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1 Informacje ogólne, cel i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie obliczeń bilansu 

wodnogospodarczego zlewni Kłodawy oraz sporządzenie na ich podstawie założeń do 

projektu rozporządzenia „Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy”, rozumianych jako 

przygotowanie szczegółowych wymagań, priorytetów, ograniczeń w korzystaniu z wód 

zlewni Kłodnicy. Sformułowanie powyższych zasad i ograniczeń w rozdysponowaniu 

zasobów zlewni rzeki Kłodnicy, ma na celu umożliwienie osiągnięcia celów środowiskowych 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w postaci m.in. zabezpieczenia potrzeb użytkowników 

wód wraz z określeniem gwarancji dostawy wody oraz zabezpieczenie potrzeb środowiska 

przyrodniczego. Warunki korzystania z wód są narzędziem wspomagającym proces 

wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, a tym samym kształtowania 

sposobu użytkowania wód zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem 

potrzeb wynikających z realnego i uzasadnionego interesu publicznego oraz zapewnieniem 

wszystkich wykonanych działań w celu złagodzenia niekorzystnego wpływu korzystania z 

wód na ich stan. 

 

Podstawą prawną opracowania jest Umowa Nr 4/1/EZ/DZ/ZG/2012 z dnia 31 maja 

2012r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 

Gliwicach – jako Zamawiającym a konsorcjum firm: lider – Integrated Management Services 

Sp z o. o., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 

Oddział we Wrocławiu.  

 

Generalnym celem pracy jest stworzenie aplikacji komputerowej, umożliwiającej 

wykonanie dynamicznego bilansu ilościowego i statycznego bilansu jakościowego zasobów 

wodnych zlewni rzeki Kłodnicy oraz przygotowanie szczegółowych wymagań, priorytetów, 

ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Kłodnicy. Szczegółowy zakres prac umożliwiających 

prawidłowe wykonanie tego przedsięwzięcia oraz sposób jego wykonania zostały opisane w 

CZĘŚCI III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPISIE 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).   
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Zgodnie z umową Dostarczone przez Zamawiającego dane wejściowe niezbędne do 

wykonania niniejszej pracy zostały przekazane Wykonawcy. Zamawiający dostarczył 4 płyty 

zawierające następujące foldery:  

Płyta 1:  

- Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni 
- "Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce" + Bilans 
- "Bilans wodno-gospodarczy  dla pilotowej zlewni: Mała Wisła od źródeł do ujścia Bładnicy, 
wraz ze wskazaniem ograniczeń w korzystaniu z wód  w tej zlewni dla potrzeb opracowania 
warunków korzystania z wód". 
- "Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście 
osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce" 
- Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym 
ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania 
programów działań i planów gospodarowania wodami. 
- Wykaz silnie zmienionych i sztucznych części wód, stan na 2010 r. 

Płyta 2: 

- "Procedura ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni. Analiza 
prawna projektu "Metodyki opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 
warunków korzystania z wód zlewni." Kancelaria Radców Prawnych 
- "Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w 
korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni". 
- Dane z bazy marszałkowskiej odnośnie użytkowników oraz rzeczywistych wielkości 
poborów i zrzutów w formie plików Excel, z przypisaniem do SCWP i JCWP. 
- Dane z pozwoleń wodnoprawnych odnośnie użytkowników oraz wielkości poborów i 
zrzutów w formie plików Excel 
- Wykaz ujęć wód powierzchniowych i podziemnych służących do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia w formie plików Excel 
- Wyniki badań monitoringu jakości wód powierzchniowych 
- Oceny stanu wód powierzchniowych w latach 2007 i 2008 GIOŚ 
- Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych 

Płyta 3: 

 - Dzierżno Duże  
- Kuźnica Warężyńska 
- Łąka 
- Pławniowice 
- Pogoria III 
- Przeczyce 
- Wisła 

Płyta 4: 

• Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, 2010r. 
• regiony wodne RZGW Gliwice 
• jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych w regionie wodnym 
• scalone części wód powierzchniowych 
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• GZWP przebieg granic 
• podział administracyjny obszaru RZGW Gliwice (województwa, powiaty, gminy) 
• lokalizacja posterunków wodowskazowych 
• lokalizacja stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych 
• lokalizacja ppk monitoringu na lata 2010-2012 
• Wykaz JCWP wykorzystanych do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia 
• Wykaz jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych 
• Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków dla których 

utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, stan na 
rok 2008 

• Wykaz JCWPd wykorzystywanych do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, stan na rok 2008 

• wykaz silnie zmienionych i sztucznych części wód, stan na rok 2008 
 

Wykonawca podpisał umowę licencyjną na wykorzystanie aplikacji „Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski” (MPHP 2010) na potrzeby realizacji niniejszego opracowania. 

Prezentacje graficzne, nazwy cieków, kilometraż oraz struktura opracowanego modelu 

komputerowego są zgodne z MPHP 2010 (wersja z 2010 r.). 

 

Ponieważ szczegółowa charakterystyka omawianej zlewni Kłodnicy stanowi odrębne 

opracowanie, którego wykonanie RZGW Gliwice w roku bieżącym zleciło na drodze 

przetargu firmie Pectore-Eco Sp. z o.o. z Gliwic. Tytuł powyższego opracowania brzmi: 

„Charakterystyka zlewni. Część III Charakterystyka zlewni Kłodnicy” (zgodnie z 

ogłoszeniem o wyniku przetargu EZ/ ZD/ZG-370- 6/12 z dn. 20.04.2012 r.). 

W związku z powyższym w przygotowanym opracowaniu pt. „Warunki korzystania z 

wód rzeki Kłodnicy” opis charakterystyki jest ograniczony do niezbędnych informacji 

przybliżających sytuację w zlewni. 

 

Zlewnia rzeki Kłodnicy, będącej prawostronnym dopływem Odry, położona jest w 

obrębie regionu wodnego Górnej Odry i zajmuje powierzchnię 1004,38 km2. Długość 

Kłodnicy wynosi 79,37 km. Zlewnia jest asymetryczna. Gęstość sieci rzecznej prawostronnej 

części zlewni Kłodnicy jest zdecydowanie większa niż części lewostronnej. Największymi 

dopływami Kłodnicy są: Bytomka, Jasienica, Drama i Toszecki Potok. Ponadto na obszarze 

zlewni znajdują się sztuczne zbiorniki wodne, największe z nich to: Zbiornik Dzierżno Duże, 

Zbiornik Pławniowice i Zbiornik Dzierżno Małe.  
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Rys. 1 Sieć hydrograficzna Kłodnicy 

 

Pod względem podziału administracyjnego obszar zlewni Kłodnicy w przeszło 80% 

znajduje się województwie śląskim, pozostała część leży w województwie opolskim. 

Natomiast pod względem podziału fizycznogeograficznego wg Kondrackiego [2002] zlewnia 

w części północnej, zachodniej i południowo-zachodniej należy do makroregionu Wyżyny 

Śląskiej oraz na zachodzie i południowym-zachodzie do makroregionu Niziny Śląskiej. 

Biorąc pod uwagę podział mezoregionów największa część zlewni znajduje się na terenie 

Wyżyny Katowickiej (część wschodnia) i Kotliny Raciborskiej (część zachodnia), zaś część 

północna należy do Garbu Tarnogórskiego i Chełm. Wysokość terenu w części wschodniej 

zlewni sięga 320 m n.p.m., przy ujściu do Odry zaś 170 m n.p.m.  

Ze względu na występujące w podłożu złoża węgla kamiennego południowo-

wschodnią część zlewni obejmuje swym zasięgiem Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW). 

Teren zlewni Kłodnicy jest więc w znaczącym stopniu przekształcony antropogenicznie. 

Historia zorganizowanego na większą skalę wydobycia węgla kamiennego sięga przełomu 

XVIII/XIX w. Stąd zakres i stopień przekształceń uniemożliwia określenie jak kształtowałby 

się naturalny reżim Kłodnicy i jej dopływów. Specyfika technologii wydobycia węgla 
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kamiennego wymaga obniżenia poziomu wód podziemnych, co pociąga za sobą wytworzenie 

leja depresji, poprzez zastosowanie systemu studni odwadniających. Obecnie zwierciadło wód 

podziemnych, znacząco obniżone zwłaszcza w południowo-wschodniej części zlewni 

Kłodnicy, zalega na znacznych głębokościach, a wody podziemne występujące w poziomach 

wodonośnych piętra czwartorzędowego i triasowego mają charakter zawieszony. Wody te w 

niewielkim stopniu zasilają cieki powierzchniowe, które okresowo zanikają. Ponadto 

Kłodnica i jej dopływy poddana była licznym regulacjom, w wyniku których wprowadzono 

obiekty zabudowy poprzecznej i podłużnej oraz lokalnie uszczelniano część biegu koryt 

rzecznych, jako dodatkowe zabezpieczenie przed drenażem wód powierzchniowych do 

warstw odwadnianych wodonośnych.  

Biorąc pod uwagę użytkowanie zlewni Kłodnicy największy procentowy udział mają 

obszary użytkowane rolniczo (ok. 47%), w postaci: gruntów ornych, użytków zielonych, łąk i 

stref upraw zielonych. Kolejną znaczącą część 23% powierzchni zlewni stanowią obszary 

zurbanizowane w postaci obszarów miejskich, terenów przemysłowych, kopalni czy 

wyrobisk. Najbardziej zurbanizowana jest część zlewni górnego biegu Kłodnicy. Kolejny 

znaczący udział mają obszary leśne (28%), ze znaczącą dominacją lasów mieszanych. W 

obrębie zlewni Kłodnicy niewielki udział mają obszary cenne przyrodniczo. Stanowią one 

zaledwie 3% całkowitej powierzchni zlewni (30,2 km2). Wśród form ochrony przyrody w 

obrębie omawianej zlewni występują 3 rezerwaty przyrody (w całości w granicach zlewni: 

Las Dąbrowa o powierzchni 0,76 km2, Ochojec o powierzchni 0,26 km2 i Boże Oko o 

powierzchni 0,68 km2, z czego 0,17 km2 w granicach zlewni) oraz niewielki fragment Parku 

Krajobrazowego Góra Świętej Anny (7% całkowitej powierzchni parku). Ponadto 

wyróżniono dwa obszary ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 i 

Góra Świętej Anny PLH16002. W obu przypadkach tylko część ich powierzchni leży w 

zlewni Kłodnicy. I tak w przypadku obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie 

w omawianej zlewni leży ok. 12 km2 z 34,9 km2, zaś w przypadku drugiego obszaru Natura 

2000 (Góra Świętej Anny) 17 km2 z 50,8 km2 położonych jest w omawianej zlewni. 

Dodatkowo na obszarze źródliskowym utworzono zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

„Źródliska Kłodnicy” o powierzchni ok. 100 ha.  
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2 Podstawy metodyczne do obliczania zasobów bilansowych  

2.1 Bilans wód powierzchniowych 

 

Do obliczenia zasobów wód powierzchniowych zlewni rzeki Kłodnicy  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). 

Ilościowy bilans wodnogospodarczy obejmie ilościowy stan zasobów wód 

powierzchniowych z określeniem udziału w nich zasobów dyspozycyjnych, a jego celem jest 

przygotowanie podstaw do określenia możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników wód 

powierzchniowych zlewni badanych rzek. Zastosowana metodyka umożliwia obliczenia 

dynamicznego bilansu ilościowego. 

 

Założony cel osiągnięto przez: 

• ustalenie aktualnych i prognozowanych potrzeb użytkowników wód, 

• opracowanie miesięcznych i dekadowych bilansów wodnogospodarczych, 

• określenie wielkości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych, 

• analizę wielkości zasobów dyspozycyjnych dla założonej gwarancji wystąpienia, 

• analizę wielkości zasobów dyspozycyjnych dla wyznaczonego przepływu 

nienaruszalnego. 

 

Ilościowa ocena zasobów wodnych w zlewni rzeki Kłodnicy obejmuje: 

• podstawy hydrologiczne i hydrograficzne bilansów wodnogospodarczych, 

• analizę użytkowania wód powierzchniowych,  

• obliczenie przepływu nienaruszalnego,  

• obliczenie tzw. przepływów naturalnych, 

• dekadowe ilościowe bilanse wodnogospodarcze dla założonej gwarancji wystąpienia, 
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• obliczenia zasobów dyspozycyjnych zwrotnych gwarantowanych na poziomie założonej 

gwarancji dla  przyjętego przepływu nienaruszalnego, 

• obliczenia zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych gwarantowanych na poziomie 

założonej gwarancji dla  przyjętego przepływu nienaruszalnego. 

 

Podstawowe założenia metodyczne: 

• podstawę hydrologiczną do obliczeń stanowią obserwowane wartości przepływów 

średnich dekadowych, średnich miesięcznych i średnich rocznych w przekrojach 

wodowskazowych zlewni rzeki Kłodnicy,  

• obliczenia wykonano na podstawie danych hydrologicznych z wielolecia 1981 – 2011, 

• w zlewni Kłodnicy bazę danych hydrologicznych stanowią dane z wodowskazów IMGW 

- PIB: 

Kłodnica – wod. Kłodnica, 

Kłodnica – wod. Gliwice, 

Kłodnica – wod. Lenartowice, 

Bytomka  – wod. Gliwice, 

• podstawę hydrograficzną do obliczeń (kilometraż, powierzchnie zlewni) stanowi cyfrowa 

mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP 2010) , 

• obliczenia bilansowe przeprowadzono na wszystkich rzekach kontrolowanych, 

• w zlewni Kłodnicy obliczenia bilansowe wykonano dla rzek: 

Kłodnica → Odra, 

Bytomka → Kłodnica, 

• użytkowanie dopływów niekontrolowanych uwzględniono w postaci sumarycznej ilości 

poborów i zrzutów wprowadzanych przez użytkowników zlokalizowanych na rzekach 

kontrolowanych, 

• 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, koniec rzeki (ujście), 

• dla odwzorowania sezonowej zmienności użytkowania bilans obliczono dla każdej dekady 

na podstawie średnich dekadowych przepływów, 
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• 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 było oczyszczenie przepływów obserwowanych w 

przekrojach wodowskazowych o podane oddziaływanie użytkowników przez odjęcie 

wielkości zrzutów i dodanie wielkości poborów wody, 

• wielkość poborów wody i zrzutów ścieków określona została na podstawie danych 

zleceniodawcy, na bazie których określone zostały 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 zostały do obliczania średnich dekadowych wartości 

przepływu naturalnego w kolejnych przekrojach bilansowych. Przy rozkładaniu 

obliczonych średnich, naturalnych dekadowych wartości natężenia przepływu w profilu 

podłużnym uwzględniono wielkości użytkowania (zrzut ścieków, pobór wody), przez co 

odtworzone zostały wartości średniego przepływu rzeczywistego dekadowego, dla 

wszystkich analizowanych przekrojów bilansowych, 

• uzyskane dla każdego przekroju bilansowego ciągi wartości średnich dekadowych 

przepływów rzeczywistych dla analizowanego wielolecia są podstawą obliczania 

wielkości gwarancji dekadowych. Wartość gwarancji dekadowej obliczana jest z ciągu 

wartości średnich dekadowych rzeczywistych o liczbie wyrazów odpowiadającej długości 

wielolecia (liczba lat, dla zlewni Kłodnicy 31 lat: 1981 - 2011). Dla każdego przekroju 

bilansowego uzyskuje się 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 dwoma metodami: (1) w oparciu o kryterium 

hydrobiologiczne i obliczony został metodą parametryczną (zgodnie z tzw. metodyką 

Kostrzewy), (2) w oparciu o kryterium rybacko – wędkarskie, 

• przepływ nienaruszalny wyznaczony tzw. metodą Kostrzewy jest wielkością stałą w ciągu 

roku, 
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• przepływ nienaruszalny wyznaczony w oparciu o kryterium wędkarsko – rybackie 

różnicuje jego wielkość w poszczególnych miesiącach roku, 

• przepływ nienaruszalny został 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 różnica 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 określają 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. 

W związku ze skomplikowanym systemem rzecznym i skomplikowanymi warunkami 

hydrologicznymi występującymi na badanym obszarze oraz koniecznością uwzględnienienia 

m. in. gospodarki wodnej prowadzonej na zbiornikach utworzone zostały dodatkowe punkty 

reperowe do obliczeń bilansowych (poza wodowskazami).  

Na rzece Kłodnica są to przekroje: 

• powyżej i poniżej rozdziału wód na Kłodnicę i Kanał Gliwicki, 

• powyżej i poniżej zbiornika Dzierżono Duże, 

• powyżej i poniżej jazu Pławniowice. 

W wytypowanych przekrojach obliczone zostały przepływy średnie dekadowe i 

przepływy nienaruszalne przy wykorzystaniu dostępnych źródeł: dane RZGW Gliwice 

(dopływy i odpływy ze zbiorników), dane IMGW – PIB (Centralna Baza Danych 

Hydrologicznych, dopływy i odpływy ze zbiorników), dane IMGW – PIB (dane 

wodowskazowe z przekrojów powyżej i poniżej zbiorników). 
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Model matematyczny dla symulacji ilościowego rozdziału zasobów wodnych. 

Opracowany został model matematycznym dedykowany dla zlewni rzeki Kłodnica. 

Umożliwia użytkownikowi programu prowadzenie analiz wariantowych oraz uwzględnia 

obszarową strukturę systemu wodnogospodarczego (układ sieci rzecznej, lokalizację 

punktów poboru wody i zrzutu ścieków, lokalizacja przekrojów do badania jakości wód). 

Analizy wykonywane są z założonym dekadowym krokiem czasowym. 

Program umożliwia zmiany wielkości i struktury użytkowania zasobów wód 

powierzchniowych  przez dodawanie nowych użytkowników wód (nowe punkty poboru wody 

i zrzutu ścieków), modyfikację istniejących użytkowników wód (zmiana wielkości poboru 

wody i zrzutu ścieków), likwidację istniejących użytkowników wód. Każdorazowa zmiana 

warunków użytkowania wód skutkuje nową procedurą obliczeniową wszystkich parametrów 

w profilu podłużnym rzeki poniżej przekroju bilansowego, w którym dokonywana jest zmiana 

warunków użytkowania wód.  Umożliwia to symulacyjne obliczenia bilansowe przy różnych 

założeniach początkowych (np. brak użytkowania, minimalne użytkowanie, maksymalne 

użytkowanie, stan aktualny użytkowania, prognozowane użytkowanie, wybór przepływu 

nienaruszalnego). 

 

2.2 Bilans wód podziemnych 

 

Do sporządzenia bilansu wód podziemnych zlewni Kłodnicy zastosowana została 

metodyka bilansów wodno-gospodarczych, opierająca się na wskazaniach metodycznych 

zawartych w opracowaniach: 

• „Opracowanie metodyki bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych 

z uwzględnieniem oddziaływania z wodami powierzchniowymi – Zadanie 2.07” (PIG-PIB, 

2008) 

• „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 

warunków korzystania z wód zlewni” (Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, 

Warszawa, 2008), 

• „Metodyka jednolitych bilansów wodno-gospodarczych” (Hydroprojekt Warszawa, 

1992). 

 

Ilościowy bilans wodno-gospodarczy ma za zadanie wskazać wpływ eksploatacji ujęć 

wód podziemnych na zasoby wód powierzchniowych oraz obliczyć aktualne wykorzystanie 

i stan rezerw zasobów wód podziemnych w bilansowanym obszarze. 
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Założony cel osiągnięto przez: 

• identyfikację czasu opóźnienia hydrodynamicznej reakcji bilansowanego zlewniowego 

systemu wodonośnego na zmienne w wieloleciu cykliczne zmiany infiltracji efektywnej 

opadów atmosferycznych, kształtujących zasoby odnawialne wód podziemnych, 

• ustalenie gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania 

dla reprezentatywnego okresu o najniższej odnawialności zasobów wód podziemnych, 

ustalenie aktualnego i prognozowanego poboru wód podziemnych oraz stopnia zwrotu wód 

do systemu hydrograficznego po ich wykorzystaniu, 

• dokonanie dynamicznej korekty zasobów wód powierzchniowych wyrażonych średnimi 

okresowymi wartościami przepływu rzecznego w przekroju bilansowym. 

 

Ilościowa ocena zasobów wód podziemnych w zlewni Kłodnicy obejmowała: 

• Określenie poboru wód podziemnych i stopnia zwrotu do rzek bilansowanej zlewni wód, 

• Określenie dostępnych dla zagospodarowania zasobów wód podziemnych w zlewni 

bilansowej i w rejonie wodno-gospodarczym, 

• Określenie wpływu poboru wód podziemnych na przepływ rzeki (OG, NQ, SQ) 

w przekroju wodowskazowym zamykającym zlewnię bilansową, 

• Określenie stanu rezerw ∆ZDRWG zasobów wód podziemnych dostępnych 

do zagospodarowania w rejonie wodno- gospodarczym wód podziemnych. 

 

Podstawowe założenia metodyczne przyjęte do obliczeń: 

• podstawę hydrologiczną stanowią obserwowane wartości przepływów średnich dobowych 

na wodowskazach zlewni Kłodnicy,  pozyskanych od Zamawiającego: 

o Gliwice - ciąg obserwacji 1981-2010 

o Lenartowice - ciąg obserwacji 1981-2010 

• obliczenia hydrologiczne prowadzono również w dodatkowych przekrojach bilansowych 

–  powyżej i poniżej jazu Pławniowice 

• podstawę hydrograficzną do obliczeń stanowi cyfrowa Mapa Podziału Hydrograficznego 

Polski (MPHP 2010), 

• obliczenia bilansowe wykonane zostały dla całej zlewni Kłodnicy oraz w 2 rejonach 

wodno-gospodarczych, w tym jednym rozdzielonym na 2  podrejony, dla następujących 

przekrojów: 
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o dla rejonu wodno-gospodarczego Gl-V-A odpowiadającemu zlewni Kłodnicy 

górnej po Gliwice – przekrój Gliwice 

o dla podrejonu wodno-gospodarczego Gl-V-B1 – odpowiadającemu zlewni 

Kłodnicy dolnej – przekrój Pławniowice, 

o dla podrejonu wodno-gospodarczego Gl-V-B2 – odpowiadającemu zlewni 

Kłodnicy dolnej po ujście – przekrój Lenartowice, 

• wartości przepływu nienaruszalnego wykorzystane do obliczeń w bilansie wód 

podziemnych zostały wyznaczone metodą Kostrzewy oraz przeliczone przez współczynnik 

odpowiadający wartości udziału średniego wieloletniego odpływu podziemnego Qg w 

średnim wieloletnim odpływie całkowitym Q, 

• wielkość poborów wody i zrzutów ścieków określona została na podstawie danych 

Zamawiającego,  

• bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych przeprowadzono dla użytkowania wód 

podziemnych w 3 wariantach, według: 

o aktualnego stanu poboru wód podziemnych (poboru rzeczywistego), 

o poboru dopuszczalnego średniego dobowego wg pozwoleń wodnoprawnych, 

o poboru dopuszczalnego średniorocznego wg pozwoleń wodnoprawnych, 

• w obliczeniach poboru uwzględniono:  

o ujęcia studzienne zlokalizowane w obrębie bilansowanej zlewni, 

o ujęcia leżące poza bilansowaną zlewnią, ale mające strefę wpływu obejmującą 

bilansowaną zlewnię (ich wpływ obliczono zgodnie z metodyką), 

• dla każdego rejonu bilansowego  określono zasoby dyspozycyjne dostępne do 

zagospodarowania z gwarancją 50%, 70%, 95%,  

• obliczenia zasobów wód podziemnych w poszczególnych rejonach bilansowych były 

prowadzone zarówno w ujęciu całościowym jak i w rozdziale na piętra wodonośne, zgodnie z 

podziałem przyjętym w  dokumentacji zasobowej.  

obliczenia stanu rezerw prowadzone były w odniesieniu do obliczonych w „Dokumentacji 

hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni rzeki Kłodnicy” 

zasobów dyspozycyjnych. Dokumentacja została zatwierdzona przez KDH w dniu 7.02.2006 

r. decyzją nr DGkdh/4791-6555-4/1189/06/ED. 
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2.3 Bilans jakościowy wód powierzchniowych 

 

Bilans jakościowy zlewni rzecznej opiera się 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]. W związku ze zmianą 

rozporządzenia dotyczącego sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. Dz. U. Nr 

257, poz. 1545) wprowadzono poprawkę do metodyki. W miejsce stężenia miarodajnego 

odpowiadającego percentylowi 90 w przypadku co najmniej 12 pomiarów w roku lub stężenia 

najgorszego w przypadku liczby pomiarów mniejszych niż 12, przyjęto  jako stężenie 

miarodajne – wyliczone na podstawie odnotowanych stężeń wartość średnioroczną przy 

liczbie pomiarów nie mniejszej niż 4.  

 Bilans ładunków zanieczyszczeń ma charakter statystyczny, który opiera się na 

ustalonych następujących danych wejściowych: 

o przepływy miarodajne tj. przepływy o gwarancji 90% występowania na podstawie 

wyników bilansu ilościowego z wielolecia hydrologicznego, 

o stężenia miarodajne badanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) w 

przekrojach monitoringowych tj. wartości średnioroczne stężeń zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 

1545); 

o stałe wielkości poborów wody i zrzutów ścieków oraz w uzasadnionych przypadkach 

zweryfikowanych bezpośrednio u użytkownika; 

o stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) w ściekach 

przyjętych na podstawie danych z pozwoleń wodnoprawnych oraz określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 169). 

 

Przekrojami bilansowymi analizowanego cieku są następujące przekroje węzłowe: 

o źródło oraz ujście 

o miejsca ujść dopływów, 

o miejsca poborów wód i zrzutów ścieków, 

o przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

o miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych 

przyjęte zgodnie z kilometrażem Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010). 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

 

16 

 

 

W wyniku bilansu dla każdej zlewni bilansowej (monitoringowej) zostaną określone 

następujące wielkości: 

- wielkość ładunku zanieczyszczeń odpływającego z analizowanej zlewni w ciągu roku: 

CQL ZMośrZMogwZMo ,%,90,
536,31 ⋅⋅=  

gdzie: 

LZMo
  - roczny ładunek analizowanego wskaźnika zanieczyszczeń [Mg/r], 

Q
ZMogw %,90,

 - przepływ miarodajny określony jako przepływ o gwarancji 90% [m3/s] 

C ZMośr ,
 - stężenie miarodajne wskaźnika jako stężenie średnioroczne przyjęte zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 

257, poz. 1545) [mg/dm3]; 

 

- sumaryczny ładunek zanieczyszczeń dopływających do analizowanej zlewni 

monitoringowej w ciągu roku ze zlewni monitoringowych zlokalizowanych bezpośrednio 

powyżej: 

∑
=

⋅⋅=
ZMN

li
ZMiśrZMigwZMsuma CQL ,%,90,

536,31  

gdzie: 

LZMsuma
 - roczny ładunek analizowanego wskaźnika zanieczyszczeń [Mg/r], 

N ZM
  - liczba zlewni monitoringowych położonych bezpośrednio powyżej zlewni 

analizowanej 

Q
ZMigw %,90,

 - przepływ miarodajny określony jako przepływ o gwarancji 90% [m3/s] dla  

i-tej zlewni monitoringowej zlokalizowanej bezpośrednio powyżej zlewni 

analizowanej 

C ZMiśr ,
 - stężenie miarodajne wskaźnika jako stężenie średnioroczne przyjęte zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 

257, poz. 1545) [mg/dm3]; 

 
- sumaryczny ładunek wprowadzany do analizowanej zlewni monitoringowej przez 

punktowe źródła zanieczyszczeń w ciągu roku: 
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CZL PiPi
li

Psuma

N P

⋅⋅= ∑
=

536,31  

gdzie: 

LPsuma
  - sumaryczny roczny ładunek zanieczyszczeń dopływający ze źródeł 

punktowych zlokalizowanych w analizowanej zlewni [Mg/r], 

N P
  - liczba punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na obszarze 

analizowanej zlewni monitoringowej, 

Z Pi
  - wielkość zrzutu ścieków z i-tego punktowego źródła zanieczyszczeń [m3/s], 

CPi
  - stężenie zanieczyszczeń w ściekach [mg/dm3] 

 

- sumaryczny ładunek zanieczyszczeń [Mg/r] wprowadzany w ciągu roku z obszarowych i 

rozproszonych źródeł zanieczyszczeń w analizowanej zlewni monitoringowej: 

LLL PsumaZMoObszar
−=  

 

Dla wszystkich przekrojów monitoringowych oszacowany będzie udział ładunku 

zanieczyszczeń pochodzących z depozycji atmosferycznej w ładunku z obszarowych i 

rozproszonych źródeł zanieczyszczeń. 

Ładunek zanieczyszczeń pochodzący z depozycji atmosferycznej: 

ADLDepozycja
⋅⋅⋅= δ1,0  

 

gdzie: 

LDepozycja
 - sumaryczny roczny ładunek zanieczyszczeń dopływający ze źródeł 

punktowych zlokalizowanych w analizowanej zlewni [Mg/r], 

δ  - regionalny współczynnik dobieralności depozycji z powierzchni zlewni do 

wód powierzchniowych, 

D  - depozycja zanieczyszczenia dla zlewni [kg/ha*r], 

A  - powierzchnia zlewni monitoringowej (różnicowej lub źródliskowej) [km2]. 
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Dla wszystkich przekrojów bilansowego oszacowana zostanie również: 

- chłonność rzeki [Mg/rok] w odniesieniu do stanu dobrego: 

LL
LLLL

CH
yaktuasdobrys

yaktuasdobrysyaktuasdobrys

gdy

gdy

lntantan

lntantanlntantan
2008 0 ≤

>



 −

=  

gdzie: 

L dobrys tan
  - ładunek odpowiadający stanowi dobremu przy przepływie miarodajnym: 

CQL dobrysgwdobrys tan%90,tan
536,31 ⋅⋅=  

L yaktuas lntan
 - ładunek odpowiadający stanowi aktualnemu przy przepływie miarodajnym: 

CQL yaktuasgwyaktuas lntan%90,lntan
536,31 ⋅⋅=  

 

- wielkość [Mg/r], o którą należy zredukować ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych w 

danej zlewni lub zlewniach położonych powyżej aby zapewnić osiągnięcie stanu dobrego: 

LL
LLLL

L
dobryysyaktuas

dobryysyaktuasdobysyaktuas

gdy

gdy

tanlntan

tanlntantanlntan
2010 0 ≤

>



 −

=  

 

Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego 

analizowanego cieku następujące wielkości: 

• ładunki całkowite analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone w przekrojach 

monitoringowych oraz rozłożone na wszystkie przekroje bilansowe na długości rzeki w 

postaci profili hydrochemicznych; 

• stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone w przekrojach 

monitoringowych (obliczone dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych); 

• chłonność rzeki we wszystkich przekrojach bilansowych; 

• wymaganą wielkość redukcji ładunku dla zapewnienia osiągnięcia stanu dobrego wzdłuż 

biegu rzeki. 

 

Prezentacją graficzną dokonanych analiz są profile hydrochemiczne analizowanych 

wskaźników zanieczyszczeń na całej długości analizowanej rzeki. 
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3 Użytkownicy zlewni rzeki Kłodnicy 

3.1 Użytkownicy wód powierzchniowych 

 

Analizę użytkowników wód powierzchniowych dokonano na podstawie 

dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów. Wykonane zestawienie danych, w postaci 

tabel *.xls, dotyczących użytkowników wód powierzchniowych oparto o dane z pozwoleń 

wodno prawnych (pobory maksymalne) oraz danych z Urzędu Marszałkowskiego (pobory 

rzeczywiste na podstawie opłat za rzeczywiste pobory / zrzuty użytkowanych wód 

powierzchniowych). Użytkowników wód zestawiono w tabeli 3.1.1  i 3.1.2 dla Kłodnicy i dla 

Bytomki. Dla obiektów znajdujących na cieku kontrolowanym określono numer obiektu i 

kilometraż. Zestawienie liczby użytkowników przedstawiono w tabeli 3.1.3 i rys. 3.1.1 i 3.1.2.  

 

Tabela 3.1.3 Zestawienie ilości użytkowników w zlewni Kłodnicy 

 KŁODNICA BYTOMKA suma 

POBORY 18 1 19 

energetyczne 2  2 
stawy 7  7 

nawodnienia 2  2 
przemysłowe 0 1 1 

inne 7  7 
ZRZUTY 108 36 144 

komunalne 67 21 88 
przemysłowe 25 11 36 

wody zasolone 14 4 18 
ze stawów 2  2 

 

Zestawienia danych dotyczących użytkowników w zlewni Kłodnicy i Bytomki 

wskazuje na obecność 163 użytkowników, z czego 19 pobiera wody powierzchniowe, zaś 144 

dokonuje zrzutów do wód powierzchniowych. Większość z zestawionych użytkowników 

pobierających wody, zlokalizowanych jest na Kłodnicy (18 pkt.) i są to pobory głównie na 

potrzeby stawów (37%.) i na potrzeby Lasów Państwowych (inne – 37%). W zlewni tej 

wyróżniono także pobory dla potrzeb energetycznych i przemysłowych (łącznie 15%). Pobory 

wód na cele nawodnieniowe stanowią ok. 11%. 
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Rys. 3.1.1 Rozkład procentowy użytkowników (pobory) w całkowitej zlewni Kłodnicy 
 

W przypadku użytkowników dokonujących zrzuty do wód powierzchniowych 

większość z nich zlokalizowana jest w zlewni Kłodnicy (108 pkt.). Analiza użytkowników 

zrzucających wody powierzchniowe w zlewni Kłodnicy i Bytomki wskazuje, że są to głównie 

zrzuty komunalne (>60%), zaś około 25% stanowią zrzuty przemysłowe a 13% stanowią 

zrzuty wód zasolonych.  

 

61%
25%

13%

1%

ZRZUTY (144 użytkowników)

komunalne

przemysłowe

wody 
zasolone

ze stawów

 

 
Rys. 3.1.2 Rozkład procentowy użytkowników (zrzuty) w całkowitej zlewni Kłodnicy 
 

Zestawienie w tabelach 3.1.4 – 3.1.5 zawiera użytkowników wód powierzchniowych 

dla Kłodnicy i Bytomki (czyli 19 użytkowników pobierających wody powierzchniowe i 144 

dokonujących zrzut do wód powierzchniowych, łącznie 163 użytkowników). Tabele te 

(zamieszczone w załączniku), zawierają informacje dotyczące wielkość poborów i zrzutów w 

przedziale dekadowym. Następnie podane wartości poborów i zrzutów  (rzeczywistych dla 
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rzeki Kłodnicy i Bytomki, które są ciekami kontrolowanymi w przekrojach 

wodowskazowych, zostały uwzględnione w procesie bilansowania dynamicznego.  

 

3.2 Użytkownicy wód podziemnych 

 

Analizę użytkowników wód podziemnych przeprowadzono na podstawie 

dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów. 

Liczba użytkowników wód podziemnych znajdujących się w zlewni Kłodnicy oraz 

uwzględnionych w bilansie wyniosła 83 (tab. 3.2.1 w załączniku). Dodatkowo w obliczeniach 

uwzględniono dane o poborach z 1 ujęcia wód podziemnych, znajdującego się w zlewni 

Przemszy, ale o obszarze spływu wód do ujęcia znajdującym się częściowo w obrębie zlewni 

Kłodnicy. Pobór wody dla tego ujęcia podzielono proporcjonalnie między rejony wodno-

gospodarcze w zależności od tego, jaka część obszaru spływu wody do ujęcia znajduje się 

analizowanym rejonie wodno-gospodarczym. Wyznaczanie obszaru spływu wody do ujęcia 

oraz proporcjonalne przeliczanie poboru między rejony powoduje pewne uśrednienie poboru 

między rejonami wodno-gospodarczymi. Oznacza to, że jeśli użytkownik pobiera wodę 

podziemną w pobliżu granicy z innym rejonem to pobór zostanie uwzględniony w bilansie 

obydwu rejonów, a nie tylko w rejonie, na którym fizycznie znajduje się otwór, z którego 

prowadzi się pobór.  

Ilość użytkowników wód podziemnych w poszczególnych rejonach bilansowych jest 

zmienna i zmniejsza się wraz z rosnącą odległością od aglomeracji. Ilość ujęć odzwierciedla 

też sumaryczną wielkość poboru w poszczególnych rejonach bilansowych. Nie jest to jednak 

równoznaczne ze stopniem wykorzystania dostępnych zasobów wód podziemnych. 

Znamienne jest również to, że tam gdzie zasoby wód są najmniejsze, gęstość zaludnienia i co 

za tym idzie, zapotrzebowanie na wodę, są największe. 

Wśród użytkowników uwzględnionych w bilansie (tab. 3.2.1 w załączniku) znajdują 

się zakłady wodociągowe miast i gmin, użytkownicy prywatni, zakłady przemysłowe oraz 

ujęcia kopalniane, z których prowadzone jest odwodnienie. Blisko połowę poboru wody (46% 

całkowitego poboru) stanowią odwodnienia górnicze. W jednym rejonie wodno 

gospodarczym drenaż górniczy jest większy niż zatwierdzone zasoby dyspozycyjne (rys. 

3.2.1). Jest to spowodowane nie uwzględnieniem wód kopalnianych, nienadających się 

jakościowo do użytku, w ogólnej wielkości zasobów rejonu.  
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W przypadku drenażu kopalnianego należy zwrócić uwagę na kwestię prowadzenia 

odwodnienia pomimo zakończenia w niej eksploatacji. Takie działania prowadzone są na 

terenie zlewni Kłodnicy w:  

� KWK Rozbark - ZG Bytom II w Bytomiu 

� Rejon „Gliwice” 

Formalnie odwodnienie w wyżej wymienionych obszarach prowadzone jest przez Spółkę 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. - "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" w Katowicach, 

Oddział w Czeladzi (CZOP). Informacje na temat wielkości prowadzonych odwodnień 

uzyskano bezpośrednio od użytkowników a także pośrednio, z danych przekazywanych przez 

użytkowników do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących zrzutów wód kopalnianych do wód 

powierzchniowych. Przyjęto, że zrzut wód kopalnianych jest równy poborowi wody przez 

danego użytkownika.  

Czynne kopalnie, znajdujące się na terenie zlewni Kłodnicy, w których prowadzone 

jest odwodnienie to: 

Należące do Kompani Węglowej:  

� KWK Halemba – Wirek w Rudzie Śląskiej 

� KWK Bielszowice w Rudzie Śląskiej 

� KWK Sośnica – Makoszowy w Zabrzu 

� KWK Bobrek – Centrum w Bytomiu 

� KWK Pokój w Rudzie Śląskiej 

Należące do Katowickiego Holdingu Węglowego: 

� KWK Wujek w Katowicach 

Należące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej: 

� KWK Budryk (JSW) w Ornontowicach 

Niezależne: 

� ZG „Siltech” w Zabrzu  

 

Rozmieszczenie poszczególnych złóż w  obrębie opisywanej zlewni przedstawiono na 

rys. 3.2.2. 

Dopuszczalny pobór średniodobowy oraz średnioroczny został określony w 

pozwoleniach wodnoprawnych, a w przypadku, gdy w pozwoleniu brakowało tej informacji, 

przeliczano ją z innej wartości podanej w pozwoleniu wodnoprawnym, bądź przyjęto go 

zgodnie z poborem aktualnym.  
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Tabela 3.2.1 Struktura użytkowania wód podziemnych  

 Rejon bilansowy Gl-V-A Gl-V-B1 Gl-V-B2 
Zlewnia 

Kłodnicy 

Ujęcia wód podziemnych 35+2* 27+2* 21 83+1** 

Wielkość poboru (2010 r.) 
[m3/d] 

8 541 46 930 10 954 66 425 

Wielkość drenażu górniczego  
(2010 r.) [m3/d] 

55 770 4 282 0 60 053 

Wielkość poboru całkowita  
(2010 r.) [m3/d] 

64 311 51 212 10 954 126 478 

Wielkość poboru 
dopuszczalnego [m3/d] 

96 666 101 055 29 067 226 788 

% wykorzystania zasobów  36,3%*** 89,4% 23,8% 99,7% 

(55,76****) 

% wykorzystania zasobów bez 
drenażu górniczego 

36,3% 81,9% 23,8% 52,4% 

*ujęcie znajdujące się w sąsiedniej zlewni lub rejonie wodno-gospodarczym, którego obszar 
spływu wód do ujęcia leży częściowo w danym rejonie wodno-gospodarczym.  
** ujęcie znajdujące się w sąsiedniej zlewni, którego obszar spływu wód do ujęcia leży 
częściowo w zlewni Kłodnicy. 
***Zasoby ustalone w dokumentacji nie obejmują drenowanych górniczo pięter 
wodonośnych 
***Nie obejmuje drenażu górniczego w rejonie A 
 

 

Rys. 3.2.1 Pobór rzeczywisty z ujęć wód podziemnych w 2010 r. na tle zasobów 
dyspozycyjnych. 
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Rys. 3.2.2 Rozmieszczenie złóż w obrębie zlewni Kłodnicy 
 

4 Model komputerowy bilansu ilościowego i jakościowego wód rzeki Kłodnicy 
 

Program BILANS WODNY jest autorskim modelem matematycznym dedykowanym 

dla zlewni rzeki Kłodnicy. Program pracuje w systemach operacyjnych Microsoft Windows 

XP, Windows Vista, Windows 7. Umożliwia użytkownikowi programu prowadzenie analiz 

wariantowych w zakresie bilansu ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych oraz 

bilansu ilościowego wód podziemnych. Uwzględnia obszarową strukturę systemu 

wodnogospodarczego (układ sieci rzecznej, lokalizację punktów poboru wody i zrzutu 

ścieków, ujęć wód podziemnych, pracę obiektów hydrotechnicznych). Analizy wykonywane 

są z dekadowym krokiem czasowym. 

Program BILANS WODNY składa się zasadniczo z trzech elementów składowych: 

biblioteki algorytmów obliczeniowych wynikających z przyjętej metodyki, geobazy (dane 

wejściowe) oraz interfejsu graficznego do wizualizacji wyników obliczeń (tabele wynikowe, 

wykresy oraz interaktywna mapa obiektów). 
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4.1 Opis modułu bilansu ilościowego wód powierzchniowych  

 

Tryb: zasoby rzeczywiste 

W tym trybie program oblicza dekadowe zasoby dyspozycyjne w poszczególnych 

miesiącach. Program stwarza możliwość zmiany wielkości i struktury użytkowania zasobów 

wód powierzchniowych przez dodawanie nowych użytkowników wód (nowe punkty poboru 

wody i zrzutu ścieków), modyfikację istniejących użytkowników wód (zmiana wielkości 

poboru wody i zrzutu ścieków), likwidację istniejących użytkowników wód. Każdorazowa 

zmiana warunków użytkowania wód skutkuje nową procedurą obliczeniową wszystkich 

parametrów hydrologicznych w profilu podłużnym rzeki poniżej przekroju bilansowego, 

w którym dokonywana jest zmiana warunków użytkowania wód.   

Dla każdego przekroju bilansowego program oblicza następujące parametry bilansu 

wodnogospodarczego: sumę bilansową użytkowania, przepływ naturalny, przepływ 

rzeczywisty i przepływ dyspozycyjny.  

Wielkości stałe (reperowe), na których oparte są formuły obliczeniowe stanowią: dane 

hydrograficzne (kilometraż rzeki, powierzchnie cząstkowe zlewni), przepływy obserwowane 

w przekroju wodowskazowym oraz przepływy nienaruszalne w przekroju wodowskazowym. 

Program posiada opcję tworzenia obrazu graficznego w postaci profili hydrologicznych oraz 

opcje zapisu i druku tabel, wykresów (profili) oraz map. 

 

Tryb: Zasoby gwarantowane 

W tym trybie program oblicza zasoby gwarantowane zwrotne o gwarancjach: 95%, 

90%, 70%, 50%. Program umożliwia także zmianę struktury użytkowania zasobów wód 

powierzchniowych przez dodawanie nowych użytkowników wód (nowe punkty poboru wody 

i zrzutu ścieków), modyfikację istniejących użytkowników wód (zmiana wielkości poboru 

wody i zrzutu ścieków), usuwanie istniejących użytkowników wód. Dla każdego przekroju 

bilansowego program oblicza następujące parametry bilansu wodnogospodarczego: przepływ 

gwarantowany dla wybranej gwarancji i zasób dyspozycyjny zwrotny odpowiadający 

wybranej gwarancji.  

Wielkości stałe (reperowe), na których oparte są formuły obliczeniowe stanowią: dane 

hydrograficzne (kilometraż rzeki, powierzchnie cząstkowe zlewni), przepływy o określonej 

gwarancji wystąpienia w przekroju wodowskazowym oraz przepływy nienaruszalne 

w przekroju wodowskazowym.  
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Program posiada opcję tworzenia obrazu graficznego w postaci profili 

hydrologicznych oraz wykresów przepływów o określonym czasie trwania  z wyższymi Q(t) 

i przepływów gwarantowanych G (Q), a także oraz opcje zapisu i druku tabel i grafiki. 

 

4.2 Opis modułu bilansu jakościowego wód powierzchniowych 

 

Moduł umożliwia wykonywanie analiz wariantowych w zakresie bilansu ładunków 

zanieczyszczeń o charakterze statystycznym, który opiera się na ustalonych następujących 

danych wejściowych: 

• przepływy miarodajne tj. przepływy o gwarancji 90% występowania na podstawie 

wyników bilansu ilościowego dla wielolecia hydrologicznego, 

• stężenia miarodajne badanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) 

w przekrojach monitoringowych tj. wartości średnioroczne stężeń zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, 

poz. 1545); 

• stałe wielkości poborów wody i zrzutów ścieków oraz w uzasadnionych przypadkach  

• zweryfikowanych bezpośrednio u użytkownika; 

• stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) w ściekach 

przyjętych na podstawie danych z pozwoleń wodnoprawnych oraz określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 27, 

poz. 169). 

 

Przekrojami bilansowymi analizowanego cieku są następujące przekroje węzłowe: 

• źródło oraz ujście, 

• miejsca ujść dopływów, 

• miejsca poborów wód i zrzutów ścieków, 

• przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

• miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych. 

Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego 

analizowanego cieku następujące wielkości: 

• ładunki całkowite analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone 

w przekrojach monitoringowych oraz rozłożone na wszystkie przekroje bilansowe na 

długości rzeki w postaci profili hydrochemicznych; 
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• stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określone w przekrojach 

monitoringowych (obliczone dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych); 

• chłonność rzeki we wszystkich przekrojach bilansowych; 

• wymaganą wielkość redukcji ładunku dla zapewnienia osiągnięcia stanu dobrego 

wzdłuż biegu rzeki. 

Moduł bilansu jakościowego wód powierzchniowych umożliwia wykonywanie analiz 

wariantowych poprzez dodawanie, usuwanie i edycję użytkowników w zakresie zmian 

wielkości poboru i zrzutu oraz zmiany wielkości wprowadzanych ładunków zanieczyszczeń. 

Prezentacją graficzną wykonanych analiz są profile hydrochemiczne analizowanych 

wskaźników zanieczyszczeń na całej długości analizowanej rzeki, w tym wykres chłonności 

rzeki oraz wykres wielkości redukcji ładunku zanieczyszczeń. Pełny interfejs graficzny 

pozwala na łatwą identyfikację użytkowników, przekrojów bilansowych oraz punktów 

monitoringu w tabelach wynikowych, wykresach i interaktywnej mapie obiektów. 

 

4.3 Opis modułu ilościowego bilansu wód podziemnych 

 

Moduł umożliwia ocenę wpływu poboru wód podziemnych na stan zasobów wód 

powierzchniowych w zlewni. Ponadto, jest on podstawą do identyfikacji rezerw i deficytów 

dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w warunkach poboru 

aktualnego i dopuszczalnego wg pozwoleń wodnoprawnych. 

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania w wydzielonych rejonach 

wodno-gospodarczych obliczane są w 3 wariantach: 

• potencjalne zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania określone 

z gwarancją 50% (zasoby średnie wieloletnie); 

• zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania z gwarancją 70% (zasoby 

gwarantowane w15-letnim okresie posusznym); 

• zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania z gwarancją 95% (zasoby 

gwarantowane w 5-letnim okresie posusznym). 

Dla poszczególnych gwarancji określany jest stan zasobów wód podziemnych 

i stopień ich wykorzystania dla poboru wód aktualnego oraz wg pozwoleń wodnoprawnych.  

Wyniki bilansu przedstawione są w postaci tabel oraz wykresów analizujących 

zmienność czasową zasobów oraz wpływ poszczególnych wariantów poboru wód 

podziemnych na stan zasobów wód powierzchniowych. 
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Program pozwala na zmianę wielkości i struktury użytkowania zasobów wód 

podziemnych przez dodawanie nowych ujęć, modyfikację istniejących użytkowników 

(zmiana wielkości poboru) oraz likwidację już istniejących użytkowników wód. Każdorazowa 

zmiana warunków użytkowania wód skutkuje nową procedurą obliczeniową w rejonie 

wodno-gospodarczym, w którym dokonywana jest zmiana warunków użytkowania wód. 

Szczegółowy opis możliwości i sposobu funkcjonowania oprogramowania Bilans 

wodny – Program do symulacji jakościowej i ilościowej rozdziału zasobów wód został 

zamieszczony w załączniku (zał. 4). 

 

5 Wyniki i analiza ilościowego bilansu wód powierzchniowych 

5.1 Wyznaczenie przekroi bilansowych  

 

Zgodnie z metodyką przekroje bilansowe, w których odbywa się porównywanie 

zasobów wodnych i potrzeb powinny być zlokalizowane: 

• na recypientach powyżej ujść znaczących dopływów, 

• powyżej ujęcia do rzeki wyższego rzędu, 

• w miejscach znaczących poborów i zrzutów wód, 

• w miejscach usytuowania obiektów hydrotechnicznych kształtujących reżim 

przepływów (zbiorniki, przerzuty), 

• w przekrojach wodowskazowych i monitoringowych, 

• na granicach państwa, jednostek administracyjnych i obszarów RZGW”.  

W uzgodnieniu ze zleceniodawcą w zlewni Kłodnicy wytypowano jako przekroje bilansowe: 

• przekroje powyżej i poniżej dopływów oznaczonych na warstwie MPHP 2010, 

• przekroje wodowskazowe IMGW- PIB, 

• wszystkie zlokalizowane punkty poborów wody,  

• wszystkie zlokalizowane punkty zrzutów wody, 

• punkty pomiarowo – kontrolne badania jakości wód, 

• obiekty hydrotechniczne. 

Przekroje bilansowe wyznaczono na wszystkich kontrolowanych rzekach zlewni Kłodnicy.  

Ogółem w zlewni Kłodnicy wytypowano 162 przekroje bilansowe, w tym na rzece: 

• Kłodnica: 132 przekroje bilansowe, 

• Bytomka: 30 przekroi bilansowych; 
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5.2 Przepływy naturalne 

 

Zgodnie z metodyką [Hydroprojekt, 1992]: 

„Dane hydrologiczne w ciągach dostarczanych przez służbę hydrometryczną dla 

określonego wielolecia w przeszłości są odwzorowaniem stanu zasobów wód 

powierzchniowych zaburzonym: oddziaływaniem obiektów hydrotechnicznych, 

oddziaływaniem poborów i zrzutów, zmianą struktury zagospodarowania powierzchni zlewni. 

Eliminacja wpływu oddziaływania obiektów i użytkowań na dane hydrologiczne (utworzenie 

ciągów danych hydrologicznych jako tzw. „hydrologia naturalna”) polega na odpowiednich 

zmianach wielkości przepływów obserwowanych na wodowskazach. Korekty dla 

pojedynczego przedziału czasowego polegają na: 

• odjęciu zrzutu ze zbiornika  i dodaniu dopływu do zbiornika, kolejno we wszystkich 

przekrojach położonych poniżej poszczególnego obiektu, 

• zwiększeniu wielkości przepływów w poszczególnych przekrojach o wielkości 

poborów przypisanych tym przekrojom z przeniesieniem tych zmian na wszystkie 

przekroje położone poniżej, 

• zwiększeniu wielkości przepływów o wielkości zasobów odprowadzane lub 

doprowadzane przerzutami w przekrojach ujęć czy ujść tych przerzutów i we 

wszystkich przekrojach położonych poniżej, 

• zmniejszeniu wielkości przepływów w poszczególnych przekrojach o wielkości 

zrzutów przypisanych tym przekrojom z przeniesieniem tych zmian na wszystkie 

przekroje położone poniżej. 

Ten wskazany wyżej sposób korekty określany mianem metody bilansowej eliminuje 

wpływ rejestrowanych zaburzeń punktowych.” 

Zgodnie z metodyką [PRO - WODA, 2008]: 

„W zlewniach, w których nastąpiły istotne zmiany użytkowania wód należy metodami 

eksperckimi dokonać korekty przepływu SSQ. Inne podejście zakłada opracowanie hydrologii 

„pseudo – naturalnej” dla wielolecia [...] i uwzględnienie w modelu wszystkich użytkowników 

wód bez względu na czas pojawienia się w zlewni”. 

W obliczeniach bilansowych zlewni Kłodnicy, „uwzględniając zakres dostępności 

danych i ograniczenia czasowe oraz realne możliwości opracowania modeli bilansowych dla 

obszarów regionów i zlewni rzecznych” [PRO - WODA, 2008] do obliczeń przepływów 

naturalnych zastosowano metodę bilansową. Obliczono takie teoretyczne przepływy, 

w których wyeliminowano wpływ gospodarki wodnej na ich wielkość. W tym celu konieczne 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

 

30 

 

było oczyszczenie przepływów obserwowanych w przekrojach wodowskazowych o podane 

oddziaływanie użytkowników przez odjęcie wielkości zrzutów i dodanie wielkości poborów 

wody. Dla tak policzonych ciągów przepływów naturalnych w przekrojach wodowskazowych 

obliczone zostały przepływy naturalne o określonej gwarancji występowania, a następnie 

rozłożone współczynnikiem spływu jednostkowego w profilach podłużnych rzek na przekroje 

bilansowe (ekstrapolacja, interpolacja). 

 

5.3 Przepływy nienaruszalne 

 

Przy obliczeniach przepływu nienaruszalnego przyjmuje się założenie, że ilość wody 

pozostawianej w korytach rzek jako przepływ nienaruszalny determinują przesłanki 

wynikające z konieczności ochrony środowiska przyrodniczego i zaspokajania potrzeb 

użytkowników. Przepływ nienaruszalny jest więc definiowany jako ta ilość wody wyrażona 

w m3/s, która powinna być utrzymana jako minimum w danym przekroju rzeki ze względów 

biologicznych i społecznych.  

Do obliczeń bilansowych zastosowano przepływ nienaruszalny obliczany dwoma metodami: 

• na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. metoda 

Kostrzewy, 

• na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego, 

Przepływ nienaruszalny na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda 

parametryczna) – tzw. metoda Kostrzewy 

Za podstawowe kryterium przyjęto przesłanki hydrobiologiczne, warunkujące 

zachowanie podstawowych form flory i fauny, charakterystycznych dla środowiska wodnego 

rzeki. Potwierdzono zależność między przepływem nienaruszalnym, a przepływem średnim 

niskim rocznym z wielolecia (SNQ) wyrażającą się w korelacji miedzy typem 

hydrologicznym rzeki (nizinny, przejściowy, podgórski, górski) i powierzchnią jej zlewni, 

a wielkością SNQ. W uproszczonej metodzie, tzw. metodzie parametrycznej, przepływ 

nienaruszalny dla kryterium hydrobiologicznego Qnh opisano wzorem: 

Qnh = k x SNQ, przy czym Qnh ≥ NNQ, 

gdzie: 

 SNQ – przepływ średni niski roczny z wielolecia w m3/s 

 NNQ – przepływ najniższy zaobserwowany z wielolecia w m3/s 

Typ hydrologiczny rzeki ustalany jest w oparciu o wartość spływu jednostkowego SSq (spływ 

średni roczny z wielolecia w l/s/ km2): 
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dla rzek nizinnych SSq ≤ 4,15  

dla rzek przejściowych i podgórskich 4,15 ≤ SSq ≤ 13,15 

dla rzek górskich SSq ≥ 13,15 

Przyjęto następującą metodę wyznaczania parametru k: 

na podstawie typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni 

Parametr k waha się (zależnie od wielkości zlewni) w granicach: 

0,50 – 1,00 dla rzek nizinnych, 

0,50 – 1,27 dla rzek przejściowych i podgórskich, 

0,50 – 1,52 dla rzek górskich. 

Wyniki przepływów nienaruszalnych Qn (w m3/s)  w zlewni Kłodnicy i Bytomki na 

podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego zestawiono w Tab. 5.3.1. – 5.3.2. 

 
Tabela 5.3.1. Przepływ nienaruszalny rzeki Kłodnicy na podstawie kryterium 
hydrobiologicznego (metoda parametryczna Kostrzewy) 

wodowskaz A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Kłodnica 76,55 0,98 12,80 przejściowy 1,27 0.46 0.58 0.10 

Gliwice 451,50 5,98 13,24 górski 1,17 3.38 3.95 2.25 

Lenartowice 973,31 5,88 6,04 przejściowy 0,77 2,28 1,76 0,50 

 
Tabela 5.3.2. Przepływ nienaruszalny rzeki Bytomki na podstawie kryterium 
hydrobiologicznego (metoda parametryczna Kostrzewy) 

wodowskaz km A SSQ SSq typ k SNQ Qn NNQ 

Gliwice 3,90 139,43 2,44 17,50 górski 1,52 1,72 2,61 1,12 

 
Tabela 5.3.3. Przepływ nienaruszalny przekrojów bilansowych powyżej i poniżej zbiornika 
Dzierżno Duże na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna 
Kostrzewy) 

przekrój  A km
2
 typ rzeki k SNQ Qn NNQ 

powyżej zbiornika Dzierzno 

Duże (dopływ) 
499,61 przejściowy 0,77 0,36 0,28 0,10 

poniżej zbiornika Dzerżno Duże 

(zrzut) 
518,62 przejściowy 0,77 1,28 0,99 0,60 

 

Przepływ nienaruszalny na podstawie kryterium rybacko - wędkarskiego 

Wyznaczanie przepływu nienaruszalnego na podstawie kryterium rybacko – 

wędkarskiego oparte jest na rozeznaniu ichtiologicznym. Stosuje się podział rzek na dwie 
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podstawowe grupy: rzeki ryb łososiowatych i rzeki ryb nizinnych. Poszczególne fazy życia 

i rozwoju tych grup występują w różnych okresach: 

• Okres rozwoju i tarła: ryby łososiowate: III – IV lub IX – XI; ryby nizinne: III 

– VI. 

• Okres wzrostu: ryby łososiowate: V – VIII; ryby nizinne: VII – XI. 

Przepływy nienaruszalne wyznacza się na podstawie analizy średnich niskich 

przepływów w poszczególnych miesiącach: 

Qn = min {x1, x2, …xn} 

gdzie: x1, x2, …xn – przepływy średnie niskie w poszczególnych miesiącach dla okresów 

rozwoju i tarła oraz dla okresu wzrostu. 

W okresie przezimowania XII – II przepływ nienaruszalny dla obu grup stanowi 

minimalny przepływ zimowy. 

Wyniki przepływów nienaruszalnych Qn (w m3/s)  w zlewni Kłodnicy i Bytomki na 

podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego zestawiono w Tab. 5.3.3. – 5.3.4. 

 
Tabela 5.3.4. Przepływ nienaruszalny rzeki Kłodnicy na podstawie kryterium 
hydrobiologicznego (metoda parametryczna Kostrzewy) 

wodowskaz A km
2
 typ ryb XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Kłodnica 76.55 nizinne 0,51 0,28 0,28 0,28 0,59 0,59 0,59 0,59 0,51 0,51 0,51 0,51 

Gliwice 451.50 nizinne 3,73 2,35 2,35 2,35 4,05 4,05 4,05 4,05 3,73 3,73 3,73 3,73 

Lenartowice 973.31 nizinne 3,43 0,90 0,90 0,90 3,84 3,84 3,84 3,84 3,43 3,43 3,43 3,43 

 
Tabela 5.3.5. Przepływ nienaruszalny rzeki Bytomki na podstawie kryterium 
hydrobiologicznego (metoda parametryczna Kostrzewy) 

wodowskaz A km
2
 typ ryb XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Gliwice 139.43 nizinne 1,93 1,17 1,17 1,17 2,00 2,00 2,00 2,00 1,93 1,93 1,93 1,93 

 
Tabela 5.3.6. Przepływ nienaruszalny przekrojów bilansowych powyżej i poniżej zbiornika 
Dzierżno Duże na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna 
Kostrzewy) 

Przekrój bialansowy A km
2
 typ ryb XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

powyżej zbiornika 

Dzierzno Duże 

(dopływ) 

499,61 nizinne 0,71 0,10 0,10 0,10 0,78 0,78 0,78 0,78 0,71 0,71 0,71 0,71 

poniżej zbiornika 

Dzerżno Duże (zrzut) 
518,62 nizinne 2,4 0,60 0,60 0,60 2,65 2,65 2,65 2,65 2,40 2,40 2,40 2,40 
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5.4 Zasoby dyspozycyjne zwrotne  

 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji występowania obliczane są jako 

różnica pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego i wielkością przepływu 

nienaruszalnego w danym przekroju, w określonym punkcie czasowym. Zasoby te określają 

ilość wody, jaka może zostać pobrana z danego przekroju rzeki, w danym czasie, pod 

warunkiem, że użytkownik po wykorzystaniu pobranej wody zwróci ją w całości do rzeki 

bezpośrednio poniżej miejsca poboru [PRO-WODA, 2008]. Ich matematyczny zapis podano 

poniżej: 

ZDZgw,p% = Qgw,p% – Qn 

gdzie: 

Qgw,p% - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany dla 

różnych gwarancji (np. w przypadku zlewni Kłodnicy 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami (np. dla zlewni 

Kłodnicy zgodnie z kryterium hydrobiologicznym metodą parametryczną Kostrzewy oraz 

zgodnie z kryterium rybacko – wędkarskim). 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne obliczono zgodnie z powyższym równaniem dla: 

• rzek Kłodnica i Bytomka w ustalonych przekrojach bilansowych, tj. w przekrojach 

wodowskazowych, na dopływach (cieki niekontrolowane), w przekrojach 

ograniczających zbiornik wodny Dzierżno Duże ( w tym przekrój zapory 

czołowej), przekrojach rozdziału wody na Kłodnicę i Kanał Gliwicki powyżej 

zbiornika Dzierżno Duże i na jazie Pławniowice, punktach poboru wody i zrzutów 

ścieków oraz w punktach monitoringu jakości wód;  

• 12 miesięcy z podziałem na dekady, 

• 4 wartości gwarancji (Gt): 50, 70, 90 i 95%, 

• 2 metod przepływu nienaruszalnego (Qn). 

Potrzeba obliczenia wartości zasobu dyspozycyjnego zwrotnego wynika z 

konieczności ustalenia najbardziej prawdopodobnych okresów oraz odcinków analizowanej 

rzeki z punktu widzenia istniejących deficytów wody oraz ewentualnych możliwości 

zwiększenia wielkości użytkowania zasobów wodnych w zlewni, w której wielkość zasobów 

dyspozycyjnych zwrotnych daje jeszcze taką możliwość, oczywiście przy założeniu zwrotu 

wody w pobranej ilości i jakości. Niemniej na wielkość zasobów dyspozycyjnych zwrotnych 

wpływa kilka czynników, które mogą znacznie różnicować ZDZ w danym przekroju 
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bilansowym rzeki, stąd konieczność stosowania zindywidualizowanego podejścia do 

ostatecznej oceny wielkości ZDZ. 

Jedną z ważniejszych przyczyn zmienności ZDZ w profilu podłużnym rzeki jest 

przepływ nienaruszalny. Z uwagi na stosowanie różnych, czasem bardzo odmiennych, metod 

obliczeniowych oraz warunków brzegowych, uzyskuje się duże zróżnicowanie wartości Qn. 

Tak jest choćby w przypadku przepływu nienaruszalnego wg metody H. Kostrzewy oraz wg 

kryterium rybacko-wędkarskiego. Dla metody Kostrzewy przyjmuje się stałą wartość Qn w 

roku hydrologicznym, co w okresie zmniejszonego zasilania, a więc na przełomie lata i 

jesieni, generuje deficyt wody.  

Inną ważną determinantą różnicującą wielkość zasobów dyspozycyjnych zwrotnych 

w czasie i w przestrzeni jest przyjęta wartość gwarancji (Gt). Im wyższa gwarancja, tym 

niższa wartość przepływu gwarantowanego, a więc tym samym mniejsze zasoby 

dyspozycyjne zwrotne. Wobec tego przy najwyższych gwarancjach oraz najwyższych 

wartościach przepływu nienaruszalnego uzyskuje się najmniejsze zasoby dyspozycyjne 

zwrotne, o ile nadal są one dostępne, bowiem często okazuje się, że przez cały rok i w całym 

profilu podłużnym rzeki występuje deficyt zasobów wodnych pogłębiony dodatkowo o już 

istniejące użytkowanie. 

 

5.5 Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne 

 
Zgodnie z metodyką [PRO – WODA, 2008]: 

„Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%) o określonej gwarancji występowania, 

pokazujące, jaka ilość wody może zostać odprowadzona z danego przekroju rzeki przy 

zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w wodę 

pozostałych użytkowników systemu. Zasoby te określają dopuszczalną wielkość zużycia 

bezzwrotnego pobranej wody”. 

 

W statycznych bilansach ilościowych: 

„Zasoby te proponuje się określać jako wartość stałą, stanowiącą część zasobów 

dyspozycyjnych zwrotnych”. 

ZDBgw,p%  = α ZDBgw,p%  = α (Qgw,p% - Qn) 

gdzie: 
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α – współczynnik określający jaka część zasobów dyspozycyjnych zwrotnych może być 

odprowadzona z cieku bez naruszenia wielkości przepływu nienaruszalnego oraz stopnia 

zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników zlokalizowanych poniżej. 

Qgw,p% - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany dla 

różnych gwarancji(np. w przypadku zlewni Kłodnicy 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami (np. dla zlewni 

Kłodnicy zgodnie z kryterium hydrobiologicznym metodą parametryczną Kostrzewy oraz 

zgodnie z kryterium rybacko – wędkarskim). 

W dynamicznych bilansach ilościowych: 

„Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%) obliczane są na podstawie analizy statystycznej 

wyników bilansu”. 

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne obliczono zgodnie z powyższym równaniem dla: 

• rzek Kłodnica i Bytomka w ustalonych przekrojach bilansowych, tj. w przekrojach 

wodowskazowych, na dopływach (cieki niekontrolowane), w przekrojach 

ograniczających zbiornik wodny Dzierżno Duże ( w tym przekrój zapory 

czołowej), przekrojach rozdziału wody na Kłodnicę i Kanał Gliwicki powyżej 

zbiornika Dzierżno Duże i na jazie Pławniowice, punktach poboru wody i zrzutów 

ścieków oraz w punktach monitoringu jakości wód;  

• 12 miesięcy z podziałem na dekady, 

• 4 wartości gwarancji (Gt): 50, 70, 90 i 95%, 

• 2 metod przepływu nienaruszalnego (Qn). 

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne przyjmują wartości dodatnie w sytuacji, gdy 

dostępne są zasoby dyspozycyjne zwrotne, a więc ZDB > 0, jeśli ZDZ >0. W przypadku gdy 

zasoby dyspozycyjne zwrotne wykazują wartości ujemne (deficyt) oraz dla niskich choć 

dodatnich wartości ZDZ, zasoby dyspozycyjne bezzwrotne nazywane w opracowaniu również 

rezerwami, przyjmują wartości ujemne. Nie ma wówczas możliwości poboru wody, ani 

zwrotnego, ani tym bardziej bezzwrotnego. 

 
5.6 Stan ilościowy zasobów wodnych 

 

Zasoby wodne w zlewni opisywane są nie tylko za pomocą podstawowych 

charakterystyk hydrologicznych takich jak choćby SSQ, ale także, a z punktu widzenia 

działalności wodnogospodarczej w zlewni przede wszystkim, za pomocą wskaźników 

odnoszących się do zasobów dyspozycyjnych. Jak już wspomniano w rozdziałach 
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poprzednich (5.4, 5.5), zasoby dyspozycyjne dzieli się na zwrotne i bezzwrotne. Pierwsze z 

nich wskazują na wielkość „rezerwy” zwrotnej, a więc objętości wody możliwej do pobrania i 

wykorzystania pod warunkiem jej zwrotu w pobranej ilości i bez pogorszenia jakości. Ich 

wielkość jest miarą dostępności wody dla użytkowników nieretencjonujących wodę. Z kolei 

zakres ilościowy zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych niesie informację o rezerwie 

bezzwrotnej, czyli de facto o zapasie wody, którą można wykorzystać bez konieczności 

zwrotu. Informacja taka jest istotna z punktu widzenia użytkowników nieretencjonujących 

wodę, a więc choćby dla właścicieli stawów rybnych, nawodnień itp. 

Zlewnia Kłodnicy jest dość intensywnie użytkowana. Wskazuje na to liczba ponad 

160 podmiotów korzystających z wody rzecznej (pobory) i zrzucających ścieki. Rytm 

użytkowania jest oczywiście zmienny, inny dla zrzutów (z reguły ciągłość w roku), inny dla 

poborów. Wobec tego uzasadniona wydaje się analiza dostępności zasobów wodnych w 

poszczególnych miesiącach roku hydrologicznego z uwzględnieniem podziału na dekady, z 

racji zmiennych przepływów. Poza tym stan zasobów przedstawiono w zależności do 

przyjętego kryterium przepływu nienaruszalnego (hydrobiologiczne, rybacko-wędkarskie) 

oraz przyjętej gwarancji (50, 70, 90 i 95%). Przed analizą należy poczynić jeszcze uwagę o 

charakterze porządkującym. Stosowane poniżej sformułowanie zasoby dyspozycyjne będzie 

oznaczało zarówno zasoby zwrotne, jak i bezzwrotne. Ich łączenie wynika przede wszystkim 

ze struktury użytkowania zlewni. Różnią się one co do okresów występowania oraz ilości 

przede wszystkim wówczas, gdy w zlewni działa duża liczba małych lub niewielka liczba 

dużych użytkowników pobierających wodę (stawy, nawodnienia, przemysł, leśnictwo). 

Wówczas zachodzi konieczność zabezpieczenia potrzebnej do tych celów wody. Wobec tego 

zasoby bezzwrotne stanowią coraz mniejszą część zasobów zwrotnych. W sytuacji zlewni 

rzeki Kłodnicy, jedynie nieco ponad 10% użytkowników stanowią podmioty pobierając wodę 

z rzeki. Stąd konieczność zabezpieczenia poborów między innymi przez zrzuty wody są 

niewielkie i okresowe. 

 Z punktu widzenia stanu ilościowego zasobów dyspozycyjnych, istotnego znaczenia 

nabiera wielkość przepływu nienaruszalnego, z reguły ściśle związana z wyborem metody 

jego obliczania. Dla przepływu nienaruszalnego obliczonego metodą Kostrzewy, zasoby 

zwrotne rzeki Kłodnicy zmniejszają się wraz ze wzrostem poziomu gwarancji. Wspomniane 

zasoby dostępne są w całym profilu podłużnym Kłodnicy wyłącznie dla przepływów 

rzeczywistych o gwarancji mniejszej lub równej 50%. W przypadku pozostałych 

analizowanych poziomów gwarancji, tj. 70, 90 i 95%, zasoby dyspozycyjne dostępne są w 

coraz większym wymiarze wyłącznie odcinkami. Dla przepływów rzeczywistych 
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gwarantowanych 70-procentowych, niezakłócona dostępność w całym profilu podłużnym 

występuje od początku listopada do pierwszej dekady lipca, w trzeciej dekadzie lipca oraz w 

pierwszej dekadzie października. Brak zasobów dyspozycyjnych zaznacza się głównie w 

sierpniu i we wrześniu, a obejmuje każdorazowo odcinek od km 67+090 do km 65+880, tj. od 

ujścia Jamnej do ujścia Żabnicy do rzeki Kłodnicy. 

Dla gwarancji 90% okres dostępności zasobów dyspozycyjnych ulega znacznemu 

skróceniu w stosunku od gwarancji 70-procentowej. Następuje bowiem znaczne obniżenie 

wartości przepływów rzeczywistych gwarantowanych, często poniżej wartości przepływu 

nienaruszalnego. Zasoby dysopzycyjne wody, w całym profilu podłużnym, dostępne są już 

tylko w drugiej dekadzie stycznia oraz od lutego do połowy kwietnia, a więc w okresie 

zwiększonego zasilania roztopowego i roztopowo-opadowego. W pozostałych miesiącach 

roku hydrologicznego, tj. od końca kwietnia do początku stycznia, zasoby dyspozycyjne są 

niedostępne na krótkich, 4-8-kilometrowym odcinku, każdorazowo od km 67+090 do km 

65+880, tj. od ujścia Jamnej do ujścia Żabnicy do rzeki Kłodnicy. Maksymalna długość 

odcinka charakteryzującego się niedostępnymi zasobami dyspozycyjnymi wynosi 7,30 km i 

sięga od km 70+020 do 62+900 (II dekada listopada, II i III dekada października). 

 Analiza zasobów dyspozycyjnych 95-procentowych dla rzeki Kłodnicy wskazuje na 

radykalny przyrost odcinków rzeki objętych deficytem wody. Przepływy rzeczywiste 

gwarantowane są już bardzo niskie i stanowią połowę lub nawet mniej wartości przepływu 

nienaruszalnego. Sytuacji nie poprawia fakt funkcjonowania w zlewni sporej liczby 

podmiotów gospodarczych zrzucających ścieki do koryta Kłodnicy. Wartości te jedynie w 

niewielkim stopniu wpływają na zmniejszenie wielkości deficytu zasobu dyspozycyjnego 

wody. W żadnym miesiącu roku hydrologicznego zasoby dyspozycyjne nie występują w 

całym profilu podłużnym rzeki. Są one dostępne wyłącznie odcinkami, tj. na ogół powyżej 

km 70+020, w biegu środkowym (około 60-50 kilometr biegu rzeki) oraz w odcinku dolnym 

(około 40-30 kilometra biegu Kłodnicy). Permanentny deficyt ZDZ występuje na odcinku od 

km 28+200 do 00+000 i dotyczy 25 z 36 dekad w roku, najczęściej okresu od połowy 

kwietnia do połowy października. Z kolei całoroczny dostęp do zasobów dyspozycyjnych 

możliwy jest powyżej km 70+200. Rozkład ZDZ w roku hydrologicznym, dla przepływu 

nienaruszalnego wg Kostrzewy, przedstawia dodatkowo tabela 5.6.1 a. 

Z punktu widzenia zasobów dyspozycyjnych rzeki Kłodnicy, przepływ nienaruszalny 

obliczony wg kryterium rybacko-wędkarskiego daje większe możliwości zarządzania nimi. 

Okazuje się on bowiem mniej restrykcyjny niż metoda Kostrzewy. W efekcie zakres czasowy 

i zasięg przestrzenny dostępności zasobów dyspozycyjnych wody jest większy. 
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 Dla przepływów rzeczywistych o gwarancji mniejszej i równej 50%, zasoby 

dyspozycyjne dostępne w całym profilu podłużnym rzeki Kłodnicy występują przez cały rok 

hydrologiczny. W przypadku gwarancji 70-procentowej, krótkookresowe deficyty dotykają 

rzeki Kłodnicy, z reguły na odcinku kilku kilometrów (I dekada sierpnia, I i II dekada 

września). Jedynie w III dekadzie sierpnia zasięg niedostępności zasobów dyspozycyjnych 

obejmuje kilometry od 54+470 do 42+340. Mniejszą restrykcyjność kryterium rybacko-

wędkarskiego w stosunku do metody Kostrzewy widać w analizie przepływów rzeczywistych 

o gwarancji 90 i 95%. Dla nich zasoby dyspozycyjne wody są nadal dostępne w całym 

profilu, choć dla krótszych interwałów czasowych, tj. w przypadku Qgwrz = 90% - od 

grudnia do lutego, a dla Qgwrz = 95% - od stycznia do lutego. 

Zasoby dyspozycyjne o gwarancji 90% dostępne odcinkami występują od marca do 

listopada. Zasięg przestrzenny niedostępności zasoby dyspozycyjne jest zmienny, ale 

najczęściej deficytowe są odcinki w km: 67+090 – 64+200, 57+920 – 42+340 oraz 28+200 – 

00+000, których łączna długość sięga ponad 45 km, a więc około 60% długości rzeki 

Kłodnicy. Największe deficyty wody przypadają na okres od kwietnia do listopada. Zasoby 

dyspozycyjne 95-procentowe, w okresie od marca do grudnia, dostępne są tylko odcinkami. 

Niedostępność zasobów dyspozycyjnych charakteryzuje najdłużej odcinki: km 67+090 – 

64+660, 57+920 – 42+340 oraz 28+200 – 00+000 o łącznej długości niespełna 45 

kilometrów. Największa, sumaryczna długość Kłodnicy objęta deficytem zasobów zwrotnych 

wody obejmuje okres od marca do listopada, a więc o miesiąc dłużej niż w przypadku 

zasobów 90-procentowych. Rozkład zasobów dyspozycyjnych w roku hydrologicznym, dla 

przepływu nienaruszalnego wg Kostrzewy, przedstawia dodatkowo tabela 5.6.1 b. 

Rzeka Bytomka, w przeciwieństwie do Kłodnicy, posiada bardziej ograniczone zasoby 

dyspozycje, zarówno w ujęciu przestrzennym (w profilu podłużnym), jak i w ujęciu 

czasowym (w poszczególnych dekadach). Przede wszystkim, nie odnajdujemy ani jednej 

dekady, dla której zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne byłyby dostępne w całym 

profilu podłużnym rzeki. Podstawą przyczyną takiego stanu jest przepływ nienaruszalny 

obliczony metodą Kostrzewy, którego wartość (jedna dla całego roku hydrologicznego), jest 

odcinkami wyższa, niż przepływ rzeczywisty gwarantowany, nawet 50-procentowy, a to z 

kolei wynika ze stosunkowo wysokich wartości przepływów średnich niskich rocznych. 

Ogólnie biorąc, dla gwarancji 50% permanentny brak zasobów dyspozycyjnych zaznacza się 

na odcinku ujściowym opisanym kilometrażem 2+940 – 00+000. Pomimo działalności trzech 

punktów zrzutu ścieków, przepływ nienaruszalny nadal pozostaje wyższy niż rzeczywisty o 

wspomnianej gwarancji. Zasoby wodne dostępne niemal w całym profilu podłużnym 
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występują w pierwszej dekadzie marca; wówczas również w odcinku ujściowym notujemy 

zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne możliwe do wykorzystania zarówno przez 

nowych użytkowników retencjonujących, jak i nieretencjonujących wodę. 

Dla przepływów rzeczywistych o gwarancji 70% zasoby dyspozycyjne są dostępne 

tylko odcinkami. A więc również i w tym przypadku nie ma możliwości korzystania z tych 

zasobów w całym profili podłużnym rzeki. W ciągu całego roku zasobów wodnych brakuje w 

odcinku ujściowym (2+940 – 00+000). Okresami, głównie w grudniu i styczniu oraz w 

kwietniu zasoby dyspozycyjne pozostają niedostępne w km 17+160 – 14+800, a od sierpnia 

do października w km 20+040 – 14+800. Największa sumaryczna długość odcinków 

deficytowych charakteryzuje hydrologiczne lat, a więc okres od kwietnia do października, 

szczególnie zaś w drugiej dekadzie maja oraz w II i III dekadzie lipca i w I dekadzie sierpnia. 

Z kolei zasoby dyspozycyjne są dostępne przez cały rok hydrologiczny w odcinkach: 21+400 

– 20+040, 7+080 – 2+940, a nieco krócej w km 21+400 – 17+160 i 10+600 – 2+940. 

W przypadku gwarancji 90-procentowej, zasoby dyspozycyjne dostępne są już na 

bardzo krótkich, kilkukilometrowych odcinkach. Również w przypadku tej gwarancji, nie 

notujemy zasobów dostępnych przez cały rok hydrologiczny. Przez cały rok zasobami 

wodnymi można dysponować wyłącznie w km 21+400 – 20+400, oraz niemal przez cały rok 

w km 4+390 – 2+940. Zasoby dyspozycyjne pozostają niedostępne w ciągu roku w odcinku 

ujściowym, tj. km 2+940 – 00+000. Najkrótsza suma długości odcinków z dostępnym 

zasobem dyspozycyjnym charakteryzuje: I dekadę listopada, II dekadę stycznia, I dekadę 

maja, II i III dekadę czerwca, okres od połowy sierpnia do połowy września oraz I i II dekadę 

października. Wówczas zasoby wodne istnieją w km 21+400 – 20+400. Najdłuższe odcinki 

deficytowe odnajdujemy z kolei w II dekadzie lutego oraz w II i III dekadzie marca. 

Dla przepływów rzeczywistych o gwarancji 95% zasoby zwrotne i bezzwrotne są 

dostępne tylko w odcinku źródłowym, tj. w km 21+400 – 20+400 oraz wyjątkowo w III 

dekadzie lutego w km 4+390 – 2+940.Rozkład zasobów dyspozycyjnych w roku 

hydrologicznym, dla przepływu nienaruszalnego wg Kostrzewy, przedstawia dodatkowo 

tabela 5.6.2 a. 
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Tabela 5.6.1 a, b Zakres czasowy dostępności ZDZ i ZDBdla rzeki Kłodnicy w roku 
hydrologicznym wg dwóch kryteriów przepływu nienaruszalnego dla czterech gwarancji 
przepływu rzeczywistego. 
Kolorem zielonym oznaczono dekady, dla których zasoby zwrotne są dostępne w całym profilu 

podłużnym rzeki, żółtym brak ZDZ w całym profilu podłużny, a różowym – zasoby 

dyspozycyjne dostępne odcinkami. 

Qn wg Kostrzewy Qgwrz Qn wg kryt. R-W Qgwrz 

MIESIĄC DEKADA 50 70 90 95 MIESIĄC DEKADA 50 70 90 95 

XI 1         XI 1         

XI 2         XI 2         

XI 3         XI 3         

XII 1         XII 1         

XII 2         XII 2         

XII 3         XII 3         

I 1         I 1         

I 2         I 2         

I 3         I 3         

II 1         II 1         

II 2         II 2         

II 3         II 3         

III 1         III 1         

III 2         III 2         

III 3         III 3         

IV 1         IV 1         

IV 2         IV 2         

IV 3         IV 3         

V 1         V 1         

V 2         V 2         

V 3         V 3         

VI 1         VI 1         

VI 2         VI 2         

VI 3         VI 3         

VII 1         VII 1         

VII 2         VII 2         

VII 3         VII 3         

VIII 1         VIII 1         

VIII 2         VIII 2         

VIII 3         VIII 3         

IX 1         IX 1         

IX 2         IX 2         

IX 3         IX 3         

X 1         X 1         

X 2         X 2         

X 3         X 3         
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Podobnie jak w przypadku rzeki Kłodnicy, zasoby dyspozycyjne Bytomki dla 

warunku brzegowego przepływu nienaruszalnego wg kryterium rybacko-wędkarskiego są 

większe niż przy przepływie nienaruszalnym wg Kostrzewy. Wynika to z elementarnej 

zgodności rytmu Qn wg kryterium rybacko-wędkarskiego oraz natężenia przepływu. Stąd dla 

przepływów rzeczywistych o gwarancji 50%, zasoby dyspozycyjne są dostępne w całym 

profilu podłużnym rzeki oraz w ciągu całego roku hydrologicznego, z maksimum w okresie 

wezbrań zimowo-wiosennych oraz z minimum w sierpniu. Zasoby dyspozycyjne o gwarancji 

70% są nieciągłe w czasie. W całym profilu podłużnym występują nieprzerwanie w okresie 

od września do drugiej dekady kwietnia, a później jeszcze od drugiej dekady lipca do 

pierwszej dekady sierpnia. W pozostałych miesiącach są dostępne odcinkami, głównie dla km 

21+400 – 10+800 oraz 10+600 –00+000. Na przełomie maja i czerwca oraz w sierpniu 

zasobów nie ma w odcinku ujściowym od zmiennej długości, od 1,71 do 2,94 km. 

Dla przepływów rzeczywistych o gwarancji 90% dostępność zasobów dyspozycyjnych 

zwrotnych i bezzwrotnych w całym profilu podłużnym ogranicza się do okresu od grudnia do 

końca lutego. W pozostałym okresie roku hydrologicznego ZDZ i ZDB występują odcinkami, 

przy czym największa sumaryczna długość odcinków z dostępem do zasobów charakteryzuje 

marzec, kwiecień, maj i przełom października oraz listopada, natomiast najmniejszą 

największą sumaryczną długością odcinków deficytowych odznacza się lipiec, sierpień i 

wrzesień, a więc okres o najniższych przepływach. 

W końcu najmniejsze zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne występują dla 

gwarancji 95%. Ciągłość zasobów w profilu podłużnym zachowana jest od grudnia do I 

dekady stycznia oraz w lutym. W drugiej i trzeciej dekadzie stycznia zasoby są dostępne 

niema w całym profilu, tj. z wyłączeniem odcinka poniżej km 1+710. W okresie od połowy 

marca do końca listopada ZDZ i ZDB występują z z reguły na kilometrowym odcinku 21+400 

do 20+400 oraz około 1,5-kilometrowym od 4+390 do 2+940.Rozkład zasobów 

dyspozycyjnych w roku hydrologicznym, dla przepływu nienaruszalnego wg Kostrzewy, 

przedstawia dodatkowo tabela 5.6.2 b. 

 Ogólnie biorąc zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne są dostępne w 

analogicznych dekadach oraz na analogicznych odcinkach. Wynika to z niewielkiej liczby 

użytkowników pobierających wodę, dla których, kosztem zasobów bezzwrotnych, należy 

zabezpieczyć możliwość utrzymania dostępu do wody. Z kolei podstawową przyczyną braku 

zasobów wodnych na rzekach Kłodnica oraz Bytomka jest wybór przepływu nienaruszalnego 

wg kryterium hydrobiologicznego (metoda Kostrzewy) na rzecz kryterium rybacko-

wędkarskiego, które okazuje się mniej restrykcyjne w stosunku do aspektu ilościowego 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

 

42 

 

zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych. W przypadku wyższych gwarancji, tj. 

90 i 95% istotniejszego znaczenia nabiera zdecydowane zmniejszenie wielkości odpływu ze 

zlewni, a więc wartości przepływów rzeczywistych. 

 Z uwagi na strukturę użytkowników, tj. około 10-krotną przewagę liczebną 

podmiotów zrzucających ścieki nad podmiotami pobierającymi wodę, oraz w sytuacji 

rozpatrywania rzeczywistych wielkości zrzutów i poborów, nie istnieje realna możliwość 

ograniczenia zasięgu czasowego i przestrzennego występowania deficytu wody w 

analizowanych rzekach. Oznacza to jednocześnie, że istnieje wręcz potrzeba zwiększenia 

wielkości zrzutów ścieków (oczyszczonych) do rzeki Kłodnicy i Bytomki dla zachowania 

przepływu nienaruszalnego na dłuższych odcinkach, szczególnie w okresie wiosennym 

zwłaszcza w sytuacji, gdy zaszłaby potrzeba udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla 

nowego użytkownika retencjonującego wodę, np. stawu. Zatem warunkiem koniecznym 

udzielania kolejnych pozwoleń na pobór wody, jest zwiększenie zrzutu oczyszczonych 

ścieków do rozpatrywanych rzek w ilości gwarantującej spełnienie zapotrzebowania już 

istniejących użytkowników oraz potencjalnych podmiotów wodnogospodarczych.  

Jednocześnie należy pamiętać, że zarówno rzeka Kłodnica jak i Bytomka prowadzą 

wodę na obszarach poddanych bardzo silnym przekształceniom antropogenicznym 

środowiska geograficznego, zwłaszcza wodnego, co w znacznym stopniu utrudnia analizę 

dostępności zasobów zwrotnych i bezzwrotnych. Istnienie kanałów żeglugowych, dla których 

zachodzi konieczność utrzymywania określonych warunków przepływu, zgodnie z 

instrukcjami eksploatacji obiektów hydrotechnicznych sprawia, że zasoby wodne są 

odzwierciedleniem sztucznych warunków przepływu, co istotnie wpływa na czasową i 

przestrzenną dystrybucję zasobów wodnych. 
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Tabela 5.6.2 a, b Zakres czasowy dostępności ZDZ i ZDB dla rzeki Kłodnicy w roku 
hydrologicznym wg dwóch kryteriów przepływu nienaruszalnego dla czterech gwarancji 
przepływu rzeczywistego. 
Kolorem zielonym oznaczono dekady, dla których zasoby zwrotne są dostępne w całym profilu 

podłużnym rzeki, żółtym brak ZDZ w całym profilu podłużny, a różowym – zasoby 

dyspozycyjne dostępne odcinkami. 

Qn wg Kostrzewy Qgwrz Qn wg kryt. R-W Qgwrz 

MIESIĄC DEKADA 50 70 90 95 MIESIĄC DEKADA 50 70 90 95 

XI 1         XI 1         

XI 2         XI 2         

XI 3         XI 3         

XII 1         XII 1         

XII 2         XII 2         

XII 3         XII 3         

I 1         I 1         

I 2         I 2         

I 3         I 3         

II 1         II 1         

II 2         II 2         

II 3         II 3         

III 1         III 1         

III 2         III 2         

III 3         III 3         

IV 1         IV 1         

IV 2         IV 2         

IV 3         IV 3         

V 1         V 1         

V 2         V 2         

V 3         V 3         

VI 1         VI 1         

VI 2         VI 2         

VI 3         VI 3         

VII 1         VII 1         

VII 2         VII 2         

VII 3         VII 3         

VIII 1         VIII 1         

VIII 2         VIII 2         

VIII 3         VIII 3         

IX 1         IX 1         

IX 2         IX 2         

IX 3         IX 3         

X 1         X 1         

X 2         X 2         

X 3         X 3         
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6 Wyniki i analiza ilościowego bilansu wód podziemnych 

6.1 Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych  

 

Bilans wód podziemnych przeprowadzono dla 2 rejonów wodno-gospodarczych 

wydzielonych w obrębie zlewni Kłodnicy (rys. 6.1, tab. 6.1), w tym jednym podzielonym na 

2 podrejony. Przeprowadzony bilans wód podziemnych miał za zadanie ustalić potencjalne 

i gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Podstawę 

do ustalenia potencjalnych zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania 

z określoną gwarancja stanowiła „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby 

dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego Górnej Odry” (P.G. Proxima S.A, Arcadis. 

2011).  

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania ZDgx zdefiniowane 

w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej zasoby 

dyspozycyjne, zgodnie z definicją zawartą w odnośnym Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

i metodyką zaakceptowaną przez KDH, są wyznaczane na podstawie średnich wieloletnich 

zasobów odnawialnych wód podziemnych. 

Tak ustalone zasoby dyspozycyjne oznaczają, że są one możliwe do pobrania 

z obszaru bilansowego z gwarancją czasową g=50%, w warunkach bez dodatkowej zabudowy 

hydrotechnicznej i bez analizy stopnia zwrotu zagospodarowanych wód podziemnych 

do systemu hydrograficznego. 

 

Rys. 6.1.1 Rejony wodno-gospodarcze zlewni Kłodnicy 
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Tabela 6.1.1 Rejony wodno-gospodarcze zlewni Kłodnicy 

Nr rejonu Nazwa rejonu 

Gl-V-A Kłodnica górna 

Gl-V-B1 Kłodnica dolna po Pławniowice 

Gl-V-B2 Kłodnica dolna po ujście 

 

Zgodnie z tak określonymi założeniami metodycznymi zasoby wód podziemnych 

dostępne do zagospodarowania średnie z wielolecia (o gwarancji czasowej g=50%) zostały 

przyjęte na podstawie danych z „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby 

dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego Górnej Odry” zatwierdzonej decyzją KDH 

nr DGiKGhg-4731-8/6881/8082/12/MJ.  

Zasoby gwarantowane z 5 i 15-letnich okresów posusznych (o gwarancji 95 i 70%) 

zostały obliczone metodami hydrologicznymi, zgodnie z metodyką i odniesione do zasobów 

dyspozycyjnych ustalonych w dokumentacji zasobowej. 

Obliczenia bilansowe przeprowadzono dla 3 rejonów wodno-gospodarczych 

na podstawie danych z wielolecia 1981 – 2010 (Tabela 6.1.2). 

 
Tabela 6.1.2 Ogólna charakterystyka rejonów wodno-gospodarczych w zlewni bilansowej 
Kłodnicy 

* pobór bez uwzględniania odwodnień kopalni 
 

 

 

 

Rejon bilansowy F 
Odpływ 

podziemny 
średni Qg 

Wielolecie 

Przepływ 
nienaruszalny 
wg Kostrzewy 

Qn 

Pobór 
średni 
w roku 
2010 
Qśr 

Pobór 
dopuszczalny 
średni dobowy 
wg pozwoleń 

wodno prawnych 
Qdśr 

Symbol 
Nazwa 
rejonu 

km
2
 m

3
/s l/s/km

2
 lata m

3
/s m

3
/d m

3
/d 

Gl-V-A 
Klodnica 

górna 
430,8 4,34 10,07 1981-2010 2,87 8 541* 17 753* 

Gl-V-B1 
Kłodnica po 
Pławniowice 

319,5 2,89 9,04 1981-2010 1,05 51 212 96 972 

Gl-V-B2 
Kłodnica po 

ujście 
371,6 0,87 2,34 1981-2010 0,27 10 954 29 067 

Zlewnia Kłodnicy 1 121,9     70 707 143 792 
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6.2 Zasoby wód podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych 

6.2.1. Zasoby wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym GI – V – A 

 
Stan ilościowy zasobów wodnych 

Rejon wodno-gospodarczy Gl-V-A obejmuje zlewnię Kłodnicy do przekroju 

wodowskazowego Gliwice.  

Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich 

rocznych wynoszące ζ = 2,18, które wyznacza 5-letnie opóźnienie czasowe CI reakcji 

hydrodynamicznej systemu wodonośnego zlewni Kłodnicy na wymuszenia zewnętrzne 

(zmiany zasilania i poboru). 

Przepływ nienaruszalny Kłodnicy w przekroju Gliwice, ze względu na wysokie, 

wyrównywane przez zrzuty kopalniane oraz komunalne przepływy najniższe, został 

skorygowany tak, aby odzwierciedlać udział zasilania podziemnego wydzielonego na 

utrzymanie przepływu podziemnego. Został obliczony w wysokości 2,87 m3/s.  

Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w kolejnych przesuwanych  

5-letnich odcinkach czasu inercji CI jest przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 

2,92 m3/s.  

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni Kłodnicy w przekroju Gliwice, 

wyznaczone jako średnie 5-letnie przepływy podziemne, są zmienne dla okresu lat 1981- 

2010 w przedziale wartości od 2,92 do 5,12 m3/s (252 115–442 714 m3/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania (odpowiadające zasobom 

dyspozycyjnym z dokumentacji hydrogeologicznej) w zlewni Kłodnicy w przekroju Gliwice 

o powierzchni AZB=430,8 km2 ustalono jako gwarantowane w ilości ZDZB=0,27 m3/s (23 569 

m3/d=8,6 mln m3/rok) przy module zdZB=54,71 m3/d·km2 (Tab. 6.2.1). Należy podkreślić, że 

zasoby dla tego rejonu zostały wyznaczone tylko dla czwartorzędowego i triasowego piętra 

wodonośnego. Występujące tu wody wieku karbońskiego, ze względu na ich zły stan 

jakościowy, a także na brak ujęć ujmujących te wody, nie mają wyznaczonych zasobów 

dyspozycyjnych. 

 

Rezerwy i deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

Bilans wodno-gospodarczy zlewni Kłodnicy po wodowskaz Gliwice przeprowadzony 

dla aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy 

wynoszące ok. 15 tys. m3/dobę. Wynikają one z poboru aktualnego (2010 r.), ocenionego na 
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3,1 mln m3/rok = 8,5 tys. m3/dobę. Bilans wodno-gospodarczy zlewni Kłodnicy po 

wodowskaz Gliwice przeprowadzony dla zasobów wód podziemnych w wysokości 

dopuszczalnej średniej dobowej z pozwoleń wodnoprawnych wykazuje rezerwy wynoszące 

ok. 5,8 tys. m3/dobę. Przy poborze dopuszczalnym średnim rocznym z pozwoleń wodno 

prawnych bilans wykazuje deficyt wód wynoszący 3,9 tys. m3/dobę (tab. 6.2.2 i rys. 6.2.1). 

 

 

Rys. 6.2.1 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-
gospodarczego GL-V-A 
 
Tabela 6.2.1 Wyniki bilansu wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy – rejon wodno-
gospodarczy Gl-V-A 

Lp Symbol Parametr Wartość Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 430,8 km
2
 

2 SQGR odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1981-2010 4,34 m
3
/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
3,75 m

3
/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
2,92 m

3
/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego qg= SQGR/AZB 317,9 mm/r 

6 Ko 
współczynnik zasobowej korekty odpływu podziemnego w 

rejonie wodno-gospodarczym 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) ieCI=IECI/AZZB 
387,93 mm/r 
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Lp Symbol Parametr Wartość Miano 

8 ζ 
współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 

podziemnego średniego rocznego QGRMAX/QGRMIN 
2,18 ( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonośnego CI =f(ζ) 5,00 lata 

10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
2,92 m

3
/s 

11 Qnh 
przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny wg metody 

Kostrzewy 
2,87 m

3
/s 

12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w zlewni bilansowej 

0,27 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej ZDZB=ZDZB/AZB 
54,71 m

3
/d*km

2
 

14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodno-gospodarczego do 

zlewni bilansowej 
1,00 ( - ) 

15 AZRWG powierzchnia rejonu wodno-gospodarczego 430,8 km
2
 

16 0.27 m
3
/s 

17 23 526.00 m
3
/d 

18 

ZDRWG 
gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w  rejonie wodno-gospodarczym 

ZDRWG=zdRWG*ARWG 
8 586 990.00 m

3
/r 

19 3 117 362.60 m
3
/r 

20 8 540.72 m
3
/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0.099 m
3
/s 

22 0.21 m
3
/s 

23 
Udśr pobór dopuszczalny średni dobowy w zlewni bilansowej 

17 752.56 m
3
/d 

24 0.17 m
3
/s 

25 
∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego 

14 985.28 m
3
/d 

 

Tabela 6.2.2 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy-
rejon wodno-gospodarczy Gl-V-A 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego rocznego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

  m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 23 526 0.27 14 985 0.17 36.30 5 773 0.07 75.46 -3 952 -0.05 116.80 

ZDg70 14 115 0.16 5 574 0.06 60.51 -3 638 -0.04 125.78 -13 363 -0.15 194.68 

ZDg95 767 0.01 -7 774 -0.09 1113.55 -16 986 -0.20 2314.61 -26 711 -0.31 3582.60 
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Analiza wyników obliczeń przedstawiona na rys. 6.2.2-6.2.7 prowadzi do szeregu 

wniosków odnośnie interpretacji kształtowania się dynamiki odpływu rzecznego oraz stanu 

rezerw i deficytów bilansowych w warunkach zróżnicowanego stopnia i sposobu 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych. 

Wykres średniego przepływu podziemnego i infiltracji efektywnej (rys. 6.2.2) 

pokazuje zróżnicowanie zasobów odnawialnych oraz przepływu podziemnego. Przepływ 

podziemny zmienia się w przedziale wartości od 2,67 do 5,81 m3/s. Najniższy przepływ 

podziemny charakteryzował rok 2008 i był wynikiem spadku przepływu trwającego od 2001 

r. Zasoby odnawialne charakteryzują się także stosunkowo dużym zróżnicowaniem od 

wartości 6,15 m3/s w roku 1992 do wartości 3,50 m3/s w roku 2009. Zasoby gwarantowane 

odpowiadają najniższemu średniemu w czasie inercji (5 lat) przepływowi podziemnemu 

(MIN(QGRg) i wynoszą one dla rejonu GL-V-A 2,92 m3/s.  

 

Rys 6.2.2. Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Kłodnicy w przekroju Gliwice oraz 
zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych. 

 

Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o bezzwrotny pobór (rys. 6.2.3) 

pokazuje, że pobór wód podziemnych aktualny i dopuszczalny pozwoleniami 

wodnoprawnymi (średniodobowy) w widocznym stopniu wpływa na średni roczny odpływ 

podziemny do rzek. W okresie posusznym w latach 2005-2008, gdzie przepływ podziemny 

zbliżony jest do przepływu nienaruszalnego pobór w wysokości dopuszczalnej pozwoleniami, 

powoduje, że nie tylko rok 2008 jest deficytowy, ale cały okres 2005-2008. Obniżenie 
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przepływu podziemnego spowodowane rzeczywistym poborem wód podziemnych dla roku 

2010 r. wyniosło 0,10 m3/s. Pobór aktualny powoduje przekroczenie wartości przepływu 

nienaruszalnego równego 0,27 m3/s w 2008 roku.  

 

Rys 6.2.3. Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Gliwice skorygowany o wpływ 
bezzwrotnego poboru z ujęć wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym Gl-V-A. 

 

Wykresy przepływu podziemnego skorygowanego o wpływ poboru z ujęć wód 

podziemnych oraz  ilość odprowadzonych ścieków w wysokości 0,25U (poboru) i 0,75U 

(rys. 6.2.4, 6.2.5) nie zmieniają istotnie sytuacji w okresie posusznym 2005-2008. Zrzut w tej 

wysokości pozwala jedynie na zlikwidowanie deficytu wody przy poborach dopuszczalnych 

pozwoleniami w latach 2005-2007. Rok 2008 nadal jest deficytowy. Natomiast rzeczywisty 

zrzut ścieków (wraz z poborem aktualnym) powoduje podwyższenie przepływu podziemnego 

o wartość średnią dla lat 1981-2010 równą 2,3 m3/s. Tym samym znika problem deficytu 

przepływu. 
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Rys. 6.2.4 Przepływ podziemny Kłodnica w przekroju Gliwice skorygowany o wpływ poboru 
z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości 0,25U w rejonie wodno-gospodarczym Gl-
V-A. 

 

 

Rys. 6.2.5 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Gliwice skorygowany o wpływ poboru 
z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości rzeczywistej oraz 0,75U w rejonie wodno-
gospodarczym Gl-V-A. 
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Dla oceny aktualnego stanu ilościowego w rejonie wodno-gospodarczym Gl-V-A 

ważne są również przekształcenia przepływów niskich oraz średnich spowodowane 

zagospodarowaniem wód podziemnych. Poddane analizie przepływy najniższe NQ roczne w 

warunkach ich kształtowania przez pobór średniodobowy dopuszczalny oraz zrzut ścieków 

wskazują na to, że pobór bezzwrotny (nie kompensowany zrzutem ścieków) obniża ten 

przepływ średnio w latach 1981-2010 o 0,13 m3/s, dla roku 2010 o 0,17 m3/s. W takich 

warunkach przepływ nienaruszalny został przekroczony w latach 1999, oraz 2003-2009. 

Należy zauważyć, że niewysoki pobór nie wpływa na obecność lub zanik deficytu przepływu. 

Analogicznie, zrzut ścieków w ilości zarówno 0,25U jak i 0,75U nie powoduje poprawy 

sytuacji. W warunkach przepływu średniego SQ pobór bezzwrotny nie obniża przepływu SQ 

poniżej wartości przepływu nienaruszalnego. 

 

 

Rys. 6.2.6 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ najniższy roczny NQ na rzece Kłodnicy w przekroju Gliwice 
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Rys. 6.2.7 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ średni  roczny SQ na rzece Kłodnicy w przekroju Gliwice 
 

6.2.2. Zasoby wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym Gl – V - B1 

 
Stan ilościowy zasobów wodnych 

Rejon wodno-gospodarczy Gl-V-B1 obejmuje zlewnię różnicową Kłodnicy od 

wodowskazu Gliwice do przekroju obliczeniowego na jazie Pławniowice.  

Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich 

rocznych wynoszące ζ = 2,17, które wyznacza 5-letnie opóźnienie czasowe CI reakcji 

hydrodynamicznej systemu wodonośnego zlewni Kłodnicy na wymuszenia zewnętrzne 

(zmiany zasilania i poboru). 

Przepływ nienaruszalny Kłodnicy w przekroju Pławniowice, ze względu na wysokie, 

wyrównywane przez zrzuty kopalniane oraz komunalne przepływy najniższe oraz rozdział 

wód Kłodnicy i kanału Gliwickiego, został skorygowany tak, aby odzwierciedlać udział 

zasilania podziemnego wydzielonego na utrzymanie przepływu podziemnego. Został 

obliczony w wysokości 1,05 m3/s.  

Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w kolejnych przesuwanych 5-letnich 

odcinkach czasu inercji CI jest przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 1,94 m3/s. 

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni Kłodnicy w przekroju 
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Pławniowice, wyznaczone jako średnie 5-letnie przepływy podziemne, są zmienne dla okresu 

lat 1981- 2010 w przedziale wartości od 2,33 do 4,10 m3/s (201 536–353 894 m3/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania (odpowiadające zasobom 

dyspozycyjnym z dokumentacji hydrogeologicznej) w zlewni Kłodnicy w przekroju 

Pławniowice o powierzchni AZZB=319,5 km2 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDZB=0,67m3/s (57 487 m3/d=21,0 mln m3/rok) przy module zdZB=179,92 m3/d·km2. 

 
Rezerwy i deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

Bilans wodno-gospodarczy dla rejonu Gl-V-B1 przeprowadzony dla aktualnego stanu 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 10,4 tys. 

m3/dobę (6,1 tys. przy uwzględnieniu odwodnień kopalnianych). Wynikają one z poboru 

aktualnego (2010 r.), ocenionego na 18,7 mln m3/rok =51,2 tys. m3/dobę. Bilans wodno-

gospodarczy zlewni Kłodnicy przeprowadzony dla wykorzystania zasobów wód podziemnych 

w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej z pozwoleń wodnoprawnych wykazuje deficyty 

wynoszące ok. –39,5 tys. m3/dobę (-43,4 tys. m3/dobę przy uwzględnieniu odwodnień 

górniczych). Pobór średni roczny z pozwoleń wodnoprawnych wykazuje deficyty wynoszące 

również  –39,5 tys. m3/dobę. 

 

Rys. 6.2.8 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-
gospodarczego Gl-V-B1 
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Tabela 6.2.3 Wyniki bilansu wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy – rejon wodno-
gospodarczy Gl-V-B1 

Lp Symbol Parametr Wartość Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 319,5 km
2
 

2 SQGR odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1981-2010 2,89 m
3
/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
2,50 m

3
/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
1,94 m

3
/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego qg= SQGR/AZB 285,4 mm/r 

6 Ko 
współczynnik zasobowej korekty odpływu podziemnego w 

rejonie wodno-gospodarczym 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) ieCI=IECI/AZZB 
348,29 mm/r 

8 ζ 
współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 

podziemnego średniego rocznego QGRMAX/QGRMIN 
2,17 ( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonośnego CI =f(ζ) 5,00 lata 

10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
1,94 m

3
/s 

11 Qnh 
przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny wg metody 

Kostrzewy 
1,05 m

3
/s 

12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w zlewni bilansowej 

0,67 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej ZDZB=ZDZB/AZB 
179,92 m

3
/d*km

2
 

14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodno-gospodarczego do 

zlewni bilansowej 
1,00 ( - ) 

15 AZRWG powierzchnia rejonu wodno-gospodarczego 319,5 km
2
 

16 0,66 m
3
/s 

17 57 304,00 m
3
/d 

18 

ZDRWG 
gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w  rejonie wodno-gospodarczym 

ZDRWG=zdRWG*ARWG 
20 915 960,00 m

3
/r 

19 17 129 194,40 m
3
/r 

20 46 929,30 m
3
/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0,543 m
3
/s 

22 1,12 m
3
/s 

23 
Udśr pobór dopuszczalny średni dobowy w zlewni bilansowej 

96 792,27 m
3
/d 

24 0,12 m
3
/s 

25 
∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego 

10 374,70 m
3
/d 
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Tabela 6.2.4 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy -
rejon wodno-gospodarczy Gl-V-B1 

 

Analiza wyników obliczeń przedstawiona na wykresach (rys. 6.2.9-14) prowadzi do 

szeregu wniosków odnośnie interpretacji kształtowania się dynamiki odpływu rzecznego oraz 

stanu rezerw i deficytów bilansowych w warunkach zróżnicowanego stopnia i sposobu 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych. 

Wykres średniego przepływu podziemnego i infiltracji efektywnej (rys. 6.2.9) 

pokazuje zróżnicowanie zasobów odnawialnych oraz przepływu podziemnego. Przepływ 

podziemny zmienia się w przedziale wartości od 1,78 do 3,88 m3/s. Najniższy przepływ 

podziemny charakteryzował rok 2008 i był wynikiem spadku przepływu trwającego od 2002 

r. Zasoby odnawialne charakteryzują się także stosunkowo dużym zróżnicowaniem od 

wartości 4,10 m3/s w roku 1992 do wartości 2,33 m3/s w roku 2009. Zasoby gwarantowane 

odpowiadają najniższemu średniemu w czasie inercji (5 lat) przepływowi podziemnemu 

(MIN(QGRg) i wynoszą one dla rejonu Gl-V-B1 1,94 m3/s. 

Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o bezzwrotny pobór (rys.. 6.2.10) 

pokazuje, że pobór wód podziemnych aktualny i dopuszczalny pozwoleniami 

wodnoprawnymi (średniodobowy) w wyraźnym stopniu wpływa na średni roczny odpływ 

podziemny do rzek. Obniżenie przepływu podziemnego spowodowane rzeczywistym 

poborem wód podziemnych dla roku 2010 r. wyniosło 0,43 m3/s. Pobór aktualny nie 

powoduje przekroczenia wartości przepływu nienaruszalnego równego 1,05 m3/s. Pobór 

dopuszczalny pozwoleniami wodno prawnymi powoduje nieznaczne przekroczenie 

przepływu nienaruszalnego w 2008 r. W obserwowanym wieloleciu można zauważyć 

stopniowo ale stale obniżającą się wielkość przepływu wód podziemnych w rejonie 

bilansowym G-V- B1. 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
średnio 

rocznego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s  m

3
/d m

3
/s m

3
/d 

ZDg50 57 304 0,66 10 374,70 0,12 81,64 -39 488,27 -0,46 168,91 
-39 

500,27 
-0,46 168,93 

ZDg70 45 100 0,52 -1 829,41 -0,02 103,73 -51 692,38 -0,60 214,62 
-51 

704,38 
-0,60 214,64 

ZDg95 27 812 0,32 -19 117,41 -0,22 168,21 -68 980,38 -0,80 348,02 
-68 

992,38 
-0,80 348,07 
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Rys. 6.2.9 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Kłodnicy w przekroju Pławniowice 
oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych. 
 

 
Rys. 6.2.10 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Pławniowice skorygowany o wpływ 
bezzwrotnego poboru z ujęć wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym Gl-V-B1. 
 

Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o wpływ poboru z ujęć wód 

podziemnych oraz ilość odprowadzonych ścieków w wysokości 0,25U (poboru) (rys. 6.2.11) 

pokazuje, że już zrzut ścieków w tej wysokości likwiduje deficyt w wielkości przepływu 
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podziemnego. Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o wpływ poboru wody 

podziemnej oraz ilość odprowadzonych ścieków w wysokości 0,75U (rys. 6.2.12) eliminuje 

problem przekraczania przepływu nienaruszalnego. Pobór aktualny z uwzględnieniem 

rzeczywistego zrzutu ścieków powoduje obniżenie przepływu podziemnego o wartość średnią 

dla lat 1986-2010 równą 0,37 m3/s, a dla roku 2010 o 0,49 m3/s. Nie powoduje to jednak 

obniżenia przepływu poniżej wartości nienaruszalnej.  

 

Rys. 6.2.11 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Pławniowice skorygowany o wpływ 
poboru z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości 0,25U w rejonie wodno-
gospodarczym Gl-V-B1. 
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Rys. 6.2.12 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Pławniowice skorygowany o wpływ 
poboru z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości rzeczywistej oraz 0,75U w rejonie 
wodno-gospodarczym Gl-V-B1. 
 

Dla oceny aktualnego stanu ilościowego w rejonie wodno-gospodarczym Gl-V-B1 

ważne są również przekształcenia przepływów niskich oraz średnich spowodowane 

zagospodarowaniem wód podziemnych. Poddane analizie przepływy najniższe NQ roczne w 

warunkach ich kształtowania przez pobór średniodobowy dopuszczalny oraz zrzut ścieków 

wskazują na to, że pobór bezzwrotny (nie kompensowany zrzutem ścieków) obniża ten 

przepływ średnio w latach 1981-2010 o 0,69 m3/s, dla roku 2010 o 0,91 m3/s. W takich 

warunkach przepływ nienaruszalny został przekroczony od roku 2003 do 2010. Zrzut ścieków 

w ilości 0,25U powoduje, że obniżenie to średnio zmniejsza się do wartości 0,41 m3/s i 

eliminuje deficyty w przepływie. Pobór skorygowany zrzutem ścieków w ilości 0,75U nie 

powoduje przekroczenia przez przepływ NQ wartości przepływu nienaruszalnego, a nawet 

przewyższa przepływ quasinaturalny. W warunkach przepływu średniego SQ pobór 

bezzwrotny nie obniża przepływu SQ poniżej wartości przepływu nienaruszalnego. 
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Rys. 6.2.13 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ najniższy roczny NQ na rzece Kłodnicy w przekroju Pławniowice 
 

 
Rys. 6.2.14 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ średni  roczny SQ na rzece Kłodnicy w przekroju Pławniowice 
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6.2.3. Zasoby wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym Gl – V – B2 

 

Stan ilościowy zasobów wodnych 

Rejon wodno-gospodarczy Gl-V-B2 obejmuje zlewnię różnicową Kłodnicy od jazu 

Pławniowice do przekroju ujściowego oraz zlewnię kanału Gliwickiego. Obliczenia 

bilansowe były prowadzone dla zlewni różnicowej Kłodnicy od jazu Pławniowice do 

wodowskazu Lenartowice.  

Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich 

rocznych wynoszące ζ = 4,43, które wyznacza roczne opóźnienie czasowe CI reakcji 

hydrodynamicznej systemu wodonośnego zlewni Kłodnicy na wymuszenia zewnętrzne 

(zmiany zasilania i poboru). 

Przepływy poniżej jazu Pławniowice, ze względu na rozdział wod Kłodnicy i kanału 

Gliwickiego oraz złożoną gospodarkę zbiornikową jest zdecydowanie niższy niż w górnych 

odcinkach Kłodnicy. Dodatkowo przepływ w Kłodnicy jest regulowany na tym jazie i nie 

przekracza 15 m3/s. Przepływ nienaruszalny Kłodnicy w przekroju Lenartowice został 

skorygowany tak, aby odzwierciedlać udział zasilania podziemnego wydzielonego na 

utrzymanie przepływu podziemnego. Został obliczony w wysokości 0,27 m3/s.  

Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w kolejnych przesuwanych 

rocznych odcinkach czasu inercji CI jest przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 

0,32 m3/s.  

Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany – 

penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni Kłodnicy w przekroju 

Lenartowice, wyznaczone jako średnie roczne przepływy podziemne, są zmienne dla okresu 

lat 1981- 2010 w przedziale wartości od 0,38 do 1,68 m3/s (32 832–145 152 m3/d). 

Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania (odpowiadające zasobom 

dyspozycyjnym z dokumentacji hydrogeologicznej) w zlewni Kłodnicy w przekroju 

Lenartowice o powierzchni AZZB=340,53 km2 ustalono jako gwarantowane w ilości 

ZDZB=0,70 m3/s (60 587 m3/d=22,2 mln m3/rok) przy module zdZB=178,71 m3/d·km2. Tak 

ustalone zasoby są wynikową zasobów zlewni Kłodnicy oraz oszacowanych do bilansu 

zasobów zlewni kanału Gliwickiego. 

 

Rezerwy i deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

Bilans wodno-gospodarczy dla rejonu Gl-V-B2 przeprowadzony dla aktualnego stanu 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 34,9 tys. 
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m3/dobę. Wynikają one z poboru aktualnego (2010 r.), ocenionego na 4,0 mln m3/rok =10,9 

tys. m3/dobę. Bilans wodno-gospodarczy zlewni Kłodnicy przeprowadzony dla wykorzystania 

zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej z pozwoleń 

wodnoprawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 16,9 tys. m3/dobę. Pobór średni roczny 

z pozwoleń wodnoprawnych wykazuje rezerwy wynoszące 18,5 tys. m3/dobę. 

 

 
Rys. 6.2.15 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-
gospodarczego Gl-V-B2 
 
 
Tabela 6.2.5 Wyniki bilansu wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy – rejon wodno-
gospodarczy Gl-V-B2 

Lp Symbol Parametr Wartość Miano 

1 AZZB powierzchnia zlewni bilansowej 340,53 km
2
 

2 SQGR odpływ podziemny do rzeki średni w latach 1981-2010 0,87 m
3
/s 

3 QGg70 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 70% 
0,75 m

3
/s 

4 QGg95 
przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji 

czasowej 95% 
0,60 m

3
/s 

5 qg moduł odpływu podziemnego qg= SQGR/AZB 81,0 mm/r 
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Lp Symbol Parametr Wartość Miano 

6 Ko 
współczynnik zasobowej korekty odpływu podziemnego 

w rejonie wodno-gospodarczym 
1,2 ( - ) 

7 ie 
moduł odnawialności zasobów wód podziemnych 

(infiltracji efektywnej) ieCI=IECI/AZZB 
96,51 mm/r 

8 ζ 
współczynnik wieloletniej zmienności odpływu 

podziemnego średniego rocznego QGRMAX/QGRMIN 
4,43 ( - ) 

9 CI czas inercji systemu wodonośnego CI =f(ζ) 1,00 lata 

10 QGg 
odpływ podziemny średni gwarantowany w wieloleciu 

QGg=MIN(QGRg) 
0,32 m

3
/s 

11 Qnh 
przepływ nienaruszalny hydrobiologiczny wg metody 

Kostrzewy 
0,27 m

3
/s 

12 ZDZB 
zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w  zlewni bilansowej 

0,53 m3/s 

13 zdZB 
moduł zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania w zlewni bilansowej ZDZB=ZDZB/AZB 
134,94 m

3
/d*km

2
 

14 AZRWG/AZZB 
stosunek powierzchni rejonu wodno-gospodarczego do 

zlewni bilansowej 
1,11 ( - ) 

15 AZRWG powierzchnia rejonu wodno-gospodarczego 379,6 km
2
 

16 0,59 m
3
/s 

17 51 221,98 m
3
/d 

18 

ZDRWG 
gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania w  rejonie wodno-gospodarczym 

ZDRWG=zdRWG*AZRWG 

18 696 021,79 m
3
/r 

19 3 998 251,00 m
3
/r 

20 10 954,11 m
3
/d 

21 

UPa pobór aktualny w rejonie wodno-gospodarczym 

0,127 m
3
/s 

22 0,34 m
3
/s 

23 

Udśr pobór dopuszczalny średni dobowy w zlewni bilansowej 

29 067,04 m
3
/d 

24 0,47 m
3
/s 

25 

∆ZDA wynik bilansu stanu aktualnego 

40 267,87 m
3
/d 
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Tabela 6.2.6 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy -
rejon wodno-gospodarczy Gl-V-B2 

 

Analiza wyników obliczeń przedstawiona na wykresach (rys. 6.2.16-21)  prowadzi do 

szeregu wniosków odnośnie interpretacji kształtowania się dynamiki odpływu rzecznego oraz 

stanu rezerw i deficytów bilansowych w warunkach zróżnicowanego stopnia i sposobu 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych. 

Wykres średniego przepływu podziemnego i infiltracji efektywnej (rys.6.2.16) 

pokazuje zróżnicowanie zasobów odnawialnych oraz przepływu podziemnego. Przepływ 

podziemny zmienia się w przedziale wartości od 0,32 do 1,40 m3/s. Najniższy przepływ 

podziemny charakteryzował rok 1991 r. Najwyższy przepływ podziemny w wieloleciu 1981-

2010 zanotowano w 1981 r. i wyniósł on 1,40 m3/s . Zasoby odnawialne charakteryzują się 

zróżnicowaniem od wartości 1,68 m3/s w roku 1982 do wartości 0,38 m3/s w roku 1992. 

Zasoby gwarantowane odpowiadają najniższemu średniemu w czasie inercji (1 rok) 

przepływowi podziemnemu (MIN(QGRg) i wynoszą one dla rejonu Gl-V-B2 0,32 m3/s. 

 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobó
w 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalneg
o średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobó
w 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
rocznego 

Stopień 
wykorzystani
a zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 45 950 0.53 34 996 0.41 23.84 16 883 0.20 63.26 18 550 0.21 59.63 

ZDg70 36 094 0.42 25 140 0.29 30.35 7 027 0.08 80.53 8 694 0.10 75.91 

ZDg95 24 693 0.29 13 739 0.16 44.36 -4 374 -0.05 117.71 -2 707 -0.03 110.96 
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Rys. 6.2.16 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Kłodnicy w przekroju Lenartowice 
oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych. 
 

Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o bezzwrotny pobór (rys. 6.2.17) 

pokazuje, że pobór wód podziemnych aktualny i dopuszczalny pozwoleniami 

wodnoprawnymi (średniodobowy) w wyraźnym stopniu wpływa na średni roczny odpływ 

podziemny do rzek. Obniżenie przepływu podziemnego spowodowane rzeczywistym 

poborem wód podziemnych dla roku 2010 r. wyniosło 0,12 m3/s. Pobór aktualny nie 

powoduje przekroczenia wartości przepływu nienaruszalnego równego 0,27 m3/s. Pobór 

dopuszczony pozwoleniami wodno prawnymi powoduje deficyt przepływu poniżej poziomu 

nienaruszalnego dla lat 1991-1992 i 2004-2005.  

 
Rys. 6.2.17 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Lenartowice skorygowany o wpływ 
bezzwrotnego poboru z ujęć wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym Gl-V-B2. 
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Wykres przepływu podziemnego skorygowanego o wpływ poboru z ujęć wód 

podziemnych oraz o ilość odprowadzonych ścieków w wysokości 0,25U (poboru) pokazuje, 

że taka wielkość zasilania ze ścieków powoduje w dalszym ciągu przekroczenie przepływu 

nienaruszalnego w przypadku poboru dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi. 

Przekroczenie to występuje w latach 1992 i 2004-2005 i wynosi maksymalnie 0,1 m3/s. 

Przepływ podziemny skorygowany o pobór aktualny oraz zrzut ścieków w wielkości 0,25U 

jest dla całego 30-lecia wyższy niż przepływ nienaruszalny. Wykres przepływu podziemnego 

skorygowanego o wpływ poboru wody podziemnej oraz o ilość odprowadzonych ścieków w 

wysokości 0,75U eliminuje problem przekraczania przepływu nienaruszalnego. W przypadku 

poboru aktualnego oraz zrzutu ścieków w ilości 0,75U przepływ podziemny jest średnio 

obniżany o 0,02 m3/s (dla roku 2010-obniżenie przepływu o również 0,02 m3/s) natomiast w 

przypadku poboru dopuszczalnego wg pozwoleń wodnoprawnych obniżenie wynosi średnio 

0,05 m3/s. Rzeczywisty zrzut ścieków (wraz z poborem aktualnym) powoduje podwyższenie 

przepływu podziemnego powyżej przepływu quasi naturalnego, o wartość średnią dla lat 

1981-2010 równą 0,1 m3/s, a dla roku 2010 o 0,09 m3/s.  

 

 
Rys. 6.2.18 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Lenartowice skorygowany o wpływ 
poboru z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości 0,25U w rejonie wodno-
gospodarczym Gl-V-B2. 
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Rys. 6.2.19 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Lenartowice skorygowany o wpływ 
poboru z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości rzeczywistej oraz 0,75U w rejonie 
wodno-gospodarczym Gl-V-B2. 
 

Dla oceny aktualnego stanu ilościowego w rejonie wodno-gospodarczym Gl-V-B2 

ważne są również przekształcenia przepływów niskich oraz średnich spowodowane 

zagospodarowaniem wód podziemnych. Poddane analizie przepływy najniższe NQ roczne w 

warunkach ich kształtowania przez pobór średniodobowy dopuszczalny oraz zrzut ścieków 

(rys.6.2.20) wskazują na to, że pobór bezzwrotny (nie kompensowany zrzutem ścieków) 

obniża ten przepływ średnio w latach 1981-2010 o 0,18 m3/s, dla roku 2010 o 0,28 m3/s. W 

takich warunkach przepływ nienaruszalny został przekroczony od roku 1983, 1991-1996, 

2003-2006. Zrzut ścieków w ilości 0,25U powoduje, że obniżenie to średnio zmniejsza się do 

wartości 0,09 m3/s, ale w dalszym ciągu jest przekraczany przepływ nienaruszalny. Pobór 

skorygowany zrzutem ścieków w ilości 0,75U powoduje, że przepływ NQ nie jest 

przekraczany w  żadnym roku, natomiast przekracza on w  całym trzydziestoleciu przepływ 

quasi naturalny – średnio o 0,07 m3/s. W warunkach przepływu średniego SQ  (rys. 6.2.21) 

przepływ nienaruszalny nie jest przekraczany.  
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Rys. 6.2.20 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ najniższy roczny NQ na rzece Kłodnicy w przekroju Lenartowice 
 

 
Rys. 6.2.21 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ średni  roczny SQ na rzece Kłodnicy w przekroju Lenartowice 
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6.3 Stan zasobów rejonów bilansowych w podziale na piętra wodonośne 

 

W zlewni Kłodnicy użytkowe zasoby wód podziemnych, zatwierdzone 

w dokumentacji zasobowej, ujmują 4 piętra wodonośne. Ich występowanie nie jest 

jednoczesne we wszystkich rejonach bilansowych. Są to: 

• rejon bilansowy A – piętro czwartorzędowe i triasowe 

• rejon bilansowy B1 – piętro czwartorzędowe, triasowe i fragmentarycznie 

trzeciorzędowe 

• rejon bilansowy B2 – piętro czwartorzędowe, trzeciorzędowe, karbońskie 

i fragmentarycznie triasowe 

 

Wody wieku górno karbońskiego i triasowego, występujące w południowo wschodniej 

części zlewni (rejon A) i drenowane przez kopalnie, ze względu na ich zły stan jakościowy 

i słabe rozpoznanie nie zostały ujęte w dokumentacji zasobowej. 

Przeprowadzony bilans wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy, ze względu na 

specyfikę ustalania zasobów dyspozycyjnych dla tego rejonu, poza bilansem ogólnym dla 

rejonu uwzględnia również podział na poszczególne piętra wodonośne. Wydaje się to o tyle 

istotne, że w bardziej wiarygodny sposób odzwierciedla rzeczywiste wykorzystanie 

dostępnych zasobów. 

 

6.3.1 Rejon wodno-gospodarczy GI – V – A 

 

W rejonie Gl-V-A zasoby wydzielono dla pięter czwartorzędowego i triasowego. 

Wyniki bilansu dla zasobów czwartorzędowych (tab. 6.3.1) przy aktualnym poborze dla 

zasobów wieloletnich wykazują rezerwy na poziomie 60%. Dla poboru dopuszczalnego 

występuje deficyt zasobów na poziomie 15%. Dla gwarancji 70% rezerwy aktualne wynoszą 

ponad 40%, pobór dopuszczalny prawie dwukrotnie przekracza zasoby. Dla gwarancji 95% 

nie ma zasobów czwartorzędowych – wykorzystanie rzędu kilkuset procent. 
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Tabela 6.3.1 Wyniki bilansu dla zasobów czwartorzędowych – rejon bilansowy Gl-V-A 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu aktualnego 

Stopień 
wykorzyst

ania 
zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego dobowego 

Stopień 
wykorzyst

ania 
zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego rocznego 

Stopień 
wykorzyst

ania 
zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 14 280 0.17 8 882.84 0.10 37.80 -2 056.69 -0.02 114.40 -2 301.93 -0.03 116.12 

ZDg70 9 438 0.11 4 040.44 0.05 57.19 -6 899.08 -0.08 173.10 -7 144.33 -0.08 175.70 

ZDg95 2 570 0.03 -2 827.16 -0.03 210.01 
-13 

766.68 
-0.16 635.67 

-14 
011.93 

-0.16 645.21 

 

Wyniki bilansu dla zasobów triasowych (tab. 6.3.2) przy aktualnym poborze dla 

zasobów wieloletnich wykazują rezerwy na poziomie 25%. Dla poboru dopuszczalnego 

występują deficyty zasobów na poziomie 200-300%. Dla gwarancji 70% i 95% nie ma 

zasobów triasowych – wykorzystanie rzędu kilkuset procent. 

 

Tabela 6.3.2 Wyniki bilansu dla zasobów triasowych – rejon bilansowy G-V-A 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
rocznego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 9 271 0.11 2 176.17 0.03 76.53 
-16 

462.20 
-0.19 277.57 

-25 
942.20 

-0.30 379.82 

ZDg70 6 127 0.07 -967.66 -0.01 115.79 
-19 

606.03 
-0.23 419.98 

-29 
086.03 

-0.34 574.71 

ZDg95 1 669 0.02 -5 426.31 -0.06 425.22 
-24 

064.68 
-0.28 1542.27 

-33 
544.68 

-0.39 2110.44 

 

Tak wysoki stopień wykorzystania zasobów przy poborze średniodobowym 

i średniorocznym dopuszczalnym wynika z uwzględnienia odwodnień górniczych nieczynnej 

kopalni KWK Rozbark, której pozwolenie obejmuje pobór ponad 11 tys. m3/d. Już ta jedna 

kopalnia powoduje deficyt zasobów. Jeśli pominąć drenaż górniczy, wynik bilansu jest taki 

jak w tabeli 6.3.3. 
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Tabela 6.3.3 Wyniki bilansu dla zasobów triasowych bez drenażu górniczego – rejon 
bilansowy G-V-A 

 

 
Zasoby 

Wynik bilansu 
stanu 

aktualnego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
rocznego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 9 271 0.11 2 176.17 0.03 76.53 -5 232.20 -0.06 156.44 -14 712.20 -0.17 258.69 

ZDg70 6 127 0.07 -967.66 -0.01 115.79 -8 376.03 -0.10 236.70 -17 856.03 -0.21 391.42 

ZDg95 1 669 0.02 -5 426.31 -0.06 425.22 
-12 

834.68 
-0.15 869.22 -22 314.68 -0.26 1437.39 

 

6.3.2 Rejon wodno-gospodarczy GI – V – B1 

W rejonie Gl-V-B1 zasoby wydzielono dla pięter czwartorzędowego, triasowego 

i fragmentarycznie trzeciorzędowego. Wyniki bilansu dla zasobów czwartorzędowych 

(tab. 6.3.4) przy aktualnym poborze dla wszystkich gwarancji wykazują rezerwy - na 

poziomie od 90 do 80%. Dla poboru dopuszczalnego występuje rezerwa 50% przy zasobach 

wieloletnich, 40% przy gwarancji 70%. Dla gwarancji 95% praktycznie wszystkie zasoby są 

wykorzystanie dla poboru dopuszczalnego. 

 
Tabela 6.3.4 Wyniki bilansu dla zasobów czwartorzędowych – rejon bilansowy G-V-B1 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu aktualnego 

Stopień 
wykorz
ystania 
zasobó

w 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalneg
o średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalneg
o średniego 

rocznego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 7 587 0.09 6 827.60 0.08 10.01 3 953.60 0.05 47.89 3 953.60 0.05 47.89 

ZDg70 5 971 0.07 5 211.79 0.06 12.72 2 337.79 0.03 60.85 2 337.79 0.03 60.85 

ZDg95 3 682 0.04 2 922.87 0.03 20.62 48.87 0.00 98.67 48.87 0.00 98.67 

 

Wyniki bilansu dla zasobów triasowych (tab. 6.3.5) pokazują, że piętro wodonośne 

jest już aktualnie w pełni eksploatowane (wykorzystanie zasobów 93%) i to tylko dla 

zasobów wieloletnich. Pobór w dowolnej wysokości przekracza wielokrotnie zasoby 

gwarantowane 70 i 95%.  
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Tabela 6.3.5 Wyniki bilansu dla zasobów triasowych – rejon bilansowy G-V-B1 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
rocznego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 49 284 0.57 3 261.79 0.04 93.38 
-45 

970.07 
-0.53 193.28 -45 982.07 -0.53 193.30 

ZDg70 38 788 0.45 -7 234.29 -0.08 118.65 
-56 

466.15 
-0.65 245.58 -56 478.15 -0.65 245.61 

ZDg95 23 919 0.28 
-22 

102.75 
-0.26 192.40 

-71 
334.60 

-0.83 398.23 -71 346.60 -0.83 398.28 

 

W obrębie rejonu wodno-gospodarczego B1 znalazł się niewielki fragment obszaru, na 

którym wydzielono zasoby dyspozycyjne trzeciorzędowe. Znajduje się tutaj również 1 ujecie 

komunalne dla miejscowości Paczyna w gminie Toszek. Poniżej przedstawiono wpływ 

użytkowania tego ujęcia na wielkość zasobów. Należy mieć jednak na uwadze, że zasoby 

w tym obszarze mają łączność hydrauliczną z rejonem B2. Stąd wyniki przedstawione w tab. 

6.3.6 są jedynie orientacyjne. 

 
Tabela 6.3.6 Wyniki bilansu dla zasobów trzeciorzędowych – rejon bilansowy G-V-B1 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 
zasobó

w 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalneg
o średniego 

rocznego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 281 0.003 -9.08 0.000 103.23 -19.00 0.00 106.76 -19.00 0.00 106.76 

ZDg70 221 0.003 -68.92 -0.001 131.16 -78.84 0.00 135.65 -78.84 0.00 135.65 

ZDg95 136 0.002 
-

153.70 
-0.002 212.70 -163.62 0.00 219.97 -163.62 0.00 219.97 

 

6.3.3 Rejon wodno-gospodarczy GI – V – B2 

 

Rejon wodno gospodarczy Gl-V-B2 obejmuje udokumentowany zasobowo obszar 

zlewni Kłodnicy od jazu Pławniowice do ujścia jak i zlewnię kanału Gliwickiego. Przy 

szacowaniu zasobów dla tego rejonu przyjęto uśrednione moduły zasobów dla rejonów I, II i 

III, wydzielonych w dokumentacji zasobowej, a sąsiadujących ze zlewnią Kanału 

Gliwickiego. 

Wyniki bilansu dla zasobów czwartorzędowych (tab. 6.3.7) przy aktualnym poborze 

dla zasobów wieloletnich wykazują wysokie rezerwy na poziomie 70%. Dla poboru 
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dopuszczalnego występuje rezerwa zasobów na poziomie 35%. Dla gwarancji 70% rezerwy 

aktualne wynoszą nieco ponad 60%, pobór dopuszczalny zmniejsza rezerwy do 15-20%. Dla 

gwarancji 95% rezerwy zasobów przy poborze aktualnym wynoszą ok. 40%. Pobór 

dopuszczalny powoduje deficyt wód podziemnych na poziomie 20-25% . 

 
Tabela 6.3.7 Wyniki bilansu dla zasobów czwartorzędowych – rejon bilansowy G-V-B2 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego dobowego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego rocznego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 31 701 0.37 21 909.52 0.25 30.89 10 465.71 0.12 66.99 11 565.22 0.13 63.52 

ZDg70 24 901 0.29 15 109.79 0.17 39.32 3 665.98 0.04 85.28 4 765.49 0.06 80.86 

ZDg95 17 036 0.20 7 244.24 0.08 57.48 -4 199.57 -0.05 124.65 -3 100.06 -0.04 118.20 

 

Wyniki bilansu dla zasobów trzeciorzędowych (tab. 6.3.8) przy aktualnym poborze dla 

wszystkich gwarancji wykazują niewielkie rezerwy (rzędu 10%) tylko w przypadku poboru 

zasobów dyspozycyjnych. Dla zasobów o gwarancji 70 i 95% występuje deficyt na poziomie 

10-65%. Dla poboru dopuszczalnego występuje wysoki deficyt zasobów rzędu 110-320%. 

 
Tabela 6.3.8 Wyniki bilansu dla zasobów trzeciorzędowych – rejon bilansowy G-V-B2 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego dobowego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

Wynik bilansu dla 
poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
rocznego 

Stopień 
wykorzy
stania 

zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 10 952 0.127 1 276.67 0.01 88.34 -13 773.04 -0.16 225.76 -12 315.76 -0.14 212.45 

ZDg70 8 603 0.100 -1 072.49 -0.01 112.47 -16 122.20 -0.19 287.41 -14 664.91 -0.17 270.47 

ZDg95 5 885 0.068 -3 789.86 -0.04 164.39 -18 839.58 -0.22 420.10 -17 382.29 -0.20 395.34 

 

W obrębie rejonu wodno-gospodarczego B2 znalazł się niewielki fragment obszaru, na 

którym wydzielono zasoby dyspozycyjne triasowe. Znajduje się tutaj również 1 ujecie 

komunalne dla miejscowości Sarnów w gminie Toszek. Poniżej przedstawiono wpływ 

użytkowania tego ujęcia na wielkość zasobów. Należy mieć jednak na uwadze, że zasoby 

w tym obszarze mają łączność hydrauliczną z rejonem B1. Stąd wyniki przedstawione w tab. 

6.3.9 są jedynie orientacyjne. 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

 

74 

 

 

Tabela 6.3.9 Wyniki bilansu dla zasobów triasowych – rejon bilansowy G-V-B2 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
rocznego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 
1 

949 
0.023 1 918.14 0.02 1.58 1 914.00 0.02 1.80 1 913.93 0.02 1.80 

ZDg70 
1 

531 
0.018 1 500.09 0.02 2.02 1 495.95 0.02 2.29 1 495.88 0.02 2.29 

ZDg95 
1 

047 
0.012 1 016.51 0.01 2.95 1 012.37 0.01 3.34 1 012.30 0.01 3.35 

 

Wyniki bilansu dla zasobów karbońskich (tab. 6.3.10) przy aktualnym poborze dla 

zasobów wieloletnich wykazują wysokie rezerwy na poziomie 75%. Dla poboru 

dopuszczalnego występuje rezerwa zasobów na poziomie 25%. Dla gwarancji 70% rezerwy 

aktualne wynoszą niecałe 70%, pobór dopuszczalny powoduje praktycznie całkowite 

wyczerpanie zasobów. Dla gwarancji 95% rezerwy zasobów przy poborze aktualnym 

wynoszą ok. 50%. Pobór dopuszczalny powoduje deficyt wód podziemnych na poziomie 30-

45% . 

 
Tabela 6.3.10 Wyniki bilansu dla zasobów karbońskich – rejon bilansowy G-V-B2 

 Zasoby 
Wynik bilansu 

stanu aktualnego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
średniego 
rocznego 

Stopień 
wykorzys

tania 
zasobów 

 m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

ZDg50 1 348 
0.01

6 
1 003 0.012 25.57 308 0.004 77.15 408 0.005 69.73 

ZDg70 1 059 
0.01

2 
714 0.008 32.55 19 0.000 98.22 119 0.001 88.77 

ZDg95 724 
0.00

8 
380 0.004 47.58 -316 -0.004 143.57 -216 -0.002 129.76 
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7 Wyniki i analiza jakościowego bilansu wód powierzchniowych 

 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych zlewni Kłodnicy został wykonany w 

zakresie BZT5, Nog, Pog oraz sumy chlorków i siarczanów w dwóch wariantach: dla wartości 

rzeczywistych zrzutów podanych w informacji urzędu marszałkowskiego z wnoszenia opłat 

za korzystanie ze środowiska oraz dla wartości zrzutów wpisanych do pozwoleń 

wodnoprawnych, a w przypadku ich braku, przyjętych z rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 i Dz. U. z 2009 r., Nr 27, poz. 169). 

Bilansem jakościowym objęto rzeki kontrolowane pod względem hydrologicznym i 

badane w ramach monitoringu w 2009 r. tj. rzekę Kłodnicę oraz jej dopływ – Bytomkę 

(WIOŚ Katowice, WIOŚ Opole). 

Bilans jakościowy przeprowadzono w profilach podłużnych wyżej wymienionych rzek 

przyjmując następujące węzłowe przekroje bilansowe: 

- źródło oraz ujście  

- miejsca ujść dopływów 

- miejsca poborów wód i zrzutu ścieków 

- przekroje wodowskazowe i monitoringowe 

- miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych 

zgodnie z kilometrażem MPHP 2010. 

 W zlewni Kłodnicy zastosowano model bilansujący ładunki analizowanych 

zanieczyszczeń wzdłuż biegu rzeki od źródeł do ujścia. Model bilansu jakościowego ma 

charakter statyczny i jest sporządzony oparciu o przepływ miarodajny tj. przepływ 

gwarantowany o gwarancji 90% z wybranego dla bilansu ilościowego wielolecia 1981 – 2011 

oraz stężenie miarodajne dla punktów monitoringowych tj. wartości średnio rocznej stężenia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, 

poz. 1545) [Tyszewski, 2008]. 

 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). 
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W przypadku gdy wielkość prowadzonego ładunku przekracza wartość dopuszczalną dla 

stanu dobrego obliczono wielkość ładunku, o którą należy zredukować ładunek wprowadzany 

w analizowanej zlewni aby zapewnić osiągnięcie stanu dobrego. 

 W bilansie opartym na wielkościach rzeczywistych odprowadzanych ścieków przyjęto 

wielkości zrzutów, wartości wskaźnika BZT5, wartości stężeń azotu ogólnego i fosforu 

ogólnego oraz chlorków i siarczanów podane dla 2010 r. (baza danych Urzędu 

Marszałkowskiego - 2010 r.). 

 W bilansie opartym na wartościach zrzutów ścieków z pozwoleń wodnoprawnych, 

przy założeniu niezmiennych wartości ładunków ze źródeł obszarowych i rozproszonych, 

policzono ładunek całkowity jaki prowadzony byłby z wodami cieków. Ponadto policzono 

stężenia analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach monitoringowych jakie odpowiadałyby 

tym ładunkom (wartość średnioroczna). 

 Wszystkie tabele bilansowe zawarte są w Załączniku. 

 Prezentacją graficzną wykonanych bilansów jakościowych są profile hydrochemiczne 

przedstawiające rozkład ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia (BZT5, Nog i 

Pog) w profilu podłużnym rzeki. 

 

7.1 Kłodnica  

 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów były wyniki monitoringu Kłodnicy prowadzonego przez WIOŚ w 

Katowicach i Opolu w 2009 r. w następujących przekrojach monitoringowych: 

 - Kłodnica poniżej ujścia Jamny 

 - Kłodnica wpływ do zbiornika Dzierżono Duże 

 - Kłodnica ujście. 

Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na 2010 r. 

Wyniki obliczeń bilansowych dla wartości rzeczywistych zestawiono w tabelach 7.1.1., 

7.1.2., 7.1.3. i 7.1.4 odpowiednio dla BZT5, Nog, Pog i zasolenia (Cl+SO4).  

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 

ścieków można stwierdzić, że Kłodnica posiada niewielką chłonność (nieznaczącą) dla 

substancji organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5 w górnym biegu od 

dopływu Ślepotka do Dopływu spod Kochłowic oraz znaczącą chłonność (na poziomie 

wartości ładunku całkowitego) na odcinku od Dopływu z Reczyc Śląskich do ujścia do Odry.  

Na pozostałych odcinkach rzeka nie posiada zdolności chłonnej. Na odcinku od źródeł do 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

 

77 

 

Ślepotki należy zredukować ładunek stanowiący ok. połowy ładunku całkowitego 

prowadzonego z wodami rzeki. Na odcinku rzeki od Dopływu spod Kochłowic do ujścia 

Dopływu z Reczyc Śląskich wartość ładunku do zredukowania od ok. 20% wartości ładunku 

całkowitego (do ujścia Promnej) do ok. 50 % wartości ładunku całkowitego (do ujścia 

Dopływu z Reczyc Śląskich. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu 

dobrego na odcinkach rzeki od przekroju powyżej ujścia Ślepotki do ujścia Bielszowickiego 

Potoku oraz od ujścia Bytomki do ujścia do Odry, co świadczy o chłonność rzeki na tych 

odcinkach dla tego zanieczyszczenia. Na tych odcinkach rzeka może przyjąć ładunek azotu 

ogólnego stanowiący od ok. 10% do ok. 80% wielkość ładunku całkowitego prowadzonego z 

wodami Kłodnicy. W górnym odcinku rzeki od źródeł do przekroju powyżej Ślepotki i od 

ujścia Bielszowickiego Potoku do ujścia Bytomki należy zredukować ładunek azotu o wartość 

stanowiącą  średnio ok. 10 % ładunku całkowitego.  

Ładunek fosforu całkowitego kształtuje się na poziomie wyższym od wymaganego dla 

stanu dobrego na całym biegu rzeki tj. istnieje chłonność, za wyjątkiem krótkiego, ujściowego 

odcinka rzeki ok. 2 km (od przekroju monitoringowego Kłodnica ujście do ujścia). Wielkość 

ładunku fosforu, który należałoby zredukować kształtuje się różnie od ok. 10 % do ok. 70 % 

ładunku całkowitego. 

Nie udało się zbilansować zasolenia (sumy chlorków i siarczanów) w wodach 

Kłodnicy ponieważ wykazany rzeczywisty ładunek wprowadzany ze ściekami do rzeki jest 

10-cio krotnie większy od średniego rocznego stężenia stwierdzonego na podstawie 

monitoringu jakości wód prowadzonego przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 

Środowiska w analizowanych przekrojach monitoringowych. 

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 

wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5, Nog, Pog oraz 

Cl, SO4 lub Cl+SO4 w ściekach określone w pozwoleniach wodnoprawnych. W przypadku 

braku w pozwoleniach wodnoprawnych wartości granicznych BZT5, Nog i Pog dla ścieków 

komunalnych przyjęto wartości dopuszczalne z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 i Dz. U. z 2009 r., Nr 27, poz. 169). 

W ramach bilansu policzono ładunek całkowity w profilu podłużnym rzeki i obliczono 

wartości stężeń analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach monitoringowych. Określono 

chłonność rzeki dla tego wariantu. 

Wyniki bilansu dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych przedstawiono w tabelach 7.1.5., 

7.1.6. i 7.1.7 odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog.  
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W przypadku BZT5 Kłodnica wykazuje chłonności na odcinku od przekroju poniżej 

zbiornika Dzierżno Duże do ujścia do Odry. Wielkość chłonności jest na poziomie ok. 50 % 

ładunku całkowitego. Na odcinku od źródeł do zbiornika Dzierżno Duże należy zredukować 

ładunek BZT5 o wielkość stanowiącą od ok. 40 % do 60 % wielkości ładunku całkowitego 

prowadzonego z wodami rzeki. 

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego ładunku 

całkowitego  przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym Kłodnica poniżej ujścia Jamny – 6,88 mg/l 

o na stanowisku monitoringowym Kłodnica wpływ do zbiornika Dzierżono Duże – 9,24 

mg/l 

o na stanowisku monitoringowym Kłodnica ujście  – 3,83 mg/l (klasa II). 

W dwóch przekrojach wartości BZT5 przyjmują wartości dla stanu poniżej dobrego. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu 

dobrego na odcinkach rzeki od przekroju powyżej ujścia Ślepotki do ujścia Bielszowickiego 

Potoku oraz od ujścia Bytomki do ujścia do Odry, co świadczy o chłonność rzeki na tych 

odcinkach dla tego zanieczyszczenia. Na tych odcinkach rzeka może przyjąć ładunek azotu 

ogólnego stanowiący od ok. 10% do ok. 80% wielkość ładunku całkowitego prowadzonego z 

wodami Kłodnicy. W górnym odcinku rzeki od źródeł do przekroju powyżej Ślepotki i od 

ujścia Bielszowickiego Potoku do ujścia Bytomki należy zredukować ładunek azotu o wartość 

stanowiącą  średnio ok. 10 % ładunku całkowitego. 

Obliczone stężenia azotu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych 

przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym Kłodnica poniżej ujścia Jamny – 7,44 mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym Kłodnica wpływ do zbiornika Dzierżono Duże – 7,79 

mg/l (klasa II) 

o na stanowisku monitoringowym Kłodnica ujście  – 5,46 mg/l (klasa I). 

 Ładunek fosforu całkowitego kształtuje się na poziomie wyższym od wymaganego dla 

stanu dobrego na całej długości rzeki od źródeł do ujścia do Odry. Wielkość ładunku jaki 

należy zredukować kształtuje się na poziomie od ok. 30 % do ok. 70 % ładunku całkowitego. 

Obliczone stężenia fosforu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych 

przyjmują następujące wartości: 

o na stanowisku monitoringowym Kłodnica poniżej ujścia Jamny – 1,144 mg/l 

o na stanowisku monitoringowym Kłodnica wpływ do zbiornika Dzierżono Duże – 

1,548 mg/l 
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o na stanowisku monitoringowym Kłodnica ujście  – 0,619 mg/l. 

We wszystkich przekrojach monitoringowych stężenie fosforu ogólnego przyjmuje wartości 

dla stanu poniżej dobrego. 

 Nie wykonano obliczeń bilansowych dla sumy chlorków i siarczanów według danych 

z pozwoleń wodnoprawnych ponieważ nie możliwe było zbilansowanie ładunku sumy 

chlorków i siarczanów w profilu podłużnym rzeki dla rzeczywistych wielkości zrzutów. 

 

7.2 Bytomka 

 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach 

rzeczywistych zrzutów Bytomki były policzone wartości średnioroczne z wyników 

monitoringowych z 2009 r. w przekroju ujściowym do Kłodnicy (WIOŚ Katowice). 

Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na 2010 r.  

Wyniki bilansu dla wartości rzeczywistych zrzutów zestawiono w tabelach 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3 

i 7.2.4. odpowiednio dla BZT5, Nog, Pog i zasolenia (Cl+SO4). 

Na podstawie wyników bilansu można stwierdzić, że nie istnieje chłonność na całej 

długości Bytomki w zakresie zawartości w wodzie rzecznej związków organicznych 

określanych wskaźnikiem BZT5, fosforu ogólnego i sumy chlorków, i siarczanów, za 

wyjątkiem odcinka źródłowego na wysokości zrzutu ścieków z Elektrociepłowni 

„SZOMBIERKI”, gdzie wykazana jest chłonność dla BZT5 i zasolenia . Wielkość redukcji 

ładunku zanieczyszczeń jest na poziomie: 

- dla BZT5 – ok. 26 % - 50 % ładunku całkowitego, 

- dla fosforu ogólnego – ok. 12 % - 75 %, 

- dla sumy chlorków i siarczanów – ok. 50 % - 80 %. 

W przypadku azotu ogólnego rzeka jest chłonna prawie na całej długości. Wielkość 

chłonności wynosi średnio ok. 30 % ładunku całkowitego prowadzonego z wodami Bytomki. 

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 

wodnoprawnych była wielkość zrzutu ścieków podana w pozwoleniach wodnoprawnych oraz 

w przypadku ścieków komunalnych, dla których nie podano wartości granicznych przyjęto 

dopuszczalne stężenia BZT5, Nog i Pog  w ściekach z rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 i Dz. U. z 2009 r., Nr 27, poz. 169). 

Wyniki bilansu dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych zestawiono w tabelach 7.2.5., 7.2.6., 

7.2.7. i 7.2.8. odpowiednio dla BZT5, Nog, Pog i zasolenia (Cl+SO4). 
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 Na podstawie wyników bilansu można stwierdzić, że Bytomka wykazuje się 

zdolnością chłonną dla azotu ogólnego na następujących odcinkach rzeki: od przekroju zrzutu 

ścieków z Elektrociepłowni „SZOMBIERKI” do przekroju zrzutu ścieków z RSK 

Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń (km 15,80), od przekroju zrzutu ścieków z 

TERMA-DOM ZABRZE do SRK Czok Pstrowski oraz w przekroju powyżej ujścia Potoku 

Żernickiego. Natomiast należy zredukować ładunek azotu ogólnego na: krótkim odcinku 

źródłowym do przekroju zrzutu ścieków z Kompanii Węglowej Zakładu Górniczego Centrum 

(redukcja ładunku ok. 40 % wartości ładunku całkowitego), od przekroju zrzutu ścieków z 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej do przekroju zrzutu ścieków z 

RSK Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń (km 10,60) – redukcja na poziomie ok. 10 % 

oraz w przekroju zrzutu ścieków z Zabrzańskiego przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Zabrzu – ok. 4 %. 

Natomiast Bytomka nie jest chłonna w zakresie zawartości w wodzie rzecznej 

związków organicznych określanych wskaźnikiem BZT5, fosforu ogólnego i sumy chlorków, 

i siarczanów na całej swojej długości, za wyjątkiem odcinka źródłowego na wysokości zrzutu 

ścieków z Elektrociepłowni „SZOMBIERKI”, gdzie wykazana jest chłonność dla BZT5 i 

zasolenia . Wielkość redukcji ładunku zanieczyszczeń jest na poziomie: 

- dla BZT5 – ok. 25 % - 45 % ładunku całkowitego, 

- dla fosforu ogólnego – ok. 10 % - 75 %, 

- dla sumy chlorków i siarczanów – ok. 45 % - 80 %. 

Obliczone w przekroju monitoringowym (ujście do Kłodnicy) wartości stężeń wynoszą dla: 

o BZT5 – 11,0 mg/l (poniżej stanu dobrego) 

o Nog – 11,08 mg/l (poniżej stanu dobrego) 

o Pog – 3,46 mg/l poniżej stanu dobrego) 

o Suma chlorków i siarczanów  - 3896 mg/l (poniżej stanu dobrego). 

W przekroju ujścia Bytomki do Kłodnicy analizowane wskaźniki zanieczyszczenia osiągają 

wartości poniżej stanu dobrego. 

 

7.3 Podsumowanie 

 

Na podstawie bilansu jakościowego określono chłonność wód powierzchniowych w 

zlewni rzeki Kłodnicy w dwóch wariantach: dla wartości rzeczywistych zrzutów ścieków i dla 

wartości podanych w pozwoleniach wodnoprawnych. 
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W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych zrzutów 

stwierdzono, że : 

- rzeka Kłodnica: 

o posiada niewielką chłonność (nieznaczącą) dla substancji organicznych 

charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5 w górnym biegu od dopływu Ślepotka do 

Dopływu spod Kochłowic oraz znaczącą chłonność (na poziomie wartości ładunku 

całkowitego) na odcinku od Dopływu z Reczyc Śląskich do ujścia do Odry, 

o jest chłonna dla azotu ogólnego - od przekroju powyżej ujścia Ślepotki do ujścia 

Bielszowickiego Potoku oraz od ujścia Bytomki do ujścia do Odry, 

o istnieje chłonność dla ładunku fosforu całkowitego, który kształtuje się na poziomie 

wyższym od wymaganego dla stanu dobrego na krótkim, ujściowym odcinku rzeki ok. 

2 km od przekroju monitoringowego Kłodnica ujście do ujścia do Odry; 

- rzeka Bytomka (dopływ Kłodnicy): 

o dla BZT5 i zasolenia wykazuje chłonność na krótkim odcinku źródłowym na 

wysokości zrzutu ścieków z Elektrociepłowni „SZOMBIERKI”, 

o jest chłonna dla azotu ogólnego prawie na całej długości rzeki za wyjątkiem przekroju 

zrzutu ścieków z Kompanii Węglowej Zakładu Górniczego Centrum w Bytomiu 

(odcinek źródłowy), 

o wykazuje całkowity brak chłonności na całej długości rzeki dla fosforu ogólnego. 

 

 W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 

stwierdzono, że: 

- rzeka Kłodnica: 

o przypadku BZT5 wykazuje chłonności na odcinku od przekroju poniżej zbiornika 

Dzierżno Duże do ujścia do Odry, 

o jest chłonna dla azotu ogólnego, którego ładunek nie przekracza wartości 

dopuszczalnej dla stanu dobrego na odcinkach rzeki od przekroju powyżej ujścia 

Ślepotki do ujścia Bielszowickiego Potoku oraz od ujścia Bytomki do ujścia do Odry, 

o wykazuje całkowity brak chłonności na całej długości rzeki dla fosforu ogólnego. 

- rzeka Bytomka (dopływ Kłodnicy); 

o jest chłonna dla BZT5 i zasolenia na odcinku źródłowym na wysokości zrzutu ścieków 

z Elektrociepłowni „SZOMBIERKI”,  

o dla azotu ogólnego – jest chłonna od przekroju zrzutu ścieków z Elektrociepłowni 

„SZOMBIERKI” do przekroju zrzutu ścieków z RSK Centralnego Zakładu 
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Odwadniania Kopalń (km 15,80), od przekroju zrzutu ścieków z TERMA-DOM 

ZABRZE do SRK Czok Pstrowski oraz w przekroju powyżej ujścia Potoku 

Żernickiego, 

o wykazuje całkowity brak chłonności na całej długości rzeki dla fosforu ogólnego. 

 

 W bilansie jakościowym określono wielkość ładunku analizowanych zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł obszarowych i rozproszonych w przekrojach monitoringowych i 

przekrojach zlewni różnicowych. Na ładunek obszarowy składa się m.in. ładunek naturalny, 

ładunek pochodzący z rolnictwa, ładunek z nieuporządkowanej gospodarki wodnościekowej 

w zlewni, z opadów atmosferycznych oraz przede wszystkim w tym przypadku pochodzi z 

braku rzeczywistych danych charakteryzujących odprowadzane ścieki. 

Ładunek naturalny w zlewni Kłodnicy odpowiada stanowi dobremu, określonemu w 

oparciu o wyznaczone zakresy zmienności elementów fizyczno-chemicznych pozostających 

w warunkach zbliżonych do naturalnych [Janeczko-Mazur, Florczyk-Gołowin, 2011]. Zakres 

zmienności stężeń w warunkach zbliżonych do naturalnych dla Kłodnicy (typ 6 - od źródeł do  

Kozłówki) wynosi: 

- BZT5   1,0 – 4,5 mg O2/l (klasa II) 

- azot ogólny   1,00 – 3,00 mg N/l (klasa I) 

- fosfor ogólny  0,04 – 0,30 mg/l (klasa II) 

- siarczany  40 – 90 mg/l (klasa I) 

- chlorki  15 – 35 mg/l (klasa I). 

Obciążenie zlewni Kłodnicy ładunkiem zanieczyszczeń pochodzących z opadów 

atmosferycznych (opad suchy) w 2010 r. wynosiło: 

• azot ogólny – 14,30 kg/ha*r 

• fosfor ogólny – 0,613 kg/ha*r 

• chlorki – 13,09 kg/ha*r 

• siarczany – 22,40 kg/ha*r. 

Średnia suma roczna opadu na powierzchnię zlewni rzeki Kłodnicy w 2010 roku  wyniosła 

918,17 mm. 

Wielkości ładunków azotu ogólnego, fosforu ogólnego, sumy chlorków i siarczanów 

pochodzących z opadów atmosferycznych w przekrojach monitoringowych Kłodnicy i 

Bytomki zestawiono w tabeli 7.3.1. Regionalny współczynnik docieralności depozycji z 

powierzchni zlewni do wód powierzchniowych przyjęto na podstawie danych literaturowych  
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[Smith R.A., Schwarz G.E., Alexander R.B., 1997] na poziomie 0,03 dla wszystkich 

analizowanych wskaźników zanieczyszczenia. 

 
Tabela 7.3.1. Wielkości ładunków pochodzących z opadów atmosferycznych 

Lp Przekrój monitoringowy 
Nog [Mg/r] 
(udział w ładunku 
całkowitym %) 

Pog [Mg/r] 
(udział w ładunku 
całkowitym %) 

Cl+SO4 [Mg/r] 
(udział w ładunku 
całkowitym %) 

1 Kłodnica poniżej ujścia Jamny 3,320 (2,96 %) 0,142 (1,22%) 8,239 (1,07%) 

2 
Kłodnica wpływ do zbiornika 
Dzierżono Duże 

20,140 (2,23%) 0,863 (0,66%) 49,983 (0,58%) 

3 Kłodnica ujście do Odry 1,840 (9,04%) 1,840 (6,30%) 106,559 (2,99%) 

 

Opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w 

ramach Państwowego Monitoringu Środowiska [Liana, 2012]. 

Udział ładunku analizowanych zanieczyszczeń pochodzących z opadów 

atmosferycznych w ładunku całkowitym stwierdzonym na podstawie danych monitoringu 

jakości wód powierzchniowych nie przekracza 10%. 

Wdrożony na obszarach wiejskich „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej” [MRiRW, 

MŚ, 2004] kształtuje poziom podstawowej wiedzy o ochronie wody, informuje co dozwolone 

lub zabronione i jak ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. 

W związku z tym, że w użytkowaniu zlewni Kłodnicy największy procentowy udział mają 

obszary użytkowane rolniczo (ok. 47%), w postaci: gruntów ornych, użytków zielonych, łąk i 

stref upraw zielonych  to polepszenie zdolności chłonnej rzek Kłodnicy i Bytomki powinno 

wynikać z uporządkowania gospodarki wodnościekowej w zlewni oraz stosowania 

wytycznych zawartych w „Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej”. 

 

8 Wskazanie ograniczeń ilościowych i jakościowych w korzystaniu z zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych  

 

Podstawowym założeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) jest działanie mające 

na celu ochronę wód dla przyszłych pokoleń. Głównym zadaniem wskazania ograniczeń 

ilościowych i jakościowych w korzystaniu z zasobów wodnych jest wspomaganie osiągnięcia 

celów środowiskowych wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, tj. niepogarszanie 

istniejącego stanu wód oraz optymalizację efektów wdrożenia programów działań, 

ukierunkowanych zasadniczo na usuwanie niekorzystnych zmian w stanie wód i ograniczenie 

niekorzystnych presji antropogenicznych mogących prowadzić do pogorszenia stanu wód, 
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ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Przeprowadzone analizy oddziaływań 

antropogenicznych pozwoliły na zidentyfikowanie istotnych problemów w zakresie 

gospodarki wodnej, tj.:  

1. presje będące wynikiem zredukowania naturalnego przepływu wskutek poboru lub 

zrzutu,  

2. znaczące zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami biogennymi 

i szkodliwymi pochodzącymi ze źródeł punktowych i obszarowych, które uniemożliwiają 

osiągnięcie dobrego stanu wód,  

3. występowanie budowli poprzecznych na wodach płynących wznoszonych 

w związku z produkcją energii, ochroną przeciwpowodziową i regulacją przepływu, które 

zaburzają linearną drożność cieków dla organizmów wodnych, a także utrudniają zachowanie 

przepływu nienaruszalnego oraz naturalny reżim sedymentacyjny i transport rumoszu, 

4. przekształcenia hydromorfologiczne wód płynących związane z rozbudową 

i prostowaniem koryt rzecznych [Plan gospodarowania wodami …, 2010].  

W przypadku występowania powyższych presji w połączeniu z warunkami 

naturalnymi obserwowanymi w zlewni Kłodnicy oddziaływania te wskazują na potrzebę 

określenia ograniczeń ilościowych i jakościowych, które są oparte o wyniki ilościowego i 

jakościowego bilansu wodno-gospodarczego.  

Celem bilansu wodno-gospodarczego jest uzyskanie informacji o możliwościach 

zaspokojenia potrzeb obecnych, jak i przyszłych użytkowników wód w zlewni Kłodnicy. 

Miarą posiadanych zasobów wody w poszczególnych przekrojach cieków są gwarantowane 

dyspozycyjne zasoby zwrotne o określonej gwarancji występowania obliczone jako różnica 

pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego i wielkością przepływu nienaruszalnego 

w danym przekroju. Zasoby te określają ilość wody, jaka może zostać pobrana z danego 

profilu przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania warunków 

zaopatrzenia w wodę pozostałych użytkowników w zlewni posiadających pozwolenia 

wodnoprawne. Zasoby bezzwrotne określają dopuszczalną wielkość zużycia wody 

bezzwrotnego pobranej wody.  

W oparciu o wyniki bilansu wodno-gospodarczego poniżej przedstawiono wskazania 

do warunków korzystania z wód zlewni Kłodnicy wykorzystując wyniki modelowania 

komputerowego bilansu wodno-gospodarczego wykonanego dla wyznaczonych przekroi 

bilansowych w zlewni Kłodnicy. 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

 

85 

 

8.1 Wskazania hydrologiczne ograniczeń ilościowych do warunków korzystania z 

wód w zlewni Kłodnicy 

 

Na podstawie analizy wyników opracowanego bilansu wodno-gospodarczego dla 

spełnienia głównych celów środowiskowych jakie stawia RDW dla rzeki Kłodnicy wskazano 

poniżej propozycje ograniczeń ilościowych i jakościowych w korzystaniu z zasobów wód 

powierzchniowych. 

� Wskazana jest analiza hierarchii użytkowników wód działających w zlewni 

w zależności od działalności, jak i wielkości produkcji. 

� Wskazana jest systematyczna (np. w cyklu co 6 lat) weryfikacja pozwoleń wodno-

prawnych pod kątem rzeczywistych wartości dotyczących poborów / zrzutów wód. 

RDW wskazuje na celowość podejmowania działań służących kontroli nad 

niekorzystnymi oddziaływaniami na stan wód (art. 11 pkt. 3 i RDW) poprzez: 

prowadzenie kontroli gospodarowania wodami w zakresie posiadanych pozwoleń oraz 

kontroli interwencyjnych Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

2011]. W art.11 pkt. 3e RDW mowa jest o działaniach służących kontroli poboru 

wody słodkiej powierzchniowej i podziemnej oraz retencjonowania wody słodkiej 

powierzchniowej, w tym wykazy poborów wód i wymaganych uprawnień dla poboru 

i retencji (art. 11 pkt. 3e RDW), zidentyfikowane jako: weryfikacja pozwoleń wodno 

prawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach o znacznym rozdysponowaniu wód 

zasobów wodnych; wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wód na cele inne niż 

socjalno-bytowe, produkcji żywności i artykułów farmaceutycznych; weryfikacja 

zapisów instrukcji gospodarowania wodą [Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry, 2011].  

� Powyższa weryfikacja, pod kątem rzeczywistych poborów, powinna dotyczyć 

zwłaszcza bezzwrotnych użytkowników wód.  

� Wskazane jest, w celu uzyskania realnej kontroli nad gospodarką wodną w zlewni, 

opomiarowanie poborów wody oraz zrzutu ścieków. 

� Wydawanie nowych pozwoleń wodno-prawnych winno być poprzedzone wnikliwą 

analizą wpływu włączenia nowego użytkownika na stan zasobów wodnych. Wskazane 

jest by użytkownicy wód pobierających zasoby z wód powierzchniowych zwracali je 

po użyciu (pozwolenie wodno prawne na pobór i zrzut a nie tylko na pobór wód). Ma 

to na celu gwarancję utrzymania zasobów ilościowych zlewni a poprzez to większą 
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pewność utrzymania przepływu nienaruszalnego. Zachowanie przepływu 

nienaruszalnego Qn służy osiągnięciu i utrzymanie takiego stanu wód, który 

umożliwia prawidłowy rozwój wielu gatunków żyjących w wodach, jak 

i ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 

� Uzyskane w wykonanym bilansie zasobów wodnych wartości wskazują na deficyty 

zasobów wodnych, których występowanie może powodować (skutkować) odmową 

wydania nowego pozwolenia wodno-prawnego lub ograniczeniem już istniejącego 

(wydanego) pozwolenia wodno prawnego. Jest to uzasadnione tym bardziej, że 

zaspokajanie potrzeb związanych z wykorzystaniem wód jako surowca odbywa się 

lokalnie (na pewnych odcinkach Kłodnicy) kosztem jakości wód powierzchniowych 

(poprzez obniżenie przepływu poniżej przepływu nienaruszalnego) lub kosztem 

przyszłych pokoleń (poprzez trwałe zmniejszanie zasobów wód podziemnych), co stoi 

w sprzeczności z głównymi celami RDW. 

� Po wydaniu nowych pozwoleń wodno-prawnych powinno się po okresie (np. 2 lat) 

zweryfikować wielkość określoną w pozwoleniu wodno-prawnych do wielkości 

rzeczywistej poborów / zrzutów.  

� Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji (w celu zatrzymania i zminimalizowania 

dopływu zanieczyszczeń obszarowych z obszarów rolniczych). 

� Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo (zwłaszcza, że ok. 47% powierzchni zlewni jest użytkowana 

rolniczo). 

� Na potrzeby uszczegółowienia ograniczeń ilościowych do warunków korzystania 

z wód w zlewni Kłodnicy przyjęto i przygotowano zestawienie według obu wartości 

Qn (wyznaczone wg kryterium Kostrzewy (hydrobiologicznego) i rybacko-

wędkarskiego). Przy czym przepływ nienaruszalny wyznaczony metodą wędkarsko-

rybacką ma odmienne wartości w roku hydrologicznym, co bezpośrednio 

koresponduje z naturalnym rytmem funkcjonowania geoekosystemów zlewni 

rzecznych. Uwzględnienie Qn, który koresponduje z przyrodniczymi cyklami 

zmienności pozwala na spełnienie podstawowych celi środowiskowych, a więc 

osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, stawianych przez RDW oraz dyrektywy 

siedliskową i ptasią. Przepływ nienaruszalny wyznaczony wg kryterium rybacko-

wędkarskiego uwzględnia wymagania stawiane przez wędkarstwo, które dotyczą 

utrzymania w rzekach warunków wodnych umożliwiających normalny rozwój 
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gatunków ryb, charakterystycznych dla określonych środowisk rzecznych. O wielkości 

przepływu nienaruszalnego wyznaczonym tą metodą decydują gatunki ichtiofauny o 

większych wymaganiach. Ponadto zgodnie z sugestiami ichtiologów w Qn 

wyznaczonym tą metodą uwzględnia się fakt, iż ichtiofauna ma szansę przetrwania w 

poszczególnych fazach rozwoju (tj. fazie tarła i rozrodu, fazie żerowania i wzrostu 

narybku, fazie przezimowania), jeżeli w okresach charakterystycznych jej rocznego 

cyklu życiowego przepływy wody w rzece nie będą mniejsze od wartości średnich 

okresu niżówkowego. Zaś dla okresu przezimowania, ze względu na zmniejszoną 

aktywność biologiczną ryb, przepływ nienaruszalny może być niższy, ale nie mniejszy 

niż najniższy przepływ zimowy [Witowski i in. 2008]. Zachowanie powyższego Qn 

zmiennego w trakcie roku hydrologicznego koresponduje także z potrzebami 

wodnymi ekosystemów wodnych i od wody zależnych, które występują na 

omawianym obszarze m.in. w obrębie dolin rzecznych wyznaczonych obszarów 

chronionych (m.in. Źródliska Kłodnicy).  

� Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat rozkładu czasowego 

dostępności i deficytu zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych przy 

określonej gwarancji w profilu podłużnym Kłodnicy (tab. 8.1.1 – 8.1.8).  

� Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat rozkładu czasowego 

dostępności i deficytu zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych przy 

określonej gwarancji w profilu podłużnym Bytomki (tab. 8.1.9 – 8.1.16). 
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Tabela 8.1.1 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 50% 

kryterium kilometraż 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

Kostrzewy cały profil

kryterium kilometraż 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

rybacko-

wędkarskie
cały profil

II III IV V XVI VII VIII IX

gwarancja 50% XI XII I

gwarancja 50% XI XII I

XVI VII VIII IXII III IV V

 
 
Tabela 8.1.2 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 70% 

kryterium kilometraż 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

71.88-69.20

69.20-67.09
67.09-64.18

64.18-63.49

63.49-52.03
52.03-48.97

48.97-47.85
47.85-43.45

43.45-42.34

42.34-0.00

kryterium kilometraż 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

71.88-69.20
69.20-67.09

67.09-66.47

66.47-64.18

64.18-63.49

63.49-57.79
57.79-52.03

52.03-48.97

48.97-47.85

47.85-43.45
43.45-42.34

42.34-28.20

28.20-22.80

22.80-7.47

7.47-1.98
1.98-0.00
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gwarancja 70% XI XII V VI VII VIIII II III IV IX X

gwarancja 70% XI XII I II III IV V X
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Tabela 8.1.3 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 90% 

kryterium kilometraż 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

71.88-70.20
70.20-69.20

69.20-67.09

67.09-66.47

66.47-64.18
64.18-63.49

63.49-62.70

62.70-60.91

60.91-57.79

57.79-52.03

52.03-48.97

48.97-47.85

47.85-43.45

43.45-42.34

42.34-28.20

28.20-23.32
23.32-22.80

22.80-7.47

7.47-1.98

1.98-0.00

kryterium kilometraż 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

71.88-70.20

70.20-69.20

69.20-67.09

67.09-66.47

66.47-64.18

64.18-63.49

63.49-62.70

62.70-60.91
60.91-57.79

57.79-52.03

52.03-48.97

48.97-47.85

47.85-43.45

43.45-42.34

42.34-28.20

28.20-23.32
23.32-22.80

22.80-7.47

7.47-1.98
1.98-0.00

IX X

Q
n
 w

g
 k

ry
te

ri
u
m

 r
y
b
a

c
k
o
-w
ęd

k
a
rs

k
ie

g
o

V VI VII VIIII II III IV

gwarancja 90% XI XII I II III IV IX X

Q
n
 w

g
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o
s
tr

z
e
w

y
 (

h
y
d
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g
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e
)

gwarancja 90% XI XII

V VI VII VIII
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Tabela 8.1.4 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 95% 

kryterium kilometraż 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

71.88-70.20
70.20-69.20

69.20-67.09

67.09-64.18
64.18-63.49

63.49-62.70

62.70-61.50

61.50-60.91
60.91-57.79

57.79-54.47

54.47-52.03
52.03-42.34

42.34-36.11

36.11-28.20
28.20-23.32

23.32-22.80

22.80-10.63

10.63-7.47

7.47-1.98
1.98-0.00

kryterium kilometraż 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

71.88-71.86

71.86-70.20

70.20-69.20
69.20-64.18

64.18-63.49

63.49-62.70

62.70-61.50

61.50-60.91
60.91-57.79

57.79-54.47

54.47-52.03
52.03-42.34

42.34-36.11

36.11-34.66
34.66-28.20

28.20-0.00

II III IV Vgwarancja 95% XI XII I

gwarancja 95% XI XII I
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VI VII VIII IXII III IV V
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Tabela 8.1.5 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 50% 

kryterium kilometraż 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

Kostrzewy cały profil

kryterium kilometraż 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

rybacko-

wędkarskie
cały profil

II III IV V XVI VII VIII IX

gwarancja 50% XI XII I

gwarancja 50% XI XII I

XVI VII VIII IXII III IV V

 

Tabela 8.1.6 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 70% 

kryterium k ilometraż 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

71.88-69.20

69.20-67.09
67.09-64.18

64.18-63.49

63.49-52.03
52.03-48.97

48.97-47.85

47.85-43.45
43.45-42.34

42.34-0.00

kryterium k ilometraż 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

71.88-69.20

69.20-67.09

67.09-66.47
66.47-64.18

64.18-63.49

63.49-57.79
57.79-52.03

52.03-48.97

48.97-47.85
47.85-43.45

43.45-42.34

42.34-28.20
28.20-22.80

22.80-7.47

7.47-1.98
1.98-0.00

Q
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gwarancja 70% XI XII V VI VII VIIII II III IV IX X

gwarancja 70% XI XII I II III IV V X
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Tabela 8.1.7 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 90% 

kryterium kilom etraż 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

71.88-70.20

70.20-69.20

69.20-67.09

67.09-66.47

66.47-64.18

64.18-63.49

63.49-62.70

62.70-60.91

60.91-57.79

57.79-52.03

52.03-48.97

48.97-47.85

47.85-43.45

43.45-42.34

42.34-28.20

28.20-23.32

23.32-22.80

22.80-7.47

7.47-1.98

1.98-0.00

kryterium kilom etraż 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

71.88-70.20

70.20-69.20

69.20-67.09

67.09-66.47

66.47-64.18

64.18-63.49

63.49-62.70

62.70-60.91

60.91-57.79

57.79-52.03

52.03-48.97

48.97-47.85

47.85-43.45

43.45-42.34

42.34-28.20

28.20-23.32

23.32-22.80

22.80-7.47

7.47-1.98

1.98-0.00

IX X

Q
n
 w

g
 k
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u
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 r
y
b
a

c
k
o
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ęd

k
a
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k
ie

g
o

V VI VII VIIII II III IV

gwarancja 90% XI XII I II III IV IX X
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gwarancja 90% XI XII

V VI VII VIII
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Tabela 8.1.8 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 95% 

kryterium kilometraż 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

71.88-70.20
70.20-69.20

69.20-67.09

67.09-64.18

64.18-63.49
63.49-62.70

62.70-61.50

61.50-60.91
60.91-57.79

57.79-54.47
54.47-52.03
52.03-42.34

42.34-36.11
36.11-28.20
28.20-23.32

23.32-22.80
22.80-10.63

10.63-7.47
7.47-1.98
1.98-0.00

kryterium kilometraż 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

71.88-71.86

71.86-70.20
70.20-69.20
69.20-64.18

64.18-63.49
63.49-62.70

62.70-61.50
61.50-60.91
60.91-57.79

57.79-54.47
54.47-52.03
52.03-42.34

42.34-36.11
36.11-34.66
34.66-28.20

28.20-0.00

II III IV Vgwarancja 95% XI XII I

gwarancja 95% XI XII I
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Tabela 8.1.9 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 50% 

kryterium kilometraż 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

21.40-10.80

10.80-10.60

10.60-2.94

2.94-0.00

kryterium kilometraż 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

rybacko-

wędkarsk ie
cały profil

III IV V XVI VII VIII IX

Vgwarancja 50% XI XII I

gwarancja 50% XI XII I II

Qn wg 

Kostrzewy

XVI VII VIII IXII III IV

 

 
Tabela 8.1.10 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 70% 

kryterium kilometraż 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

21.40-20.04

20.04-17.16

17.16-14.80

14.80-10.80
10.80-10.60

10.60-10.30

10.30-7.08

7.08-4.39

4.39-2.94

2.94-0.00

kryterium kilometraż 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

21.40-10.80

10.80-10.60
10.60-2.94

2.94-1.71
1.71-0.00

gwarancja 70% XI XII I VI VII VIII IXII III IV V X

rybacko-

wędkarsk ie

gwarancja 70% XI XII I II III IV V X
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Tabela 8.1.11 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 90% 

kryterium kilometraż 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

21.40-20.04

20.04-14.80

14.80-10.80

10.80-7.08

7.08-4.39

4.39-2.94

2.94-0.00

kryterium kilometraż 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

21.40-20.04

20.04-17.16

17.16-15.80

15.80-14.80

14.80-10.80

10.80-10.60

10.60-10.30

10.30-7.08

7.08-4.39

4.39-2.94

2.94-0.00

gwarancja 90% XI XII I VI VII VIII IXII III IV V X
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Tabela 8.1.12 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 95% 

kryterium kilometraż 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

21.40-20.04

20.04-4.39

4.39-2.94

2.94-0.00

kryterium kilometraż 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

21.40-20.04

20.04-17.16

17.16-15.80

15.80-14.80

14.80-10.80

10.80-10.60

10.60-10.30

10.30-7.08

7.08-4.39

4.39-2.94

2.94-1.71

1.71-0.00

gwarancja 90% XI XII I VI VII VIII IXII III IV V X

Qn wg 

Kostrzewy

gwarancja 90% XI XII I II III IV V X

Q
n
 w

g
 k

ry
te

ri
u
m

 r
y
b
a

c
k
o
-

w
ę

d
k
a
rs

k
ie

g
o

VI VII VIII IX

 
 
Tabela 8.1.13 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 50% 

kryterium kilometraż 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

21.40-10.80

10.80-10.60

10.60-2.94

2.94-0.00

kryterium kilometraż 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

rybacko-

wędkarskie
cały profil

gwarancja 50% XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Qn wg 

Kostrzewy

gwarancja 50% XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
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Tabela 8.1.14 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 70% 

kryterium kilometraż 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

21.40-20.04

20.04-17.16

17.16-14.80

14.80-10.80
10.80-10.60

10.60-10.30

10.30-7.08

7.08-4.39

4.39-2.94

2.94-0.00

kryterium kilometraż 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

21.40-10.80

10.80-10.60

10.60-2.94

2.94-1.71

1.71-0.00

gwarancja 70% XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n
 w

g
 K

o
s
tr

z
e
w

y
 

(h
y
d

ro
b
io

lo
g

ic
z
n

e
)

gwarancja 70% XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

rybacko-

wędkarskie

 
 
Tabela 8.1.15 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 90% 

kryte rium kilometraż 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

21.40-20.04

20.04-14.80
14.80-10.80

10 .80-7.08
7 .08-4.39

4 .39-2.94

2 .94-0.00

kryte rium kilometraż 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

21.40-20.04

20.04-17.16
17.16-15.80

15.80-14.80
14.80-10.80

10.80-10.60

10.60-10.30
10 .30-7.08

7 .08-4.39

4 .39-2.94

2 .94-0.00

X

Q
n
 w

g
 k

ry
te

ri
u
m

 r
y
b
a

c
k
o
-

w
ę

d
k

a
rs

k
ie

g
o

V I VII VIII IX

X

Q
n
 w

g
 K

o
s
tr

z
e
w

y
 

(h
y
d

ro
b
io

lo
g

ic
z
n

e
)

gwarancja  90% XI X II I II III IV V

IV V VI VII VIII IXgwarancja  90% XI X II I II III
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Tabela 8.1.16 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 95% 

kryterium kilometraż 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

21.40-20.04

20.04-4.39

4.39-2.94
2.94-0.00

kryterium kilometraż 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

21.40-20.04

20.04-17.16

17.16-15.80
15.80-14.80

14.80-10.80

10.80-10.60
10.60-10.30

10.30-7.08

7.08-4.39
4.39-2.94

2.94-1.71

1.71-0.00

X

Q
n
 w

g
 k

ry
te

ri
u
m

 r
y
b
a

c
k
o
-

w
ę

d
k
a
rs

k
ie

g
o

VI VII VIII IX

X

Qn wg 

Kostrzewy

gwarancja 90% XI XII I II III IV V

IV V VI VII VIII IXgwarancja 90% XI XII I II III
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8.2 Wskazania hydrogeologiczne ograniczeń ilościowych do warunków korzystania z 

wód w zlewni Kłodnicy 

 

Wyniki bilansu ilościowego wód podziemnych wskazują na zróżnicowane 

wykorzystanie zasobów wód podziemnych oraz ilość dostępnych rezerw bądź deficytów w 

obrębie rejonów wodno-gospodarczych, na jakie podzielona jest zlewnia Kłodnicy. Do oceny 

stopnia wykorzystania zasobów zastosowano kryteria zgodnie z Tab. 8.2.1.  

 

Tabela 8.2.1 Schemat oceny stopnia wykorzystania zasobów 

Stopień wykorzystania zasobów [%] Określenie stopnia wykorzystania 
zasobów 

Określenie stanu rezerw zasobów 

<15 Bardzo niski Bardzo wysokie rezerwy 

15-30 Niski Wysokie rezerwy 

30-60 Średni Średnie rezerwy 

60-75 Wysoki Niskie rezerwy 

75-90 Bardzo wysoki Bardzo niskie rezerwy 

90-100 Pełny Brak rezerw-deficyt 

>100 Nadmierny Brak rezerw-deficyt 

 

Wykorzystanie wód podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych zlewni rzeki 

Kłodnicy, jest zróżnicowane w obrębie rejonów wodno-gospodarczych (Tab. 8.2.2).  

Rejon wodno-gospodarczy Gl-V-A (zlewnia Kłodnicy do przekroju wodowskazowego 

Gliwice) charakteryzuje się średnim wykorzystaniem zasobów dyspozycyjnych (w wysokości 

ok. 36%). Aktualny stan zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy 

wynoszące ok. 15 tys. m3/dobę. Wynikają one z poboru aktualnego (2010 r.), ocenionego na 

3,1 mln m3/rok = 8,5 tys. m3/dobę. Bilans wodno-gospodarczy zlewni Kłodnicy po 

wodowskaz Gliwice przeprowadzony dla zasobów wód podziemnych w wysokości 

dopuszczalnej średniej dobowej z pozwoleń wodnoprawnych wykazuje rezerwy wynoszące 

ok. 5,8 tys. m3/dobę. Przy poborze dopuszczalnym średnim rocznym z pozwoleń wodno 

prawnych bilans wykazuje deficyt wód wynoszący 3,9 tys. m3/dobę. Dla zasobów o gwarancji 

70% bilans dla stanu aktualnego wskazuje na istnienie rezerw w ilości 5,6 tys. m3/d (stopień 

wykorzystania zasobów w wielkości ok. 60%). Dla poboru dopuszczonego pozwoleniami 

wodnoprawnymi stopień wykorzystania zasobów przekracza 100% co świadczy o istnieniu 

deficytów w ilości 3,6 tys. m3/d dla poboru średniodobowego oraz 13,3 tys. m3/d dla poboru 

średniorocznego. Zasoby o gwarancji 95% są wykorzystane w stopniu nadmiernym i brak jest 

rezerw zarówno dla stanu z uwzględnieniem poboru aktualnego (deficyt na poziomie 7,7 tys. 
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m3/d) oraz poboru dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi (deficyt sięgający 

26,7 m3/d). 

 

Rejon wodno-gospodarczy Gl-V-B1 (zlewnia różnicowa Kłodnicy od wodowskazu 

Gliwice do przekroju obliczeniowego na jazie Pławniowice) dla zasobów dyspozycyjnych 

oraz aktualnego poboru wód podziemnych wykazuje bardzo wysoki stopień wykorzystania 

zasobów równy 81%. Bardzo niskie rezerwy wynoszą w tym przypadku 10,4 tys. m3/d. Pobór 

dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi powoduje, że zasoby dyspozycyjne są 

nadmiernie wykorzystane i występują deficyty zasobów. Dla poboru średnio dobowego 

wynosi on 39,5 tys. m3/d a dla poboru średnio rocznego wynosi on 39,5 tys. m3/d. Aktualne 

wykorzystanie wód przekracza także zasoby o gwarancji występowania dla 70 oraz 95%. W 

obydwu przypadkach w rejonie Gl-V-B1 występują deficyty wynoszące odpowiednio 1,8 tys. 

m3/d oraz 19,1 tys. m3/d. Pobór dopuszczalny średnio dobowy zwiększa deficyt odpowiednio 

do 51,7 tys. m3/d oraz 69,0 tys. m3/d, natomiast dla poboru średnio rocznego deficyt wynosi 

51,7 tys. m3/d oraz 69,0 tys. m3/d.  

 

Rejon wodno-gospodarczy Gl-V-B2 (obejmujący zlewnię różnicową Kłodnicy od jazu 

Pławniowice do przekroju ujściowego oraz zlewnię kanału Gliwickiego) charakteryzuje się 

wykorzystaniem zasobów dyspozycyjnych przez pobór aktualny na poziomie 24% co oznacza 

niski stopień wykorzystania zasobów. Wysokie rezerwy wynoszą w tym przypadku 35,0 tys. 

m3/d. Dla poboru dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi stopień wykorzystania 

zasobów zwiększa się do średniego (na poziomie 63% oraz 59%) i rezerwy zasobów wynoszą 

16,9 tys. m3/d dla poboru średnio dobowego oraz 18,6 tys. m3/d dla poboru średnio rocznego. 

Zasoby o gwarancji występowania 70% są wykorzystane w 30% czyli w niskim stopniu. 

Istniejące wysokie rezerwy wynoszą 25,1 tys. m3/d. Taka sytuacja występuje dla poboru 

aktualnego. W przypadku poboru dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi stopień 

wykorzystania zasobów jest bardzo wysoki a rezerwy wynoszą 7,0 m3/d dla poboru średnio 

dobowego oraz 8,7 tys. m3/d dla poboru średnio rocznego. Zasoby o gwarancji występowania 

95% są wykorzystane w średnim stopniu przez pobór aktualny i rezerwy zasobów wynoszą w 

takim przypadku 13,7 tys. m3/d. Wykorzystanie wód podziemnych w wysokości 

dopuszczonej pozwoleniami wodnoprawnymi jest nadmierne i powoduje istnienie deficytów 

wynoszących 4,4 tys. m3/d dla poboru średniodobowego oraz 2,7 tys. m3/d dla 

średniorocznego.  
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Tabela 8.2.2 Wykorzystanie zasobów, stan rezerw oraz deficyty wód podziemnych w 
rejonach wodno-gospodarczych zlewni Kłodnicy 

  

Zasoby 
Wynik bilansu 
stanu 
aktualnego 

Stopień 
wykorzy
stania 
zasobó
w 

Wynik bilansu 
dla poboru 
dopuszczalneg
o średniego 
dobowego 

Stopień 
wykorzy
stania 
zasobó
w 

Wynik bilansu dla 
poboru 
dopuszczalnego 
średniego 
rocznego 

Stopień 
wykorzystani
a zasobów 

  m
3
/d m

3
/s m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % m

3
/d m

3
/s % 

Gl-V-A 

ZDg50 23 526 0.27 14 985 0.17 36.30 5 773 0.07 75.46 -3 952 -0.05 116.80 

ZDg70 14 115 0.16 5 574 0.06 60.51 -3 638 -0.04 125.78 -13 363 -0.15 194.68 

ZDg95 767 0.01 -7 774 -0.09 1113.55 -16 986 -0.20 2314.61 -26 711 -0.31 3582.60 

Gl-V-B1 

ZDg50 57 304 0,66 10 374,70 0,12 81,64 
-39 

488,27 
-0,46 168,91 

-39 
500,27 

-0,46 168,93 

ZDg70 45 100 0,52 -1 829,41 -0,02 103,73 
-51 

692,38 
-0,60 214,62 

-51 
704,38 

-0,60 214,64 

ZDg95 27 812 0,32 -19 117,41 -0,22 168,21 
-68 

980,38 
-0,80 348,02 

-68 
992,38 

-0,80 348,07 

Gl-V-B2 

ZDg50 45 950 0.53 34 996 0.41 23.84 16 883 0.20 63.26 18 550 0.21 59.63 

ZDg70 36 094 0.42 25 140 0.29 30.35 7 027 0.08 80.53 8 694 0.10 75.91 

ZDg95 24 693 0.29 13 739 0.16 44.36 -4 374 -0.05 117.71 -2 707 -0.03 110.96 

 

8.3 Wskazania dotyczące jakości wód powierzchniowych do warunków korzystania z 

wód w zlewni Kłodnicy 

 

Na podstawie statycznego bilansu jakościowego określono chłonność wód 

powierzchniowych w zlewni rzeki Kłodnicy w dwóch wariantach: dla wartości rzeczywistych 

zrzutów ścieków i dla wartości podanych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

W oparciu o wyniki bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 

zrzutów stwierdzono, że omawiane cieki nie mają chłonności poza wymienionymi poniżej 

odcinkami, tj: 

- w przypadku rzeki Kłodnicy: 

o niewielka chłonność (nieznacząca) dla substancji organicznych charakteryzowanych 

wskaźnikiem BZT5 występuje w górnym biegu od dopływu Ślepotka do Dopływu 

spod Kochłowic, zaś znaczącą chłonność (na poziomie wartości ładunku całkowitego) 

na odcinku od Dopływu z Reczyc Śląskich do ujścia do Odry, 
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o ponadto ciek jest chłonny dla azotu ogólnego - od przekroju powyżej ujścia Ślepotki 

do ujścia Bielszowickiego Potoku oraz od ujścia Bytomki do ujścia do Odry, 

o istnieje chłonność dla ładunku fosforu całkowitego, który kształtuje się na poziomie 

wyższym od wymaganego dla stanu dobrego na krótkim, ujściowym odcinku rzeki ok. 

2 km od przekroju monitoringowego Kłodnica ujście do ujścia do Odry; 

- w przypadku rzeki Bytomki (dopływu Kłodnicy): 

o dla BZT5 i zasolenia stwierdzono chłonność na krótkim odcinku źródłowym na 

wysokości zrzutu ścieków z Elektrociepłowni „SZOMBIERKI”, 

o zaś dla dla azotu ogólnego chłonność występuje na prawie całej długości rzeki za 

wyjątkiem przekroju zrzutu ścieków z Kompanii Węglowej Zakładu Górniczego 

Centrum w Bytomiu (odcinek źródłowy), 

o dodatkowostwierdzono całkowity brak chłonności na całej długości rzeki dla fosforu 

ogólnego. 

 

 W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 

stwierdzono, podobnie stwierdzono brak chłonności na znacznych odcinkach omawianych 

cieków poza wymienionymi odcinkami: 

- w przypadku rzeki Kłodnicy: 

o dla wskaźnika BZT5 ciekwykazuje chłonność na odcinku od przekroju poniżej 

zbiornika Dzierżno Duże do ujścia do Odry, 

o ponadto ciek jest chłonny dla azotu ogólnego, którego ładunek nie przekracza wartości 

dopuszczalnej dla stanu dobrego na odcinkach rzeki od przekroju powyżej ujścia 

Ślepotki do ujścia Bielszowickiego Potoku oraz od ujścia Bytomki do ujścia do Odry, 

o wykazuje całkowity brak chłonności na całej długości rzeki dla fosforu ogólnego. 

- w przypadku rzeki Bytomki (dopływu Kłodnicy):); 

o jest chłonna dla BZT5 i zasolenia na odcinku źródłowym na wysokości zrzutu ścieków 

z Elektrociepłowni „SZOMBIERKI”,  

o dla azotu ogólnego – jest chłonna od przekroju zrzutu ścieków z Elektrociepłowni 

„SZOMBIERKI” do przekroju zrzutu ścieków z RSK Centralnego Zakładu 

Odwadniania Kopalń (km 15,80), od przekroju zrzutu ścieków z TERMA-DOM 

ZABRZE do SRK Czok Pstrowski oraz w przekroju powyżej ujścia Potoku 

Żernickiego, 

o wykazuje całkowity brak chłonności na całej długości rzeki dla fosforu ogólnego. 
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9 Wnioski i określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w 

korzystaniu z wód, jako założeń do projektu aktu prawa miejscowego 

warunków korzystania z wód zlewni Kłodnicy 

 

Głównym zadaniem wskazania ograniczeń ilościowych i jakościowych w korzystaniu 

z zasobów wodnych jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w 

Ramowej Dyrektywie Wodnej, tj. niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz optymalizację 

efektów wdrożenia programów działań, ukierunkowanych zasadniczo na usuwanie 

niekorzystnych zmian w stanie wód i ograniczenie niekorzystnych presji antropogenicznych 

mogących prowadzić do pogorszenia stanu wód, ekosystemów wodnych i od wody zależnych.  

Ponieważ celem bilansu wodno-gospodarczego było uzyskanie informacji o 

możliwościach zaspokojenia potrzeb obecnych, jak i przyszłych użytkowników wód w zlewni 

Kłodnicy w zrealizowanym zadaniu określono posiadane zasoby wodne w wyznaczonych 

przekrojach bilansowych. Bilans ilościowy wód powierzchniowych obliczono z krokiem 

dekadowym dla określonych gwarancji (np. 50, 70, 90 i 95%). 

 Jako przepływ graniczny dla określonej działalności wodnogospodarczej przyjęto 

przepływ nienaruszalny obliczony wytypowanymi przez Zamawiającego metodami - 

przepływ nienaruszalny wg metody Kostrzewy I (wg kryterium hydrobiologicznego) i 

przepływ nienaruszalny wg kryterium rybacko-wędkarskiego. Przy czym przepływ 

nienaruszalny – jest wielkością graniczną przepływu, poniżej którego przepływy nie powinny 

być zmniejszane na skutek działalności gospodarczej. Ponadto przepływ nienaruszalny ma 

zagwarantować ochronę cieku i zachowanie bioróżnorodności gatunkowej zasiedlających go 

organizmów nawet przy maksymalnym użytkowaniu. 

 Dla każdego przekroju bilansowego określa się gwarantowane zasoby dyspozycyjne 

zwrotne (ZDZ) i bezzwrotne (ZDB). Przy czym jako zasoby dyspozycyjne zwrotne (ZDZ) 

rozumie się zasoby o określonej gwarancji występowania, obliczane jako różnica pomiędzy 

wielkością przepływu gwarantowanego i wielkością przepływu nienaruszalnego w danym 

przekroju. Zasoby te określają ilość wody, jaka może zostać pobrana z danego przekroju rzeki 

pod warunkiem, że użytkownik po wykorzystaniu pobranej wody zwróci ją w całości do rzeki 

bezpośrednio poniżej miejsca poboru. Natomiast jako zasoby dyspozycyjne bezzwrotne 

(ZDB) o określonej gwarancji występowania rozumie się ilość wody, która może być 

odprowadzona z danego przekroju rzeki przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez 

pogarszania warunków zaopatrzenia w wodę pozostałych użytkowników systemu 
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posiadających ważne pozwolenia wodnoprawne. Zasoby te określają dopuszczalną wielkość 

zużycia bezzwrotnego pobranej wody. 

 Na podstawie wykonanego bilansu ilościowego wód powierzchniowych stwierdzono 

występowanie deficytów zasobów wodnych, których występowanie może powodować 

(skutkować) odmową wydania nowego pozwolenia wodno-prawnego lub ograniczeniem już 

istniejącego (wydanego) pozwolenia wodno prawnego. Podjęcie powyższych kroków jest 

uzasadnione tym, że zaspokajanie potrzeb związanych z wykorzystaniem wód jako surowca 

odbywa się lokalnie (na pewnych odcinkach Kłodnicy) kosztem jakości wód 

powierzchniowych (poprzez obniżenie przepływu poniżej przepływu nienaruszalnego) lub 

kosztem przyszłych pokoleń (poprzez trwałe zmniejszanie zasobów wód podziemnych), co 

stoi w sprzeczności z głównymi celami RDW. W przypadku potrzeby ograniczenia wielkości 

poborów wody z cieku przez poszczególnych użytkowników postuluje się zachowanie 

priorytetowości poborów wody na danym obszarze. Przy czym proponuje się następującą 

hierarchię użytkowania zasobów wodnych: 

- zachowanie przepływów nienaruszalnych według kryterium hydrobiologicznego; 

- zaopatrzenie w wodę ludności; 

- zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

- zaopatrzenie w wodę przemysłu; 

- zaopatrzenie w wodę stawów rybnych; 

- zaopatrzenie w wodę użytków rolnych. 

W celu uszczegółowienia informacji o rozkładzie czasowego deficytu zasobów 

dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych (kolor czerwony) w profilu podłużnym 

analizowanych rzek (Kłodnicy i Bytomki) w roku hydrologicznym dla gwarancji przepływu 

rzeczywistego na poziomie 50, 70, 90 i 95% oraz przy przepływie nienaruszalnym wg metody 

Kostrzewy (wariant I) oraz przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium rybacko-

wędkarskiego przygotowano zestawienie tabelaryczne (tab. 8.1.1 – 8.1.48). 

 

Wymagania odnośnie wód podziemnych 

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne (Dz. U. 2011 nr 115, poz. 1229, z poźn. zm.) 

korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich 

zależnych, w szczególności ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, a 

także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzać szkód. 

Podstawowym wymaganiem, więc w odniesieniu do wód podziemnych jest niepogarszanie 

stanu wód. Stan wód w obrębie zlewni Kłodnicy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
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Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych został określony jako dobry (art. 9 pkt 3  Dz. U.  z 2008 r., nr 143, poz. 896) 

czyli zasoby dostępne do zagospodarowania są wyższe od średniego wieloletniego 

rzeczywistego poboru z ujęć wód podziemnych. Wymaganiem w stosunku do wód 

podziemnych, jest więc takie gospodarowanie wodami podziemnymi na obszarze zlewni 

Kłodnicy, żeby nie doprowadzić do osiągnięcia słabego stanu ilościowego i jednocześnie 

zachować dobry stan ilościowy.  

Przy sporządzaniu warunków korzystania z wód należy uwzględnić też ustalenia 

zawarte w dokumentacjach hydrogeologicznych dotyczących w szczególności ustalenia 

zasobów wód podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z 

ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych (art. 115 ustawy prawo 

wodne Dz. U. 2011 nr 115, poz. 1229, z poźn. zm.). 

 

Priorytety odnośnie wód podziemnych 

Prawo wodne (art. 32 ustawy prawo wodne Dz. U. 2011 nr 115, poz. 1229, z poźn. 

zm.) wskazuje, że wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim : 

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

bytowe; 

• na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych. 

Wydawanie nowych pozwoleń wodnoprawnych oraz przegląd wydanych pozwoleń 

wodnoprawnych (zgodnie art. 136, pkt 2 ustawy prawo wodne Dz. U. 2011 nr 115, poz. 1229, 

z poźn. zm. nie rzadziej niż raz na 4 lata)  powinno uwzględniać powyższe zalecenia.  

 

Ograniczenia odnośnie wód podziemnych 

Ograniczenia w korzystaniu z wód podziemnych powinny uwzględniać wyniku 

bilansu wód podziemnych zaprezentowane w Rozdz. 6 oraz 8.2. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na zasoby dostępne do zagospodarowania z gwarancją 50%, które na terenie zlewni 

Kłodnicy odpowiadają zasobom dyspozycyjnym ustalonym w „Dokumentacji 

hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego 

Górnej Odry” zatwierdzonym decyzją KDH nr DGiKGhg-4731-8/6881/8082/12/MJ. 

 

 

 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

106 

 

10 Literatura 

 

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd. Zadanie 28 
Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 
Instytut Badawczy, Warszawa, 2009. 

Dembiec T., Niedworok A., Hermanowski P., Bielecka H., 2011: Dokumentacja 
hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego 
Górnej Odry. Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Proxima S.A., Arcadis.  

Herbich P., 2005: Zasoby perspektywiczne wód podziemnych – cel ustalenia i metodyka 
obliczeń dla zlewniowych systemów wodonośnych, Współczesne Problemy Hydrogeologii, 
Toruń. 

Herbich P., Dąbrowski S., 2007: Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb 
zintegrowanego zarządzania zasobami wód podziemnych i powierzchniowych kraju. 
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. 

Herbich P., Dąbrowski S., Nowakowski Cz., 2003: Ustalenie zasobów perspektywicznych 
wód podziemnych w obszarach działalności regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. 

Janeczko-Mazur A., Florczyk-Gołowin H., 2011: Podstawy techniczne i metodyczne 
planowania w gospodarowaniu wodami, zarządzaniu ryzykiem powodziowym i ochronie wód 
morskich. Zadanie 2: Wyznaczenie zakresów zmienności elementów fizyczno-chemicznych 
wód pozostających w warunkach prawie niezakłóconych dla typów rzek na terenie Polski. 
Etap I. Dorzecze Odry., IMGW, Wrocław 

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, 2004, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa 

Kondracki J., 2002: Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN 

Kowalczyk A., 2003: Formowanie się zasobów wód podziemnych w utworach węglanowych 
triasu śląsko-krakowskiego w warunkach antropopresji, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2003. 

Liana E., 2012: Monitoring Chemizmu Opadów Atmosferycznych i Ocena Depozycji 
Zanieczyszczeń do Podłoża w latach 2010 - 2012, IMGW, Wrocław 

Paczyński B., Sadurski A. (red.), 2007: Hydrogeologia regionalna Polski T.I Wody Słodkie, 
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Monitor Polski nr 40, poz. 451, 
z dn. 27.05.2011 r., 2011 Warszawa  

Prawo wodne-Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., z późn. zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., w sprawie kryteriów i oceny 
stanu wód podziemnych. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

107 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych. 

Smith R.A., Schwarz G.E., Alexander R.B., 1997: Regional interpretation of water-quality 
monitoring data, Water Resources Research, Vol. 33, No. 12, pages 2781-2798 

Sokołow W. i inni, 1992: Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych 
i przygotowania programu działań perspektywicznych, Hydroprojekt Warszawa. 

Tyszewski S., Herbich P., Indyk W., Jarząbek A., Pusłowska-Tyszewska D., Rutkowski M.,  
2008: Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 
warunków korzystania z wód zlewni, PRO WODA, Warszawa 

Witkowski K., Filipkowski A., Gromiec M. J., 2008: Obliczanie przepływu nienaruszalnego. 
Poradnik. Wydanie drugie rozszerzone. IMGW, Warszawa 

Zaleska M., i inni, 2004: Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód 
podziemnych w zlewni rzeki Kłodnicy. Arcadis Ekokonrem we Wrocławiu.  

 

Spis tabel 

Tabela 3.1.3 Zestawienie ilości użytkowników w zlewni Kłodnicy 

Tabela 3.2.1 Struktura użytkowania wód podziemnych  

Tabela 5.3.1. Przepływ nienaruszalny rzeki Kłodnicy na podstawie kryterium 
hydrobiologicznego (metoda parametryczna Kostrzewy) 

Tabela 5.3.2. Przepływ nienaruszalny rzeki Bytomki na podstawie kryterium 
hydrobiologicznego (metoda parametryczna Kostrzewy) 

Tabela 5.3.3. Przepływ nienaruszalny przekrojów bilansowych powyżej i poniżej zbiornika 
Dzierżno Duże na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna 
Kostrzewy) 

Tabela 5.3.4. Przepływ nienaruszalny rzeki Kłodnicy na podstawie kryterium 
hydrobiologicznego (metoda parametryczna Kostrzewy) 

Tabela 5.3.5. Przepływ nienaruszalny rzeki Bytomki na podstawie kryterium 
hydrobiologicznego (metoda parametryczna Kostrzewy) 

Tabela 5.3.6. Przepływ nienaruszalny przekrojów bilansowych powyżej i poniżej zbiornika 
Dzierżno Duże na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna 
Kostrzewy) 

Tabela 5.6.1 a, b Zakres czasowy dostępności ZDZ i ZDB dla rzeki Kłodnicy w roku 
hydrologicznym wg dwóch kryteriów przepływu nienaruszalnego dla czterech gwarancji 
przepływu rzeczywistego. 

Tabela 5.6.2 a, b Zakres czasowy dostępności ZDZ i ZDB dla rzeki Kłodnicy w roku 
hydrologicznym wg dwóch kryteriów przepływu nienaruszalnego dla czterech gwarancji 
przepływu rzeczywistego. 

Tabela 6.1.1 Rejony wodno-gospodarcze zlewni Kłodnicy 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

108 

 

Tabela 6.1.2 Ogólna charakterystyka rejonów wodno-gospodarczych w zlewni bilansowej 
Kłodnicy 

Tabela 6.2.1 Wyniki bilansu wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy – rejon wodno-
gospodarczy Gl-V-A 

Tabela 6.2.2 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy-
rejon wodno-gospodarczy Gl-V-A 

Tabela 6.2.3 Wyniki bilansu wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy – rejon wodno-
gospodarczy Gl-V-B1 

Tabela 6.2.4 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy -
rejon wodno-gospodarczy Gl-V-B1 

Tabela 6.2.5 Wyniki bilansu wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy – rejon wodno-
gospodarczy Gl-V-B2 

Tabela 6.2.6 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla zlewni Kłodnicy -
rejon wodno-gospodarczy Gl-V-B2 

Tabela 6.3.1 Wyniki bilansu dla zasobów czwartorzędowych – rejon bilansowy Gl-V-A 

Tabela 6.3.2 Wyniki bilansu dla zasobów triasowych – rejon bilansowy G-V-A 

Tabela 6.3.3 Wyniki bilansu dla zasobów triasowych bez drenażu górniczego – rejon 
bilansowy G-V-A 

Tabela 6.3.4 Wyniki bilansu dla zasobów czwartorzędowych – rejon bilansowy G-V-B1 

Tabela 6.3.5 Wyniki bilansu dla zasobów triasowych – rejon bilansowy G-V-B1 

Tabela 6.3.6 Wyniki bilansu dla zasobów trzeciorzędowych – rejon bilansowy G-V-B1 

Tabela 6.3.7 Wyniki bilansu dla zasobów czwartorzędowych – rejon bilansowy G-V-B2 

Tabela 6.3.8 Wyniki bilansu dla zasobów trzeciorzędowych – rejon bilansowy G-V-B2 

Tabela 6.3.9 Wyniki bilansu dla zasobów triasowych – rejon bilansowy G-V-B2 

Tabela 6.3.10 Wyniki bilansu dla zasobów karbońskich – rejon bilansowy G-V-B2 

Tabela 7.3.1. Wielkości ładunków pochodzących z opadów atmosferycznych 

Tabela 8.1.1 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w 
profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 50% 

Tabela 8.1.2 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w 
profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 70% 

Tabela 8.1.3 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w 
profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 90% 

Tabela 8.1.4 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w 
profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 95% 

Tabela 8.1.5 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym 
Kłodnicy przy gwarancji 50% 

Tabela 8.1.6 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu 
podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 70% 

Tabela 8.1.7 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w 
profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 90% 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

109 

 

Tabela 8.1.8 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w 
profilu podłużnym Kłodnicy przy gwarancji 95% 

Tabela 8.1.9 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w 
profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 50% 

Tabela 8.1.10 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w 
profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 70% 

Tabela 8.1.11 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w 
profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 90% 

Tabela 8.1.12 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w 
profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 95% 

Tabela 8.1.13 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w 
profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 50% 

Tabela 8.1.14 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w 
profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 70% 

Tabela 8.1.15 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w 
profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 90% 

Tabela 8.1.16 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w 
profilu podłużnym Bytomki przy gwarancji 95% 

Tabela 8.2.1 Schemat oceny stopnia wykorzystania zasobów  

Tabela 8.2.2 Wykorzystanie zasobów, stan rezerw oraz deficyty wód podziemnych w 
rejonach wodno-gospodarczych zlewni Kłodnicy 

 

Spis tabel w załączniku 

Tabela 3.1.1 Zestawienie użytkowników wód powierzchniowych (pobory) w zlewni Kłodnicy 

Tabela 3.1.2 Zestawienie użytkowników wód powierzchniowych (zrzuty) w zlewni Kłodnicy 

Tabela 3.1.4 Tabela poborów wód powierzchniowych w poszczególnych dekadach [m3/s] w 
zlewni Kłodnicy 

Tabela 3.1.5 Tabela  zrzutów wód powierzchniowych w poszczególnych dekadach w [m3/s] 
w zlewni Kłodnicy 

Tabela. 3.2.1 Zestawienie użytkowników wód podziemnych w zlewni Kłodnicy 

Tabela 7.1.1. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 
BZT5 w wodach Kłodnicy dla wielkości rzeczywistych zrzutów 

Tabela 7.1.2. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Kłodnicy dla wielkości 
rzeczywistych zrzutów 

Tabela 7.1.3. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Kłodnicy dla wielkości 
rzeczywistych zrzutów 

Tabela 7.1.4. Bilans ładunków sumy chlorków i siarczanów w wodach Kłodnicy dla wielkości 
rzeczywistych zrzutów 

Tabela 7.1.5. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 
BZT5 w wodach Kłodnicy dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych 



IMS Sp. z o. o. i IMGW – PIB  O/Wrocław 

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy  

110 

 

Tabela 7.1.6. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Kłodnicy dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 7.1.7. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Kłodnicy dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 7.2.1. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 
BZT5 w wodach Bytomki dla wielkości rzeczywistych zrzutów 

Tabela 7.2.2. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Bytomki dla wielkości 
rzeczywistych zrzutów 

Tabela 7.2.3. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Bytomki dla wielkości 
rzeczywistych zrzutów 

Tabela 7.2.4. Bilans ładunków sumy chlorków i siarczanów w wodach Bytomki dla wielkości 
rzeczywistych zrzutów 

Tabela 7.2.5. Bilans ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 
BZT5 w wodach Bytomki dla wartości z pozwoleń wodnoprawnych 

Tabela 7.2.6. Bilans ładunków azotu ogólnego w wodach Bytomki dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 7.2.7. Bilans ładunków fosforu ogólnego w wodach Bytomki dla wartości z pozwoleń 
wodnoprawnych 

Tabela 7.2.8. Bilans ładunków sumy chlorków i siarczanów w wodach Bytomki dla wartości 
z pozwoleń wodnoprawnych 

 

Spis rysunków 

Rys. 1 Sieć hydrograficzna Kłodnicy 

Rys. 3.1.1 Rozkład procentowy użytkowników (pobory) w całkowitej zlewni Kłodnicy 

Rys. 3.1.2 Rozkład procentowy użytkowników (zrzuty) w całkowitej zlewni Kłodnicy 

Rys. 3.2.1 Pobór rzeczywisty z ujęć wód podziemnych w 2010 r. na tle zasobów 
dyspozycyjnych  

Rys. 3.2.2 Rozmieszczenie złóż w obrębie zlewni Kłodnicy 

Rys. 6.1.1 Rejony wodno-gospodarcze zlewni Kłodnicy 

Rys. 6.2.1 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-
gospodarczego GL-V-A 

Rys. 6.2.2. Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Kłodnicy w przekroju Gliwice oraz 
zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych. 

Rys. 6.2.3. Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Gliwice skorygowany o wpływ 
bezzwrotnego poboru z ujęć wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym Gl-V-A 

Rys. 6.2.4 Przepływ podziemny Kłodnica w przekroju Gliwice skorygowany o wpływ poboru 
z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości 0,25U w rejonie wodno-gospodarczym Gl-
V-A. 

Rys. 6.2.5 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Gliwice skorygowany o wpływ poboru 
z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości rzeczywistej oraz 0,75U w rejonie wodno-
gospodarczym Gl-V-A. 
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Rys. 6.2.6 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ najniższy roczny NQ na rzece Kłodnicy w przekroju Gliwice 

Rys. 6.2.7 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ średni roczny SQ na rzece Kłodnicy w przekroju Gliwice 

Rys. 6.2.8 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-
gospodarczego Gl-V-B1 

Rys. 6.2.9 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Kłodnicy w przekroju Pławniowice 
oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych 

Rys. 6.2.10 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Pławniowice skorygowany o wpływ 
bezzwrotnego poboru z ujęć wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym Gl-V-B1. 

Rys. 6.2.11 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Pławniowice skorygowany o wpływ 
poboru z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości 0,25U w rejonie wodno-
gospodarczym Gl-V-B1. 

Rys. 6.2.12 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Pławniowice skorygowany o wpływ 
poboru z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości rzeczywistej oraz 0,75U w rejonie 
wodno-gospodarczym Gl-V-B1 

Rys. 6.2.13 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ najniższy roczny NQ na rzece Kłodnicy w przekroju Pławniowice 

Rys. 6.2.14 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ średni  roczny SQ na rzece Kłodnicy w przekroju Pławniowice 

Rys. 6.2.15 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodno-
gospodarczego Gl-V-B2 

Rys. 6.2.16 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Kłodnicy w przekroju Lenartowice 
oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych. 

Rys. 6.2.17 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Lenartowice skorygowany o wpływ 
bezzwrotnego poboru z ujęć wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym Gl-V-B2 

Rys. 6.2.18 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Lenartowice skorygowany o wpływ 
poboru z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości 0,25U w rejonie wodno-
gospodarczym Gl-V-B2. 

Rys. 6.2.19 Przepływ podziemny Kłodnicy w przekroju Lenartowice skorygowany o wpływ 
poboru z ujęć wód podziemnych i zrzutu ścieków w ilości rzeczywistej oraz 0,75U w rejonie 
wodno-gospodarczym Gl-V-B2. 

Rys. 6.2.20 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ najniższy roczny NQ na rzece Kłodnicy w przekroju Lenartowice 

Rys. 6.2.21 Wpływ średniodobowego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych na przepływ średni roczny SQ na rzece Kłodnicy w przekroju Lenartowice 

 

Załącznik 4 Instrukcja aplikacji Bilans wodny – Program do symulacji jakościowej i 
ilościowej rozdziału zasobów wód 
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