanu dobrego do roku 2021 ze względu na długi okres poprawy jakości 
wód, od czasu wprowadzenia programu działań podstawowych na powierzchni terenu. 
Stan JCWPd jest bezpośrednio uzależniony od stanu SCWP i presji z powierzchni. 

Wymagania w zakresie stanu wód podziemnych 

Wymagania dla jednolitych części wód podziemnych wynikają z ustanowionych dla nich 
celów środowiskowych: zapobieganie dopływowi lub ograniczenie zanieczyszczeń do 
wód podziemnych; zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód 
podziemnych; zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód 
podziemnych oraz wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i 
utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego 
wskutek działalności człowieka, a także zapewnienie równowagi między poborem a 
zasilaniem tych wód. 

Dla jednolitych części wód podziemnych będących w co najmniej dobrym stanie 
chemicznym i ilościowym wymagane jest utrzymanie tego stanu. 

Szczegółowe wymagania służące osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód powierzchniowych to: 

• nieprzekraczanie maksymalnej wielkości zasobów eksploatacyjnych ustalonych 
w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, odrębnie dla każdego z 
występujących pięter wodonośnych; 

• nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji 
dobrego stanu. 
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V.4. Ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni Bystrzycy 

W celu spełnienia wymagań w zakresie stanu wód oraz umożliwieniu realizacji 
korzystania z ich zasobów według ustalonych priorytetów niezbędne jest wprowadzenie 
podanych poniżej ograniczeń. 

W zakresie poboru wód: 

• pobór wód powierzchniowych nie może powodować nie zachowania 
przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej szczególnego korzystania z 
wód; 

• pobór wód podziemnych nie może przekraczać maksymalnej wielkości 
zasobów eksploatacyjnych ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej 
ujęcia wody, odrębnie dla każdego z występujących pięter wodonośnych.  

W zakresie wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz wprowadzania substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń 
kanalizacyjnych: 

• wprowadzane ścieki i substancje nie mogą powodować przekroczenie wartości 
granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji stanu JCWP dla stanu co 
najmniej dobrego; 

• wprowadzane ścieki i substancje nie mogą powodować przekroczenia wartości 
granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji dobrego stanu JCWPd. 

W zakresie wykonywania urządzeń wodnych: 

• nowe urządzenie wodne nie może ograniczać ciągłości morfologicznej cieku 
istotnego dla zachowania ciągłości morfologicznej (Bystrzyca od ujścia do Odry 
do zapory zbiornika Mietków; Strzegomka od ujścia do Bystrzycy do zapory 
zbiornika Dobromierz); 

• nowe urządzenie wodne nie powinno ograniczać ciągłości morfologicznej cieku 
w pozostałych rzekach i potokach; 

• przebudowa urządzeń wodnych powinna przywracać ciągłość morfologiczną 
cieku; 

• urządzenia wodne elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz ujęć 
wody muszą uwzględniać zabezpieczenie wlotów przed spływającymi rybami 
oraz kierować ryby na przepławki (nie dotyczy elektrowni wodnych 
wykorzystujących przyjazne rybom turbiny o udokumentowanym 
współczynniku śmiertelności nie przekraczającym 5%, w szczególności turbin 
ślimakowych oraz wolnoobrotowych turbin dla bardzo niskich spadów). 

Ograniczenia mogą nieobowiązywać w przypadku zastosowania postanowień art. 38j 
ustawy Prawo wodne.  
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