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1

Informacje ogólne, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie niezbędnych analiz, charakterystyk i

obliczeń bilansu wodnogospodarczego zlewni Widawy oraz sporządzenie na ich podstawie
założeń do projektu rozporządzenia „Warunki korzystania z wód zlewni Widawy”,
rozumianych jako przygotowanie szczegółowych wymagań, priorytetów, ograniczeń w
korzystania z wód zlewni Widawy. Sformułowanie powyższych zasad i ograniczeń w
rozdysponowaniu zasobów zlewni rzeki Widawy, 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.
Podstawą prawną opracowania jest Umowa Nr ZZ – 03/EP-225/2012 z dnia 18
czerwca 2012r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu – jako Zamawiającym a konsorcjum firm: lider – Integrated
Management Services Sp z o. o., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy
Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.
Generalnym celem pracy jest stworzenie aplikacji komputerowej, umożliwiającej
wykonanie dynamicznego bilansu ilościowego i statycznego bilansu jakościowego zasobów
wodnych zlewni rzeki Widawy oraz przygotowanie szczegółowych wymagań, priorytetów,
ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Widawy. Szczegółowy zakres prac umożliwiających
prawidłowe wykonanie tego przedsięwzięcia oraz sposób jego wykonania zostały opisane w
Załączniku nr 1 do ww. umowy Nr ZZ – 03/EP-225/2012).
Zgodnie z umową Dostarczone przez Zamawiającego dane wejściowe niezbędne do
wykonania niniejszej pracy zostały przekazane Wykonawcy. Uszczegółowienie zakresu prac
(m.in. wybór metod bilansowania) uzgodniono na spotkaniu w dniu 17.07.2012 r. we
Wrocławiu. Zamawiający dostarczył 5 płyt zawierającą następujące foldery:
Płyta 1:
 Ekosystemy
 Metodyka bilans w-g wody podziemne_2007
 Rejony wodno-gospodarcze
 Metodyka_Warunkow_final.pdf
 Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek
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 Opinia Prawna dot. warunkow.pdf
Płyta 2:
 GZWP 322
 Materiały_PZGiK
 PROGRAMY DZIAŁAN_CD
 Katalog PWSK
 Sformułowane_w_warunkach_...
 Weryfikacja_pkt_źródeł zanieczyszczenia
 WFD_zał_dopisma_DPZWpgw41610MO
 WYKAZY
Płyta 3:
 Jakość zasobów wód zlewni Widawy
 Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania PGW
Płyta 4:
 Bilans aktualizacja
 Budowle piętrzące powyżej 0,7 m
Płyta 5:
PWP Widawa
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.).

2

Analiza dokumentów dotyczących gospodarki wodnej w zlewni Widawy

W celu ustalenia uwarunkowań gospodarki wodnej w zlewni Widawy dokonano
przeglądu dokumentów planistycznych dotyczących tego zagadnienia. Ustalono następującą
kolejność pozyskiwania i analizowania dokumentów:
1.

Opracowania wykonane dla potrzeb gmin:
−

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

−

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

−

programy ochrony środowiska gmin,

−

strategie rozwoju gmin
5
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2.

Opracowania wykonane dla potrzeb powiatów:
−

programy ochrony środowiska dla powiatów,

−

strategie rozwoju powiatów,

−

plany gospodarki odpadami dla powiatów,

3.

Opracowania wykonane dla potrzeb województw:
−

plany zagospodarowania przestrzennego województw,

−

programy ochrony środowiska dla województw,

−

strategie rozwoju województw,

−

programy małej retencji dla województw,

4.

Opracowania wykonane dla potrzeb kraju:
−

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,

−

Program wodno-środowiskowy kraju,

−

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2003 wraz z aktualizacjami,

−

Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i
systemy kanalizacji sanitarnej,

−

Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno - spożywczego o wielkości nie
mniejszej niż 4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód,

−

Strategia rozwoju kraju 2007-2015,

−

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030,

−

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

5.

Opracowania inne obejmujące:
−

plany zadań ochronnych,

−

plany ochrony dla obszarów Natura 2000,

−

plany innych form ochrony przyrody,

−

regionalne i lokalne plany małej retencji.

Materiały pozyskiwano z następujących źródeł:
−

udostępnione przez Zleceniodawcę (5 płyt CD),

−

ze stron internetowych urzędów gmin, powiatów, województw, KZGW, Ministerstwa
Środowiska, regionalne i lokalne plany małej retencji leśnej,

−

udostępnione drogą e-mailową przez gminy

Do zbierania informacji dotyczących gospodarki wodnej w zlewni Widawy przygotowano
zestawienie pierwsze obejmujące tabele dla:
6
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−

gmin,

−

powiatów,

−

scalonych części wód powierzchniowych (SCWP) zlewni Widawy,

−

nie przygotowano odrębnej tabeli dla JCWPd, ponieważ dla zlewni Widawy
wyznaczona jest jedna taka część (JCWPd nr 96);
Tabele obejmowały następujące zagadnienia: zaopatrzenie w wodę, zbiorniki wód

podziemnych, małą retencję i zbiorniki zaporowe, gospodarkę ściekową, gospodarkę
odpadami, transport, przemysł, rolnictwo, lasy, zasoby surowców mineralnych, obszary
chronione i turystykę zarówno dla stanu aktualnego jak i planowanego. W tabelach, dla
informacji związanych wodą bądź ściekami podawano dane o ich ilościach, wyrażonych z
reguły wielkością średniodobowego przepływu. W nagłówku tabeli umieszczono informacje
o zastosowanych w danej kolumnie skrótach. Zebrane opracowania wstępnie przeglądnięto
celem wyszukania najbardziej aktualnych materiałów, stanowiących bazę w przygotowanych
zestawieniach tabelarycznych. Luki w tabelach uzupełniano, o ile było to możliwe, w oparciu
o inne zgromadzone dokumenty. Przed wpisaniem danych do tabeli, sprawdzano na mapach,
czy miejscowości bądź tereny, których te dane dotyczą w rozpatrywanej gminie (powiecie,
województwie) są zlokalizowane w obrębie zlewni Widawy. Tak sprawdzone dane dopiero
wpisywano. W zestawieniu tabelarycznym dotyczącym SCWP, z dokumentów gminnych
(powiatowych) wybierano tylko te dane, które informowały o miejscowościach, czy terenach
mieszczących się w obrębie analizowanej części wód Widawy. W przypadku braku
możliwości wydzielenia z danych z aktualnie przeglądanego dokumentu (z gminy bądź
powiatu) informacji tylko do obszaru zlewni Widawy, w tabeli podawano wielkość dla całej
gminy albo tylko informację o występowaniu w danej gminie. Przy opracowywaniu zestawień
tabelarycznych nie rozpatrywano tych gmin, których udział w zlewni Widawy był mniejszy
niż 15%. Na końcu rozdziału dotyczącego analizy obowiązujących dokumentów
zamieszczono ich spis w podziale na gminy, powiaty. Inne, analizowane dokumenty spisano
na końcu wykazu dokumentów.
Opracowane pierwsze zestawienie tabelaryczne obejmujące stan aktualny oraz
planowany dla gmin, powiatów, SCWP w zlewni Widawy porównano z uwarunkowaniami
następujących opracowań merytorycznych:
−

Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Region wodny Środkowej Odry),
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−

Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach
dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego
JCWP,

−

Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w
korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni,

−

Charakterystyki jednolitych części wód podziemnych,

−

Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności
Regionalnych

Zarządów

Gospodarki

Wodnej

oraz

inne

dokumentacje

hydrogeologiczne,
−

Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania
zasobami wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze działalności RZGW we
Wrocławiu,

−

Programy działań dla części wód, położonych w regionach wodnych na terenie RZGW
we Wrocławiu zawarte w Programie Wodno-Środowiskowym na lata 2009-2015,

−

Opracowanie programów działań dla zlewni bilansowych na obszarze RZGW we
Wrocławiu - zlewnia Widawy,

−

Ekosystemy Lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i
powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce,

−

Jakość zasobów wód rzeki Widawy wykonanego przez IMGW Wrocław,

−

Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej ilości
odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizacją na mapach dla potrzeb warunków
korzystania z wód regionów wodnych,

−

Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin.

Uwzględniając opracowania dla województw i kraju opracowano zestawienie drugie, w
którym w tabeli SCWP w Widawie zamieszczono planowane działania poprawiające lub
utrzymujące stan / potencjał.

2.1

Gospodarka wodna w gminach zlewni Widawy
Ocena zgromadzonych opracowań dla gmin. Większość opracowań dotycząca

programów ochrony środowiska została wykonana w latach 2003 - 2005. Cześć dokumentów
nie miała strony tytułowej. Jako tytuł opracowania przyjmowano zawartość nagłówka. Praca
zbiorowa w spisie literatury dotyczy opracowań bez podanych autorów. Część prac nie miała
8

IMS Sp. z o. o., IMGW – PIB O/Wrocław i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.
Warunki korzystania z wód zlewni Widawy

podanego roku ich wykonania. W takich przypadkach przybliżoną datę opracowania
przyjmowano po analizie treści dokumentu. Niektóre dokumenty oprócz stanu aktualnego i
programu zawierały też strategie rozwoju. Zawarte w nich dane powtarzały się. Niestety
czasem były to trzy różne wielkości mimo iż z opisu wynikało, że dotyczyły jednej i tej samej
informacji. W takich przypadkach przyjmowano pierwszą daną napotkaną w opracowaniu. W
programach,

planach

większości

dokumentów

nie

było

zestawień

użytkowników

przemysłowych zawierających dane o poborach, czy zrzutach wód. Podane były
najważniejsze firmy bądź zakłady często bez podanej lokalizacji w gminie. Dane o lokalizacji
uzupełniano w oparciu o Internet. Najmniej szczegółowych danych pozyskano dla rolnictwa i
lasów, gdyż do zestawień potrzebne były w wielu przypadkach informacje dotyczące
fragmentu a nie całej gminy. Do kolumny obszarów chronionych w wielu przypadkach
wpisywano ilość występujących na danym terenie pomników przyrody, gdyż były zbyt
obszernie opisane w opracowaniach, a na to w tabeli nie ma miejsca.
Zestawione w rozpatrywanych opracowaniach wyniki badań wód powierzchniowych
wykonane w różnym czasie i zakresie wskaźników oraz obliczane inaczej niż w obecnie
obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych Dz. U. Nr 257 poz. 1545) nie były brane pod uwagę do oceny stanu
jakościowego rzek. Uznano, że najbardziej miarodajne są wyniki badań wód rzecznych
wykonanych w roku 2011 przez WIOŚ we Wrocławiu w 4 przekrojach monitoringowych na
Widawie i w 5 przekrojach na ujściowych odcinkach jej dopływów. Ocenę jakości wód w
zlewni Widawy zamieszczono w p. 3.7. niniejszego opracowania.
Dla przejrzystości zapisywanych informacji w tabelach nie podano odnośników do
literatury, natomiast w spisie zestawienia pierwszego umieszczono opracowania z podziałem
na poszczególne gminy, powiaty umożliwiające dość szybkie dotarcie do materiałów
źródłowych.
Analizując zgromadzone dokumenty wybierano dane dotyczące zagadnień związanych
z gospodarką wodną w zlewni Widawy, zgodnie z przyjętą metodyką, i zamieszczano w
tabelach zestawienia pierwszego (tabele zamieszczono w załączniku).
W Tabeli 2.1 (w załączniku) przedstawiono dane uzyskane z opracowań wykonanych dla
poszczególnych gmin. W zlewni Widawy ustalono występowanie 29 gmin, w tym 6 gmin
miejskich. Powierzchnie następujących gmin: Bierutów (gmina miejska), Długołęka,
Dziadowa Kłoda, Namysłów (gmina miejska), Oleśnica, Oleśnica (gmina miejska) i Wilków
w 100% mieściły się w zlewni Widawy. Udział powierzchni pozostałych gmin w
rozpatrywanej zlewni mieścił się w przedziale od 92,81% (Bierutów –gmina wiejska) do
9
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0,08% (Międzybórz –gmina wiejska). Uznano, że gminy, których udział w powierzchni
zlewni Widawy był mniejszy niż 15%, nie mają istotnego wpływu na gospodarkę wodną i
gmin tych nie brano pod uwagę. Pominięto gminy: Zawonię (14,82%), Baranów (13,67%),
Trzebnicę –obszar wiejski (7,9%), Trzcinicę (4,46%), Kobylą Górę (1,32%), Oborniki Śląskie
–obszar wiejski (0,73%), Syców –obszar miejski (0,44%) i Międzybórz –obszar wiejski
(0,08%).

2.2

Gospodarka wodna w powiatach zlewni Widawy
W Tabeli 2.2 (w załączniku) zamieszczono informacje zebrane z prac wykonanych

dla potrzeb powiatów.
W zlewni Widawy ustalono występowanie 6 powiatów: oleśnicki, kępiński,
namysłowski, wrocławski, trzebnicki, oławski, w tym 1 powiat miejski -

m. Wrocław.

Powiatem, którego największa część występuje na obszarze zlewni Widawy jest powiat
Oleśnicki obejmujący gminy: Oleśnica, Działdowa Kłoda - (100% gminy), Syców (68%),
Bierutów (92%), Twardogóra (30%).

2.3

Gospodarka wodna w SCWP zlewni Widawy
W Tabelach 2.3 - 2.7 (w załączniku) zgromadzono dane związane z gospodarką

wodną dla poszczególnych SCWP w zlewni Widawy oparte na materiałach dla gmin i
powiatów.
Spośród pięciu analizowanych SCWP największą powierzchnią charakteryzuje się zlewni
SO0305 Widawa od źródła do zbiornika Michalice – 520,07 km2. Kolejne SCWP mają
następujące powierzchnie: SO0306 Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy – 432,62 km2,
SO0309 Widawa od Oleśnicy do Odry – 430,00 km2, SO0308 Oleśnica – 223,19 km2 i
SO0307 Graniczna – 129,47 km2. Informacje zawarte w tabelach 2.3 – 2.7 graficznie
przedstawiono na rysunkach 2.1 – 2.5 zamieszczonych w załączniku.

2.4

Gospodarka wodna w JCWPd w zlewni Widawy
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) zostały wydzielone w 2005 r. przez

Państwowy Instytut Geologiczny w konsultacji z Regionalnymi Zarządami Gospodarki
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Wodnej, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Biurem Gospodarki Wodnej. Na
terenie Polski wyznaczono 161 JCWPd, dla których podano uproszczoną charakterystykę
następujących elementów: sytuacji geologicznej, warunków hydrogeologicznych, izolacji
warstw wodonośnych, opisu stanu ilościowego i opisu stanu jakościowego. Na podstawie
pierwszego wydzielenia zlewnia Widawy została przypisana do JCWPd nr 93, obejmującej
także zlewnie Stobrawy. W 2008 r., została przeprowadzona weryfikacja przebiegu granic
JCWPd wydzielonych w 2005 r., w wyniku, której powstał nowy podział Polski na 172 części
oraz 3 subczęści [PIG-PIB, 2009]. Po weryfikacji zlewnia Widawy tworzy jedną JCWPd nr
96. Nowy podział na JCWPd po akceptacji KZGW będzie obowiązywał od 2015 r.
W opracowaniu Warunków korzystania z wód zlewni Widawy został przyjęty nowy podział
na JCWPd w związku z tym, że odpowiada on obszarowo zasięgowi opracowania oraz w
przyszłości będzie obowiązujący.

2.5

Przegląd najważniejszych dokumentów dotyczących ochrony wód
Poniżej dokonano przeglądu najważniejszych dokumentów związanych z ochroną

wód, stanowiących podstawę do planowania działań zmierzających do poprawy lub
utrzymania stanu (potencjału) ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Widawy.

2.6

Dyrektywy

Ramowa Dyrektywa Wodna - RDW tworzy ramy porządkujące dla ochrony
powierzchniowych wód śródlądowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód
podziemnych. Cele zdefiniowane:
- Ochrona oraz polepszenie stanu ekosystemów wodnych oraz wód podziemnych łącznie z
ekosystemami lądowymi, które są bezpośrednio zależne wody
- Wspieranie zrównoważonego użytkowania zasobów wodnych
- Stopniowa redukcja substancji priorytetowych oraz zakończenie wprowadzania priorytetowych substancji szkodliwych
- Redukcja zanieczyszczenia wód podziemnych
- Zmniejszenie oddziaływania zalewów, okresów powodzi oraz suszy
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Właściwe cele środowiskowe ustalone zostały w artykule 4, stanowiącym centralną część
dyrektywy. W przypadku wód powierzchniowych obowiązują następujące cele:
- Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego w ciągu 15 lat (2015)
- Osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego w
przypadku silnie zmienionych lub sztucznych części wód w ciągu 15 lat (2015)
- Zakaz pogorszenia stanu
W odniesieniu do wód podziemnych wymagane jest osiągnięcie następujących celów:
- Dobry stan ilościowy oraz chemiczny w ciągu 15 lat (2015)
- Zaprzestanie lub ograniczenie wprowadzania substancji szkodliwych
- Powstrzymanie pogarszania się stanu wód podziemnych

Dyrektywa Powodziowa
Celem oraz głównym zagadnieniem zarządzania powodziowego Dyrektywy
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarządzania nim, jest redukcja potencjalnych negatywnych skutków
powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz gospodarki, a
także – o ile jest to celowe – działania niekonstrukcyjne z zakresu prewencji powodziowej
i/lub zmniejszenie prawdopodobieństwa powodzi.

Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EWG wraz z Dyrektywą Ptasią 79/409/EWG są podstawą do
utworzenia obszarów Natura 2000.

2.7

Dokumenty Krajowe

2.7.1 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) zatwierdzony przez
Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r do roku 2012 był już trzykrotnie aktualizowany:
 pierwsza aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów 7 czerwca 2005r
(AKPOŚK2005) jej celem było zweryfikowanie i zaktualizowanie potrzeb, aglomeracji
ujętych w KPOŚK oraz aglomeracji nowoutworzonych,
 druga aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów 2 marca 2010
(AKPOŚK2009) obejmowała aktualizację i weryfikację inwestycji planowanych przez
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aglomeracje ujęte w AKPOŚK2005 oraz nowoutworzone. Dokonano priorytetyzacji
inwestycji,
 trzecia aktualizacja KPOŚK, oparta na informacjach o stanie realizacji inwestycji na 30
czerwca 2010, zawiera analizę stanu zaawansowania realizacji inwestycji i przyczyn
zaistniałych opóźnień oraz ustala realne terminy ich zakończenia.
Zakończenie zaplanowanych

inwestycji

jest

równoznaczne z

osiągnięciem

efektu

ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków lub zagospodarowania osadów ściekowych,
a co za tym idzie spełnieniem wymogów dyrektywy 91/271/EWG.
Jako uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego oczyszczania ścieków w rzeczywistych
terminach realizacji przedsięwzięć w tym zakresie przyjęto:
a) osiągnięcie wymagań wynikających z rozporządzenia 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 (Dz. U.
Nr 137, poz. 984, z późn. zm.),
b) osiągnięcie wydajności oczyszczalni ścieków odpowiadającej ładunkowi zanieczyszczeń
biodegradowalnych generowanemu przez aglomerację,
c) zapewnienie w 2015 r. doprowadzenia systemami kanalizacji zbiorczej ścieków
komunalnych z aglomeracji do oczyszczalni przy zapewnionym stopniu obsługi aglomeracji
tymi systemami na poziomie:
- 95% w przypadku aglomeracji ≥ 100 000 RLM,
- 90% w przypadku aglomeracji ≥ 15 000 RLM i <100 000 RLM.
Jako uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego gospodarki osadowej na oczyszczalni
przyjęto zrealizowanie ciągów przeróbki osadów ściekowych dla wszystkich osadów
powstających w oczyszczalni ścieków umożliwiających odprowadzenie osadów lub
produktów ich przetworzenia do środowiska. Przy zmianach realizacji inwestycji kierowano
się następującymi kryteriami:
a) przesunięcie wykonania inwestycji do roku 2013 mogło nastąpić pod warunkiem:
- posiadania pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków,
- osiągnięcia odpowiedniego stopnia wyposażenia aglomeracji (stan na dzień 31 grudnia 2009
r.) w sieci kanalizacyjne w zakresie umożliwiającym sukcesywną jej rozbudowę w latach
2010-2015 udokumentowaną w przedłożonych informacjach,
-

posiadania

montażu

finansowego

umożliwiającego

potwierdzonego decyzjami dysponentów środków finansowych,
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- zakończenia procedur przetargowych na zasadniczą część przedsięwzięć i podpisania
umowy na realizacje inwestycji w oczyszczalni ścieków.
b) przesunięcie wykonania inwestycji do roku 2015 musiało być uwarunkowane podjęciem
działań na rzecz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych ujętych w
informacji lecz nie spełniających wszystkich powyższych kryteriów.
W tabeli 2.8 (w załączniku) zamieszczono inwestycje związane z budową bądź
modernizacją oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budową bądź modernizacją systemu
kanalizacji w miejscowościach zlokalizowanych na obszarze zlewni Widawy, ustalone dla
roku 2006 i roku 2011 wg AKPOŚK. Jako aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia
wymogów Traktatu Akcesyjnego, na obszarze zlewni Widawy, uznane zostały: Wrocław
(PLDO001), Oleśnica (PLDO015), Jelcz-Laskowice (PLDO043), Długołęka (PLDO045),
Dobrzykowice (PLDO053), Dobroszyce (PLDO102), Bierutów, Namysłów (PLOP008).
Aglomeracje Wisznia Mała (PLDO080) i Dziadowa Kłoda (PLDO128N) nie stanowią
priorytetu dla wypełnienia Traktatu Akcesyjnego. Spośród zestawionych w tabeli inwestycji
nie będzie realizowana budowa oczyszczalni w miejscowości Gołębice w gminie Dziadowa
Kłoda, gdyż wszystkie ścieki z terenu całej gminy będą doprowadzone na oczyszczalnię
ścieków w Dziadowej Kłodzie. Stwierdzono, że od roku 2006 najdłuższą sieć kanalizacyjną
wybudowała gmina miejska Wrocław, ok. 183,6 km.
W tabeli 2.8 (w załączniku) zaprezentowano również informacje o sposobie
oczyszczania ścieków z miejscowości Perzów (gmina Perzów) i Rychtal (gmina Rychtal) w
powiecie Kępińskim, które w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (tj. w dniu 1
maja 2004 r.), stanowiły aglomeracje mniejsze od 2000 RLM wyposażone w sieci
kanalizacyjne, co obligowało Polskę, w myśl art. 7 dyrektywy Rady 91/271/EWG, aby ścieki
komunalne z tych aglomeracji, przed odprowadzeniem ich do śródlądowych wód
powierzchniowych i estuariów były poddane odpowiedniemu oczyszczaniu. Dane te
przytoczono z Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie
ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej.

Dokonana Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Aktualizacji
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 2008 wykazała, że
zamierzenia zebrane w AKPOŚK i programach uzupełniających są zasadniczo zgodne z
zapisami Strategii Rozwoju Kraju oraz dopełniającej ją Narodowej Strategii Spójności
(NSRO), opracowanej przez rząd w końcu 2006 r. i zaakceptowanej niespełna pół roku
później przez Komisję Europejską. Służyć mogą także osiąganiu ważnych celów określonych
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w aktualnej Polityce Ekologicznej Państwa, gdzie podkreśla się potrzebę zmniejszenia
oddziaływania sektora komunalnego i przemysłu na ekosystemy wodne, a także głębokiej
poprawy efektywności wykorzystywania zasobów wody, promocji „przyjaznych dla
środowiska” postaw i technik. Jednak w przypadku niektórych inwestycji w sektorze
ściekowym, zwłaszcza inwestycji liniowych (sieci kanalizacyjne) zachodzi ryzyko
wystąpienia „kolizji” z cennymi walorami środowiskowymi, w tym z obszarami objętymi
różnymi formami ochrony. W części przypadków kolizje takie wydają się zasadniczo
nieuchronne, jakkolwiek ich skutki nie muszą mieć jednoznacznie negatywnego, a zwłaszcza
znaczącego charakteru. Sam fakt możliwości wystąpienia kolizji nie oznacza jeszcze, że
cenne walory środowiskowe zostaną uszczuplone w sposób znaczący, ale powoduje to
konieczność poszukiwania zawczasu skutecznych sposobów uniknięcia tego typu szkód. W
szczególności konieczne jest poszukiwanie na poziomie lokalnym alternatywnych metod
realizacji postanowień AKPOŚK mogących wywoływać tego typu „kolizje”, tak aby możliwe
było eliminowanie konfliktów celów i wartości, w zakresie rozwoju gospodarczego i ochrony
środowiska, a jeżeli okazałoby się to niemożliwe, to zastosowanie skutecznych środków
łagodzących szkody oraz adekwatnej i wyprzedzającej kompensacji przyrodniczej szkód,
których nie można uniknąć. Analiza AKPOŚK pozwoliła też na określenie kosztów i korzyści
środowiskowych wynikających z jego realizacji. Uzyskane wyniki zaprezentowano poniżej:
Koszty/skutki środowiskowe:
− trwałe zajęcie terenu przez oczyszczalnie i inne obiekty (np. przepompownie ścieków);
− pojawienie się/wzrost presji urbanizacyjnej na terenach uzbrajanych w nowe systemy
kanalizacyjne;
− lokalne uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu podczas
budowy;
− lokalne uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu w fazie
eksploatacji obiektów oczyszczalni i przepompowni;
− wzrost ilości ścieków dopływających do oczyszczalni;
− wzrost opłat za odbiór ścieków;
− wzrost zapotrzebowania na energię (elektryczną i cieplną) oraz nośniki energii
(oddziaływania pośrednie na zasoby i jakość powietrza);
− wzrost ilości wytwarzanych osadów ściekowych.
Korzyści:
− spełnienie wymogów prawnych dot. wyposażenia aglomeracji w systemy oczyszczania
ścieków,
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− poprawa jakości wód powierzchniowych, w tym zwłaszcza w zakresie wskaźników
mikrobiologicznych i poziomu eutrofizacji,
− zmniejszenie poziomu antropopresji na środowisko, w tym zwłaszcza na ekosystemy wodne
oraz na akweny przybrzeżne Bałtyku;
− poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców korzystających do kanalizacji;
− tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej działalności przemysłowej i usługowej w
sektorze MiŚP;
− ograniczenie nielegalnych/niekontrolowanych zrzutów ścieków do wód powierzchniowych
i do ziemi, w tym przecieków z nieszczelnych przydomowych szamb;
− racjonalizacja zużycia wody.
Realizacja AKPOŚK będzie mieć zatem istotny wpływ na zmiany w sferze:
− jakości życia (dostępność do infrastruktury, warunki sanitarne, koszty korzystania z
infrastruktury publicznej);
− migracji ludności (wzrost presji migracyjnej na obszary „uzbrojone”, depopulacja
miejscowości nie posiadających systemów kanalizacyjnych);
− zmian wartości nieruchomości (nieruchomości podłączone do systemu zyskują większą
wartość, obiekty położone w pobliżu źródeł uciążliwości mogą tracić na wartości);
− lokalizacji i natężenia inwestycji mieszkaniowych i gospodarczych (w wymiarze lokalnym i
regionalnym);
− wypełniania zobowiązań prawnych (w wymiarze krajowym i międzynarodowym);
− stanu jakości wód powierzchniowych (w wymiarze lokalnym i globalnym);
− oddziaływania zlewni krajowych na obszary morskie – głównie Bałtyku (w wymiarze
globalnym).
Planowany w ramach analizowanego AKPOŚK rozwój infrastruktury oczyszczania
ścieków komunalnych, w tym przede wszystkim przede wszystkim budowa blisko 73 tys. km
sieci kanalizacyjnych, będzie nieuchronnie wchodzić w kolizje z obszarami objętymi ochroną.
Najbardziej narażonymi na konflikt obszarami chronionymi są obszary Natura 2000. Przez
kolizję rozumie się będzie występowanie, co najmniej jednej miejscowości wchodzącej w
skład konkretnej aglomeracji lub miejscowości, w której zlokalizowany jest zakład przemysłu
rolno-spożywczego na terenie obszaru Natura 2000. Głównym skutkiem realizacji AKPOŚK
(w skali kraju) będzie polepszenie parametrów jakościowych wód, uzyskane w wyniku
zakładanego

zmniejszenia

ładunku

zanieczyszczeń

odprowadzanych

do

wód

powierzchniowych (redukcja zawartości zanieczyszczeń biodegradowalnych w ściekach
komunalnych z 69,6% w 2006 roku, do co najmniej 90% w 2015 roku).
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Likwidacja tysięcy szamb pozostających poza jakąkolwiek kontrolą szczelności i
zastąpienie ich systemem sieci kanalizacji wyposażonych w oczyszczalnie ścieków,
skutecznie przyczyni się do ograniczenia wykonania przy aktualnej dostępności danych
szczegółowych pozwala ocenić zmniejszenie oddziaływań rozproszonych na poziomie 1,5÷2
mln RLM.
Na skutek dostarczania do cieku dodatkowej ilości wody w postaci oczyszczonych
ścieków z nowobudowanych systemów kanalizacyjnych występować będzie zjawisko zmian
przepływu wód w odbiornikach. Łączna przepustowość wszystkich planowanych w ramach
AKPOŚK oczyszczalni wynosi ok. 7,3 mln m3/d, co stanowi ok. 4÷5 % odpływu
powierzchniowego wody z terenu kraju.
Znacząco zostanie ograniczona ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska
w sposób rozproszony. Lokalnie, w miejscach wprowadzania do środowiska ścieków
oczyszczonych, zanieczyszczenie może wzrosnąć. W przypadku nowopowstających
kanalizacji i oczyszczalni ścieków będą to miejsca, w których dotychczas takie
zanieczyszczenia nie występowały.
Spadek zanieczyszczenia wód, wpłynie natomiast znacząco na lokalną poprawę
jakości wód większości odbiorników, powodując niejednokrotnie wzrost zainteresowania ich
wykorzystaniem do celów rekreacyjnych. W konsekwencji może to zwiększyć presję na
elementy środowiska dotychczas takiej presji niepoddawane – np. poprzez budowę kąpielisk,
rozwój infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej, etc.

2.7.2 Program wodno-środowiskowy kraju
W roku 2010 został opracowany Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK).
Celem tego tej pracy było opracowanie programów działań dla SCWP oraz JCWPd. Ich
realizacja pozwoli na osiągnięcie przez wody celów środowiskowych. W myśl art. 4 RDW,
cele sformułowano następująco:
1) niepogarszanie stanu części wód;
2) osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych;
3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i
polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,
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narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt
wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których
utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie);
4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.
Cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do 2015 r.
Programy dla poszczególnych SCWP stanowią zbiór efektywnych, skutecznych i
realnych do wykonania działań, których realizacja w określonym czasie pozwoli uzyskać
efekty w postaci lepszego stanu wód. Analiza możliwości technicznych, finansowych oraz
czasowych wykazała, iż niektóre z części wód nie osiągną do 2015 r. założonych celów
środowiskowych. Zapisy ustawy - Prawo wodne i RDW dopuszczają takie „odstępstwo” w
formie przedłużenia terminów lub ustalenia mniej rygorystycznych celów.
PWŚK uwzględnia wymagania RDW, w tym podział działań na działania
podstawowe i działania uzupełniające. Działania podstawowe skierowane są do realizacji
niemal we wszystkich częściach wód (tam gdzie jest to wymagane na podstawie wyników
analiz sporządzonych na podstawie art. 113 ustawy - Prawo wodne oraz art. 5 RDW), na
terenie całego kraju. W ramach działań podstawowych zastosowano podział na dwie grupy,
tj. działania podstawowe grupy A i B.
Działania podstawowe grupy A wynikają z:
 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i
systemy kanalizacji zbiorczej;
 Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie
mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód;
 Programów przyjętych dla obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia
rolniczego;
 Działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód substancjami zanieczyszczającymi lub
grupami substancji zanieczyszczających, stanowiących poważne zagrożenie dla
środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem środowiska przyrodniczego.
Działania podstawowe grupy B obejmują:
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 Działania dla silnie zmienionych i sztucznych części wód pozwalające na osiągnięcie
przez te części wód dobrego potencjału;
 Działania wymagane na mocy części A załącznika VI RDW (działania wymagane w
pozostałych dyrektywach);
 Zestawienie pozostałych działań podstawowych wymagane na mocy art. 11 ust. 3 RDW.
Działania podstawowe wynikają z zapisów aktów prawa krajowego oraz
wspólnotowego w zakresie ochrony i przywracania właściwego stanu wód oraz ekosystemów
od wód zależnych. Drugi rodzaj działań wskazanych przez RDW oraz przetransponowanych
do polskiego prawodawstwa poprzez ustawę - Prawo wodne to działania uzupełniające,
opracowane i wdrażane w uzupełnieniu do działań podstawowych dla realizacji celów
wskazanych w art. 4 RDW. Ustawa Prawo wodne w art. 113a ust. 3 wskazuje następujące
działania tego typu:
 środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia optymalnego
wdrożenia przyjętych działań;
 wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska;
 działania na rzecz ograniczenia emisji;
 zasady dobrej praktyki;
 działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu,
między innymi promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu
wody w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień;
 przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne.
W ramach opracowania PWŚK, został wykonany Katalog działań zawierający zbiór
działań, spośród których dokonywano wyboru w trakcie opracowywania programów dla
poszczególnych części wód. Katalog składa się z dwóch części, tj. z części pierwszej, w której
zawarto działania skierowane do wszystkich części wód bez względu na status zagrożenia
nieosiągnięciem celów środowiskowych (obowiązujące na terenie całego kraju działania
podstawowe) oraz z części drugiej, w której umieszczono działania wybierane jako działania
podstawowe (tam gdzie zostały one zaplanowane), bądź te same działania jako działania
uzupełniające, jeżeli zachodziła taka potrzeba, np. konieczność redukcji ładunku azotu
poprzez budowę oczyszczalni ścieków, nie objętej wcześniej KPOŚK.
W ramach katalogu zostały wyszczególnione:
- kategorie działań obowiązujące na terenie całego kraju:
 DK.1 – Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne
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 DK.2 – Przemysł i rolnictwo
- kategorie działań wybieranych do realizacji, tam gdzie zostały one zaplanowane:
 P.1 - Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne
 P.2 - Gospodarka komunalna
 P.3 - Kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w
tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków)
 P.4 - Rolnictwo i leśnictwo
 P.5 - Zagospodarowanie przestrzenne
 P.6 – Przemysł
W obrębie powyższych kategorii utworzone zostały grupy działań. Szczegółowe
zestawienie tych działań zamieszczono w załączniku nr 6 PWŚK.
W odniesieniu do zlewni Widawy ustalono, że po zrealizowaniu programu działań ujętych w
zestawieniu drugim nastąpi poprawa jakości wód. Poniżej przedstawiono tabelkę (tab. 2.14)
zawierającą syntetyczne podsumowanie programów działań w poszczególnych SCWP w
zlewni Widawy.
Tabela 2.14 Syntetyczne podsumowanie programów działań w poszczególnych SCWP
Kod
SCWP

Ilość
JCWP
rzek

Ilość niezagrożonych
JCWP

Koszty
działań
A

Koszty
działań
B

Ilość
zagrożonych
JCWP

SO0305
SO0306
SO0307
SO0308
SO0309

9
11
1
2
9

9
11
1
2
9

7757000
4525000
0
3950000
2230000

255000
80000
5000
42500
61200

0
0
0
0
0

Koszty
działań
uzupełniających
0
0
0
0
0

Ilość JCWP
podlegających
DEROGACJOM
0
0
0
0
0

2.7.3 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opracowanym w
roku 2011 przedstawiono m. in. cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz
obszarów chronionych, ustalone na mocy art. 4 RDW.
W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele
środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych
poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych
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świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te
wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Zastosowane podejście, polegające na przyjęciu za cele środowiskowe wartości
granicznych odpowiadających dobremu stanowi wód, związane było z niekompletnym
zrealizowaniem prac w zakresie opracowania warunków referencyjnych dla poszczególnych
typów wód, a tym samym brakiem możliwości ustalenia wartości celów środowiskowych wg
charakterystycznych wymagań względem poszczególnych typów we wszystkich kategoriach
wód. Dodatkowo, z uwagi na trwające prace w zakresie opracowywania metodyk oceny stanu
hydromorfologicznego oraz fakt, że monitoring w zakresie badań stanu chemicznego jest
jeszcze w fazie kształtowania i rozbudowy ustalenie celów środowiskowych zostało oparte o
dostępne wartości graniczne wskaźników podanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan
JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla
jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym,
celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele
uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi
częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego
potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego
stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.
Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały
obecnie podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w
stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości
graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału
ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i
wymagania co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym zakresie
będą prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynikającymi z planów ochrony dla
obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy
92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi na brak planów ochrony ww.
obszarów, nie zostaną zaostrzone cele środowiskowe dla części wód, na których takie obszary
zostały wyznaczone. Celem środowiskowym dla tych obszarów będzie zatem osiągnięcie lub
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utrzymanie co najmniej dobrego stanu. Weryfikacja celów środowiskowych uwzględniająca
ten zakres tematyczny będzie miała miejsce w kolejnych cyklach planistycznych.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych. W ujęciu tabelarycznym zostały podane informacje o
wartościach granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak
również wartości graniczne dla wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz środowiskowe normy jakości dla substancji
priorytetowych oraz dla innych zanieczyszczeń. W rozporządzeniu tym zamieszczono także
informacje o sposobie ustalania reprezentatywnej wielkości rozpatrywanego wskaźnika
jakości wód powierzchniowych wyrażonej najczęściej jako wartość średnia roczna z
minimum 4 wyników badań bądź jako stężenie maksymalne wyrażone jako 90. percentyl
ustalone z minimum 12 wyników pomiarów substancji priorytetowych oraz innych
zanieczyszczeń.
Wskaźniki stanu chemicznego określone w wymienionym rozporządzeniu wypełniły
przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EWG z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej zmieniającej i w
następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG,
84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84) art. 13, która stanowiła, że
państwa członkowskie wprowadzają przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne tej
dyrektywy nie później niż do 13 lipca 2010 r.
W tabelach do planu gospodarowania wodami podano informację o ilościach części
wód, w poszczególnych kategoriach wód na obszarze dorzecza, dla których wymagane jest
osiągnięcie odpowiednich wartości wskaźników, odpowiadających celom środowiskowym.
Wskazano również ilości części wód w poszczególnych kategoriach, dla których konieczne
jest przedłużenie terminu osiągnięcia określonych celów środowiskowych, z uwagi na
występujące specyficzne uwarunkowania, uniemożliwiające osiągnięcie tych celów do roku
2015.
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2.7.4 Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej
niż 4000 RLM

Analiza Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o
wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód,
w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód
opracowanego przez KZGW wykazała, że w zlewni Widawy nie ma takich zakładów.

2.7.5 Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce

W oparciu o projekt „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla
potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”
(Kraków 2010) wybrano fragmenty obejmujące kierunki polityki przestrzennej oraz
szczegółowe informacje dotyczące planów działań w zlewni Widaw. Przedstawiono je w
układzie administracyjnym obejmującym trzy województwa: dolnośląskie, opolskie i
wielkopolskie. Najwięcej działań szczegółowych zestawiono w planach województwa
dolnośląskiego.

2.7.5.1 Województwo Dolnośląskie

W kontekście gospodarki wodnej i ochrony środowiska w zlewni Widawy, w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego rozważane są następujące
kierunki polityki przestrzennej:
• przyjęcie standardów ekologicznych UE; m.in. przez racjonalne wykorzystywanie wody,
• ochrona walorów przyrodniczych dla turystyki i rekreacji poprzez:
 rozbudowę bazy noclegowej oraz infrastruktury uzdrowiskowej,
 modernizację i odpowiednie zagospodarowanie tras wodnych, pieszych, rowerowych
wraz z miejscami rekreacyjnymi,
 budowę przystani wodnych: Jelcz – Laskowice, Czernica, Kamieniec Wrocławski,
Wrocław,
 dostosowanie do rekreacji wędkarskiej,
 dostosowanie do spływów kajakowych szlaków na Odrze i dopływach,
• utrzymanie odrębności krajobrazowej oraz odtworzenie obszarów cennych krajobrazowo,
• modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej poprzez:
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 stworzenie wodzie przestrzeni umożliwiającej opóźniony odpływ oraz zatrzymania wody
deszczowej w miejscu jej opadania,
 dostosowanie wykorzystania pod inwestycje obszarów zagrożonych powodzią do stopnia
zagrożenia powodzią,
 zwiększenie retencji poprzez budowę zbiorników małej retencji oraz małych i średnich
zbiorników Długomost na Widawie,
 modernizację, przebudowę i budowę wałów zabezpieczających miasta, Wrocławia
 udrożnianie koryta Widawy, modernizację Kanału Powodziowego,
 modernizację wrocławskich bulwarów oraz przelewu do Widawy,
 ochronę ciągów komunikacyjnych (komunikacja drogowa, kolejowa) i przepraw
mostowych, których lokalizacja narażona jest na zalanie powodziowe,
• wykorzystanie energii wodnej jako tanie źródło energii,
• gospodarka wodno – ściekowa, gdzie celem działań jest:
 budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zarówno na terenach
wiejskich jak i miejskich (oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych),
 budowa nowych ujęć wody dla m. Wrocław oraz sieci wodociągowej m. Wrocław
 modernizacja i budowa stacji uzdatniania,
• objęcie ochroną zlewni Widawy,
• zmniejszenie zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, poprzez budowę systemów kanalizacji
szczególnie w zlewniach chronionych i na obszarach objętych istniejącymi i
projektowanymi formami ochrony przyrody,
• ograniczenie negatywnego wpływu nawożenia mineralnego i organicznego oraz środków
ochrony roślin na stan czystości wód poprzez stosowanie przepisów ustawy o nawozach i
nawożeniu oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych,
• wprowadzanie naturalnych stref buforowych wzdłuż cieków wodnych (pasy zieleni,
mokradła) dla ograniczenia spływu i oczyszczenia,
• zmniejszanie ładunku zanieczyszczeń w ściekach a także unikanie, eliminacja i
ograniczanie dopływu do wód substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
• doprowadzenie rzek zlewni do osiągnięcia odpowiednich klas czystości oraz utrzymania
tych klas, w pierwszej kolejności dla przyrodniczych obszarów chronionych,
• pokrywanie potrzeb wodnych dla celów gospodarczych przede wszystkim z ujęć
powierzchniowych,
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• zwiększenie retencji wód poprzez budowę dużych zbiorników retencyjnych oraz rozbudowę
systemu małej retencji na obszarze całego województwa.
Do działań w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych zalicza się zachowanie
zasobów zwykłych wód podziemnych oraz zapewnienie ich wysokiej jakości. Priorytetem w
ochronie tych wód powinno być ich udostępnienie dla ludności. Dodatkowymi działaniami
powinno być ścisłe określenie granic obszarów ochrony (rozpoznanie GZWP) oraz objęcie
ich ochroną:
• objęcie wysoką ochroną obszarów zasilania zbiorników:
 zbiornik Oleśnica (GZWP 322),
• objęcie wysoką i najwyższą ochroną obszarów zasilania zbiorników:
 pradolina Odry (S Wrocław) (GZWP 320),
Trzeciorzędowe GZWP nie wymagają najwyższej, czy wysokiej ochrony, ponieważ
zalega nad nimi warstwa iłów o miąższości ok. 100 m, stanowiąca dostateczną ochronę przed
migrującymi zanieczyszczeniami.
Dodatkowo przy ochronie zasobów wód podziemnych istotne jest:
• ograniczenie i racjonalne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów,
• budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,
• realizacja ustaleń planów gospodarowania wodami,
• współpraca z sąsiednimi województwami w zakresie ochrony użytkowych poziomów wód
podziemnych (województwo wielkopolskie i opolskie),
Do głównych kierunków rozwoju w zakresie gospodarki odpadami na terenie województwa
zalicza się:
• budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów dla Wrocławia, powiatu oleśnickiego,
• budowę nowych składowisk spełniających wymagania ochrony środowiska, modernizację i
rozbudowę istniejących oraz budowę zakładów utylizacji dla Wrocławia i wysypisk w
gminach Długołęka, Wisznia Mała,
• budowę sektorów dla odpadów niebezpiecznych na wybranych składowiskach odpadów
komunalnych,
• likwidację niektórych istniejących składowisk dla odpadów komunalnych nie spełniających
wymogów ochrony środowiska,
• rekultywację wyeksploatowanych składowisk odpadów oraz „dzikich” wysypisk śmieci,
• likwidację istniejących mogilników.
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2.7.5.2 Województwo Opolskie

W zakresie poprawy stanu środowiska za cele strategiczne i operacyjne polityki
województwa opolskiego przyjmuje się m.in.:
• racjonalne użytkowanie zasobów wodnych i stopniowe ograniczanie ich dalszej degradacji,
w szczególności:
 zachowanie, ochronę i właściwe wykorzystanie zasobów wód podziemnych i
powierzchniowych,
 radykalną poprawę stanu czystości wód powierzchniowych,
 zwiększenie dyspozycyjności zasobów wód powierzchniowych,
 ochronę przeciwpowodziową dolin rzecznych.
• oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewniach wód powierzchniowych i na
obszarach zbiorników wód podziemnych,
• zapewnienie wymaganych walorów użytkowych wód powierzchniowych i podziemnych
poprzez skuteczną, systematyczną redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i do
ziemi,
• systemowa ochrona przeciwpowodziowa na obszarze zlewni Odry, uwzględniająca
zatrzymywanie wód powodziowych w miejscu ich powstawania i spowalnianie jej odpływu,
zapewnienie miejsca dla rzeki, prewencja przeciwpowodziowa.
Polityka przestrzenna w zakresie zasobów wód powierzchniowych przewiduje:
• cele polityki przestrzennej:
 ochrona zasobów wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem,
 zwiększenie dyspozycyjności wód,
• zasady polityki przestrzennej:
 ograniczenie lub wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do wód
powierzchniowych,
 przejście na zlewniowy system zarządzania gospodarką wodną.
Polityka przestrzenna na obszarach ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych
powinna obejmować działania prowadzące do:
• eliminacji dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych,
• doprowadzenia wód powierzchniowych do I i II klasy czystości,
• budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,
• wyposażenia jednostek osadniczych w wysokosprawne urządzenia i systemy wodnokanalizacyjne,
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• wprowadzania nowoczesnych, wodooszczędnych technologii produkcji, stosowania
zamkniętych obiegów wody,
• ograniczenia dopływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa (optymalizacja
nawożenia mineralnego i organicznego),
• minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrażania systemów unieszkodliwiania i
wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych,
• zwiększenia naturalnej retencyjności wód.
Polityka przestrzenna na obszarach likwidacji deficytu wód podziemnych obejmować
powinna działania ukierunkowane na poprawę i optymalizację gospodarki wodnej na
obszarach deficytowych,
• oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewniach,
• efektywne wykorzystanie instrumentów zarządzania wodami (pozwolenia wodnoprawne,
opłaty ekologiczne, kataster wodny),
• selektywne użytkowanie wód podziemnych dla potrzeb komunalnych i przemysłowych,
wymagających wód wysokiej jakości,
• wdrażanie

wodooszczędnych

technologii

produkcyjnych,

modernizację technologii

zakładów produkcyjnych,
• ochronę prawną Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i obszarów ich zasilania oraz
zlewni wód powierzchniowych Widawy
• zwiększenie naturalnej retencji (zalesianie) na obszarze zlewni.
Polityka przestrzenna na obszarach likwidacji deficytu wód powierzchniowych obejmować
powinna działania ukierunkowane na zwiększenie zasobności i poprawę dostępności do wód,
w tym:
• zwiększenie naturalnej retencji wodnej poprzez realizację programów zalesiania gruntów
rolniczo nieprzydatnych, obszarów wododziałowych i źródliskowych,
• zachowanie i przywracanie naturalnych warunków wodnych w zlewni, w szczególności
terenów wodno-błotnych i torfowisk,
• zwiększenie dyspozycyjności wód powierzchniowych w drodze rozbudowy sztucznej
retencji wody.
Polityka przestrzenna na obszarach wymagających likwidacji zanieczyszczeń wód
powierzchniowych i podziemnych obejmować powinna działania ukierunkowane na
ograniczenie strumienia zanieczyszczeń, wprowadzanych do obiegu przyrodniczego, w tym:
• szczególną ochronę strategicznych zlewni rzek i zbiorników wód podziemnych,
27

IMS Sp. z o. o., IMGW – PIB O/Wrocław i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.
Warunki korzystania z wód zlewni Widawy

• podniesienie poziomu wyposażenia jednostek osadniczych w wysokosprawne systemy
wodno-kanalizacyjne,
• zintegrowaną gospodarkę wodno-ściekową,
• porządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze zlewni wód powierzchniowych,
• optymalizację nawożenia mineralnego, organicznego i chemizacji rolnictwa na obszarach
szczególnej ochrony,
• likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych,
• zapewnienie wymaganej kubatury dla składowania odpadów,
• ograniczanie strumienia odpadów komunalnych i przemysłowych, wprowadzanych do
środowiska,
• edukację ekologiczną społeczności lokalnych.
Polityka przestrzenna w zakresie zasobów wód podziemnych i powierzchniowych na
obszarze województwa opolskiego obejmować powinna działania zmierzające do zwiększenia
dyspozycyjności wód, ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i
podziemnych oraz zwiększenia retencji wodnej.
Do głównych kierunków polityki gospodarczej i przestrzennej zaliczono:
• racjonalizację użytkowania wody w rolnictwie, w przemyśle i gospodarce komunalnej
poprzez:
 oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewniach,
 efektywne

wykorzystywanie

instrumentów

zarządzania

wodami

(pozwolenia

wodnoprawne, opłaty ekologiczne, kataster wodny),
 racjonalne użytkowanie wód podziemnych dla potrzeb komunalnych i przemysłowych,
 wdrażanie wodooszczędnych technologii produkcyjnych, modernizację technologii
produkcyjnych,
 wykorzystanie wód odpadowych z odwodnień kopalni odkrywkowych dla celów
użytkowych,
• zwiększenie dyspozycyjności wód powierzchniowych poprzez:
 poprawę jakości wód i doprowadzenie ich stanu do poziomu I i II klasy czystości,
 rozbudowę sztucznej retencji wody.
W ramach celów operacyjnych w zakresie gospodarki odpadami plan ustala:
• zapewnienie wszystkim jednostkom osadniczym i podmiotom gospodarczym dostępu do
bezpiecznych składowisk,
• tworzenie systemów zapobiegania i ograniczania powstawania odpadów,
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• wykorzystanie i odzysk surowców odpadowych,
• wprowadzanie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania odpadami,
• rekultywację dzikich składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
• edukację ekologiczną.
Cele te będą realizowane poprzez:
• zapobieganie powstawania odpadów komunalnych i technologicznych,
• ograniczanie powstawania odpadów, upowszechnianie bezodpadowych i mało odpadowych
technologii produkcyjnych,
• wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich wytwarzania, segregacji,
odzysku i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów,
• stałe zwiększanie gospodarczego wykorzystania odpadów,
• tworzenie ponadlokalnych związków celowych dla zagospodarowania odpadów,
• organizację systemu ewidencji i monitoringu odpadów,
• edukację ekologiczną społeczności lokalnych,
• odpowiedzialność prawną i ekonomiczną właściciela odpadów.
2.7.5.3 Województwo Wielkopolskie

W

Planie

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

wielkopolskiego

wyszczególniono główne cele oraz priorytety działań służące poprawie stanu środowiska oraz
rozwojowi obszaru. Stwierdzono, iż wymaga to podjęcia konkretnych działań, związanych
głównie z unowocześnieniem a także modernizacją i rozbudową infrastruktury.
Polityka przestrzenna w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych przewiduje:
• racjonalizację poboru wody w celu ochrony cennych zasobów,
• waloryzację zasobów (wykorzystanie wód podziemnych jedynie jako źródła wody pitnej, do
celów rolnictwa, przemysłu, energetyki itp. – wody powierzchniowe),
• ochronę zasobów przed zanieczyszczeniem przez utworzenie stref ochronnych wód,
Polityka przestrzenna w zakresie ochrony zasobów wód powierzchniowych obejmuje:
• budowę kanalizacji,
• budowę i modernizacja oczyszczalni ścieków,
• zmniejszenie użycia nawozów,
• ochronę zlewni rzek,
• ochronę podmokłych ekosystemów,
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• wodochronną i przeciwpowodziową gospodarkę,
• przerzuty wody w zlewniach charakteryzujących się znacznym deficytem.
Do zadań służących ochronie wód zaliczono:
• likwidację lub ograniczenie zabudowy na terenach zalewowych,
• likwidację obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
• ustanowienie stref ochronnych wód podziemnych oraz odpowiednie zagospodarowanie,
• ochronę dolin rzecznych oraz ich renaturalizację,
• racjonalny pobór wód podziemnych oraz umieszczanie obszarów do intensywnego
wykorzystania zasobów wód z dala od obiektów wodochronnych,
• budowę i rozbudowę oraz modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci
wodociągowych i systemów uzdatniania wody.
Jako dodatkowy cel polityki przestrzennej wyszczególniono usprawnienie gospodarki
odpadami poprzez działania polegające na:
• zmniejszeniu wytwarzania odpadów,
• utworzeniu systemu unieszkodliwienia i wykorzystania odpadów również medycznych,
• utworzeniu systemu umożliwiającego segregację i odzysk odpadów,
• ograniczeniu umieszczania obiektów gospodarki odpadami na terenach cennych
przyrodniczo,
• rekultywacji składowisk komunalnych oraz przemysłowych,
• likwidacji mogilników,
• odzysku energii.

2.8

Plany w gospodarce wodnej zlewni Widawy
W zestawieniu drugim przedstawiono planowane działania zmierzające do poprawy lub

utrzymania stanu /potencjału wód rzecznych w SCWP w zlewni Widawy (tab. 2.3 - 2.7 w
załączniku).

Analiza zamierzeń inwestycyjnych podmiotów leżących na terenie zlewni Widawy w
zakresie działań mogących mieć wpływ na wody podziemne wykazała, że większość
inwestycji dotyczy rozwoju infrastruktury wodociągowej (wpływ pośredni poprzez
zwiększenie zapotrzebowania na wodę) oraz w nielicznych przypadkach rozbudowy ujęcia
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poprzez odwiercenie nowej studni. W większości przypadków rozbudowa ujęcia odbywa się
w ramach ustalonych dla ujęcia zasobów eksploatacyjnych.
Zamierzone przedsięwzięcia w przypadku wód podziemnych zostały przeanalizowane
pod kątem ich zgodności z: ustalonymi zasobami perspektywicznymi wód podziemnych w
obszarach działalności Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, ustalonymi zasobami
dyspozycyjnymi w dokumentacjach hydrogeologicznych oraz ustalonymi zasobami w obrębie
JCWPd i rejonów wodno-gospodarczych. Dokładny opis JCWPd, rejonów wodnogospodarczych oraz zasobów wód podziemnych w zlewni Widawy znajduje się w rozdz. 3.8
Charakterystyka hydrogeologiczna zlewni Widawy, w poniższym rozdziale ograniczono się
do wskazania problematyki jaka towarzyszy wymienionym opracowaniom oraz stwierdzeniu
czy projektowane przedsięwzięcia naruszają ustalenia ww. opracowań.
Zasoby perspektywiczne zostały ustalone w 2003 r. przez Państwowy Instytut
Geologiczny oraz firmę Hydroconsult Sp. z o.o. jako uzupełnienie informacji o ilości
zasobów wód podziemnych niezbędnych do dokonania oceny stanu wód podziemnych na
potrzeby opracowania planu gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy i warunków
korzystania z wód w regionie wodnym [Herbich, 2003]. W 2003 r. zasoby dyspozycyjne
zostały ustalone dla obszarów stanowiących niecałe 41% powierzchni kraju stąd konieczne
było dla pozostałego obszaru określenie zasobów perspektywicznych. Zgodnie z ustaleniami
Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych (KDH) zasoby perspektywiczne rozumiane jako
szacunkowe ustalone zasoby użytkowych pięter/poziomów wodonośnych w rejonach
bilansowych, możliwe do zagospodarowania z uwzględnieniem potrzeby zachowania
określonego stanu ekosystemów od nich zależnych, zostały obliczone z zastosowaniem
uproszczonej metodyki (bez prowadzenia dodatkowych obserwacji terenowych oraz
modelowania matematycznego) i służą jedynie przeprowadzeniu analizy stany zasobów
wodnych i nie mogą być podstawą do formułowania warunków korzystania z wód zlewni
oraz do rewizji pozwoleń wodno-prawnych i opiniowania dokumentacji zasobów
eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych. Zasoby perspektywiczne zostały wykorzystane do
przeprowadzenie oceny stanu ilościowego JCWPd [Herbich, 2005]. Zasoby perspektywiczne
zostały określone w obszarach nie objętych ustaleniem dyspozycyjnych zasobów wód
podziemnych. Obszary bilansowe, w których przeprowadzono prace dla ustalenia zasobów
perspektywicznych mogą składać się w części z rejonu, który był objęty dokumentowaniem
zasobów dyspozycyjnych, i tak zlewnia Widawy wchodzi w skład obszaru bilansowego W-III
Widawa, obejmującego także nieobjętą dokumentowaniem zasobów dyspozycyjnych zlewnie
Stobrawy. Zlewnia Widawy została objęta dokumentacją regionalna ustalającą zasoby
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dyspozycyjne,

natomiast

zlewnia

Stobrawy

została

objęta

określeniem

zasobów

perspektywicznych. Zlewnia Widawy posiada udokumentowane zasoby dyspozycyjne w
ilości 305 061 m3/d [Krawczyk, 1996]. Zamierzone inwestycje w zakresie oddziaływania na
wody podziemne nie naruszają ustalonych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych.
Zlewnia Widawy posiada udokumentowane zasoby dyspozycyjne w ilości 305 061 m3/d
[Krawczyk, 1996]. Zamierzone inwestycje w zakresie oddziaływania na wody podziemne nie
naruszają ustalonych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych.

2.9

Obszary chronione w zlewni Widawy
Wytyczne zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) oraz związanych z nią

dyrektywach – Ptasiej i Siedliskowej - obowiązujących we wszystkich krajach Unii
Europejskiej tworzą ramy porządkujące dla ochrony powierzchniowych wód śródlądowych,
wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Wśród celi nałożonych
przez RDW są m.in. wspieranie zrównoważonego użytkowania zasobów wodnych i ochrona
oraz polepszenie stanu ekosystemów wodnych oraz wód podziemnych łącznie z
ekosystemami lądowymi. Właściwymi celami środowiskowymi ustalonymi w artykule 4
(RDW) dla wód powierzchniowych są:
- Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego w ciągu 15 lat (2015)
- Osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego w
przypadku silnie zmienionych lub sztucznych części wód w ciągu 15 lat (2015) oraz
- Zakaz pogorszenia stanu.
Realizacja

wymogów

RDW

wymagała

określenia

ekosystemów

lądowych

pozostających w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla
obszarów dorzeczy [Eksosytemy….2009]. Jednym z takich obszarów jest zlewnia bilansowa
o kodzie RW_SO_9 obejmująca swym zasięgiem Widawę i Stobrawę. Wyznaczając tę
zlewnię wskazano obecność licznych siedlisk mokradłowych, torfowiskowych, łęgowych
związanych z doliną rzeczną. Jednocześnie dyrektywa siedliskowa i ptasia [Dyrektywy
Siedliskowa 92/43/EWG, Dyrektywa Ptasia 79/409/EWG] były objęcia formą ochrony
cennych siedlisk dolin rzecznych jako obszarów Natura 2000. Właśnie te obszary są w
największym stopniu związane z zasobami wodnymi zlewni i sposobu funkcjonowania
gospodarki wodnej. Poniżej zestawiono najistotniejsze informacje o poszczególnych
obszarach Natura 2000, ze szczególnym wskazaniem zagrożeń dla poszczególnych obszarów
32

IMS Sp. z o. o., IMGW – PIB O/Wrocław i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.
Warunki korzystania z wód zlewni Widawy

chronionych związanych z funkcjonowaniem gospodarki wodnej. Zmiany warunków
siedliskowych w korycie i dolinie może prowadzić do przekształcenia siedlisk a w związku z
tym utratę obecnej cennej i typowej dla dolin rzecznych biocenoz związanych z dolinami
rzecznymi.

2.9.1 Kumaki Dobrej
Ze względu na Dyrektywę Siedliskową w zlewni Widawy wyznaczono obszar
[http://ine.eko.org.pl/index_areas.php]:
Kumaki Dobrej Kod obszaru: PLH020078; powierzchnia 2094 ha
Opis przyrodniczy:
Obszar obejmuje dolinę rzeki Dobrej pomiędzy Bartkowem i Dobrzeniem oraz Dąbrowicą a
Pawłowicami. Dolina rzeki Dobrej jest uregulowana, lecz występują tu liczne obniżenia
wypełnione wodą oraz stawy hodowlane występują tu liczne obniżenia wypełnione wodą oraz
stawy hodowlane, które stanowią doskonałe siedliska płazów. Występują tu bardzo bogate i
wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej. Kolejnym
walorem jest występowanie starych dębów ze stanowiskami pachnicy dębowej i kozioroga
dębosza. Mimo bezpośredniej bliskości aglomeracji wrocławskiej i położeniem na terenach
intensywnie

wykorzystywanych

rolniczo,

dolina

rzeki

zachowała

wiele

walorów

przyrodniczych.
Zagrożenia [PLH020078_Kumaki Dobrej]:
Do głównych zagrożeń należą:
•

prowadzenie prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej nie uwzględniające
charakterystyki ekologicznej i wymagań ochrony typu siedlisk występujących w
obrębie międzywala,

•

prowadzenie prac leśnych w siedliskach leśnych nie uwzględniające wymagań
ochrony danego typu siedliska, zwłaszcza usuwanie starych, próchniejących drzew,

•

zaorywanie łąk i intensyfikacja gospodarki łąkarskiej,

•

zalesianie łąk i polan,

•

intensyfikacja gospodarki stawowej i niszczenie roślinności wodnej,

•

funkcjonowanie rozległej piaskowni

•

intensyfikacja rolnictwa.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
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(z Zał. I Dyr. Siedliskowej):
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) - siedlisko priorytetowe
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej):
• mopek – ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa - gatunek priorytetowy- bezkręgowiec
Jednostki administracyjne:
• Dobroszyce (oleśnicki, woj. dolnośląskie)

2.9.2 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego
Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego Kod obszaru: PLH020091; powierzchnia:
1118,8 ha
Opis przyrodniczy:
Obszar stanowi kompleks łąk kośnych wilgotnych i świeżych oraz szuwarów po obu stronach
rzeki Oleśnicy i Boguszyckiego Potoku. Obejmuje on też las (w tym priorytetowe łęgi
olszowo-jesionowe) oraz w nieznacznym stopniu pola uprawne. Obszar obejmuje fragment
doliny rzeki Oleśnicy i Boguszyckiego Potoku. Wody zajmują 2% obszaru, lasy - 36%, w tym
iglaste i liściaste (łęgi olszowo-jesionowe) po 17% terenu, kompleks łąk 30%, a tereny rolne 32%. Ostoję rozcina w południowej części obwodnica miasta Oleśnica. Jest to jedno z dwóch
w województwie dolnośląskim, najbardziej na zachód wysunięte stanowisko czerwończyka
fioletka. Na łąkach rośnie rdest wężownik, roślina żywicielska gąsienic tego motyla. Żyją tu
również licznie populacje trzepli zielonej, pachnicy dębowej, czerwończyka nieparka,
kumaka nizinnego, wydry i bobra.
Zagrożenia [PLH020091_Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszowickiego]:
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Obszar jest zagrożony przez zmianę sposobu użytkowania (zaoranie pod uprawy kukurydzy
lub wierzby), przez meliorację oraz zmiany w stosunkach wodnych w dolinie Oleśnicy
wskutek budowy stawów prywatnych oraz obwodnicy drogowej miasta Oleśnica, a w
przyszłości projektowanego zbiornika retencyjnego na rzece Oleśnicy. Ze względu na
sąsiedztwo miasta i wiosek, występuje też zagrożenie skażenia ściekami i nawozami,
składowania odpadów, jak też wypalania traw na wiosnę. Istotnym problemem jest też
zaniechanie użytkowania i zarastanie łąk przez olszę czarną, wierzby, trzcinę, nawłoć późną,
sadźca konopiastego, wiązówkę błotną i ostrożenia polnego. Zwiększa się również presja
miejscowej ludności poprzez zabudowę i ruch weekendowy. Zbiorowiskom łęgowym zagraża
prowadzenie na gruntach leśnych nieodpowiednich dla siedliska leśnego działań
gospodarczych.
Istniejące formy ochrony przyrody:
• Las Boguszycki - rezerwat leśny
• Mokradła Boguszyckie - rezerwat leśny
• Ols Spalicki - rezerwat leśny
• Olsy Sokołowickie - rezerwat leśny
• Dęby Boguszyckie - rezerwat leśny
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej:
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) - siedlisko priorytetowe
Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):
• mopek – ssak
• nocek duży – ssak
• bóbr europejski – ssak
• wydra – ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• piskorz – ryba
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• pachnica dębowa - gatunek priorytetowy - bezkręgowiec
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• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
Jednostki administracyjne:
• Oleśnica (oleśnicki, woj. dolnośląskie)

2.9.3 Stawy w Borowej
Stawy w Borowej Kod obszaru: PLH020045; powierzchnia: 188,7 ha
Opis przyrodniczy:
Obszar położony na Równinie Oleśnickiej obejmuje prywatny kompleks 4 stawów rybnych o
powierzchni 15 ha - 75% powierzchni, powstałych w XII-XIII wieku i od tego czasu
nieprzerwanie użytkowanych. Gospodarka rybacka polega m.in. na okresowym spuszczaniu
wody i odsłanianiu mulistego dna. Z cyklem gospodarki stawowej związane jest największe
znane w Polsce stanowisko rośliny koleantusa delikatnego - masowo pojawia się na dnie
spuszczanych stawów. Populacja liczy ponad 10000 osobników (zagęszczenie sięga 500
os./m2) i charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem reprodukcyjnym (1 roślina
produkuje do 2000 ziarniaków rocznie). Od utrzymania tradycyjnej gospodarki stawowej
zależy występowanie również innych rzadkich gatunków roślin.
Zagrożenia [PLH020045_Stawy w Borowej]:
Zmiana obecnej, ekstensywnej gospodarki stawowej - np. wzrost nawożenia.
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej):
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, IsoëtoNanojuncetea
Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej):
• koleantus delikatny
Jednostki administracyjne:
• Długołęka (wrocławski, woj. dolnośląskie)

2.9.4 Lasy Grędzińskie
Lasy Grędzińskie Kod obszaru: PLH020081; powierzchnia: 3087,5 ha
Opis przyrodniczy:
Lasy Grędzińskie położone są na Równinie Oleśnicko-Bierutowskiej, w obrębie doliny
Widawy oraz terenów do niej przyległych. Formacją roślinną, która dominuje w tym obszarze
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są bardzo zróżnicowane lasy: grądy, łęgi nadrzeczne i lasy aluwialne. Nieleśną część szaty
roślinnej stanowią fitocenozy ze związku szuwarów wielkoturzycowych (szuwar turzycy
błotnej, szuwar turzycy zaostrzonej, szuwar mozgowy), łąki trzęślicowe lub łąki świeże oraz
łąki wilgotne. Stwierdzono tu występowanie sześciu siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a
wśród nich zdecydowanie przeważają łęgi dębowe-wiązowo-jesionowe. Lasy Grędzińskie
stanowią ważną ostoję licznych gatunków roślin chronionych, m.in.: goryczki wąskolistnej,
podkolana białego, wawrzynka wilczełyko. Tereny obfitują także w liczne mokradła
stanowiące miejsce występowania płazów i bezkręgowców z zał. II Dyrektywy.
Zagrożenia [PLH020081_Lasy Grędzińskie]:
•

przede wszystkim wycinka wydzieleń ze starodrzewiem i wprowadzanie gatunków
niezgodnie z siedliskiem

•

potencjalne zmiany w obrębie koryta Widawy i ograniczenie jej wylewów (z uwagi na
budowę zbiorników retencyjnych i stawów hodowlanych w górnym biegu rzeki na
terenie województwa opolskiego). Regulacje samego koryta w obrębie obszaru są
dopuszczalne tylko w minimalnym zakresie, związanym wyłącznie z zapewnieniem
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jednak w miarę możliwości należy stosować
alternatywne środki ochrony p-pow.

•

sukcesja wtórna i ekspansja gatunków obcych (dla siedlisk nieleśnych)

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej):
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) - siedlisko priorytetowe
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej):
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• mopek – ssak
• nocek duży – ssak
• bóbr europejski – ssak
• wydra – ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
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• trzepla zielona - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
Jednostki administracyjne:
• Długołęka (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Bierutów (oleśnicki, woj. dolnośląskie)
• Czernica (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Jelcz-Laskowice (oławski, woj. dolnośląskie)

2.9.5 Bierutów
Bierutów Kod obszaru: PLH020065; powierzchnia: 223,5 ha
Opis przyrodniczy:
Bierutów jest kompleksem podmokłych łąk oraz pastwisk, znajdujących się po obu stronach
rzeki Widawy. Ostoja obejmuje fragment rzeki poniżej Bierutowa (w okolicach wsi Kijowice,
Kruszwice i Paczków). W części zachodniej obszar jest ograniczony od południa kanałem
Nowej Widawy (Młynówki), od północy głównym korytem Widawy; część wschodnia jest
ograniczona od południa Widawą a od wschodu i północy drogami polnymi oraz kanałem
melioracyjnym. O szczególnym znaczeniu obszaru świadczy fakt, iż ma on kluczowe
znaczenie dla przetrwania motyla: czerwończyka fioletka na Dolnym Śląsku (jest to ostatnie,
potwierdzone po 1995 r. stanowisko tego gatunku w regionie. Ta licząca około 50 100
osobników populacja jest bardzo dobrze zachowana. Czerwończyk fioletek jest niewielkim
motylem (o rozpiętości skrzydeł 25 – 28 mm), należącym do rodziny modraszkowatych,
związany z rdestem wężownikiem (występująca na terenach podmokłych roślina żywicielska
gąsienic). W Polsce jego występowanie stwierdzono jedynie na niżu, przy czym populacje są
małe, o dużym rozproszeniu, w związku z czym silnie zagrożone wyginięciem. Oprócz
ochrony czerwończyka fioletka, znajdującego się w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej,
obszar ten ma na celu ochronę zespołu łąk wilgotnych z rdestem wężownikiem. Roślina ta jest
bardzo rzadka na Dolnym Śląsku, a ponadto jest kluczowa dla przetrwania wspomnianego
gatunku motyla.
Zagrożenia [PLH020065_Bierutów]:
Głównym niebezpieczeństwem dla zachowania ostoi jest zanikanie naturalnych siedlisk
występowania gatunku, ze względu na który został ustanowiony obszar. Zanikanie tych
siedlisk, czyli podmokłych łąk z rdestem wężownikiem, związane jest z osuszaniem terenów
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podmokłych. Osuszanie to wynika z jednej strony z działań antropogenicznych, jak prace
melioracyjne, z drugiej zaś z coraz szybszej sukcesji drzew (związane z mniejszym wypasem
bydła). Zagrożeniem może być ponadto wyłapywanie dorosłej postaci motyla przez
kolekcjonerów, dla których jest to niezwykle atrakcyjny gatunek, ze względu na jego
rzadkość i atrakcyjny wygląd.
Sąsiedztwo miasta i wiosek powoduje zagrożenie zanieczyszczeniami komunalnymi,
skażeniem oraz wypalaniem traw na wiosnę. Poważnym (potencjalnym) zagrożeniem są
ponadto plany związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz plany budowy
zbiorników retencyjnych na Widawie.
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej):
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej):
• bóbr europejski – ssak
• wydra – ssak
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
Jednostki administracyjne:
• Bierutów (oleśnicki, woj. dolnośląskie)

2.9.6 Dolina Widawy
Dolina Widawy Kod obszaru: PLH020036; powierzchnia: 1310,2 ha
Opis przyrodniczy:
Proponowany obszar rozciąga się wzdłuż rzeki Widawy aż do jej ujścia i dalej wzdłuż Odry
(km 261-269), wzdłuż Lasu Rędzińskiego (w granicach administracyjnych Wrocławia).
Obejmuje głównie obszary zalewowe w obrębie wałów, ale w niektórych miejscach wykracza
poza wały (do 1,5 km od doliny Odry). Pokrycie terenu stanowią przede wszystkim
nadbrzeżne zbiorowiska roślinne, w tym lasy łęgowe - częściowo przesuszone i zgrądowiałe
na obszarze poza wałami przeciwpowodziowymi. Typy siedlisk przyrodniczych z załącznika I
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Dyrektywy Siedliskowej pokrywają około 75% powierzchni obszaru. Najistotniejszą
wartością są dobrze zachowane lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe (247 ha), zajmujące
blisko 1/3 powierzchni obszaru ; duży udział w pokryciu obszaru mają też grądy (208 ha) i
ekstensywnie użytkowane łąki (około 120 ha). Niewielkie płaty zajmują łęgi wierzbowotopolowe w różnych stadiach sukcesji, starorzecza, ziołorośla nadrzeczne, łąki selernicowe i
trzęślicowe. Z gatunków najważniejsze jest występowanie motyla barczatki kataks, a także
nietoperza nocka łydkowłosego. W przypadku barczatki kataks jest to silna populacja i jedno
z kilku znanych w Polsce stanowisk tego gatunku.
Zagrożenia [PLH020036_Dolina Widawy]:
Wartości przyrodnicze obszaru są zagrożone na skutek zbyt intensywnego rekreacyjnego
użytkowania (Las Rędziński), także wędkarskiego (wydeptywanie roślinności nadbrzeżnej i
wygniatanie jej w miejscach postoju i biwakowania, co może powodować wkraczanie
inwazyjnych synantropów). Zagrożeniem są również plany przekształcenia dolin Odry i
Widawy, m.in. planowana budowa zbiornika w górnej części zlewni Widawy. Warto
zaznaczyć, że istnieje dobra i nowatorska koncepcja ochrony przeciwpowodziowej doliny
Widawy.
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej):
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) - siedlisko priorytetowe
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• łąki selernicowe (Cnidion dubii)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej):
• bóbr europejski – ssak
• wydra – ssak
• nocek duży – ssak
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• nocek łydkowłosy – ssak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni – ptak
• podróżniczek - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• koza - ryba
• kiełb białopłetwy - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• przeplatka maturna - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• barczatka kataks - bezkręgowiec
• pachnica dębowa - gatunek priorytetowy - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• mopek – ssak
• koza złotawa - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
Jednostki administracyjne:
• Wrocław (Wrocław, woj. dolnośląskie)

2.9.7 Grądy w Dolinie Odry
Grądy w Dolinie Odry Kod obszaru: PLH020017; powierzchnia: 8348,9 ha
Opis przyrodniczy:
Obszar kilka kompleksów leśnych w dolinie Odry pomiędzy Wrocławiem a Oławą. Obszar o
dużej mozaice siedlisk - od suchych muraw przez łęgi i grądy po fragmenty borów na
wydmach piaszczystych po roślinność wodną i szuwarową starorzeczy i oczek wodnych. Do
obszaru włączono również fragmenty samej doliny rzecznej. Duża część fitocenoz łęgowych
jest przekształcona w wyniku odcięcia od zalewów po obwałowaniu koryta Odry, jednak przy
największych powodziach są one zalewane. Śródleśne polany wyróżniają się bogatą florą, a
ich najcenniejsze fragmenty zachowały się na terenach wodonośnych Wrocławia. Bogata
roślinność wodna i mokradłowa - na tym terenie znajduje się m.in. jedno z najlepiej
zachowanych stanowisk kotewki orzecha wodnego w dolinie Odry. Łącznie zidentyfikowano
tu 8 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.
Zagrożenia [PLH020017_Grądy w dolinie Odry]:
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Do najpoważniejszych zagrożeń dla tego terenu należą: naturalna sukcesja w wyniku
zaprzestania użytkowania fitocenoz łąkowych i pastwiskowych, zaorywanie łąk, zręby
zupełne i osuszanie podmokłych fragmentów lasów, eksploatacja piasku i żwiru,
zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami komunalnymi, dzikie wysypiska śmieci,
niekontrolowana turystyka i wędkarstwo, inwestycje związane ze zmianą koryta Oławy,
zamiana gruntów rolnych na działki budowlane.
Dolina podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i
urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w należytym
stanie technicznym. Prace z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczą różnych
fragmentów doliny rzecznej. Przy ich wykonywaniu powinna zostać zachowana dbałość o
utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny i nie pogorszenie stanu zachowania siedlisk
przyrodniczych i gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.
Istniejące formy ochrony przyrody:
• Zwierzyniec - rezerwat leśny
• Kanigóra - rezerwat leśny
• Grodzisko Ryczyńskie - rezerwat leśny
• Łacha Jelcz - rezerwat leśny
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej):
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) - siedlisko priorytetowe
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• łąki selernicowe (Cnidion dubii)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) - siedlisko priorytetowe
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Ważne dla Europy gatunki zwierząt
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(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej):
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• mopek – ssak
• nocek łydkowłosy – ssak
• nocek duży – ssak
• bóbr europejski – ssak
• wydra – ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• kiełb białopłetwy - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza złotawa - ryba
• koza - ryba
• przeplatka maturna - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• barczatka kataks - bezkręgowiec
• pachnica dębowa - gatunek priorytetowy - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• rybołów - ptak
• boleń - ryba
Jednostki administracyjne:
• Wrocław (Wrocław, woj. dolnośląskie)
• Święta Katarzyna (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Czernica (wrocławski, woj. dolnośląskie)
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• Jelcz-Laskowice (oławski, woj. dolnośląskie)
• Oława (oławski, woj. dolnośląskie)
• Oława m. (oławski, woj. dolnośląskie)

2.9.8 Grądy Odrzańskie
Grądy Odrzańskie Kod obszaru: PLB020002; powierzchnia: 19999,3 ha
Opis przyrodniczy:
Obszar obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry w jej środkowym biegu,
stanowiący fragment Pradoliny Wrocławskiej. Zaczyna się kilka kilometrów za Opolem,
kończy przed Wrocławiem. Dolina pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami
uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo-grabowych,
zachowały się jednak niewielkie fragmenty zadrzewień olszowo-wiązowych i wierzbowotopolowych (charakterystycznych dla dolin dużych rzek). Na tym odcinku doliny znajduje
się wiele starych koryt rzecznych Odry i jej dopływów, pozostałości rozlewisk i stawów.
Teren jest silnie zmeliorowany. Jest to obszar bardzo istotny dla ochrony ptaków na Dolnym
Śląsku. W Grądach Odrzańskich występują 22 zagrożone gatunki ptaków z załącznika I
Dyrektywy Ptasiej. Występuje tu duże zagęszczenie bociana czarnego i dzięcioła średniego.
Na obszarze znajdują się 4 niewielkie rezerwaty przyrody.
Zagrożenia [PLB020002_Grądy Odrzańskie]:
Do najpoważniejszych zagrożeń należą:
•

intensywna gospodarka rolna, scalanie pól i likwidacja miedz;

•

zanieczyszczenia wód;

•

osuszanie terenu;

•

intensywna gospodarka leśna, wycinanie starych drzew.

Istniejące formy ochrony przyrody:
• Grodzisko Ryczyńskie - rezerwat przyrody
• Kanigóra - rezerwat przyrody
• Łacha Jelcz - rezerwat przyrody
• Zwierzyniec - rezerwat przyrody
• Stobrawski Park Krajobrazowy (52 636 ha; 1999) - park krajobrazowy
Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej):
• minóg strumieniowy - ryba
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• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bączek - ptak
Jednostki administracyjne:
• Oława m. (oławski, woj. dolnośląskie)
• Oława (oławski, woj. dolnośląskie)
• Jelcz-Laskowice (oławski, woj. dolnośląskie)
• Czernica (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Święta Katarzyna (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Wrocław (Wrocław, woj. dolnośląskie)
• Brzeg (brzeski (opolskie), woj. opolskie)
• Skarbimierz (brzeski (opolskie), woj. opolskie)
• Lewin Brzeski (brzeski (opolskie), woj. opolskie)
• Lubsza (brzeski (opolskie), woj. opolskie)
• Dąbrowa (opolski (opolskie), woj. opolskie)
• Dobrzeń Wielki (opolski (opolskie), woj. opolskie)
• Popielów (opolski (opolskie), woj. opolskie)

2.9.9 Dolina Widawy i Oleśnicy
Dolina Widawy i Oleśnicy Kod obszaru: PL147; powierzchnia: 972 ha
Opis przyrodniczy:
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Teren ten cechuje się gęstą siecią hydrograficzną, której główną oś wyznacza rzeka Widawa
wraz ze zlewniami pięciu mniejszych dopływów. Najcenniejszym siedliskiem są zalewowe
łąki, które w okresie wiosennym stanowią miejsca gromadzenia się dużych stad gęsi, kaczek i
ptaków siewkowych oraz są lęgowiskiem ptaków terenów podmokłych.
Opisywany obszar położony jest na wschód od Wrocławia w międzyrzeczu Widawy i
Oleśnicy. Skraje ostoi wyznaczają wsie Brzezia łąka, Dobrzykowice, Krzyków i Chrząstawa.
Ostoja obejmuje szeroką i silnie zabagnioną dolinę rzeczną. Widawa wylewa regularnie kilka
razy w roku, co przy braku dróg i mostów sprawia, iż obszar ten jest słabo dostępny.
Dominującą formą użytkowania są łąki i pastwiska, a w południowej części w okolicach wsi
Dobrzykowice także pola uprawne, które powstały po przekształceniu łąk wykorzystywanych
w przeszłości jako pola irygacyjne. W latach 90. zaprzestano kośnego i pastwiskowego
użytkowania łąk oraz prowadzenia zabiegów melioracyjnych, w wyniku czego doszło do
wtórnego, silnego zabagnienia i powstania lokalnie trwałych, całorocznych rozlewisk, na
których obecnie gniazduje szereg gatunków ptaków wodnych, w tym trzy gatunki perkozów.
Wiosną, w okresie wysokich stanów Widawy, większość gruntów ornych i łąk zostaje zalana;
gromadzą się tam na nocleg i żerowanie duże stada gęsi, kilka gatunków kaczek, a także
ptaków siewkowych, m.in. siewek złotych i czajek. W miejscach o wysokim poziomie wód
wytworzyły się zbiorowiska roślinności bagiennej, głównie turzycowiska, w tym zespól
turzycy wielkiej. Wszystkie siedliska mają charakter mozaikowy. Przy ciekach i rowach
występują płaty trzcinowisk, niewielką powierzchnię zajmują też zbiorowiska zaroślowe o
charakterze łęgowym z dominującymi wierzbami, topolami i olchą czarną.
Zagrożenia:
Kluczowe zagrożenia w ostoi:
•

osuszenie łąk i zastoisk wody na skutek udrożnienia kanałów melioracyjnych;

•

powolny proces sukcesji, w tym ekspansja nawłoci Solidago sp. i rozwój roślinności
drzewiastej;

•

zaorywanie i zamiana łąk na pola uprawne.

Inne ważne zagrożenia w ostoi:
•

urbanizacja i budowa sieci drogowej;

•

zaśmiecanie i nielegalne składowanie śmieci;

•

prace melioracyjne;

•

szybki rozwój zabudowy mieszkaniowej wokół wsi Dobrzykowice, w mniejszym
stopniu także wokół Brzeziej łąki;
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•

płoszenie ptaków w wyniku penetracji terenu przez ludzi — dotyczy to głównie rejonu
Dobrzykowic;

•

polowania.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej):
• batalion - ptak
• bąk - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• cyraneczka - ptak
• cyranka - ptak
• czajka - ptak
• derkacz - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• gąsiorek - ptak
• gęgawa - ptak
• gęś białoczelna - ptak
• gęś zbożowa - ptak
• jarzębatka - ptak
• krwawodziób - ptak
• bekas kszyk - ptak
• krzyżówka - ptak
• łabędź niemy - ptak
• płaskonos - ptak
• podróżniczek - ptak
• siewka złota - ptak
• świstun - ptak
• zimorodek - ptak
• żuraw - ptak
• rożeniec - ptak
• perkoz rdzawoszyi - ptak
• bekasik - ptak
• dudek - ptak
• świerszczak - ptak
• strumieniówka - ptak
• brzęczka - ptak
• wąsatka - ptak
• srokosz - ptak
Jednostki administracyjne:
• Długołęka (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Czernica (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Wrocław (Wrocław, woj. dolnośląskie)
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2.9.10 Wrocławskie Pola Irygacyjne
Wrocławskie Pola Irygacyjne Kod obszaru: PL167; powierzchnia: 1119 ha
Opis przyrodniczy:
Niewielka ostoja obejmująca pola irygacyjne we Wrocławiu służące jako naturalna
oczyszczalnia ścieków. Są to głównie siedliska łąkowe, a także mozaika trzcinowisk,
osadników i zadrzewień. Jedno z najważniejszych w Polsce miejsc gniazdowania
podróżniczka - którego populacja wzrastała w ciągu ostatnich lat, osiągając maksymalną
liczebność (ok. 95 par) w 2009 roku - a także ważne regionalnie miejsce postoju dla
migrujących ptaków siewkowych.
Pola irygacyjne położone są w północnej, peryferyjnej części Wrocławia, zajmując obszar ok.
1110 ha. Jest to siedlisko ukształtowane w wyniku działalności człowieka - w drugiej połowie
19. wieku pola irygacyjne zostały założone jako naturalna oczyszczalnia ścieków, po
uprzednim zniwelowaniu naturalnych pozostałości koryt rzek Odry i Widawy. W procesie
oczyszczania ścieki przechodzą przez system osadników, które przy niskim poziomie wód
stanowią atrakcyjne miejsce żerowania i odpoczynku dla wielu gatunków ptaków wodnobłotnych, w tym lianie przelatujących przez ten obszar ptaków siewkowych.
Najbardziej rozpowszechnionym siedliskiem są tu łąki (ok. 80% całości terenu), które
poprzecinane są gęstą siecią rowów. Część najniżej położonych łąk jest regularnie irygowana
ściekami i charakteryzuje się bardzo uproszczonym składem runi, zdominowanym przez kilka
gatunków traw. Wyżej położone powierzchnie łąkowe, na których nie prowadzi się zalewów
ściekami, są zdecydowanie bardziej urozmaicone florystycznie i występuje tutaj szereg
gatunków roślin zielnych typowych dla łąk świeżych; obydwa te rodzaje łąk są regularnie
koszone co najmniej raz w roku. Ponadto niewielka część łąk wyłączona została z rolniczego
użytkowania, co sprawiło, że pojawiła się na nich roślinność ruderalna (wrotycz, nawłocie), a
miejscami także samorzutnie rozprzestrzeniające się krzewy głogu jednoszyjkowego i tarniny.
Nieużytkowane łąki zlokalizowane są głównie wzdłuż linii kolejowej Wrocław-Poznań,
pomiędzy osiedlami Lipa Piotrowska i Świniary.
Najcenniejszymi siedliskami dla awifauny lęgowej są trzcinowiska. Ich struktura jest bardzo
urozmaicona, występują tutaj zarówno zwarte łany trzcin na suchym podłożu, jaki
mozaikowate układy roślinności bagiennej, z trzciną, palką szerokolistną, tatarakiem, a
lokalnie także z płatami turzyc. Trzcinowiska położone są w terenie otwartym w otoczeniu
łąk, tylko wokół niektórych występują niewielkie skupiska drzew.
Większe obszary leśne graniczą z ostoją od północy oraz południa i zachodu. Teren ten nie
jest zamieszkany, a niewielkie osiedla mieszkaniowe znajdują się poza jego granicami.
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Zagrożenia:
Kluczowe zagrożenia w ostoi
•

lądowienie i osuszanie wielu trzcinowisk, a także zmniejszanie się powierzchni łąk
irygowanych ściekami spowodowane spadkiem w ostatnich latach ilości ścieków
dopływających na teren pól irygacyjnych;

•

budowa obwodnicy autostradowej Wrocławia, która wiosną 2009 roku po ciągnęła za
sobą likwidację jednego z największych trzcinowisk (6,56 ha);

•

duże inwestycje budowlane związane z rozbudową osiedli mieszkaniowych w
południowej części pól irygacyjnych.

Inne ważne zagrożenia w ostoi
•

zaniechanie użytkowania kośnego łąk, co prowadzi do ekspansji inwazyjnych
gatunków roślin, głównie wrotycza;

•

nadmierne natężenie ruchu kołowego na nieprzystosowanych, wąskich drogach o
brukowanej nawierzchni;

•

nadmierna penetracja siedlisk lęgowych i niepokojenie ptaków w okresie lęgowym
przez obserwatorów i amatorów fotografii;

•

zbyt wysoki poziom wód ściekowych w osadnikach, co ogranicza powierzchnię
żerowisk dla migrujących siewkowych.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej):
• błotniak stawowy - ptak
• brodziec piskliwy - ptak
• cyraneczka - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• krwawodziób - ptak
• bekas kszyk - ptak
• łęczak - ptak
• podróżniczek - ptak
• żuraw - ptak
• świerszczak - ptak
• brzęczka - ptak
• wąsatka - ptak
Jednostki administracyjne:
• Wrocław (Wrocław, woj. dolnośląskie)
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2.10 Podsumowanie
Z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę (5 płyt) oraz pozyskanych we
własnym zakresie (głównie z Internetu) wybrano informacje dotyczące gospodarki wodnej w
zlewni Widawy. W pierwszej kolejności przeglądnięto opracowania wykonane dla potrzeb
gmin, następnie powiatów, województw. Ustalono, że większość prac dotyczących
programów ochrony środowiska w gminach wykonano w latach 2003-2005.
Sporządzono zestawienie pierwsze, obejmujące 3 tabele dla gmin, powiatów i SCWP
obejmujące następujące zagadnienia: zaopatrzenie w wodę, zbiorniki wód podziemnych, małą
retencję i zbiorniki zaporowe, gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, transport,
przemysł, rolnictwo, lasy, zasoby surowców mineralnych, obszary chronione i turystykę
zarówno dla stanu aktualnego jak i planowanego. Zgromadzono dane dla 20 gmin, w tym 7
zlokalizowanych w całości w zlewni Widawy. Pominięto 8 gmin położonych na obrzeżach
zlewni Widawy, których udział był mniejszy niż 15%, bez istotnego wpływu na zasoby wód
powierzchniowych. Opracowano tabelarycznie materiały dla 6 powiatów: oleśnickiego,
kępińskiego, namysłowskiego, wrocławskiego, trzebnickiego i oławskiego oraz dla 5 SCWP:
SO0305 Widawa od źródła do zbiornika Michalice (o największej powierzchni w zlewni 520,07 km2), SO0306 Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy (432,62 km2), SO0307
Graniczna (129,47 km2), SO0308 Oleśnica (223,19 km2), SO0309 Widawa od Oleśnicy do
Odry (430,00 km2). Ze względu na to, że dla zlewni Widawy wyznaczona jest tylko jedna
JCWPd nr 96 wobec tego, w ramach zestawienia pierwszego, wody podziemne zostały
opracowane w formie opisowej.
W ramach zestawienia drugiego, dokonano przeglądu najważniejszych dokumentów
związanych z ochroną wód stanowiących podstawę do planowania działań zmierzających do
poprawy lub utrzymania stanu (potencjału) ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych Widawy, tj. dyrektyw wydanych przez Unię Europejską oraz dokumentów
krajowych. W 5 tabelach, dla poszczególnych SCWP w zlewni Widawy od SO0305 do
SO0309, przedstawiono planowane działania, których celem jest poprawa lub utrzymanie
stanu /potencjału wód rzecznych.
Przybliżono informację o 10 wyodrębnionych w zlewni Widawy obszarach
chronionych związanych z funkcjonowaniem gospodarki wodnej: Kumaki Dobrej, Dolina
Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego, Stawy w Borowej, Lasy Grędzińskie, Bierutów, Dolina
Widawy, Grądy w Dolinie Odry, Grądy Odrzańskie, Dolina Widawy i Oleśnicy, Wrocławskie
Pola Irygacyjne.
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Zgromadzone materiały przedstawiono w spisie literatury z podziałem na
opracowania:
•

do zestawienia pierwszego, obejmujące dokumenty dla poszczególnych gmin i
powiatów zlokalizowanych w zlewni Widawy oraz dla wód podziemnych,

•

do zestawienia drugiego, obejmujące dokumenty dla poszczególnych województw,
dokumenty krajowe i dyrektywy.
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Dyrektywa 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L
20, z 26.01.1980)
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Dyrektywa 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości słodkich wód
wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (Dz. Urz. WE L 222, z
14.08.1978)
Dyrektywa 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego
przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty
(Dz. Urz. WE L 129, z 18.05.1976)
Dyrektywa 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycząca wymaganej jakości wód
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w Państwach Członkowskich (Dz.
Urz. WE L 194, z 25.07.1975)
Dyrektywa 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach
(Dz. Urz. WE L 31, z 05.02.1976)
Dyrektywa 2008/105/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm
jakości w dziedzinie polityki wodnej zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy
82/176/EWG
Dyrektywa 82/176/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizująca i racjonalizująca
sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska
Dyrektywa 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla
ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu
Dyrektywa 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla
ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż
przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych
Dyrektywa 84/491/EWG z dnia 9 października 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych
dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów heksachlorocycloheksanu
Dyrektywa 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla
ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych substancji
niebezpiecznych zawartych w wykazie I Załącznika do Dyrektywy 76/464/EWG
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257 poz. 1545)

3
3.1

Charakterystyka zlewni rzeki Widawy
Charakterystyka fizyczno-geograficzna

Dominującym typem krajobrazu naturalnego w zlewni Widawy jest krajobraz nizinny z
dolinami i równinami akumulacyjnymi. Pod względem podziału fizyczno-geograficznego
Polski [Kondracki 2002] zlewnia Widawy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego
(31) i podprowincji Nizin Środkowopolskich (318). Największa część zlewni Widawy należy
do makroregionu Niziny Śląskiej (318.5), w obrębie którego leży mezoregion Równiny
Oleśnickiej (318.56) (rys. 3.1.1). Natomiast obszar południowo-zachodni i ujściowy fragment
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omawianej zlewni leży w obrębie mezoregionu Pradoliny Wrocławskiej (318.52). Kolejnym
makroregionem, występującym w północnej części obszaru, jest makroregion Wału
Trzebnickiego (318.4). W jego obrębie począwszy od północno-zachodniego krańca zlewni,
znajdują

się

następujące

mezoregiony:

Wzgórza

Trzebnickie

(318.44),

Wzgórza

Twardogórskie (315.45) i Wzgórza Ostrzeszowskie (315.46). Niewielki północno-wschodni
fragment zlewni Widawy należy do makroregionu Niziny Południowopolskiej (318.1/2) i
występującego w jej obrębie mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej (318.24) (rys. 3.1.1).
Mezoregion Równina Oleśnicka, która jest wschodnią granicą wododziału Odry i Warty,
dzieli się na 4 mikroregiony tj. [Kondracki 2002]:
− Równina Oleśnicko – Bierutowska. Tworzy ją lekko falista wysoczyzna morenowa,
częściowo sandrowa, pochylona ze wschodu na zachód. Wysokość przy krańcu
wschodnim dochodzi do 200 m n.p.m. Dolina Widawy jest wąska, szerokość koryta
wynosi 6-10 m. Dno doliny tworzą podmokłe łąki, kępy krzewów i płaty lasów. Od
Namysłowa rzeka zmienia kierunek na zachodni. Koryto rzeki rozszerza się i z
licznymi rozwidleniami tworzy dolinę podmokłą. Obszar ten ma charakter przeważnie
rolniczy, przeznaczony pod uprawę, z małą ilością lasów.
− Równina Jelczańska – ma charakter rolniczo-przemysłowy,
− Równina Psiego Pola – obejmuje dolny bieg Widawy. Obszar ten wyróżnia się dużą
liczbą zakładów przemysłowych,
− Równina Namysłowska – obejmuje obszar między Widawą a Stobrawą. Część tego
obszaru zajmują Bory Namysłowskie. Widawa rozgałęzia się i meandruje, płynie
prawie równolegle do Odry. Szerokość koryta wynosi od 10 do 20 m.
Mezoregion Wzgórza Trzebnickie od południa otaczają Kotlinę Żmigrodzką, od zachodu
przylegają do Obniżenia Ścinawskiego, od wschodu do Wzgórz Twardogórskich, od południa
sąsiadują z Równiną Oleśnicką. Tworzą je spiętrzone moreny zlodowacenia warciańskiego ze
sfałdowanymi warstwami neogeńskimi. Południowe stoki pokrywają piaski sandrowe i less.
Zalesienie obszaru jest niewielkie. Mezoregion Wzgórz Trzebnickich dzieli się na 5
mikroregionów, tj.: Wzgórza Wińskie, Obniżenie Pełczyńskie, Wzgórza Skrzypińskie,
Grzbiet Trzebnicki oraz Bramę Malerzowską.
Mezoregion Wzgórza Twardogórskie tworzą moreny przylegające do Wzgórz Trzebnickich i
Kotliny Milickiej. Dzielą się na 3 mikroregiony, tj.: Wzgórza Krośnickie, Grzbiet
Twardogórski, Wzgórza Sycowskie. Jest to region rolniczy. Na terenie obejmującym
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mezoregiony Wzgórz Trzebnickich i Twardogórskich znajduje się tylko obszar źródłowy
Widawy.

Rys. 3.1.1 Mapa zlewni Widawy na tle podziału fizyczno-geograficznego wg Kondrackiego
3.2

Zarys warunków klimatycznych

Zlewnia Widawy położona jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego,
przejściowego z przewagą napływania mas powietrza atlantyckiego (masy powietrza polarnomorskiego). Według regionalizacji klimatycznej Dolnego Śląska Schmucka [1960] północny
skrawek zlewni Widawy należy do stosunkowo chłodnego regionu Trzebnickiego, pozostałe
obszary do najcieplejszego w tej części Polski regionu Nadodrzańskiego. W podziale
klimatycznym Poslki wg Wosia [1999] obszar obejmujący południowo-zachodnią część
zlewni leży w Regionie Dolnośląskim Środkowym, część środkowa i północno-wschodnia do
Regionu Południowo Wielkopolskiego.
Zlewnia Widawy na odcinku od ujścia do Odry do ujścia rzeki Dobra zalicza się do
klimatu podgórskich nizin i kotlin o stosunkowo łagodnym klimacie charakteryzującym się
najkrótszą zimą i najdłuższym latem w kraju. Występują tu bardziej korzystne dla rolnictwa
opady i najdłuższy okres wegetacyjny. Pozostałą część zlewni, od km 14,3 do źródeł, można
zaliczyć do regionu Krainy Wielkich Dolin. Zlewnia Widawy leży w zachodniej części tego
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regionu i wyróżnia się cieplejszym, ale suchszym klimatem z wczesną wiosną i dłuższym
okresem wegetacyjnym [Bac 1993].
Temperatura powietrza w obrębie zlewni Widawy nie wykazuje istotnego
zróżnicowania [Radczuk red. 2008]. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 8,5˚C. Przebieg
rocznych temperatur jest typowy dla klimatu nizinnego Polski z minimum w styczniu i
maksimum w lipcu. Opady atmosferyczne w zlewni Widawy cechuje duża zmienność
czasowa i przestrzenna [Radczuk red. 2008]. Śrdnie roczne sumy opadów na przeważającej
części zlewni wynoszą 570-620 mm. Najuboższa w opady jest najniższa, zachodnia część
zlewni Widawy. Największe sumy roczne opadów zanotowano w okolicy Wzgórz
Twardogórskich.

3.3

Charakterystyka przyrodnicza

Widawa w latach 70. została uregulowana prawie na całej długości biegu, podobnie jej
większe dopływy. Mimo tych zmian o charakterze antropogenicznym dolina Widawy z jej
licznymi dopływami, obfituje w bogate gatunkowo i cenne użytki zielone oraz obszary leśne.
Na terenie doliny Widawy występuje ponad 300 gatunków roślin, 24 gatunki ryb, 14
gatunków płazów, 5 gatunków gadów, ponad 40 gatunków ssaków i około 140 gatunków
ptaków. Widawa jest rzeką o charakterze nizinnym, małych spadkach i szerokiej płaskiej
dolinie, w której powstały warunki do tworzenia się siedlisk lasów łęgowych okresowo
zalewanych przez wody powodziowe. W górnym biegu Widawa płynie doliną niewyraźną,
miejscami podmokłą dochodzącą do 2 km szerokości. Starorzecza rozwinęły się w dolnym
biegu, gdzie w ramach regulacji odcinek ujściowy ujęto obwałowania na długości ok. 20 km.
Dopływy Widawy - Oleśnica i Dobra – mają szerokie meandrujące koryta, z licznymi
starorzeczami, gdzie występują liczne torfowiska. Ponieważ tereny zurbanizowane stanowią
nieznaczną część zlewni (ok. 6%) a dominują tereny o charakterze rolnym zachowały się
liczne cenne przyrodniczo tereny. Doliny zarówno głównego cieku, jak i dopływów są
ważnym korytarzem ekologicznym. Gatunki roślin i zwierząt związane z tymi terenami to
m.in. gatunki ryb - koza złota, pstrąg potokowy, kleń, miętus, śliz i piskorz – gatunki flory
związanej z siedliskami lasów łęgowych, torfowisk, łąk świeżych i wilgotnych. Było to
podstawą do objęcia różnorodnym formami ochrony przyrody najcenniejszych fragmentów
zlewni Widawy. Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EWG wraz z Dyrektywą Ptasią 79/409/EWG
są podstawą do utworzenia obszarów Natura 2000. Również w zlewni Widawy mamy
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przykłady tej formy ochrony i szczegółowo zostały przybliżone w rozdziale 2.9 niniejszego
opracowania. W ramach spełniania wytycznych dyrektywy siedliskowej stworzono
następujące obszary w celu ochrony cennych przyrodniczo siedlisk: Kumaki Dobrej Kod
obszaru: PLH020078, Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego Kod obszaru: PLH020091,
Stawy w Borowej Kod obszaru: PLH020045, Lasy Grędzińskie Kod obszaru: PLH020081,
Bierutów Kod obszaru: PLH020065, Dolina Widawy Kod obszaru: PLH020036, Grądy w
Dolinie Odry Kod obszaru: PLH020017. Natomiast w celu spełniania wytycznych dyrektywy
ptasiej i objęcia ochroną miejsc bytowania, rozrodu i rozwoju ptaków wytypowano
następujące obszary: Grądy Odrzańskie Kod obszaru: PLB020002, Dolina Widawy i Oleśnicy
Kod obszaru: PL 147 i Wrocławskie Pola Irygacyjne kod obszaru: PL 167 (rys. 3.3.1).
Poniżej przedstawiono krótki opis najważniejszych obszarów chronionych.
Kumaki Dobrej Kod obszaru: PLH020078 obejmuje swym zasięgiem stawy hodowlane, w
których są doskomałe siedliska dla płazów (m.in. kumak nizinny, traszka grzebieniasta);
Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego Kod obszaru: PLH020091 ma objąć ochroną
stanowiska rzadkiego motyla czerwooczyka fioletka, występującego na wilgotnych łąkach
kaczeocowych w dolinach Oleśnicy i Boguszyckiego Potoku. Na terenie obszaru występuje
siedlisko przyrodnicze o priorytetowym znaczeniu - łęgi (kod Natura 2000 - *91E0),
najciekawsze w dolinie niewielkiego cieku koło Sokołowic;
Stawy w Borowej Kod obszaru: PLH020045 obejmuje swym zasięgiem cztery stawy
hodowlane z XII-XIII w. Właśnie z cyklem gospodarki stawowej związane jest największe
znane w Polsce stanowisko rośliny koleantusa delikatnego - masowo pojawia się na dnie
spuszczanych stawów.
Lasy Grędzińskie Kod obszaru: PLH020081 jest miejscem występowania cennych siedlisk:
łąk aluwialnych, lasów łęgowych i grądowych. Typy ekosystemów występujących na tym
terenie to łęgi jesionowo-olszowe i nadrzeczne jesionowo-wiązowo-dębowe oraz łąki
trzęślicowe i aluwialne. Obszar starego nadrzecznego drzewostanu liściastego charakteryzuje
się bogactwem rzadkich gatunków ptaków (np. dzięcioł średni, dzięcioł czarny, dzięcioł
zielonosiwy, dzięciołek, siniak, muchołówka białoszyja). Ptaki występują także w lasach
zalewowych (np. bocian czarny, żuraw, bielik, słonka, strumieniówka), na suchych polanach i
skrajach lasu (np. dudek, turkawka, ortolan), oraz na podmokłych łąkach zalewowych (np.
cyranek, czajka, bekas, krwawodziób, rycyk, świerszczak, świergotek łąkowy, pokląskwa,
derkacz).
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Rys. 3.3.1 Obszary Natura 2000 w zlewni Widawy
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Bierutów Kod obszaru: PLH020065 kompleks łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk w
dolinie Widawy, poniżej Bierutowa. Występują tu rzadkie gatunki motyli (czerwooczyk
fioletek, czerwooczyk nieparek) i ryb (koza, różanka, piskorz). Rosną tu gatunki chronione –
nasięźrzał pospolity, kukułka szerokolistna lub goryczka wąskolistna oraz rzadko spotykane
turzyca filcowata, turzyca cienista bądź wełnianka szerokolistna.
Dolina Widawy Kod obszaru: PLH020036 obejmuje obszar zalewowy w obrębie wałów w
odcinku ujściowym. Około 75% obszaru stanowią cenne siedliska to lasów łęgowych
(częściowo zgrądowiałe) a także ziołorośla nadrzeczne.
Grądy w Dolinie Odry Kod obszaru: PLH020017 Powierzchnia tego obszaru jedynie
fragmentarycznie obejmuje obszar zlewni Widawy. Są tu ciekawe i cenne siedliska i gatunki
roślinności wodnej i mokradeł, w tym stanowiska orzecha wodnego czy lasów łęgowych.
Ponadto są liczne gatunki zwierząt.
Grądy Odrzańskie Kod obszaru: PLB020002 Powierzchnia tego obszaru jedynie
fragmentarycznie obejmuje obszar zlewni Widawy i pokrywa się on obszarem z PLH020017.
Został on wyznaczony ze względu na potrzebę ochrony występowania, bytowania i rozrodu
22 zagrożonych gatunków ptaków.
Dolina Widawy i Oleśnicy Kod obszaru: PL 147 Obszar ten także powstał w celu spełnienia
wytycznych dyrektywy ptasiej. Występujące tu zalewowe łąki stanowią miejsce gromadzenia
się dużych stad gęsi, kaczek i ptaków siewkowych oraz ptaków typowych dla terenów
podmokłych.
Wrocławskie Pola Irygacyjne kod obszaru: PL 167 Obszar ten nieznacznie pokrywa się z
ujściowym fragmentem zlewni Widawy. Na terenach pól irygacyjnych znajduje się jedyne w
Polsce miejsce gniazdowania podróżniczka i wielu innych ptaków siewkowych.
Kolejna formą ochrony najcenniejszych przyrodniczo obszarów stosowaną w Polsce są Parki
Krajobrazowe. Główna część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego położona jest w
granicach zlewni Widawy. Park ten założony był w 1999 r. i zajmuje powierzchnię 52600 ha.
Jest on położony na Równinie Oleśnickiej a przez jego środek przepływa Stobrawa. W
podłożu występują zwydmione piaski, na których rozwinęły się Bory Stobrawskie. Niemniej
jednak na terenie parku wyróżnia się wiele cennych siedlisk, m.in. lasy łęgowe, grądowe,
podmokłe łąki, turzycowiska i torfowiska. Występujące tu kompleksy stawów hodowlanych
są ostoją wielu rzadki zwierząt (głównie ptaków) i roślin.
Ciekawym ze względów przyrodniczych obszarem jest Arboretum Leśne im. Prof. Stefana
Białoboka położone jest pod Stradomią Wierzchnią w bliskim sąsiedztwie rzeki Widawy.
Założone zostało w 1993 r. i zajmuje powierzchnię około 150 ha. W zbiorach arboretum
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odnaleźć można ponad 1800 gatunków i odmian drzew i krzewów oraz prawie 100 gatunków
chronionych. Znajdziemy tu także alpinarium, kolekcję roślin wodnych oraz chronionych.
Ponadto na terenie zlewni Widawy istnieje kilka rezerwatów przyrody. Jednym z nich jest
rezerwat Torfowisko koło Grabowa. Został utworzony w 1980 r. i ma powierzchnię 4,2 ha.
Głównym przedmiotem ochrony w tym rezerwacie jest torfowisko przejściowe z wełnianką
pochwowatą. Kolejnym rezerwatem jest rezerwat przyrody Studnica. Został utworzony w
1962 r. i ma powierzchnię 5,78 ha. Przede wszystkim są to lasy mieszana jodły i świerka oraz
sosny. Rezerwat o nazwie Smolnik został utworzony w 1958 r. i ma powierzchnię 22,81 ha, z
czego staw staw zajmuje prawie 12 hektarów. Smolnik jest ostoją zwierzyny, żyją tu m.in.
bobry, żurawie, jenoty i żmije zygzakowate oraz rzadkie okazy flory, m.in. czarne topole i
orzech wodny. Rezerwat Kamieniec został utworzony w 2001 r. o powierzchni 41,31 ha.
Rezerwat założono w celu ochrony dziewiczego i bogatego gatunkowo torfowiska, stawu i
rozlewiska Budkowiczanki z przylegającymi drzewostanami oraz ochrona roślin i zbiorowisk
roślinnych (stanowisko turzycy błotnej). Rezerwat przyrody Gola o powierzchni 11,70 ha
utworzony w 1954 r. Rezerwat założono w celu ochrony fragmentów lasu mieszanego z
udziałem jodły oraz ochrony gatunków takich jak: starzec gajowy, borówka czarna, fiołek
leśny, konwalijka dwulistna, trzciniak owłosiony, bagno zwyczajne. Rezerwat przyrody
Bukowy Las w Skarszynie o powierzchni 23,7 ha został założony w 1980 r. Służy on
ochronie naturalnego lasu bukowego (rosną tu ponad stuletnie okazy buka zwyczajnego, dębu
bezszypułkowego, grabu, lipy oraz rzadkie gatunki roślin zielnych).
W zlewni Widawy wyróżniono cenne przyrodniczo obszary w postaci użytków
ekologicznych. Należą do nich m.in.: Staw Olszyca - dwa stawy, z cenną roślinnością wodną,
błotną i bagienną oraz licznymi gatunkami zwierząt; Łozioskie mokradła – łąki i lasy obszaru
źródliskowego, niewielkiego dopływu Dobrej; Mokradła Boguszyckie – łaki podmokłe,
szuwary, łąki ziołoroślowe; Olsy Sokołowskie – obszary przystrumykowe łęgów olszowo –
jesionowe; Łąka Oleśnicka – obejmująca silnie podmokłe tereny (4,73 ha), w tym gatunki
śnieżyczka przebiśnieg i kalina koralowa;
Ponadto w zlewni Widawy zlokalizowane są liczne pomniki przyrody m.in. dąb szypułkowy w miejscowościach: Domaszczyn, Oleśnica, na trasie Budziejowice-Łozina, Bierutów,
Drołtowice, Syców, na trasie Komorów – Międzybórz, buk zwyczajny – w miejscowościach –
Oleśnica, Syców; cis pospolity – w miejscowości – Dobroszyce; klon zwyczajny - w
miejscowościach – Drołtowice, Syców; klon jaworowy - w miejscowościach – Syców; platan
klonolistny - w miejscowościach – Syców; sosna czarna w miejscowościach – Drołtowice,
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lipa drobnolistna w miejscowościach – Radzowice czy założenia parkowe - w
miejscowościach – Stradomia Wierzchnia i Ostrowina.
W zlewni Widawy proponuje się objęcie formą ochrony w postaci Obszaru Chronionego
Krajobrazu cennych przyrodniczo fragmentów zlewni. Poniżej przedstawiono krótki opis
dwóch propozycji:
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawy” położony jest w północnej części
Niziny Śląskiej, w obrębie dwóch makroregionów fizyczno-geograficznych: Równiny
Oleśnickiej oraz pradoliny Wrocławskiej [Kondracki 2002]. Obszar ten jest położony na
terenie 7 gmin: Bierutów (obszar zajmuje 11,59% powierzchni gminy), Jelcz-Laskowice
(25,13%), Oborniki Śląskie (5,17%), Czernica (39,65%), Długołęka (30,59%), Oleśnica
(20,57%), Wisznia Mała (8,2%) oraz gmina miejska Wrocław (6,19% powierzchni miasta).
W przypadku utworzenia powyższego OChK zostaną objęte ochroną zbiorowiska leśne fragmenty lasów grądowych, dąbrów oraz łęgów z wiekowym drzewostanem o składzie
zbliżonym do naturalnego. Występują w nich takie gatunki chronione jak: kruszyna pospolita,
kalina koralowa, porzeczka czarna, kopytnik pospolity, konwalia majowa i listeria jajowata.
Drugą grupę cennych florystycznie zbiorowisk stanowią ekstensywnie użytkowane łąki, na
których rosną przedstawiciele roślin storczykowatych: storczyk plamisty, storczyk
szerokolistny. Na terenie OChK „Dolina Widawy” występuje 16 gatunków roślin prawnie
chronionych, z tego 8 objętych ochroną całkowitą, a 8 ochroną częściową. Występują tu także
liczne gatunki zwierząt znajdujących się w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Wyróżniono cztery rejony o szczególnym znaczeniu ze względu na bogactwo występujących
gatunków fauny: kompleks leśny koło Borowy Oleśnickiej i Rakowa ze stawami, łąki nad
rzeką Widawą, kompleks leśny koło Kątnej w dolinie Widawy, kompleks leśny poniżej
Grędziny [Jankowski, 1998].
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Dobrej” położony jest w północno-zachodniej
części Niziny Śląskiej, w obrębie Równiny Oleśnickiej [Kondracki, 2002]. Położony jest w
obrębie gmin: Długołęka (obszar zajmuje 11,59% powierzchni gminy), Dobroszyce (0,64%),
Wrocław (1,52% powierzchni miasta). Obszar wyróżnia się stosunkowo dużą lesistością na
tle intensywnie użytkowanych terenów sąsiednich. W przypadku utworzenia powyższego
OChK zostaną objęte ochroną zbiorowiska leśne (fragmenty zachowanych lasów grądowych
oraz łęgów z drzewostanem zbliżonym do naturalnego). Notuje się tutaj takie gatunki roślin
chronionych jak: kruszyna pospolita, kalina koralowa, porzeczka czarna, kopytnik pospolity i
konwalia majowa. Innym zbiorowiskiem cennym florystycznie są ekstensywnie użytkowane
łąki, na których rosną przedstawiciele roślin storczykowatych: storczyk plamisty, storczyk
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szerokolistny. Na obszarze OchK „Dolina Dobrej” zanotowano 19 gatunków roślin prawnie
chronionych (10 częściowo i 9 całkowicie). Największe skupienia roślin chronionych
znajdują się w kompleksie leśno-łąkowym pomiędzy Łoziną a Bukowiną i kompleksie leśnostawowym pomiędzy Ramiszowem a Pruszowicami. Teren ten jest także bardzo wartościowy
pod względem bogactwa gatunków zwierząt. Na uwagę zasługują trzy gatunki z polskiej
Czerwonej Księgi Zwierząt: bąk, kania rdzawa i wydra [Jankowski, 1998].

3.4

Charakterystyka społeczno-gospodarcza
Zlewania rzeki Widawy zlokalizowana jest w południowo-zachodniej Polsce, w

województwach dolnośląskim, opolskimi i wielkopolskim. W zlewni Widawy położone są
powiaty: oleśnicki, wrocławski, namysłowski, kępiński, trzebnicki, oławski oraz powiat
miasta Wrocław. Z 20 gmin – pięć (Bierutów, Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Oleśnica,
Syców) należy do powiatu oleśnickiego, trzy (Czernica, Długoręka) do wrocławskiego, trzy
(Wilków, Namysłów, Domaszowice) do namysłowskiego, cztery (Perzów, Baranów, Rychtal,
Bralin) do kępińskiego, trzy (Wisznia Mała, Zawonia, Trzebnica) do trzebnickiego, jedna
(Jelcz-Laskowice) do oławskiego oraz fragment Wrocławia do powiatu miejskiego Wrocław
(rys. 3.4.1). Największą powierzchnię w zlewni Widawy zajmuje gmina Oleśnica (234,4
km2), a najmniejszą gmina Zawinia (7,9 km2).
Największa gęstość zaludnienia występuje w gminach miejskich Wrocław, Oleśnica,
Namysłów, Jelcz-Laskowice i Bierutów, najmniejsze zaś w gminie Zawinia, Dobroszyce,
Dziadowa Kłoda, Wilków, Domaszowice oraz w gminach wiejskich (rys. 3.4.2). Na obszarze
zlewni średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 148 osoby/km2.
Większa część gmin obszaru zlewni Widawy ma charakter rolniczy. Wynika to z
dominacji terenów rolnych w całkowitej powierzchni zlewni. Obszary rolnicze stanowią
ponad połowę dorzecza Widawy (>70%), znaczący udział mają obszary leśne (ok. 22%) (rys.
3.4.3). Stąd obszar zlewni Widawy nie należy do silnie uprzemysłowionych obszarów kraju.
Na obszarze zlewni rozwinięty jest przed wszystkim przemysł energetyczny, chemiczny i
maszynowy, a poza tym tworzyw sztucznych, spożywczy, drzewny, ceramiczny, materiałów
budowlanych, przetwórstwo rolne i inne. Przy czym duże zakłady przemysłowe
zlokalizowane są głównie w obrębie aglomeracji miejskiej Wrocław, a także w obszarach
miejskich położonych w zlewni Widawy (Bierutów, Jelcz-Laskowice, Oleśnica i Namysłów)
oraz przy głównych szlakach komunikacyjnych.
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Rys. 3.4.1 Podział administracyjny zlewni Widawy
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Rys. 3.4.2 Gęstość zaludnienia w zlewni Widawy
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Rys. 3.4.3 Użytkowanie terenu w zlewni Widawy
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Istotny udział w strukturze zagospodarowania zlewni Widawy ma prowadzona tu
intensywna gospodarka rybacka. Ogólnie w zlewni Widawy zlokalizowanych jest 71 stawów
rybnych położonych głównie w zlewniach: Oleśnicy (38), Świerznej (9), Dobrej (9) oraz
bezpośrednio na Widawie (12).

3.5

Charakterystyka hydrograficzna

Zlewnia Widawy zlokalizowana jest w dorzeczu środkowej Odry i zajmuje
powierzchnię 1745,92 [km2]. Jej osią hydrograficzną jest rzeka Widawa o długości 109,02
km. Rzeka bierze swój początek w lasach na północny-zachód od miejscowości Drołtowice
(woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Syców), na wysokości 208,2 m n.p.m.
(B = 51,3481°; L = 17,5624°). Widawa, w górnym biegu, płynie południkowo. W rejonie
Namysłowa zmienia kierunek na równoleżnikowy i kieruje wodę na zachód, w stronę
Wrocławia, gdzie uchodzi do Odry w km 266+900, na wysokości około 108 m n.p.m. Średni
spadek koryta wynosi 1‰, przy czym zawiera się w przedziale od nawet 3‰ w odcinku
źródłowym do 0,5-0,1‰ w pobliżu ujścia do Odry. Wybrane parametry fizycznogeograficzne rzeki Widawa podano w tab. 3.5.1.
Tabela 3.5.1 Wybrane parametry fizyczno-geograficzne rzeki Widawa
Stacja wodowskazowa
Michalice
Namysłów
Zbytowa
Sołtysowice-Krzyżanowice

Długość cieku
L [km]
35,98
41,78
66,25
97,17

Średni spadek
I [‰]
1,54
1,46
1,18
0,97

Gęstość sieci rzecznej
2
D [m/km ]
0,30
0,30
0,29
0,30

Zgodnie z Mapą Podziału Hydrograficznego Polski, Widawa posiada 43 bezpośrednie
dopływy. Profil podłużny rzeki przedstawiono w Tab. 3.5.2.
Tabela 3.5.2 Porządek hydrograficzny rzeki Widawa

początek rzeki

109,02

A
2
[km ]
0,00

Powyżej Dopływu spod Wielowsi

102,92

9,91

Dopływ spod Wielowsi

102,92

5,92

Poniżej Dopływu spod Wielowsi

102,92

15,83

Powyżej Wojciechówki

100,79

20,56

Wojciechówka

100,79

13,50

Poniżej Wojciechówki

100,79

34,06

Nazwa

Km [km]
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Powyżej Dopływu z Kol, Działosza

99,18

A
2
[km ]
36,42

Dopływ z Kol. Działosza

99,18

2,84

Poniżej Dopływu z Kol, Działosza

99,18

39,26

Powyżej Zbiornika Stradomia

98,34

39,93

Powyżej Dopływu spod Nowego Dworu

97,90

40,28

Dopływ spod Nowego Dworu

97,90

5,57

Poniżej Dopływu spod Nowego Dworu

97,90

45,85

Poniżej Zbiornika Stradomia

97,06

46,84

Powyżej Stradomki

96,01

48,08

Stradomka

96,01

26,69

Poniżej Stradomki

96,01

74,77

Powyżej Dopływu w Stradomi Dolnej

94,40

79,58

Dopływ w Stradomi Dolnej

94,40

7,68

Poniżej Dopływu w Stradomi Dolnej

94,40

87,26

Powyżej Dopływu spod Ślizowa

91,77

91,47

Dopływ spod Ślizowa

91,77

7,88

Poniżej Dopływu spod Ślizowa

91,77

99,35

Powyżej Dopływu spod Kwaśnych Kątów

89,53

101,74

Dopływ spod Kwaśnych Kątów

89,53

3,97

Poniżej Dopływu spod Kwaśnych Kątów

89,53

105,71

Powyżej Czarnej Widawy

86,25

114,85

Czarna Widawa

86,25

122,87

Poniżej Czarnej Widawy

86,25

237,72

Powyżej Jagodnika

84,21

242,24

Nazwa

Km [km]

Jagodnik

84,21

11,82

Poniżej Jagodnika

84,21

254,06

Powyżej Miłki

82,84

255,61

Miłka

82,84

28,47

Poniżej Miłki

82,84

284,08

Powyżej Osucha

77,69

294,92

Osuch

77,69

25,79

Poniżej Osucha

77,69

320,71

Powyżej Jarząbka

76,37

321,93

Jarząbek

76,37

23,61

Poniżej Jarząbka

76,37

345,54

Powyżej Zbiornika Michalice

74,92

346,51

Powyżej Łózki

74,74

346,51

Łózka

74,74

13,49

Poniżej Łózki

74,74

360,00

Powyżej Sitnika

74,74

360,05

Sitnik

74,74

9,09

Poniżej Sitnika

74,74

369,10

Powyżej Studnicy

73,82

370,15
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Studnica

73,82

A
2
[km ]
159,08

Poniżej Studnicy

73,82

529,23

Powyżej Dopływu w Juskich

73,34

529,65

Dopływ w Juskich

73,34

6,33

Poniżej Dopływu w Juskich

73,34

535,98

Wodowskaz Michalice

73,04

537,11

Poniżej Zbiornika Michalice

72,23

540,16

Powyżej Chełszczącej

69,22

544,09

Nazwa

Km [km]

Chełszczcąca

69,22

20,20

Poniżej Chełszczącej

69,22

564,29

Wodowskaz Namysłów

67,24

589,46

Powyżej Młynówki

65,71

567,42

Młynówka

65,71

22,76

Poniżej Młynówki

65,71

590,18

Powyżej Jaskuły

61,36

590,90

Jaskuła

61,36

21,34

Poniżej Jaskuły

61,36

612,24

Powyżej Kraszowskiej Strugi

59,30

621,84

Kraszowska Struga

59,30

25,52

Poniżej Kraszowskiej Strugi

59,30

647,36

Powyżej Dopływu z Wojciechowa

57,84

648,52

Dopływ z Wojciechowa

57,84

11,57

Poniżej Dopływu z Wojciechowa

57,84

660,09

Powyżej Bierutowskiej Wody

53,33

667,95

Bierutowska Woda

53,33

26,22

Poniżej Bierutowskiej Wody

53,33

694,17

Powyżej Nowej Widawy

46,24

719,88

Nowa Widawa

46,24

8,83

Poniżej Nowej Widawy

46,24

728,71

Powyżej Dopływu spod lasu koło Pomnika

43,93

729,64

Dopływ spod lasu koło Pomnika

43,93

6,69

Poniżej Dopływu spod lasu koło Pomnika

43,93

736,33

wodowskaz Zbytowa

42,77

738,85

Powyżej Smolna

36,95

742,63

Smolna

36,95

88,69

Poniżej Smolna

36,95

831,32

Powyżej Świerznej

36,02

831,74

Świerzna

36,02

94,03

Poniżej Świerznej

36,02

925,77

Powyżej Dopływu spod Krzeczyna

34,35

926,54

Dopływ spod Krzeczyna

34,35

5,54

Poniżej Dopływu spod Krzeczyna

34,35

932,08

Powyżej Dopływu spod Brzezinek

33,75

933,08
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Dopływ spod Brzezinek

33,75

A
2
[km ]
7,33

Poniżej Dopływu spod Brzezinek

33,75

940,41

Powyżej Granicznej

31,09

940,75

Graniczna

31,09

129,56

Poniżej Granicznej

31,09

1070,31

Powyżej Dopływu w Wieściszowie

29,94

1070,83

Dopływ w Wieściszowie

29,94

8,31

Poniżej Dopływu w Wieściszowie

29,94

1079,14

Powyżej Leniwki

29,07

1079,28

Leniwka

29,07

12,00

Poniżej Leniwki

29,07

1091,28

Powyżej Oleśnicy

26,74

1091,75

Oleśnica

26,74

223,39

Poniżej Oleśnicy

26,74

1315,14

Powyżej Dopływu ze Śliwic

24,73

1317,15

Dopływ ze Śliwic

24,73

7,19

Poniżej Dopływu ze Śliwic

24,73

1324,34

Powyżej Dopływu spod Kiełczowa

23,66

1327,00

Dopływ spod Kiełczowa

23,66

1,88

Poniżej Dopływu spod Kiełczowa

23,66

1328,88

Powyżej Kanału Granicznego

21,93

1331,16

Kanał Graniczny

21,93

34,05

Poniżej Kanału Granicznego

21,93

1365,21

Powyżej Piskornej

21,03

1368,84

Nazwa

Km [km]

Piskorna

21,03

6,66

Poniżej Piskornej

21,03

1375,50

Powyżej Dobrej

16,39

1386,69

Dobra

16,39

278,24

Poniżej Dobrej

16,39

1664,93

Powyżej Kanału Kłobuczyckiego

15,08

1665,14

Kanał Kłobuczycki

15,08

1,28

Poniżej Kanału Kłobuczyckiego

15,08

1666,42

Powyżej Dopływu spod Pawłowic

14,44

1666,56

Dopływ spod Pawłowic

14,44

2,30

Poniżej Dopływ spod Pawłowic

14,44

1668,86

wodowskaz Sołtysowice-Krzyżanowice

11,85

1663,25

Powyżej Rakowskiego Potoku

11,49

1670,24

Rakowski Potok

11,49

40,56

Poniżej Rakowskiego Potoku

11,49

1710,80

Powyżej Dopływu z Polanowic

9,63

1714,61

Dopływ z Polanowic

9,63

4,57

Poniżej Dopływu z Polanowic

9,63

1719,18

Powyżej Dopływu spod Rogóża

5,98

1727,78
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Dopływ spod Rogóża

5,98

A
2
[km ]
5,16

Poniżej Dopływu spod Rogóża

5,98

1732,94

Powyżej Dopływu z Szewców

3,15

1739,43

Dopływ z Szewców

3,15

4,57

Poniżej Dopływu z Szewców

3,15

1744,00

Ujście do Odry

0,00

1745,92

Nazwa

Km [km]

Zlewnia Widawy jest nieznacznie asymetryczna; powierzchnia jej prawostronnej
części stanowi około 60% całkowitej powierzchni zlewni, przy czym największa asymetria
uwidacznia się poniżej wodowskazu Namysłów, gdzie prawostronna część zlewni stanowi
prawie 80% powierzchni zlewni poniżej Namysłowa. W tab. 3.5.3. podano wybrane
charakterystyki fizjograficzne zlewni Widawy.
Tabela 3.5.3 Wybrane parametry fizjograficzne i charakterystyki ukształtowania powierzchni
zlewni Widawy
Nazwa parametru

Oznaczenie Jednostka Wartość
2

Powierzchnia

A

km

Obwód
Długość zlewni
Długość maksymalna
Średnia szerokość
Szerokość maksymalna
Współczynnik asymetrii
Wskaźnik kolistości
Wskaźnik wydłużenia
Wysokość maksymalna
Wysokość minimalna
Maksymalna różnica wysokości bezwzględnej
Średnia wysokość
Średni spadek

O
L
Lmax
B
Bmax
α
Ck
Cw
Hmax
Hmin
∆H
Hśr
R

km
km
km
km
km
m n.p.m.
m n.p.m.
m
m n.p.m.
‰

1745,9
239,4
72,5
105,0
16,6
37,2
-0,4
0,4
0,4
267,9
107,7
160,2
161,2
3,8

Z uwagi na kształt osi hydrograficznej zlewni Widawy, istnieje znacząca różnica
między długością zlewni a długością maksymalną zlewni (32,5 km). Zlewnia wykazuje
wydłużenie na transekcie równoleżnikowym zmniejszając szerokość ze wschodu na zachód.
Maksymalna różnica wysokości bezwzględnej (maksymalna wysokość względna w zlewni)
wynosi nieco ponad 160 [m], co przy powierzchni blisko 1746 [km2] daje średni spadek
3,8 [‰], zatem ponad 3-krotnie wyższy niż średni, wyrównany spadek rzeki Widawa.
Układ sieci rzecznej przedmiotowej zlewni należy określić ogólnie jako dendryczny,
choć w przypadków niektórych dopływów bezpośrednich Widawy sieć rzeczna nosi cechy
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układu równoległego (zlewnia Dobrej) czy promienistego (rejon Wzgórz Trzebnickich i
Ostrzeszowskich). Gęstość sieci cieków zwiększają rowy melioracji podstawowej i
szczegółowej, których największą liczebność notuje się w dolnej części zlewni Widawy,
zwłaszcza w zlewni Kanału Granicznego, w dolnej części zlewni Dobrej, gdzie dodatkowo
występuje najwięcej stawów, ale także w zlewni lewostronnej rzeki Czarna Widawa.
Miejscami, jak w przypadku granicy zlewni Oleśnicy oraz Dobrej (zlewnia cząstkowa rzeki
Topór), zaznaczają się bramy wodne, dochodzi do bifurkacji. Najmniejsze zagęszczenie
rowów melioracyjnych związane jest z obszarem zlewni Widawy położonym na północy, w
zlewni górnej Oleśnicy i Dobrej (większe wartości wysokości bezwzględnej i względnej).
Największą gęstością i częstością cieków charakteryzuje się prawostronna część
zlewni Widawy, odwadniana przez najdłuższe cieki III rzędu, tj. Oleśnicę (l = 43,71 km),
Dobrą (l = 36,14), Smolną (l = 27,34 km) oraz Świerzną (l = 24,74 km). Prawostronna część
zlewni upada w kierunku południowo-zachodnim, stąd z reguły niemal równoległy układ
dolin wspomnianych rzek. Z uwagi na łukowaty kształt ciągu Wzgórz Trzebnickich na
północnym-zachodzie oraz Wzgórz Twardogórskich na północy, zlewnie Dobrej i Świerznej
są wyraźnie asymetryczne, w przeciwieństwie do zlewni Oleśnicy.
Zdecydowanie krótsze są cieki lewostronnej części zlewni Widawy; najdłuższe są
dopływy: Graniczna (l = 19,66 km), Czarna Widawa (l = 18,54 km), Studnica (l = 14,21 km).
Jeziorność zlewni Widawy jest marginalna, nie przekracza 1%. W systemie działają
dwa zbiorniki wodne: Stradomia i Michalice. Pierwszy z nich zlokalizowany jest na terenie
gminy Syców, w kilometrze 97,06 (zapora), drugi natomiast w kilometrze 72,23 (zapora).
Szczegółowe charakterystyki techniczne zbiorników podano w Tab. 3.5.4.
Tabela 3.5.4 Wybrane charakterystyki techniczne zbiorników wodnych Stradomia i
Michalice na rzece Widawa
Charakterystyka
Pojemność całkowita
Powierzchnia zalewu
Średnia głębokość
Maksymalna głębokość
Średnia szerokość
Rzędna NPP
Rzędna MaxPP

Jednostka
3
mln m
ha
m
m
m
m n.p.m.
m n.p.m.
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Stradomia
0,50
29,85
1,58
2,5
250
179,0
179,3

Michalice
1,46
~100
1,8
3,5
200
153,8
155,0
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3.6

Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wodne
Zlewnia rzeki Widawa jest kontrolowaną jednostką hydrograficzną. Na rzece głównej

prowadzi się i prowadzono obserwacje stanów wody oraz pomiary natężenia przepływu.
Liczba stacji wodowskazowych ulegała zmianie przede wszystkim w czasie. Stąd wyróżnia
się wodowskazy historyczne oraz współczesne, należące do sieci operacyjnej IMGW-PIB.
Szczegółowy wykaz przekrojów wodowskazowych i ich charakterystykę hydrograficzną
podano w tab. 3.6.1. Lokalizację wodowskazów przedstawia rys. 2.3.1. (rozdział 2.3.
„Charakterystyka hydrograficzna”).
Tabela 3.6.1. Wybrane charakterystyki posterunków wodowskazowych zlewni rzeki Widawa
Lp.
1
2
3
4

Nazwa rzeki
Widawa
Widawa
Widawa
Widawa

Posterunek
wodowskazowy
Michalice
Namysłów
Zbytowa
Sołtysowice-Krzyżanowice

Kilometraż Powierzchnia
Zakres
Typ
2
[km]
A (km )
czasowy
73,04
537,11 1981 – 1999 historyczny
67,24
566,06 2001 – 2010 współczesny
42,77
738,85 1981 – 2010 współczesny
11,85
1670,07 1981 – 2010 współczesny

Dla obszarów zlewni, na których znajdują się posterunki służb hydrometrycznych,
zakłada się opis ilościowy zasobów wód powierzchniowych w postaci ciągów przepływów
średnich okresowych (dekadowych lub miesięcznych, czy nawet dobowych) zestawionych dla
przekrojów wodowskazowych na podstawie dostępnego materiału obserwacji wieloletnich.
Dane te powinny spełniać warunek ciągłości (brak luk w obserwacjach) i synchroniczności
(taki sam krok czasowy i obserwacji dla wszystkich wodowskazów) [Hydroprojekt, 1992].
Przekazany zasób danych wodowskazowych posiada jednak zróżnicowany zakres
czasowy (Tab. 3.6.1.). W związku z tym przygotowano związek wodowskazowy MichaliceZbytowa w celu wydłużenia ciągu obserwacyjnego codziennych przepływów dla lat 20002010. Uzyskano wartość współczynnika determinacji R2 równy 0,82, tj. większy niż wartość
progowa wg Byczkowskiego [1999] i jednocześnie porównywalny z siłą korelacji dla okresu
przed rokiem 2000. Ciąg przepływów dobowych w przekroju wodowskazowym Namysłów
pozostaje bez zmian.
W oparciu o ciągi danych wodowskazowych (ciągi rzeczywiste) obliczono
podstawowe charakterystyki hydrologiczne natężenia przepływu (tab. 3.6.2). Rys. 3.6.1
przedstawia przebieg średnich miesięcznych wartości natężenia przepływu w roku
hydrologicznym w czterech przekrojach wodowskazowych.
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Tabela 3.6.2. Przepływy charakterystyczne główne 2. stopnia dla
wodowskazowych zlewni rzeki Widawa za rzeczywisty okres obserwacyjny
Rzeka

Posterunek

Widawa
Widawa
Widawa
Widawa

Michalice
Namysłów
Zbytowa
Sołtysowice-Krzyżanowice

NNQ
3
[m /s]
0,09
0,12
0,14
0,24

SNQ
3
[m /s]
0,41
0,33
0,55
1,25

SSQ
3
[m /s]
1,85
2,06
3,00
6,38

SWQ
3
[m /s]
10,50
12,90
21,11
28,07

posterunków
WWQ
3
[m /s]
21,50
22,40
39,80
250,00

3

Q [m /s]

Rys. 3.6.1. Przebieg średnich miesięcznych wartości natężenia przepływu w roku
hydrologicznym w czterech przekrojach wodowskazowych
Przepływy średnie roczne
Analiza średnich rocznych hydrogramów wykonanych dla stacji wodowskazowych
sieci IMGW-PIB zlokalizowanych w zlewni rzeki Widawa wskazuje na śnieżno-deszczowy
ustrój hydrologiczny. Widać wyraźnie wzmożone zasilanie w okresie wiosennym (SQm >
SQ) oraz zmniejszone latem i jesienią (SQm < SQ). W zlewni występuje dodatkowo
maksimum letnie związane z opadami atmosferycznymi o dużym natężeniu, najwyraźniej
widoczne na hydrogramach Zbytowej i Krzyżanowic-Sołtysowic. Ma ono jednak charakter
nieokresowy i zmienną wielkość. Z reguły bowiem jest niższe od wezbrania wiosennego,
choć w latach: 1985, 1997, 2001 i 2009 było większe, a nawet zdecydowanie większe.
Również na wodowskazie w Michalicach, w roku 1985 i 1997, odnotowano średni przepływ
w miesiącu z kulminacją wezbrania opadowego wyższy niż wezbrania roztopowego.
Według Dynowskiej w zlewni Widawy mamy do czynienia z równowagą zasilania
powierzchniowego i podziemnego, a średni przepływ w miesiącu wiosennym mieści się w
przedziale 130-180% SQ; stąd ustrój hydrologiczny określany jest jako niwalny średnio
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wykształcony. Również analiza wartości SQm w relacji do SQ (współczynnik k Pardego)
wskazuje na ustrój śnieżno-deszczowy (rys. 3.6.2).

Rys. 3.6.2. Rozkład współczynnika k wg Pardego dla stacji wodowskazowych zlewni
Widawy w roku hydrologicznym
Przepływy niskie roczne
Najniższe przepływy w roku hydrologicznym występują przede wszystkim w półroczu
letnim. Kształtowane są przez zdecydowanie wyższe niż zimą wartości temperatury powietrza
(wyższa ewapotranspiracja) oraz intensywny rozwój roślinności, szczególnie w korycie
rzecznym. Najwyższe wartości w naturalny sposób obserwowane są w czasie wezbrań
śródzimowych oraz wiosennych.

Rys. 3.6.3. Rozkład wartości NQm w przekroju wodowskazowym Michalice w roku
hydrologicznym (wielolecie referencyjne: 1981-2010)
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Opisany rozkład wartości NQm w roku hydrologicznym charakteryzuje między
innymi stację wodowskazową Michalice (rys. 3.6.3). Najniższą wartość NQm odnotowano w
sierpniu (0,09 m3/s). W półroczu zimowym NQm są wyższe niż w letnim o około 3-4-krotnie.
Podobna sytuacja występuje w przekroju wodowskazowym Namysłów, który jednak z
uwagi na lokalizację poniżej zapory czołowej Zbiornika Michalice wykazuje pewne
zaburzenia w charakterystyce przepływów niskich. Analogia do wodowskazu Michalice
polega na podobnym rozkładzie rocznym wartości NQm, które w półroczu zimowym są
wyższe niż w letnim. Różnica pojawia się w analizie wartości bezwzględnych w półroczu
letnim, kiedy NQm w przekroju wodowskazowym Namysłów są wyższe niż w przekroju
wodowskazowym Michalice. W niektórych miesiącach (X-XII) wartości NQm w
Namysłowie są niższe niż w Michalicach (rys. 3.6.4).

Rys. 3.6.4. Rozkład wartości NQm w przekroju wodowskazowym Namysłów w roku
hydrologicznym (wielolecie referencyjne: 2001-2010)
Przepływy niskie w przekroju wodowskazowym Zbytowa nawiązują przebiegiem
rocznym do wartości uzyskanych dla Michalic. Są jednak nieco wyższe: w półroczu
zimowym średnio około 0,5 [m3/s], a w letnim połowa tej wartości (rys. 3.6.5). Najniższy
przepływ NQm odnotowano w maju i w październiku (0,12 m3/s). Podobnie jak w
Michalicach, zaznaczają się dwa maksima przepływów niskich, tj. zimowe (grudzień)
związane z łagodnym początkiem zimy (zwiększone opady przy niskiej, choć dodatniej
temperaturze powietrza) oraz wiosenne związane z wezbraniami roztopowymi lub roztopowoopadowymi. Jak wynika z rys. 3.6.3 i 3.6.5, przepływy niskie w grudniu są nieco wyższe niż
w marcu czy nawet w kwietniu.
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Rys. 3.6.5. Rozkład wartości NQm w przekroju wodowskazowym Zbytowa w roku
hydrologicznym (wielolecie referencyjne: 1981-2010)
Zdecydowany wzrost wartości NQm zaznacza się w dolnym odcinku rzeki
reprezentowanym przez wodowskaz Sołtysowice-Krzyżanowice. Od grudnia do lutego średni
przepływ niski wynosi około 1 [m3/s], w marcu i kwietniu wzrasta około dwukrotnie.
Najniższe wartości NQm, poniżej 0,5 [m3/s], notuje się w okresie letnim. Najniższy przepływ
NQm odnotowano w sierpniu (0,24 m3/s). Generalnie, wartości NQm w półroczu zimowym
są wyższe niż w letnim (rys. 3.6.6).

Rys. 3.6.6. Rozkład wartości NQm w przekroju wodowskazowym Sołtysowice-Krzyżanowice
w roku hydrologicznym (wielolecie referencyjne: 1981-2010)
Przepływy wysokie roczne
Przepływy wysokie (WQ) wykazują dwa maksima roczne: wiosenne roztopowe lub
roztopowo-opadowe oraz letnie (nieokresowe) opadowe. W profilu podłużnym Widawy
wartości WQ wzrastają nieliniowo z kilku przyczyn. Podstawową jest transformacja fali
wezbraniowej wynikająca z przekroczenia stanu pełnokorytowego oraz zmniejszającego się
spadku podłużnego. Na to naturalną przyczyną nakładają się dwie antropogeniczne, tj.
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obecność zbiorników wodnych, szczególnie zalewu Michalice oraz Kanał Odra-Widawa
odprowadzający część wielkiej wody z koryta Odry do Widawy.
Z rozkładu wartości WQm w przekroju wodowskazowym Michalice wynika, że
wielka woda kształtowana w okresie letnim (lipiec, sierpień) jest nieznacznie wyższa (WQ =
21,50 m3/s) niż wielka woda roztopowa z okresu styczeń-kwiecień (WQ = 16,40 m3/s).
Najniższe wezbrania notuje się z kolei późną wiosną oraz na przełomie lata i jesieni (rys.
3.6.7).

Rys. 3.6.7. Rozkład wartości WQm w przekroju wodowskazowym Michalice w roku
hydrologicznym (wielolecie referencyjne: 1981-2010)
W przekroju wodowskazowym Namysłów zlokalizowanym poniżej zapory czołowej
Zbiornika Michalice zaznacza się duża zmienność wartości WQm w ujęciu rocznym.
Najwyższe wartości charakteryzują maj i marzec (odpowiednio 22,40 i 21,44 m3/s), najniższe
natomiast w listopadzie i grudniu, kilka metrów sześciennych na sekundę (rys. 3.6.8).

Rys. 3.6.8. Rozkład wartości WQm w przekroju wodowskazowym Namysłów w roku
hydrologicznym (wielolecie referencyjne: 2001-2010)
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Przebieg wartości WQm w przekroju wodowskazowym Zbytowa nawiązuje do
rozkładu w przekroju Michalic, przy czym notuje wyższe wartości wielkiej wody w
poszczególnych miesiącach. Najwyższe WQm zaznacza się na przełomie zimy i wiosny (luty
i marzec) oraz w lipcu i sierpniu, kiedy osiąga wartości 30-40 [m3/s] (rys. 3.6.9). Wyraźne są
zatem dwie kulminacje roczne: roztopowa (roztopowo-opadowa) oraz opadowa (letnia).

Rys. 3.6.9. Rozkład wartości WQm w przekroju wodowskazowym Zbytowa w roku
hydrologicznym (wielolecie referencyjne: 1981-2010)
Najbardziej skomplikowany wydaje się przebieg przepływów wysokich miesięcznych
w przekroju wodowskazowym Sołtysowice-Krzyżanowice. Stacja zlokalizowana jest bowiem
poniżej ujścia Kanału Odra-Widawa do Widawy i wobec tego notuj część wody wielkiej
odprowadzonej z koryta Odry. Tak było podczas lipcowej powodzi 1997 roku. Stąd
wyjątkowo duża wartość WQ w analizowanym przekroju wodowskazowym, niewspółmiernie
wysoka do stacji wodowskazowej Zbytowa (rys. 3.6.10). Przepływ WWQ z 1997 roku
oszacowano na 250 [m3/s], natomiast korzystając z zależności między przepływami wysokimi
w Zbytowej i Sołtysowicach-Krzyżanowicach, miarodajny w drugim z przekrojów wydaje się
wartość rzędu 60-80 [m3/s].
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Rys. 3.6.10. Rozkład wartości WQm w przekroju wodowskazowym SołtysowiceKrzyżanowice w roku hydrologicznym (wielolecie referencyjne: 1981-2010)
Kanał Odra-Widawa ma przepustowość około 160 [m3/s], co odpowiada różnicy
między oszacowaną wielką wysoką wodą na Widawie a teoretycznym przepływem WWQ w
lipcu 1997 roku.

86

IMS Sp. z o. o., IMGW – PIB O/Wrocław i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.
Warunki korzystania z wód zlewni Widawy

Rys. 3.6.11. Mapa hydrograficzna zlewni rzeki Widawa
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3.7

Stan jakościowy zasobów wód powierzchniowych
Do oceny jakości zasobów wodnych w zlewni Widawy wykorzystano wyniki badań

monitoringowych wykonanych na tym obszarze w roku 2011 przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowisk we Wrocławiu.
Oceną jakościową wód powierzchniowych w zlewni Widawy objęto następujące rzeki:
Widawę, Czarną Widawę, Świerzną, Graniczną, Oleśnicę, Dobrą, Topór i Przyłęk. Na
Widawie zlokalizowane były 4 przekroje badawcze, a na pozostałych rzekach po jednym, na
ich ujściowych odcinkach. W tabelach 3.7.1 – 3.7.9 (w załączniku) zestawiono wyniki badań
jakości wód wraz z ich klasyfikacją dla Widawy i jej bezpośrednich dopływów, natomiast dla
rzek: Topór i Przyłęk, dopływów Dobrej, przyjęto oceny z raportu WIOŚ we Wrocławiu pt.:
Raport o stanie środowiska w Województwie Dolnośląskim w 2011 roku. Biblioteka
Monitoringu Środowiska. Wrocław, 2012.

Widawa. Na rzece ustalone były następujące przekroje do badania jakości wód (rys. 3.7.1):
− km 95,7; Widawa - powyżej Stradomii Wierzchniej reprezentuje stan jakościowy JCW
Widawa od źródła do Czarnej Widawy,
− km 49,5; Widawa – poniżej Bierutowa prezentuje jakość JCW Widawa od zbiornika
Michalice do Oleśnicy,
− km 15,0; Widawa – most B. Krzywoustego przedstawia stan jakościowy JCW Widawa od
Oleśnicy do Dobrej,
− km 0,5; Widawa – ujście do Odry charakteryzujący jakość wód JCW Widawa od Dobrej
do Odry.
Wymienione wyżej przekroje zamykają jednolite części wód o charakterze naturalnym, przy
czym JCW Widawa od źródła do Czarnej Widawy zaliczona została do rzek typu 17 (potok
nizinny piaszczysty), a pozostałe trzy JCW do typu 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257 poz. 1545) ocenę wskaźników
fizykochemicznych wymienionych w elementach fizykochemicznych (wspierających
elementy biologiczne) dla cieków naturalnych, takich jak struga, strumień, potok, kanał oraz
rzeka (zał. 1) dokonuje się w parciu o obliczoną średnioroczną wartość rozpatrywanego
wskaźnika badanego co najmniej 4 razy w roku, przez porównanie z wartościami granicznymi
poszczególnych wskaźników jakości wód.
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Jednolite Części Wód
Bierutowska Woda
Chełszcząca
Czarna Widawa
Dobra od Jagodnej do Widawy

Dobra od źródła do Jagodnej

Kanał Graniczny

Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy

Studnica

Widawa od źródła do Czarnej Widawy

Dopływ z Wojciechowa

Kraszowska Struga

Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku

Topór

Zbiornik Michalice (ponad 50 ha)

Graniczna

Leniwka

Osuch

Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice

Łózka

Jagodnik

Mielnica

Przyłęk

Widawa od Dobrej do Odry

Świerzna

Jarząbek

Miłka

Rakowski Potok

Widawa od Oleśnicy do Dobrej

Jaskółka

Namysłówka

Smolna

Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy

Rys. 3.7.1 Jednolite części wód w zlewni Widawy
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Taki sposób oceny dotyczy także wskaźników z grupy substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (zał. 6). Klasyfikacja stanu chemicznego dla substancji
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń oparta jest na wynikach nie mniej niż 12 badań,
dla których wyliczana jest wartość średnioroczna, tj. wartość średnia arytmetyczna, a dla
niektórych wskaźników także stężenie maksymalne wyrażone jako 90. percentyl. Ustalone
wartości porównywane są ze środowiskowymi normami jakości dla odpowiedniej kategorii
wód (zał. 9).
Spośród elementów biologicznych (zał. 1) przebadano fitobentos, a jednokrotnie makrofity.
W elementach fizykochemicznych wyodrębniono 5 grup wskaźników (zał. 1):
− grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne
obejmująca takie wskaźniki jak:


temperatura wody i zawiesina ogólna

− grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i
zanieczyszczenia organiczne zawiera:


tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, OWO i ChZT-Cr,

− grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie obejmuje:


przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez,

twardość ogólna,
− grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia):


odczyn pH, zasadowość ogólna,

− grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne):


azot amonowy, azot Kjeldahla (Norg+NNH4), azot azotanowy, azot ogólny, fosforany,
fosfor ogólny.
W tabelach 3.7.1-4 (w załączniku) zamieszczono wielkości poszczególnych

wskaźników wyliczone jako średnie arytmetyczne z wyników badań wód Widawy w roku
2011 w jej przekrojach od źródeł do ujścia do Odry wraz z ustaloną klasą dla wskaźników
wymienionych w załączniku 1 rozporządzenia (Dz. U. Nr 257 poz. 1545). Spośród
wymienionych wyżej wskaźników w żadnym przekroju nie oznaczano ChZT-Cr, zawiesinę
ogólną przebadano tylko w przekrojach w km 49,5 i w km 0,5, a siarczany, chlorki i
zasadowość ogólną kontrolowano tylko w przekroju ujściowym Widawy. Na podstawie
analizowanych wyników badań ustalono, że jakość wód Widawy w zakresie elementów
fizykochemicznych na całej swej długości mieściła się w II klasie ze względu na wielkości
takich wskaźników jak: ChZT-Mn, wapń, twardość ogólna. W II klasie występował ogólny
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węgiel organiczny, poza odcinkiem źródłowym (I klasa) oraz zasadowość ogólna analizowana
tylko w odcinku ujściowym Widawy.
W tabeli 3.7.4 (załącznik), dla rzeki Widawy w przekroju km 0,5, zamieszczono także wyniki
badań wód dla wskaźników:
− z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) oraz
− z grupy wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (substancje priorytetowe i inne
substancje zanieczyszczające).
Badaniami objęto 11 spośród 24 wskaźników ujętych w zał. 6 rozporządzenia (Dz. U. Nr 257
poz. 1545) ujmujących specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, a ich
wielkości wskazują na dobry stan chemiczny wody rzecznej.
Spośród 33 wskaźników obejmujących substancje priorytetowe (w tym dla WWA 5
substancji) przebadano 25 oraz 8 spośród 9 innych substancji zanieczyszczających
zestawionych w załączniku 9 rozporządzenia (Dz. U. Nr 257 poz. 1545). Ustalono, że poza
WWA: suma benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren oraz sumy: aldryny, dieldryny,
endryny i izodryny pozostałe wskaźniki nie przekraczały wartości dla dobrego stanu
chemicznego. Ze względu na wymienione wskaźniki stan wód Widawy w jej ujściowym
odcinku określa się jako poniżej dobrego. Ogólnie wody Widawy w JCW Widawa od Dobrej
do Odry charakteryzuje zły stan wód.
Wyniki badań Czarnej Widawy, Świerznej, Granicznej, Oleśnicy, Dobrej (tab. 3.7.5 3.7.9 - załącznik) wskazują, że w tylko Czarna Woda i Graniczna w grupie elementów
fizykochemicznych wspierających elementy biologiczne kwalifikowały się do II klasy.
Pozostałe rzeki, głównie ze względu na wielkości wskaźników z grupy substancji biogennych
(tu: w szczególności fosforanów) nie osiągały dobrego stanu chemicznego. Na ostateczny
wynik oceny stanu jakościowego wód Granicznej miały wpływ ustalone wielkości
wskaźników z grupy wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego obniżając jakość wód tej rzeki do poniżej
dobrego, co w rezultacie zdecydowało o złym stanie jej wód.
W tabeli 3.7.10 przedstawiono ocenę stanu wód przebadanych rzek w zlewni Widawy.
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Z tabeli wynika jednoznacznie, że stan wód na ujściowym odcinku zarówno Widawy
jak i Granicznej jest zły. Dla pozostałych jednolitych części wód, dla których nie wykonano
badań dla grupy wskaźników szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego dokonano
tylko klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego. Dobry stan ekologiczny ustalono w jednej
jednolitej części Widawy: Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy (poniżej Bierutowa). Wody
Widawy od źródła do Czarnej Widawy (powyżej Stradomii Wierzchniej) oraz ujściowych
odcinków rzek: Oleśnicy, Dobrej, Toporu i Przyłęku charakteryzują się umiarkowanym
potencjałem ekologicznym. Wody Widawy na odcinku od Oleśnicy do Dobrej (most B.
Krzywoustego) oraz na ujściowych odcinkach Czarnej Wody i Świerznej wykazują
umiarkowany stan ekologiczny.
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Widawa - powyżej Stradomii
Wierzchniej
Widawa - poniżej Bierutowa
Widawa – most B. Krzywoustego
Widawa – ujście do Odry
Czarna Widawa – ujście do Widawy
Świerzna – most Oleśniczka-Ligota
Wielka
Graniczna – ujście do Widawy
Oleśnica – ujście do Widawy
Dobra – ujście do Widawy
Topór – ujście do Dobrej
Przyłęk – ujście do Dobrej
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Tabela 3.7.10 Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Widawy w roku 2011
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3.8
3.8.1

Charakterystyka hydrogeologiczna
Budowa geologiczna

Obszar zlewni Widawy leży w obrębie monokliny przedsudeckiej, zbudowanej
z łagodnie zapadających ku północy serii osadów permu oraz triasu, przykrytych osadami
kenozoiku. Podłoże monokliny stanowią zaburzone utwory karbonu wykształcone w facji
kulmu - piaskowce z iłowcami. Do permu zaliczają się należące do czerwonego spągowca
piaskowce

przechodzące

w

mułowce,

osady

żwirowo-piaszczyste

oraz

mułowce

z anhydrytem i gipsem. Górny perm-cechsztyn reprezentowany jest przez osady wykształcone
w facji salinarno-węglanowo-siarczanowej. Trias dolny-pstry piaskowiec tworzą piaskowce,
iłowce oraz wapienie i dolomity z przeławiceniami iłowców i smugami anhydrytów. Trias
środkowy to utwory wapienia muszlowego: wapienie, dolomity i iłowce. Trias górny-kajper
to naprzemianległe warstwy mułowców oraz iłowców z wtrąceniami gipsu oraz wiśniowe lub
czerwonobrunatne iły z gniazdami i przewarstwieniami margli i wapieni. Najwyższe ogniwo
triasu-retyk wykształcony w postaci iłów, iłowców, mułowców oraz piaskowców odsłania się
na południowym stoku Wzgórz Twardogórskich, na zachód od Ślizowa.
Na podłożu permo-mezozoicznym leżą utworu górnego neogenu, głównie górnego
miocenu oraz podrzędnie pliocenu. Miocen tworzy seria buro-węglowa składająca się
z kompleksu ilastego, wśród którego występują przewarstwienia piasków kwarcowych oraz
mułków. Węgle brunatne mają formę izolowanych wkładek lignitu lub przechodzą w iły
węgliste. Nad serią węglową zalegają utwory serii poznańskiej, zielone, niebieskie i pstre iły.
Osady pliocenu nie mają większego rozprzestrzenienia i są to przeważnie piaski
i żwiry z kaolinem tworzące serię Gozdnicy. Maksymalna miąższość neogenu wynosi 240 m
w rejonie Wzgórz Trzebnickich, na pozostałym obszarze jest mniejsza i wynosi ok. 70 m w na
Równinie Oleśnickiej, w rejonie Namysłowa.
Lądolód na obszar dzisiejszej zlewni Widawy wkroczył 3-krotnie. Najstarsze
zlodowacenia południowopolskie zostawiły osady w postaci

mułków i

piasków

zastoiskowych, glin zwałowych oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych. Osady
zlodowacenia Nidy obecne są w kopalnej strukturze Nieciszowa i są to piaski i żwiry
wodnolodowcowe, gliny zwałowe i bruki morenowe. Osady zlodowacenia Sanu tworzą
utwory zastoiskowe piaszczysto-pylaste oraz wodnolodowcowe piaski i żwiry zarówno
w strukturze Nieciszowa jak i strukturze Oleśnicy. Z tego samego zlodowacenie pochodzą
także gliny zwałowe występujące na całym obszarze równiny Oleśnickiej o miąższości
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dochodzącej do 85 m. Osady interglacjału mazowieckiego to głównie piaski drobnoziarniste
i średnioziarniste z przewarstwieniami piasków i żwirów akumulacji rzecznej oraz piaski
i żwiry z kawałkami drewna. W czasie zlodowacenia Odry (zlodowacenie środkowopolskie)
na

Równinie

Oleśnickiej

osadziła

się

ciągła

pokrywa

osadów

morenowych

i wodnolodowcowych. Osady te osiągają miąższość do 75 m. Sedymentację rozpoczynają
utwory zastoiskowe: iły, mułki i piaski. Powyżej występują piaski i żwiry wodnolodowcowe
dolne i górne, rozdzielone gliną zwałową, na której występują piaski i żwiry ozów. Osady
wodnolodowcowe obu poziomów mają podobne wykształcenie litologiczne i tworzą często
jeden kompleks piaszczysto-żwirowy. Najmłodsze osady zlodowacenia Odry to utwory
zastoiskowe, mułki oraz piaski, żwiry i mułki licznych na równinie Oleśnickiej kemów.
Lądolody młodszych zlodowaceń nie dotarły na teren zlewni Widawy. W czasie
zlodowacenia Warty powstały piaszczysto-żwirowe sandry rzeczno-lodowcowe oraz piaski
ze żwirem. W dolinach Czarnej i Białej Widawy występują piaski drobnoziarniste i pyłowate
z wkładkami mułków pochodzenia wodnolodowcowego. Podczas interglacjału eemskiego
postępowała sedymentacja utworów jeziornych (torfy, mułki, gytie) oraz osadów rzecznych
kontynuująca się w czasie zlodowacenie bałtyckiego. Z tego okresu pozostały utwory
zastoiskowe (iły) w zagłębieniach terenu oraz piaski i żwiry z mułkami rzecznymi na tarasach
nadzalewowych. W późniejszym okresie osadziły się lokalnie cienkie pokrywy glin
pyłowatych lub mułków lessopodobnych oraz piasków na wydmach pochodzenia eolicznego.
Utwory holocenu ograniczone są do dolin rzecznych i reprezentowane są przez piaski
drobnoziarniste ze żwirkami W stropie piasków często zalegają namuły piaszczyste lub
piaszczysto-gliniaste a lokalnie w obniżeniach terenu torfy i namuły torfiaste.

3.8.2 Charakterystyka hydrogeologiczna

Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną słodkich wód podziemnych według Atlasu
hydrogeologicznego Polski [Paczyński red., 1995] zlewnia Widawy znajduje się w regionie
wrocławskim (XV) subregionie kluczborskim (XV2). Nowszy podział klasyfikuje zlewnie
Widawy w prowincji Odry, regionie środkowej Odry, subregionie południowym.
Na obszarze zlewni Widawy wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują w
utworach czwartorzędowych i mioceńskich oraz bez znaczenia użytkowego w utworach
triasowych. Większość obszaru zlewni charakteryzuje się korzystnymi warunkami
hydrogeologicznymi, gdzie możliwe było wyznaczenie obszarów z użytkowymi poziomami
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wodonośnymi. Tylko w części północnej w rejonie Wzgórz Twardogórskich oraz w części
centralnej zlewni między Namysłowem, Bierutowem oraz Stradomią Dolną brak jest
użytkowego poziomu wodonośnego (Rys. 3.8.2.1).

Rys. 3.8.2.1 Główne użytkowe poziomy wodonośne (GUPW) na obszarze zlewni Widawy, na
podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000
Piętro czwartorzędowe
Wody w strukturach kopalnych
Wody w utworach czwartorzędowych stanowią główny użytkowy poziom wodonośny
w rejonie Oleśnicy oraz na wschód od niej. Szczególnie korzystne warunki występują w
dwóch strukturach kopalnych o kształcie rynien: rynnie Nieciszowa oraz rynnie Oleśnicy.
Obydwie struktury stanowią część GZWP nr 322, który oprócz systemu dolin kopalnych
obejmuje także sąsiadujący z nim od północnego-wschodu zbiornik międzymorenowy.
Struktura Oleśnicy, większa, rozciąga się na długości ok. 15 km w kierunku S-N. Szerokość
struktury wynosi 1-1,5 km, a głębokość rozcięcia, w trzeciorzędowych utworach ilastych oraz
utworach kajpru wynosi średnio 120 m. Warstwę wodonośną tworzy ciągły kompleks
piasków różnoziarnistych o miąższości od 150-150 m reprezentujący fluwioglacjalny osad
zlodowacenia Sanu. Warstwa wodonośna tworząca poziom rynnowy najczęściej przykryta
jest serią szarych glin zwałowych o zmiennej miąższości od 5 do 68 m a miejscami występuje
bezpośrednio pod powierzchnią terenu, stąd zwierciadło wody ma charakter głównie
naporowy i tylko lokalnie swobodny. Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej wynosi od
1 do 36 m/d, średnio 15 m/d. Potencjalna wydajność pojedynczej studni wynosi 51-252 m3/h,
średnio 140 m3/h. Struktura Nieciszowa położona jest na zachód od rynny Oleśnicy. Rozciąga
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się w kierunku NW-SE a głębokość rozcięcia wynosi 60-85 m. Poziom wodonośny budują
piaski i żwiry fluwioglacjalne zlodowacenia Nidy i Sanu. Miąższość warstwy wodonośnej
na południu struktury wynosi 46-53 m i maleje w stronę północną do 29 m, miejscami nawet
do 5 m. Warstwa wodonośna jest przykryta serią pylasto-gliniastą, stąd reżim zwierciadła jest
naporowy. Współczynnik filtracji wynosi od 12,4 do 69 m/d, średnio 24 m/d. Wydajność
potencjalna studni wynosi od 40 do 153 m3/h. Łączność hydrauliczna obu struktur nie jest
jednoznacznie określona. Pomimo występowania na podobnych rzędnych stropu warstwy
wodonośnej istnieją znaczne różnice ciśnień hydrostatycznych w strefie ich kontaktu.
Wody w utworach miedzymorenowych
Zbiornik międzymorenowy, rozciąga się na wschód i północny-wschód od dolin
kopalnych. Warstwę wodonośną tworzą piaski i żwiry wodnolodowcowe zlodowacenia Odry
o miąższości od 5 do 33 m, leżące na glinach oraz przykryte serią gliniasto-piaszczystą bądź
leżące na powierzchni terenu. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, lokalnie napięty
i stabilizuje się na głębokości 0,5-15 m. Współczynnik filtracji wynosi od 1 do 77 m/d,
średnio 20 m/d a wydajność potencjalna studni wierconej wynosi 5-128 m3/h, średnio
44 m3/h. Zbiornik międzymorenowy w rejonie Oleśnicy został zaliczony do GZWP nr 322.
Korzystne warunki występowania wód podziemnych występują także we wschodniej
części zlewni w rejonie Perzowa, Rychtala oraz Kowalowic. W rejonie Perzowa i Rychtala
piętro czwartorzędowe tworzy jeden poziom wodonośny w różnoziarnistych piaskach,
zawierających domieszki żwirów i przewarstwienia piasków drobnoziarnistych, częściowo
przykrytych glinami a częściowo pozbawionych izolacji. Głębokość do zwierciadła wynosi od
7 do 38 m, a miąższość wynosi od 6,0 do 17,0 m. Współczynnik filtracji wynosi od 15,0 do
41,0 m/d a wydajność potencjalna studni wynosi od 10 do 70 m3/h. Zwierciadło wody
ma charakter napięty i zalega na głębokości od 1,1 do 9,5 m. W rejonie Kowalowic i dalej
na zachód w stronę Jakubowic piętro czwartorzędowe składa się z 1-2 poziomów wśród
utworów piaszczysto-żwirowych zalegających na lub pod glinami zwałowymi. Pierwszy,
przypowierzchniowy poziom wodonośny budują piaszczysto-żwirowe utwory pochodzenia
rzecznego, wodnolodowcowego i lodowcowego o miąższości od kilku do 20,0 m
i współczynniku filtracji od 1,3 do 181 m/d. Zwierciadło wody ma charakter swobodny
i zalega na głębokości 0,3-4,5 m. Drugi poziom wodonośny związany jest z utworami
piaszczysto-żwirowymi występującymi wśród glin zwałowych, bądź pod glinami zwałowymi
na utworach trzeciorzędowych. Miąższość warstwy wynosi od 8, 5 do 28 m. Współczynnik
filtracji wynosi od 1,8 do 57 m/d. Zwierciadło wody ma charakter lekko napięty. W rejonie
Wisznii Małej, Siedlca i Łoziny wody podziemne poziomu czwartorzędowego występują w
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piaskach i żwirach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego. W rejonie
Godzieszowej i Łoziny piaski izolowane są przez gliny pyłowo-piaszczyste o zmiennej
grubości od 5 do 22 m, w pozostałej części nie posiadają izolacji. Średnia miąższość warstwy
wodonośnej wynosi 20 m a wydajność potencjalna studni wynosi od 30 do 50 m3/h.
Wody w utworach fluwioglacjalnych oraz fluwialnych
Wzdłuż doliny Widawy, od Namysłowa do Bierutowa oraz dalej na zachód, warstwę
wodonośną tworzą piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz osady rzeczne Widawy. Jej
miąższość wynosi średnio 12,5 m, ale w rejonie Bierutowa wzrasta i wynosi 36,7 m. Średni
współczynnik filtracji wynosi 23,1 m/d. Potencjalna wydajność studni w dolinie Widawy
wynosi między 30 a 50 m3/h, poza doliną między 10 a 30 m3/h a w rejonie Bierutowa, gdzie
miąższość warstwy jest największa wynosi ponad 70 m3/h. W południowej części zlewni, na
południe od doliny Widawy, od miejscowości Jeszkowice do Miłocice piętro czwartorzędowe
jest zbudowane z plejstoceńskich osadów rzecznych i fluwioglacjalnych oraz holoceńskich
osadów rzecznych. Genetycznie są to piaszczysto-żwirowe aluwia oraz tarasy rzeczne.
Warstwa wodonośna pozbawiona jest izolacji, a zwierciadło występuje na głębokości od 1 do
9 m. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 5 do 25 m, średni współczynnik filtracji
wynosi ok. 26 m/d.
Piętro neogeńskie
Na pozostałym obszarze zlewni Widawy większe użytkowe znaczenie ma poziom
wodonośny występujący w utworach miocenu. Jego znaczenie jest większe w części
zachodniej omawianego obszaru a maleje w stronę wschodnią. Kolektorem wód podziemnych
w utworach miocenu na obszarze zlewni Widawy są warstwy piasków w kompleksie
utworów ilastych. Piętro wodonośne tworzą 1-5 warstwy piasków różnoziarnistych
występujących pod miąższym kompleksem iłów i mułków, wśród których znajdują się także
przeławicenia węgla brunatnego. W części stropowej warstwy wodonośne mają charakter
nieciągły i występują często w formie soczew. Warstwy niżej ległe mają charakter bardziej
ciągły. Poziom trzeciorzędowy jest dobrze izolowany od powierzchni. Mioceńskie piętro
wodonośne w obszarze Wrocławia znajduje się na głębokości 72-111 m i tworzą je 2-3
warstwy piasków drobnoziarnistych, pylastych. Zwierciadło ma charakter naporowy.
Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 7 do 28 m, średnio 9,4 m. Współczynnik filtracji
wynosi średnio 87 m/d. Potencjalna wydajność studni wynosi głównie 10-30 m3/h, a lokalnie
w rejonie Zgorzeliska, Pietrzykowiec i Piecowic do 120 m3/h. Bardziej na północ w kierunku
Trzebnicy warstwy wodonośne występują na głębokości 37,5-110,0 m a zwierciadło wody ma
charakter subartezyjski. Średnia miąższość poziomu mioceńskiego wynosi ok. 19 m a
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maksymalnie nawet 74 m (otwór poszukiwawczy w Trzebnicy). Współczynnik filtracji
wynosi od 0,9 do 20 m/d, z wartością średnią wynoszącą 3,9 m/d. W rejonie Oleśnicy
trzeciorzędowa warstwa wodonośna występuje na głębokości od 50 do 202 m a współczynnik
filtracji wynosi średnio 3 m/d. Bardziej na południe w stronę Krzeczyna i Ligoty Małej
warstwy wodonośne miocenu mają sumaryczną miąższość od 5 do 20 m. Współczynnik
filtracji wynosi średnio 8,1 m/d.
Piętro triasowe
Wody podziemne w utworach starszych, nie mają znaczenia użytkowego. Piętro
wodonośne triasu to wody szczelinowo-krasowe w wapieniach i dolomitach wapienia
muszlowego. W rejonie Trzebnicy występują w przedziale głębokości 646,0-844,0. Poniżej,
na głębokości 1030-1350, nawiercono kolejny poziom wodonośny związany z piaskowcami,
łupkami i anhydrytami pstrego piaskowca (dolny trias). Wody podziemne z obydwu
poziomów są zmineralizowane, od 1,8 w rejonie Wrocławia do 6,6 g/dm3 w rejonie Oleśnicy
a w rejonie Trzebnicy także o podwyższonej temperaturze. W rejonie Wrocławia strop
utworów wodonośnych triasu występuje już na głębokości 180-350 m. Dalej na wschód strop
serii wodonośnych wapienia muszlowego obniża się do głębokości ok. 700 m w rejonie
Oleśnicy. W rejonie Namysłowa nawiercono otworami wiertniczymi poziomy wodonośne
także w permie i karbonie o niedużej wydajności i wysokiej mineralizacji.

3.8.3 Udokumentowanie zasobów wód podziemnych w zlewni Widawy

Zlewnia Widawy ma udokumentowane zasoby dyspozycyjne wód podziemnych,
w ramach „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w utworach
czwartorzędowych, trzeciorzędowych i triasowych rejonu niecki wrocławskiej (II etap) z
uwzględnieniem GZWP” [Krawczyk, 1996]. Dokumentacja została wykonana w 1996 r. w
Przedsiębiorstwie Geologicznym we Wrocławiu PROXIMA S.A. Dla obszaru niecki
wrocławskiej o powierzchni F=6740,9 km2, do której należy zlewnia Widawy sumaryczne
zasoby dla wszystkich trzech pięter wodonośnych wyniosły Qd=734 883 m3/d. W zlewni
Widawy (o powierzchni 1705,9 km2 – do przekroju Szewce) natomiast zasoby kształtują się
następująco:
Piętro czwartorzędowe:
zasoby odnawialne:

405 130 m3/d

237 m3/d/km2

zasoby dyspozycyjne

285 189 m3/d

172,2 m3/d/km2
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Piętro trzeciorzędowe:
zasoby odnawialne

19 872 m3/d

15,5 m3/d/km2

zasoby dyspozycyjne

19 872 m3/d

15,5 m3/d/km2

zasoby odnawialne

425 002 m3/d

249 m3/d/km2

zasoby dyspozycyjne

305 061 m3/d

179 m3/d/km2

sumarycznie:

3.8.4 Głównie Zbiorniki Wód Podziemnych na obszarze zlewni Widawy
Na terenie zlewni Widawy znajdują się dwa Głównie Zbiorniki Wód Podziemnych
(GZWP). GZWP nr 322 Zbiornik Oleśnica, leżący w całości na obszarze zlewni, w części
środkowej oraz GZWP nr 320 Pradolina rzeki Odra, obejmujący południowy fragment zlewni
(Rys. 3.8.4.1).

Rys. 3.8.4.1 Głównie zbiorniki wód podziemnych w obrębie zlewni Widawy
Dla GZWP nr 322 opracowano w 2006 r. „Dokumentację określającą warunki
hydrogeologiczne dla ustanowienia obszary ochronnego zbiornika wód podziemnych
Oleśnica (GZWP nr 322)”. Opracowanie zostało przyjęte przez Komisję Dokumentacji
Hydrogeologicznych przy Ministerstwie Środowiska. W 2011 r. opracowano dodatek do ww.
dokumentacji pt. „Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki
hydrogeologiczne dla ustanowienia obszary ochronnego zbiornika wód podziemnych
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Oleśnica (GZWP nr 322)”, którego celem było omówienie i ewentualne uszczegółowienie
granic zbiornika oraz przedstawienie zasad ochrony środowiska i gospodarowania wodami na
obszarze zbiornika.
Czwartorzędowy

GZWP

nr

322

Oleśnica

należy

do

grupy

zbiorników

poligenetycznych. W jego skład wchodzi system rynien subglacjalnych QK (dolin kopalnych:
Oleśnica i Nieciszów) oraz zbiornik międzymorenowy QM, sąsiadujący ze wspomnianą
strukturą i częściowo leżący na nich. Struktura rynnowa Oleśnicy rozciąga się na długości ok.
18 km, od podnóża wzgórz Trzebnickich na północy, do rejonu Oleśnicy na południu.
Głębokość rozcięcia neogenu wynosi średnio 120 m, a w części osiowej dodatkowo
występują duże deniwelacje dna rynny (od 50 do 140 m). Strukturę wypełniają głównie osady
wodnolodowcowe i glacjalne, podrzędnie zastoiskowe o znacznej miąższości. Poziom
wodonośny w obrębie rynny związany jest z kompleksem osadów piaszczysto-żwirowych
zlodowaceń południowopolskich. Jego miąższość jest zróżnicowana i wynosi od 10 do 131 m.
Zwierciadło ma charakter napięty i występuje na głębokości 9-19 m. Kierunek spływu wód w
rynnie Oleśnicy jest południowy a sama rynna ma charakter drenujący. Współczynnik filtracji
utworów wodonośnych wynosi od 0,8 do 0,9 m/h, a wodoprzewodności wynosi od 20 do 150
m2/h. Struktura subglacjalna Nieciszowa leży na wschód od struktury Oleśnicy i rozciąga się
w kierunku NW-SE od miejscowości Krzeczyn do Siekierowice, na długości 13 km.
Głębokość struktury jest mniejsza w porównaniu do struktury Oleśnicy i wynosi 60-85 m.
Poziom rynnowy, wykształcony w piaskach i żwirach zlodowaceń południowopolskich, ma
miąższość w południowej części do 48 m, natomiast w północnej zmniejsza się do 20 m.
Współczynnik filtracji utworów wodonośnych wynosi 0,5-0,7 m/h, wodoprzewodność 20-60
m2/h. Struktury Oleśnicy oraz Nieciszowa kontaktują się ze sobą na odcinku ok. 2 km,
w rejonie miejscowości Smardzów-Dobrzeń. Zbiornik międzymorenowy QM charakteryzuje
się

odmiennymi

warunkami

hydrogeologicznymi.

Genetycznie

związany

jest

ze

zlodowaceniami środkowopolskimi. Dno zbiornika tworzy warstwa glin zlodowacenia
południowopolskiego. Nad nimi zalega dolna seria piasków różnoziarnistych, miejscami ze
żwirami, o zróżnicowanych miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Przykrywa je poziom
glin środkowopolskich miąższości kilku do dwudziestu metrów. Nad nimi zalegają piaski
i żwiry górne genetycznie związane z osadami wodnolodowcowymi oraz poziomy sandrowe.
Miąższość górnej warstwy wynosi lokalnie do 20 m. W części północnej i zachodniej
zbiornika pojawia się cienka warstwa lessów, tworząca wraz z osadami dolin rzecznych
przypowierzchniowy poziom wód. W strefach wyerodowania glin środkowopolskich poziom
ten pozostaje w bezpośredniej więzi hydraulicznej z poziomem międzymorenowym. Obszary
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wyerodowania glin zwałowych stanowią strefy okien hydraulicznych, w których warstwy
piaszczyste bezpośrednio się ze sobą kontaktują. Poziom międzymorenowy charakteryzuje się
słabszymi warunkami hydrogeologicznymi niż poziom rynnowy. Współczynnik filtracji
wynosi od 0,21 do 0,89 m/h a wodoprzewodność waha się od 4 do 15 m2/h.
Zasoby odnawialne oraz dyspozycyjne zbiornika Oleśnica zostały oszacowane metodą
hydrologiczną oraz modelowania matematycznego. Dla powierzchni zbiornika 262,0 km2
zasoby odnawialne wynoszą 41 887 m3/d (moduł 1,85 l/s/km2) natomiast zasoby
dyspozycyjne 38 536 m3/d (moduł 1,74 l/s/km2).
GZWP nr 320 Pradolina rzeki Odra (S Wrocław) został udokumentowany w 1997 r. w
ramach regionalnej dokumentacji hydrogeologicznej obejmującej obszar niecki wrocławskiej
(Krawczyk, 1996). Zasięg zbiornika został uszczegółowiony w stosunku do opracowania
Kleczkowskiego, i po korekcie granic obejmuje obszar 231,2 km2. Zasoby odnawialne
ocenione metodą modelowanie matematycznego wynoszą dla GZWP nr 320 24 093 m3/d
(moduł 1,21 l/s/km2).
Częściowo na obszarze zlewni Widawy położony był także trzeciorzędowy GZWP nr
321 Subzbiornik Kąty Wrocławskie-Oława-Brzeg-Oleśnica. Dokumentacja hydrogeologiczna
niecki wrocławskiej określiła dokładniejsze granice tego zbiornika, w stosunku do
opracowania Kleczkowskiego, jednak obecnie został on wykreślony z listy Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych. Początkowo powierzchnia zbiornika wynosiła 769 km2 a
szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosiły 80 000 m3/d. Dokumentacja hydrogeologiczna
niecki wrocławskiej zweryfikowała jednak te szacunki i wg badań modelowych zasoby
odnawialne zbiornika wyniosły 19 398 m3/d (moduł 0,39 l/s/km2) natomiast zasoby
dyspozycyjne wyniosły 9 415 m3/d (0,19 l/s/km2).

3.8.5 Jednolita część wód podziemnych na obszarze zlewni Widawy

Jednolita część wód podziemnych (JCWPd) nr 96 obejmująca obecnie zlewnię
Widawy została wydzielona w 2008 r. po weryfikacji granic JCWPd, jakiej dokonał PIG-PIG
PSH. Pierwotnie zlewnia Widawy wg podziału z 2005 r. wchodziła w skład JCWPd nr 93
obejmującej dwie zlewnie Widawy oraz Stobrawy. Po weryfikacji przebiegu granic JCWPd w
2008 r. powstał nowy podział Polski w zakresie JCWPd na 172 części oraz 3 subczęści.
Charakterystyka zweryfikowanych JCWPd została przedstawiona w opracowaniu PSH pt.
Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd.
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Powierzchnia jednolitej części nr 96 wynosi 1744,6 km2. Wody podziemne występują
w piaskach wieku czwartorzędowego i mioceńskiego. Średni współczynnik filtracji wynosi od
10-5 do 10-6 m/s. Liczba poziomów wodonośnych wynosi od 2 do 4 a miąższość utworów
wodonośnych waha się najczęściej do 0 do 10 m, od 10 do 20 oraz lokalnie powyżej 40 m. W
nadkładzie warstwy wodonośnej występują najczęściej utwory słabo przepuszczalne
(rys. 3.8.5.1).

Rys. 3.8.5.1 Schematyczny przekrój hydrogeologiczny przez JCWPd (zmienione, Ocena
stanu chemicznego i ilościowego JCWPd)
W czwartorzędzie występuje jeden poziom wodonośny związany głównie z obszarem
wysoczyznowym, a w rejonie Oleśnicy-Nieciszowa ze strukturami rynnowymi, gdzie utwory
wodonośne osiągają największe miąższości dochodzące do 120 m. Miejscami utwory
czwartorzędowe mogą mieć charakter nieprzepuszczalny. Poziom mioceński tworzy
najczęściej jedna, dwie, rzadziej trzy warstwy wodonośne, Wody szczelinowe w utworach
triasowych, stwierdzonych w części wschodniej są w znacznym stopniu zmineralizowane. W
obrębie JCWPd nr 96 występują dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: GZWP nr 320
„Pradolina rzeki Odra” oraz GZWP nr 322 „Zbiornik Oleśnica”.
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4

Opis struktury bazy danych przestrzennych
Baza danych przestrzennych odnosi się do obszaru opracowania, tj. zlewni rzeki

Widawy. W opracowaniu numerycznych danych przestrzennych wykorzystano technologię
GIS (Geographical Information Systems). Korzystając z aplikacji ArcGIS wykonano
przestrzenne reprezentacje lokalizacji poszczególnych elementów. Warstwy zredagowano w
układzie odwzorowania dla Polski - Polskim Układzie Współrzędnych Geograficznych
„1992” (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 8 sierpnia 2000 w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych). System wykorzystuje układ odniesienia
ETRS 89 (elipsoida GRS 80) lokalny dla Europy, dzięki któremu różnice z WGS 84 nie
przekraczają 0,5 m [Urbański, 2008]. Układ 1992 został zaprojektowany do opracowań
topograficznych. Opiera się na odwzorowaniu Gaussa-Krügera z południkiem środkowym
19°E. Pas o szerokości 10 stopni, tworzony jest przez jeden układ współrzędnych i obejmuje
cały kraj. Współczynnik skali na południku środkowym wynosi 0,9993, co oznacza, że układ
wykorzystuje sieczną płaszczyznę walca, a początkowym równoleżnikiem jest równik
z ujemną rzędną punktu głównego równą -5 300 000,0 m. Ujemna rzędna równika zapewnia
dodatnie wartości liczbowe na osi y. Natomiast odcięta punktu głównego wynosi 500 000,0 m
[Urbański, 2008]. Podkładem do tworzenia i aktualizacji danych GIS była Mapy Podziału
Hydrograficznego Polski z 2010 r. (MPHP 2010). Przekazana na nośniku elektronicznym
baza zawierająca warstwy utworzone w wyniku realizacji „Bilansu dynamicznego…” w
postaci:
a. Granice regionu bilansowego Widawy,
b. Przekroje bilansowe,
c. Granice rejonów wodno-gospodarczych przyjętych do sporządzenia bilansu wód
podziemnych,
d. Punkty monitoringu wód podziemnych,
e. Przekroje wodowskazowe,
f. Punkty monitoringu jakości wód,
g. Ujęcia wód powierzchniowych uwzględnione w bilansie wód powierzchniowych
zlewni Widawy,
h. Punkty zrzutu zanieczyszczeń uwzględnione w bilansie wód powierzchniowych
zlewni Widawy,
i. Ujęcia wód podziemnych uwzględnione w bilansie wód podziemnych regionu
Widawy,
103

IMS Sp. z o. o., IMGW – PIB O/Wrocław i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.
Warunki korzystania z wód zlewni Widawy

j. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w rejonach i podrejonach wodnogospodarczych przyjętych do sporządzania bilansu wód podziemnych
k. Granice administracyjne województwa, powiatów, gmin w obrębie zlewni rzeki
Widawy.

5

Użytkownicy zlewni rzeki Widawy
Analizę

użytkowników

wód

powierzchniowych

dokonano

na

podstawie

dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów, dotyczących użytkowników zasobów wód
powierzchniowych zlewni Widawy, w postaci tabel *.exe. Użytkowników wód zestawiono w
tabelach 4.1.2 i 4.1.3 dla Widawy i jej dopływów. Dla obiektów znajdujących na cieku
kontrolowanym określono numer obiektu i kilometraż (tylko dla rzeki Widawy).

5.1

Użytkownicy wód powierzchniowych

Zestawienie liczby użytkowników przedstawiono w tabeli 5.1.1 i rys. 5.1.1 – 5.1.2.
Tabela 5.1.1 Użytkownicy w zlewni Widawy
stawy
nawodnienia
przemysłowe
energetyczne
inne
ze stawów
komunlane
przemysłowe
opadowe
odwodnienia
inne

POBORY
29
9
3
0
0
ZRZUTY
13
17
2
0
0
0

196
20
3
2
3

225
29
6
2
3

165
105
14
12
9
8

178
123
16
12
9
8

Największą liczbę użytkowników w zlewni Widawy stanowią stawy rybne (na ich
potrzeby pobierane jest 85% wód) oraz nawodnienia (11% całkowitych poborów wody) (rys.
5.1.1.). Pobory na potrzeby przemysłu i energetyki stanowi niewielka ilość punktów (tab.
5.1.2 w załączniku). Pod względem zrzutów wód najwięcej tego typu punktów to zrzuty ze
stawów (52% całkowitych zrzutów wody) oraz komunalne (36%) (rys. 5.1.2). Pozostałe
zrzuty w zlewni Widawy to wody przemysłowe (4%), opadowe (3%) oraz odwodnienia (3%)
(tab. 5.1.3 w załączniku).
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Rys. 5.1.1 Rozkład procentowy użytkowników (pobory) w całkowitej zlewni Widawy

Rys. 5.1.2 Rozkład procentowy użytkowników (zrzuty) w całkowitej zlewni Widawy

Zestawienie w tabelach 5.1.4 – 5.1.7 zawiera użytkowników wód powierzchniowych
osobno dla Widawy i jej dopływów (czyli 265 użytkowników pobierających wody
powierzchniowe i 346 dokonujących zrzut do wód powierzchniowych, łącznie 611
użytkowników). Tabele te (5.1.4 – 5.1.7 zamieszczone w załączniku), zawierają informacje
dotyczące wielkość poborów i zrzutów w przedziale miesięcznym i dekadowym. Niemniej
105

IMS Sp. z o. o., IMGW – PIB O/Wrocław i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.
Warunki korzystania z wód zlewni Widawy

jednak podkreślić należy, iż wartości poborów i zrzutów dla rzeki Widawy, która jako jedyna
w omawianej zlewni jest kontrolowana siecią wodowskazów, zostały zweryfikowane a
następnie uwzględnione w procesie bilansowania dynamicznego. Weryfikacja pozostałych
użytkowników wymaga o wiele większego nakładu pracy i może zostać zrealizowana jedynie
w ramach odrębnego zadania. Zinwentaryzowana na podstawie przekazanych przez
Zleceniodawcę materiałów baza danych nie pozwoliła na ujęcie ich w bilansie wodnogospodarczym. Baza ta dysponuje bowiem jedynie maksymalnymi wartościami zrzutów i
poborów, co w przy tak dużej liczbie użytkowników o przeszacowanych wielkościach
zrzutów i poborów uniemożliwia wykonanie obliczeń bilansowych zgodnie z zalecaną
metodyką. W tej sytuacji, zdaniem Wykonawcy, należałoby zweryfikować wszystkie
pozwolenia wodno-prawne, szczególnie w zlewniach dopływów Widawy np. poprzez ich
inwentaryzację w terenie. Przekazane bazy danych są niekompletne z licznymi brakami
danych teleadresowych dla poszczególnych użytkowników. W związku z czym Wykonawca
podjął decyzję uwzględnienia w obliczeniach bilansowych wszystkich bezpośrednich
użytkowników rzeki Widawy, dla których udało się zweryfikować i urealnić wielkości
pobieranej przez nich wody i zrzucanych ścieków.

5.2

Użytkownicy wód podziemnych
Analizę

użytkowników

wód

podziemnych

przeprowadzono

na

podstawie

dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów.
Liczba użytkowników wód podziemnych znajdujących się w zlewni Widawy oraz
uwzględnionych w bilansie wyniosła 65 65 (Zał. tab. 5.2.1). Są to użytkownicy, którzy
wykazali pobór w 2011 r. Dodatkowo w obliczeniach uwzględniono dane o poborach z 3 ujęć
wód podziemnych, znajdujących się w sąsiednich zlewniach, ale dla których obszar spływu
wód do ujęcia znajduje się częściowo w obrębie zlewni Widawy. Na potrzeby bilansu oraz w
związku z trudnością z rozdzieleniem poboru, który podawany jest najczęściej dla stacji
(zakładu) uzdatniania wody a nie dla poszczególnych ujęć, zsumowano pobór dla ujęcia wody
w Oleśnicy, stąd w tabeli 5.2.2 oraz na rysunku 5.2.2 w Oleśnicy zaznaczono tylko jedno
ujęcie (pobór z ZUW Dobroszycka, Brzozowa oraz Ciepła). Podobna sytuacja występuje w
Bierutowie, dla którego podano łączny pobór dla studni w Bierutowie oraz dla studni
zlokalizowanych we wsi Karwiniec (nazwa ujęcia w bilansie-Karwiniec).
Liczba użytkowników wód podziemnych w poszczególnych rejonach bilansowych jest
zróżnicowana. Najmniej ujęć czynnych jest w rejonie W-III-B – Widawa Środkowa,
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najwięcej w rejonie bilansowym W-III-A Widawa – Oleśnica Dolna. Nie zauważa się dużego
zróżnicowania wykorzystania zasobów między rejonami wodno-gospodarczymi. W rejonie
W-III-C wielkość poboru wynosi niewiele ponad 5% zasobów z rejonu bilansowego, podczas
gdy w rejonie W-III-A pobór aktualny wykorzystuje nieco ponad 10% zasobów (Tab. 5.2.1).
W skali całej zlewni Widawy wykorzystanie wód podziemnych wynosi ok. 8%. Największe
ujęcie, o poborze 1,945 mln m3, znajduje się w obrębie rejonu wodno-gospodarczego W-IIIA, ale w pobliżu rejonu wodno-gospodarczego W-III-B, na terenie którego znajduje się
częściowo obszar spływu wody do ujęcia. W obrębie rejonu wodno-gospodarczego W-III-C
znajduje się drugie, co do wielkości poboru, ujęcie dla miasta Namysłów, w którym pobór
wyniósł 1,16 mln m3, także to ujęcie oddziałuje na sąsiedni rejon W-III-B.
Dopuszczalny

pobór

średniodobowy

został

określony

w

pozwoleniach

wodnoprawnych, a w przypadku, gdy w pozwoleniu brakowało tej informacji przeliczano ją z
innej podanej w pozwoleniu wodnoprawnym (dla 3 ujęć), bądź przyjęto go jako pobór
aktualny (dla 11 ujęć).

Tabela 5.2.1 Struktura użytkowania wód podziemnych
Rejon bilansowy
Ujęcia wód podziemnych
3
Ujęcia > 100 m /d
3
Wielkość poboru (2011 r.) [m /d]
Wielkość poboru
3
dopuszczalnego [m /d]
% wykorzystania zasobów

40+1
21
12 284

11+1
5+1
7 041

14+1
10+1
5 469

Zlewnia
Widawy
(JCWPd nr 96)
65+3
36+2
24 794

24 184

14 419

7 347

45 951

10,37%

8,00%

5,18%

7,95%

W-III-A

W-III-B
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Rys. 5.2.1 Pobór rzeczywisty oraz dopuszczalny w rejonach wodno-gospodarczych zlewni
Widawy
Użytkowników wód podziemnych w poszczególnych rejonach bilansowych zestawiono w
Zał. tab. 5.2.1 a ich rozmieszczenie na rysunku 5.2.2.
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Rys. 5.2.2 Rozmieszczenie przestrzenne użytkowników wód podziemnych w zlewni Widawy
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6
6.1

Podstawy metodyczne do obliczania zasobów bilansowych
Bilans wód powierzchniowych
Do obliczenia zasobów wód powierzchniowych zlewni rzeki Widawy 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 „PROWODA”, 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
będzie

przygotowanie

podstaw

do

określenia

możliwości

zaspokojenia

potrzeb

użytkowników wód powierzchniowych zlewni rzeki Widawy. Zastosowana metodyka
umożliwi obliczenia dynamicznego bilansu ilościowego.
Założony cel osiągnięto przez:
•

ustalenie potrzeb użytkowników wód,

•

opracowanie 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 Widawy obejmie:
•

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,

•

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.
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Podstawowe założenia metodyczne:
•

podstawę hydrologiczną do obliczeń stanowią obserwowane wartości przepływów
średnich (dekadowych, miesięcznych, rocznych) na wodowskazach zlewni Widawy,

•

w zlewni Widawy obserwacje wodowskazowe IMGW – PIB prowadzone były i są na
rzece Widawie w przekrojach:
wod. Michalice (wodowskaz zlikwidowany w 2000 r.),
wod. Namysłów (wodowskaz uruchomiony w 2001 r.),
wod. Zbytowa,
wod. Wrocław Sołtysowice/Krzyżanowice (w 1995 r. wodowskaz przeniesiony z
przekroju Wrocław Sołtysowice do przekroju Krzyżanowice),

•

obliczenia bilansowe przeprowadzone zostały na danych hydrologicznych:
wod. Michalice (lata 1981 – 1999),
wod. Namysłow (lata 2001 – 2010),
wod. Zbytowa (lata 1981 – 2010),
wod. Wrocław Sołtysowice/Krzyżanowice (lata 1981 – 2010).

•

podstawę hydrograficzną do obliczeń stanowi cyfrowa Mapa Podziału Hydrograficznego
Polski (MPHP 2010) ,

•

obliczenia bilansowe przeprowadzono na rzece Widawie na podstawie danych
wodowskazowych,

•

użytkowanie dopływów Widawy uwzględnia się w postaci sumarycznej ilości poborów i
zrzutów wprowadzanych przez użytkowników zlokalizowanych na bezpośrednich
dopływach Widawy,

•

obliczenia bilansowe przeprowadzone zostały 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, koniec rzeki (ujście),

•

dla odwzorowania sezonowej zmienności użytkowania bilans obliczono z dekadowym
krokiem czasowym (dla każdej dekady na podstawie średnich dekadowych przepływów),

•

wprowadza się pojęcie tzw. przepływu naturalnego (oczyszczonego), a więc takiego
teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki wodnej na jego
wielkość. W tym celu konieczne jest oczyszczenie przepływów obserwowanych w
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przekrojach wodowskazowych o podane oddziaływanie użytkowników przez odjęcie
wielkości zrzutów i dodanie wielkości poborów wody,
•

wielkości poborów wody i zrzutów ścieków określono na podstawie danych
zleceniodawcy, na bazie których wyznaczono 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 wykorzystano do obliczenia średnich dekadowych wartości
przepływu naturalnego w kolejnych przekrojach bilansowych. Przy rozkładaniu średnich,
naturalnych

dekadowych

wartości

natężenia

przepływu

w

profilu

podłużnym

uwzględniono wielkości użytkowania (zrzut ścieków, pobór wody), przez co odtworzono
wartości średniego przepływu rzeczywistego dekadowego, dla wszystkich analizowanych
przekrojów bilansowych,
•

uzyskane dla każdego przekroju bilansowego ciągi wartości średnich dekadowych
przepływów rzeczywistych dla analizowanego wielolecia stanowiły podstawę obliczenia
wielkości gwarancji dekadowych. Wartość gwarancji dekadowej obliczana jest z ciągu
wartości średnich dekadowych rzeczywistych o liczbie wyrazów odpowiadającej długości
wielolecia (liczba lat, dla zlewni Widawy 30 lat: 1981 - 2010). Dla każdego przekroju
bilansowego uzyskano przepływy gwarantowane rzeczywiste o przyjętych poziomach
gwarancji,

•

obliczenia wykonano dla przyjętych poziomów gwarancji: 50%, 70%, 90%, 95%,

•

za

podstawowe

kryterium

ekologiczne,

ograniczające

użytkowanie

wód

powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny,
•

przepływ nienaruszalny wyznaczono dwoma metodami: (1) w oparciu o kryterium
hydrobiologiczne i obliczone 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,

•

przepływ nienaruszalny wyznaczony w oparciu o kryterium wędkarsko – rybackie
różnicuje jego wielkość w poszczególnych miesiącach roku,
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•

przepływ nienaruszalny został określony w przekrojach wodowskazowych oraz rozłożony
współczynnikiem

spływu

jednostkowego

w

profilu

podłużnym

(ekstrapolacja,

interpolacja),
•

dla każdego przekroju bilansowego określono 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 wskazują, 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.

Dodatkowo w aplikacji komputerowej przedstawiono obliczenia rzeczywistego
bilansu ilościowego.
Podstawowe założenia metodyczne przyjęte do obliczeń bilansu rzeczywistego:
•

podstawę hydrologiczną stanowią obserwowane wartości przepływów średnich
(dekadowych, miesięcznych, rocznych) na wodowskazach zlewni Widawy,

•

obliczenia bilansowe wykonane zostały na rzece Widawie – kontrolowanej
wodowskazami: Michalice, Namysłów, Zbytowa i Sołtysowice/Krzyżanowice,

•

podstawę hydrograficzną do obliczeń stanowi cyfrowa Mapa Podziału
Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) ,

•

obliczenia bilansowe przeprowadzono w wyznaczonych przekrojach bilansowych,
zgodnych z przekrojami ujętymi w bilansie dynamicznym,
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•

obliczenia w przekrojach bilansowych (poza przekrojami wodowskazowymi)
wykonane zostały na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych metodami
analogii hydrologicznej i przenoszenia informacji hydrologicznych z przekrojów
kontrolowanych na przekroje niekontrolowane,

•

dla odwzorowania sezonowej zmienności użytkowania bilans obliczony został dla
z dekadowym krokiem czasowym (dla każdej dekady na podstawie średnich
dekadowych przepływów z wielolecia),

•

wprowadzono 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,

•

przepływy naturalne zostały określony w przekrojach wodowskazowych oraz
rozłożone współczynnikiem spływu jednostkowego w profilach podłużnych rzek
na przekroje bilansowe (ekstrapolacja, interpolacja),

•

wielkości poborów wody i zrzutów ścieków określona została na podstawie
danych zleceniodawcy, na bazie których określone zostały dekadowe wielkości
poborów i zrzutów,

•

za

podstawowe

kryterium

ekologiczne,

ograniczające

użytkowanie

wód

powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny,
•

przepływy nienaruszalne wyznaczono metodami zastosowanymi w bilansie
dynamicznym,

•

wyznaczono średnie dekadowe zasoby (przepływy dyspozycyjne) w przekrojach
bilansowych,

•

przepływ dyspozycyjny obliczono jako różnicę między przepływem rzeczywistym
(średnim dekadowym) a przepływem nienaruszalnym,

•

bilanse dla stanu aktualnego, oparte na danych z wielolecia, dają możliwość
porównania stosunków wodnych dla przeciętnie występujących warunków
hydrologicznych,

•

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

6.2

Bilans wód podziemnych
Do sporządzenia bilansu wód podziemnych zlewni Widawy 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.

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 Widawy obejmowała:
•

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

Określenie dostępnych dla zagospodarowania zasobów wód podziemnych w zlewni

bilansowej i w rejonie wodno-gospodarczym,
•

Określenie wpływu poboru wód podziemnych na przepływ rzeki (przepływ podziemny

średni roczny, 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 Widawy, pozyskanych od Zamawiającego:

•

o

Michalice ciąg obserwacji 1980-1999

o

Zbytowa ciąg obserwacji 1980-2010

o

Sołtysowice ciąg obserwacji 1980-2010

dla wodowskazu Michalice, dla zgodności przeprowadzenia bilansu, przedłużono metodą

krzywej regresji, ciąg obserwacji o dekadę 2000-2010,
•

podstawę hydrograficzną do obliczeń stanowi cyfrowa Mapa Podziału Hydrograficznego

Polski (MPHP 2010),
•

obliczenia bilansowe wykonane zostały w zlewni Widawy oraz 3 rejonach wodno-

gospodarczych dla następujących przekrojów:
o

dla zlewni Widawy – przekrój Sołtysowice przeliczony metodą analogii
hydrologicznej do rzeczywistego przekroju ujściowego-Sołtysowice’,

o

dla rejonu wodno-gospodarczego W-III-C – przekrój Michalice przeliczony
metodą analogii hydrologicznej do rzeczywistego przekroju zamykającego
rejon wodno-gospodarczy-Michalice’,

o

dla rejonu wodno-gospodarczego W-III-B – przekrój Zbytowa przeliczony
metodą analogii hydrologicznej do rzeczywistego przekroju zamykającego
rejon wodno-gospodarczy- Zbytowa’,

o

dla rejonu wodno-gospodarczego W-III-A – przekrój Sołtysowice przeliczony
metodą analogii hydrologicznej do rzeczywistego przekroju zamykającego
rejon wodno-gospodarczy (równocześnie jest to przekrój ujściowy Widawy)Sołtysowice’,
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•

rejon wodno-gospodarczy W-III-B oraz W-III-A są rejonami odpowiadającymi zlewniom

różnicowym, oznacza to, że dane o przepływach wykorzystane w bilansie rejonów pochodzą
z różnicy między wodowskazem zamykającym a otwierającym rejon,
•

wartości przepływu nienaruszalnego wykorzystane do obliczeń w bilansie wód

podziemnych zostały wyznaczone metodą Kostrzewy oraz przeliczone do odpowiednich
przekrojów,
•

wielkość poborów wody i zrzutów ścieków określona została na podstawie danych

Zamawiającego, na bazie których określone zostały roczne wielkości poborów i zrzutów,
•

bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych przeprowadzono dla użytkowania wód

podziemnych w 2 wariantach, według:

•

o

aktualnego stanu poboru wód podziemnych (poboru rzeczywistego),

o

poboru dopuszczalnego średniego dobowego 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 bez rozdzielenia na pietra wodonośne,
•

obliczenia stanu rezerw prowadzone były w odniesieniu do obliczonych w dokumentacji

zasobów dyspozycyjnych. Podstawą obliczeń zasobów dyspozycyjnych w dokumentacji były
przepływy z okresu 1965-1993 [Krawczyk, 1996].

6.3

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
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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 (elektrownie wodne)
o przekroje zamykające zlewnie Scalonych Części Wód Powierzchniowych (SCWP)
przyjęte zgodnie z kilometrażem Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010).

W wyniku bilansu dla każdej zlewni bilansowej (monitoringowej) zostaną określone
następujące wielkości:
-

wielkość ładunku zanieczyszczeń odpływającego z analizowanej zlewni w ciągu roku:

L

ZMo

= 31,536 ⋅ Q

gw, 90%, ZMo

⋅ C śr , ZMo

gdzie:

L

ZMo

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

gw , 90%, ZMo

C

śr , ZMo

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

LZMsuma =

N ZM

∑ 31,536 ⋅ Q
i =l

gw, 90%, ZMi

⋅ C śr , ZMi

gdzie:

L

ZMsuma

N

ZM

- roczny ładunek analizowanego wskaźnika zanieczyszczeń [Mg/r],
- liczba zlewni monitoringowych położonych bezpośrednio powyżej zlewni
analizowanej

Q

gw , 90%, ZMi

- przepływ miarodajny określony jako przepływ o gwarancji 90% [m3/s] dla
i-tej zlewni monitoringowej zlokalizowanej bezpośrednio powyżej zlewni
analizowanej

C

śr, ZMi

- 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:

NP
=
LPsuma ∑ 31,536 ⋅ Z Pi ⋅ C Pi
i =l

gdzie:

L

Psuma

- 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,
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Z

Pi

C

Pi

-

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

L

Obszar

=

L

ZMo

− L Psuma

Dla wszystkich przekrojów monitoringowych oszacowana zostanie również:
-

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

CH

2008

gdy
−

=  Ls tan dobry Ls tan aktua ln y
gdy
0


L
L

> Ls tan aktua ln y
≤ Ls tan aktua ln y
s tan dobry

s tan dobry

gdzie:

L

s tan dobry

- ładunek odpowiadający stanowi dobremu przy przepływie miarodajnym:

L

L

s tan aktua ln y

= 31,536 ⋅ Q

gw , 90%

⋅ C s tan dobry

- ładunek odpowiadający stanowi aktualnemu przy przepływie miarodajnym:

L
-

s tan dobry

s tan aktua ln y

= 31,536 ⋅ Q

gw, 90%

⋅ C s tan aktua ln y

wielkość [Mg/r], o którą należy zredukować ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych w
danej zlewni lub zlewniach położonych powyżej aby zapewnić osiągnięcie stanu dobrego:

 Ls tan aktua ln y − Ls tan doby gdy
=
L2010 
gdy
0
Wyniki

analiz

bilansowych

określają

L
L
dla

> Ls tan dobryy
≤ Ls tan dobryy
s tan aktua ln y

s tan aktua ln y

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
120
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7

Model komputerowy bilansu ilościowego i jakościowego wód rzeki Widawy
Program BILANS WODNOGOSPODARCZY jest autorskim modelem matematycznym

dedykowanym dla zlewni rzeki Widawy. 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 WODNOGOSPODARCZY 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).

7.1

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
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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.
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.

7.2

Opis modułu bilansu ilościowego 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 w 15-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.
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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.
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 wodnogospodarczym, w którym dokonywana jest zmiana warunków użytkowania wód.

7.3

Opis modułu jakościowego bilansu 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 rzeczywiste (2010 r.) 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 24 lipca 2006 r. [Dz.U. z 2006 r. Nr
137, poz.984 i Dz.U. z 2009 r., 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 (elektrownie wodne),

•

przekroje zamykające zlewnie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP)
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przyjęte zgodnie z kilometrażem Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010);
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.
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.
Szczegółowy opis możliwości i sposobu funkcjonowania oprogramowania Bilans
wodny – Program do symulacji jakościowej i ilościowej rozdziału zasobów wód został
zamieszczony w załączniku (zał. 7.1).

8
8.1

Wyniki i analiza ilościowego bilansu wód powierzchniowych
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,
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•

na granicach państwa, jednostek administracyjnych i obszarów RZGW”.

W uzgodnieniu ze zleceniodawcą na rzece Widawie wytypowano jako przekroje bilansowe:
•

przekroje powyżej i poniżej dopływów oznaczonych na warstwie MPHP 2010,

•

przekroje wodowskazowe IMGW- PIB,

•

lokalizacja zbiorników (powyżej i poniżej zbiornika),

•

wszystkie zlokalizowane punkty poborów wody,

•

wszystkie zlokalizowane punkty zrzutów wody,

•

punkty pomiarowo – kontrolne badania jakości wód,

•

granice scalonych części wód powierzchniowych (SCWP),

•

źródło i ujście rzeki.

Ogółem na Widawie wytypowano 221 przekrojów bilansowych, w tym:
 40 punktów pobory wody,
 33 punkty zrzutów ścieków,
 4 stanowiska monitoringowe (punkty pomiarowo – kontrolne) do badania
jakości wód,
 3 granice SCWP (do zbiornika Michalice, do ujścia Oleśnicy włącznie, do
ujścia do Odry)
Wykaz wszystkich przekrojów bilansowych w profilu podłużnym rzeki (z wyznaczonym dla
każdego przekroju kilometrażem i powierzchniami zlewni) zestawiono w tab. 8.1.1 (w
załączniku).

8.2

Przepływy naturalne

Zgodnie z metodyką [Hydroprojekt, 1992]:
„Dane hydrologiczne w ciągach dostarczanych przez służbę hydrometryczną dla
określonego

wielolecia

powierzchniowych

w

przeszłości

zaburzonym:

są

odwzorowaniem

oddziaływaniem

obiektów

stanu

zasobów

wód

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,
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•

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 Widawy, „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
było

oczyszczenie

przepływów

dekadowych

obserwowanych

w

przekrojach

wodowskazowych o podane oddziaływanie użytkowników przez odjęcie wielkości zrzutów i
dodanie wielkości poborów wody dla każdej dekady. Dla tak policzonych ciągów
dekadowych przepływów naturalnych w przekrojach wodowskazowych obliczone zostały
dekadowe przepływy naturalne o określonej gwarancji występowania.
W Tab. 8.2.1. zestawiono dekadowe sumy bilansowe poborów i zrzutów w
przekrojach wodowskazowych rzeki Widawa (oraz w przekroju ujściowym Widawy do
Odry), które stanowiły podstawę do „naturalizacji” przepływów dekadowych. Sumy ze
znakiem ujemnym wskazują na przewagę ilościową poborów nad zrzutami (jej wartość
bezwzględną należy dodać do wielkości przepływu, aby zasymulować tzw. przepływy
naturalne), sumy ze znakiem dodatnim wskazują na przewagę ilościową zrzutów nad
poborami (jej wartość bezwzględną należy odjąć od wielkości przepływu aby zasymulować
tzw. przepływy naturalne).
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Tabela 8.2.1 Sumy bilansowe poborów i zrzutów w przekrojach wodowskazowych rzeki
Widawa oraz w jej przekroju ujściowym

Zbytowa

Krzyżanowice

73,04

67,24

km
42,77

11,85

0,00

1

-0,00723

-0,02612

0,09610

0,10198

0,10225

2

-0,00723

-0,02612

0,09610

0,10198

0,10225

3

-0,00723

-0,02612

0,09610

0,10198

0,10225

1

0,00577

-0,01312

0,10910

0,11498

0,11525

2

0,00577

-0,01312

0,10910

0,11498

0,11525

3

0,00577

-0,01312

0,10910

0,11498

0,11525

marzec

1

-0,14023

-0,34301

-0,40359

-0,58879

-0,58852

2

-0,11123

-0,31401

-0,32558

-0,51079

-0,51052

3

-0,11123

-0,31401

-0,32558

-0,51079

-0,51052

kwiecień

1

-0,04123

-0,24401

-0,13619

-0,25640

-0,25613

2

-0,04123

-0,24401

-0,13619

-0,25640

-0,25613

3

-0,04123

-0,24401

-0,13619

-0,25640

-0,25613

1

-0,04623

-0,07512

0,00692

-0,11320

-0,11293

2

-0,04623

-0,07512

0,00692

-0,11320

-0,11293

3

-0,04623

-0,07512

0,00692

-0,11320

-0,11293

1

-0,04623

-0,07512

0,00592

-0,11420

-0,11393

2

-0,04623

-0,07512

0,00592

-0,11420

-0,11393

3

-0,04623

-0,07512

0,00592

-0,11420

-0,11393

1

-0,04623

-0,07512

0,00592

-0,11420

-0,11393

2

-0,04623

-0,07512

0,00592

-0,11420

-0,11393

3

-0,04623

-0,07512

0,00592

-0,11420

-0,11393

sierpień

1

-0,04623

-0,07512

0,00592

-0,11420

-0,11393

2

-0,04623

-0,07512

0,00592

-0,11420

-0,11393

3

-0,04623

-0,07512

0,00592

-0,11420

-0,11393

wrzesień

1

-0,04623

-0,07512

0,00692

-0,11320

-0,11293

2

-0,04623

-0,07512

0,00692

-0,11320

-0,11293

3

-0,04623

-0,07512

0,00692

-0,11320

-0,11293

1

0,02379

0,02185

0,43467

0,36455

0,36482

2

0,02379

0,02185

0,43467

0,36455

0,36482

3

0,02379

0,02185

0,43467

0,36455

0,36469

1

0,06779

0,06585

0,51127

0,44115

0,44129

styczeń
luty
maj
czerwiec
lipiec

dekada

Namysłów

miesiąc

Michalice
(zlikw.)

Widawa
(ujście do
Odry)

list
opa październik
d

wodowskaz
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grudzień

Namysłów

Zbytowa

Krzyżanowice

Widawa
(ujście do
Odry)

73,04

67,24

km
42,77

11,85

0,00

2

0,06779

0,06585

0,48627

0,41615

0,41629

3

0,06779

0,06585

0,47707

0,40695

0,40709

1

-0,01723

-0,03612

0,08510

-0,03502

-0,03487

2

-0,01723

-0,03612

0,07810

-0,04202

-0,04187

3

-0,01723

-0,03612

0,07810

-0,04202

-0,04187

dekada

miesiąc

wodowskaz
Michalice
(zlikw.)

W procesie „oczyszczania” przepływów w przekrojach wodowskazowych wskazane
jest uwzględnienie użytkowników, łącznie z użytkownikami zlokalizowanymi na dopływach
kontrolowanych i niekontrolowanych, przy czym sumy oddziaływania użytkowników w
przekrojach ujściowych dopływów (kontrolowanych i niekontrolowanych) przeniesione
powinny być do bilansu cieku głównego (recypienta).
W zlewni Widawy zlokalizowano w sumie ponad 600 użytkowników wód
powierzchniowych (rozdział 5 „Użytkownicy zlewni rzeki Widawy”; 5.1 „Użytkownicy wód
powierzchniowych”). Pozwolenia wodno – prawne na pobory wody i zrzuty ścieków
obejmują zlewnie jej 25 dopływów (w porządku hydrograficznym): Wojciechówka,
Stradomka, Czarna Woda, Miłka, Osuch, Jarząbek, Sitnik, Studnia, Chełszcząca, Młynówka,
Jaskuła, Kraszowska Struga, Bierutowska Woda, Nowa Widawa, Smolna, Świerzawa,
Dopływ spod Krzeczyna, Graniczna, Dopływ w Wieściszowie, Leniwka, Oleśnica, Kanał
Graniczny, Rakowski Potok i Dopływ z Polanowie.
Zgodnie z rozdziałem 5.1 „Użytkownicy wód powierzchniowych”: Zinwentaryzowana
na podstawie przekazanych przez Zleceniodawcę materiałów baza danych nie pozwoliła na
ujęcie ich w bilansie wodno-gospodarczym. Baza ta dysponuje bowiem jedynie maksymalnymi
wartościami zrzutów i poborów, co w przy tak dużej liczbie użytkowników o przeszacowanych
wielkościach zrzutów i poborów uniemożliwia wykonanie obliczeń bilansowych zgodnie z
zalecaną metodyką.
Sumaryczne ilości poborów i zrzutów wprowadzanych przez użytkowników
zlokalizowanych w zlewniach jej bezpośrednich dopływów są tak duże, że uwzględnienie ich
w procesie tzw. „naturalizacji” Widawy prowadzi do błędnych wyników. Sytuacja ta
najbardziej widoczna jest w przekroju wodowskazowym Krzyżanowice (km 11,85), w którym
na zasoby wodne w sposób znaczący wpływa zasilanie dużymi i intensywnie użytkowanymi
dopływami: Oleśnicą (km ujścia 26,74; powierzchnia zlewni 223 km2) i Dobrą (km ujścia
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16,39; powierzchnia zlewni 278 km2). Obliczone na podstawie danych Zleceniodawcy sumy
bilansowe poborów i zrzutów ze znakiem dodatnim wskazują na zdecydowaną przewagę
ilościową zrzutów nad poborami w strukturze użytkowania Oleśnicy i Dobrej, a wielkości
tych zrzutów w stosunku do notowanych w przekroju wodowskazowym przepływów
uniemożliwiają wykonanie obliczeń bilansowych zgodnie z zalecaną metodyką. Przy tak
przeszacowanych danych o użytkownikach np. w okresie od maja do grudnia przepływy
naturalne byłyby ujemne (do ok. – 8 m3/s), co prowadzi do błędnych i wręcz absurdalnych
wyników i wniosków. W tej sytuacji w obliczeniach bilansowych uwzględniono wszystkich
bezpośrednich użytkowników rzeki Widawy, dla dopływów przyjęto założenie że przepływ
naturalny odpowiada przepływowi rzeczywistemu.
Symulację przepływów naturalnych w przekroju wodowskazowym Krzyżanowice dla,
obliczonych na podstawie bazy danych Zleceniodawcy, sum poborów i zrzutów Oleśnicy i
Dobrej przedstawiono w Tab. 8.2.2.

Oleśnica

Dobra

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

∑Qi
3
m /s
4,28068
4,28068
4,28068
3,80298
3,50898
3,40158
2,64330
2,83535
3,04385
4,30884
4,30884
4,30884
3,69602
3,69602
3,71402
3,70862
3,70862
3,70862
4,09294
4,09294

∑Qi
3
m /s
1,57643
1,57643
1,57643
1,39516
1,41516
1,41516
1,02686
1,06886
1,14886
1,77732
1,79291
1,79291
1,79633
1,79633
1,78573
1,78573
1,78573
1,78573
1,78573
1,78573

wod.
Krzyżonow
ice

dekada

lipiec czerwiec

maj

kwiecień marzec

luty

styczeń

miesiąc

suma bilansowa
użytkowania

3

wodowskazowym

przepływ
rzeczywisty na
wod.
Krzyżanowice
przepływ
naturalny na
wod.
Krzyżanowice

Tabela 8.2.2. Symulacja przepływów naturalnych w przekroju
Krzyżanowice przy uwzględnieniu użytkowników Oleśnicy i Dobrej

3

3

∑Qi m /s

Qrz m /s

Qnat m /s

7,62738
7,62721
7,62721
5,86349
5,23931
5,13191
2,50114
3,06313
3,74036
7,56183
7,57325
7,57325
7,08864
7,08947
7,09688
7,08827
7,08910
7,08910
7,47221
7,47304

8,70000
7,35000
8,85000
9,80000
10,30000
10,17000
11,00000
12,00000
12,80000
10,60000
8,37000
6,14000
5,74000
4,76000
5,00000
4,04000
3,55000
3,27000
3,28000
6,83000

1,07262
-0,27721
1,22279
3,93651
5,06069
5,03809
8,49886
8,93687
9,05964
3,03817
0,79675
-1,43325
-1,34864
-2,32947
-2,09688
-3,04827
-3,53910
-3,81910
-4,19221
-0,64304
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Oleśnica

Dobra

wod.
Krzyżonow
ice

dekada

grudzień listopad październik wrzesień sierpień

miesiąc

suma bilansowa
użytkowania

przepływ
rzeczywisty na
wod.
Krzyżanowice
przepływ
naturalny na
wod.
Krzyżanowice
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3
1
2
3
1
2
3

∑Qi
3
m /s
4,09294
4,07934
4,07934
4,07934
4,71744
4,71744
4,71744

∑Qi
3
m /s
1,78573
1,78573
1,78573
1,78573
2,16573
2,06573
2,06573

7,47304
7,45861
7,45944
7,45944
8,60706
8,50788
8,50788

4,63000
3,77000
3,74000
3,17000
3,50000
3,64000
3,75000

-2,84304
-3,68861
-3,71944
-4,28944
-5,10706
-4,86788
-4,75788

1

5,73248 2,53792 11,31082

4,19000

-7,12082

2

6,11248 2,91792 12,34164

4,27000

-8,07164

3

6,12098 2,99792 12,43014

4,60000

-7,83014

1
2
3
1
2
3

5,79338
5,75338
5,75938
4,29568
4,29568
4,29568

5,34000
5,80000
6,08000
6,17000
7,20000
7,70000

-5,81441
-5,31424
-4,80104
-1,26090
-0,24872
0,25128

2,14443
2,14443
2,04443
1,57643
1,57643
1,57643

3

3

3

∑Qi m /s

Qrz m /s

Qnat m /s

11,15441
11,11424
10,88104
7,43090
7,44872
7,44872

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,

Dane hydrologiczne do obliczeń przepływów nienaruszalnych dla wytypowanych metod
stanowią przepływy niskie miesięczne i roczne (NQ) oraz średnie niskie miesięczne i średnie
niskie roczne (SNQ) w przekrojach wodowskazowych zlewni Widawy.
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Tabela 8.3.1 Przepływy niskie i średnie niskie rzeki Widawa
wod. Michalice
XII
Lata
Przepływ XI
NQ
0,40 0,43
1981 - 2010
SNQ
1,07 1,13
wod. Namysłów
Lata
Przepływ XI
XII
NQ
0,30 0,37
2001 - 2010
SNQ
0,81 1,00
wod. Zbytowa
Lata
Przepływ XI
XII
NQ
0,53 0,72
1981 - 2010
SNQ
1,69 1,81
wod. Sołtysowice/Krzyżanowice
Lata
Przepływ XI
XII
NQ
1,17 1,04
1981 - 2010
SNQ
4,08 4,08

Przepływ

nienaruszalny

I
0,30
1,28

II
0,28
1,43

III
IV
0,34 0,38
1,72 1,18

V
0,20
0,73

VI
0,15
0,60

VII
0,11
0,60

VIII
0,09
0,54

IX
0,16
0,66

X
0,22
0,76

Rok
0,09
0,41

I
0,26
1,09

II
0,39
1,43

III
IV
0,75 0,21
1,47 0,80

V
0,12
0,74

VI
0,19
0,44

VII
0,23
0,58

VIII
0,23
0,48

IX
0,21
0,63

X
0,12
0,62

Rok
0,12
0,33

I
0,39
1,93

II
0,36
2,22

III
IV
0,44 0,50
2,54 1,72

V
0,11
1,01

VI
0,18
0,84

VII
0,16
0,88

VIII
0,12
0,73

IX
0,28
0,86

X
0,40
1,08

Rok
0,11
0,55

I
0,88
4,56

II
1,04
5,40

III
IV
2,68 1,77
6,50 4,57

V
1,11
2,73

VI
0,40
2,09

VII
0,32
1,84

VIII
0,22
1,90

IX
0,49
2,41

X
0,72
2,90

Rok
0,22
1,25

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):
•

dla rzek nizinnych SSq ≤ 4,15

•

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

•

dla rzek górskich SSq ≥ 13,15

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,
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• 0,50 – 1,52 dla rzek górskich.
Wyniki przepływów nienaruszalnych Qn (w m3/s) w zlewni Widawy na podstawie kryterium
hydrobiologicznego zestawiono w Tab. 8.3.2.
Tabela 8.3.2 Przepływ nienaruszalny rzeki Widawa na podstawie
hydrobiologicznego (parametr k na podstawie typu rzeki i powierzchni zlewni)
wodowskaz
Michalice
Namysłów
Zbytowa
Sołtysowice/Krzyżanowice

km
73,04
67,24
42,77
11,85

A
537,11
566,06
738,85
1670,07

SSQ
1,85
1,83
3,00
6,38

SSq
3,44
3,23
4,06
3,82

typ
nizinny
nizinny
nizinny
nizinny

k
1,00
1,00
1,00
0,58

kryterium
Qn
0,41
0,33
0,55
0,73

SNQ
0,41
0,33
0,55
1,25

NNQ
0,09
0,12
0,11
0,22

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
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.
Dla rzeki Widawa gatunkami dominującymi są ryby nizinne: płoć, kiełb, koza, kleń i
okoń.
Wyniki przepływów nienaruszalnych Qn (w m3/s) dla rzeki Widawa na podstawie
kryterium rybacko – wędkarskiego zestawiono w Tab. 8.3.3.

Tabela 8.3.3 Przepływ nienaruszalny rzeki Widawa na podstawie kryterium rybacko –
wędkarskiego
wod. Michalice
nizinne
XI
III-VI
VII-XI
1,07
XII-II
Qn
0,54

XII

I

II

0,43
0,28

0,30
0,28

0,28
0,28

III
1,72

0,60

IV
1,18

0,60

V
0,73

0,60

VI
0,60

0,60

VII

VIII

IX

X

0,60

0,54

0,66

0,76

0,54

0,54

0,54

0,54
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wod. Namysłów
nizinne
XI
III-VI
VII-XI
0,81
XII-II
Qn
0,48
wod. Zbytowa
nizinne
XI
III-VI
VII-XI
1,69
XII-II
Qn
0,73

XII

I

II

0,37
0,26

0,26
0,26

0,39
0,26

XII

I

II

0,72
0,36

0,39
0,36

0,36
0,36

III
1,47

wod. Sołtysowice/Krzyżanowice
nizinne
XI
XII
I
II
III-VI
VII-XI
4,08
XII-II
1,04 0,88 1,04
Qn
1,84 0,88 0,88 0,88

IV
0,80

V
0,74

VI
0,44

VII

VIII

IX

X

0,58

0,48

0,63

0,62

0,44

0,44

0,44

0,44

0,48

0,48

048

0,48

III
2,54

IV
1,72

V
1,01

VI
0,84

VII

VIII

IX

X

0,88

0,73

0,86

1,08

0,84

0,84

0,84

0,84

0,73

0,73

0,73

0,73

III
6,50

IV
4,75

V
2,73

VI
2,09

VII

VIII

IX

X

1,84

1,90

2,41

2,90

1,84

1,84

1,84

1,84

2,09

2,09

2,09

2,09

Wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych Qn w m3/s w zlewni Widawy zestawiono
w Tab. 8.3.4. oraz na Rys. 8.3.1. – 8.3.4.
Tabela 8.3.4 Zbiorcze wyniki obliczeń przepływów nienaruszalnych dla rzeki Widawa
wod. Michalice
metoda
XI
parametryczna
Qn 0,41
Kostrzewy
rybacko Qn 0,54
wędkarska
wod. Namysłów
metoda
XI
parametryczna
Qn 0,33
Kostrzewy
rybacko Qn 0,48
wędkarska

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,28

0,28

0,28

0,60

0,60

0,60

0,60

0,54

0,54

0,54

0,54

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,26

0,26

0,26

0,44

0,44

0,44

0,44

0,48

0,48

048

0,48

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,36

0,36

0,84

0,84

0,84

0,84

0,73

0,73

0,73

0,73

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,88

0,88

2,09

2,09

2,09

2,09

1,84

1,84

1,84

1,84

wod. Zbytowa
metoda
XI
XII
parametryczna
Qn 0,55 0,55
Kostrzewy
rybacko Qn 0,73 0,36
wędkarska
wod.
Sołtysowice/Krzyżanowice
metoda
XI
XII
parametryczna
Qn 0,73 0,73
Kostrzewy
rybacko Qn 1,84 0,88
wędkarska
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3

Qn [m /s]

wodowskaz Michalice
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
XI
XII
I
II
kryterium rybacko - wędkarskie

III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
miesiąc
kryterim hydrobiologiczne metoda Kostrzewy

Rys. 8.3.1. Przepływy nienaruszalne rzeki Widawy w przekroju wodowskazowym Michalice

3

Qn [m /s]

wodowskaz Namysłów
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
XI
XII
I
II
kryterium rybacko - wędkarskie

III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
miesiąc
kryterim hydrobiologiczne metoda Kostrzewy

Rys. 8.3.2. Przepływy nienaruszalne rzeki Widawy w przekroju wodowskazowym Namysłów

3

Qn [m /s]

wodowskaz Zbytowa
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
XI
XII
I
II
kryterium rybacko - wędkarskie

III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
miesiąc
kryterim hydrobiologiczne metoda Kostrzewy

Rys. 8.3.3. Przepływy nienaruszalne rzeki Widawy w przekroju wodowskazowym Zbytowa
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3

Qn [m /s]

wodowskaz Krzyżanowice
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
XI
XII
I
II
kryterium rybacko - wędkarskie

III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
miesiąc
kryterim hydrobiologiczne metoda Kostrzewy

Rys. 8.3.4. Przepływy nienaruszalne rzeki Widawy w przekroju wodowskazowym
Krzyżanowice

8.4

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 Widawy 0,50; 0,70; 0,90; 0,95),
Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami (np. dla zlewni
Widawy zgodnie z kryterium hydrobiologicznym metodą parametryczną Kostrzewy i zgodnie
z kryterium rybacko – wędkarskim).
Zasoby dyspozycyjne zwrotne obliczono zgodnie z powyższym równaniem dla:
•

rzeki Widawa w ustalonych przekrojach bilansowych, tj. w przekrojach
wodowskazowych, na dopływach (cieki niekontrolowane), w przekrojach
ograniczających zbiorniki wodne Stradomia i Michalice ( w tym przekroje zapór
czołowych) oraz w przekrojach SCWP (scalonych części wód powierzchniowych);

•

12 miesięcy z podziałem na dekady,

•

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

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
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.

8.5

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:
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„Zasoby te proponuje się określać jako wartość stalą, stanowiącą część zasobów
dyspozycyjnych zwrotnych”.
ZDBgw,p% = α ZDBgw,p% = α (Qgw,p% - Qn)
gdzie:
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 Widawy 0,50; 0,70; 0,90; 0,95),
Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami (np. dla zlewni
Widawy zgodnie z kryterium hydrobiologicznym metodą parametryczną Kostrzewy i 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:
• rzeki

Widawa

w

ustalonych

przekrojach

bilansowych,

tj.

w

przekrojach

wodowskazowych, na dopływach (cieki niekontrolowane), w przekrojach
ograniczających zbiorniki wodne Stradomia i Michalice ( w tym przekroje zapór
czołowych) oraz w przekrojach SCWP (scalonych części wód powierzchniowych);
• 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.

8.6

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
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działalności wodnogospodarczej w zlewni przede wszystkim, za pomocą wskaźników
odnoszących się do zasobów dyspozycyjnych. Jak już wspomniano w rozdziałach
poprzednich (8.4, 8.5), 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 Widawy jest bardzo intensywnie użytkowana. Wskazuje na to liczba ponad
600 podmiotów korzystających z wody rzecznej (pobory) i zrzucających ścieki. Rytm
użytkowania jest oczywiście zmienny, inny dla zrzutów (z reguły ciągłość w roku), inny dla
stawów czy nawodnień. 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.
Przyjmując

kryterium

hydrobiologiczne

jako

miarodajne

dla

przepływu

nienaruszalnego, uzyskujemy informację o dostępności zasobów wodnych zwrotnych dla
gwarancji 50 i 70% w całym profilu podłużnym Widawy. Spełniony jest bowiem warunek
brzegowy, tj. przepływ nienaruszalny jest w każdej dekadzie mniejszy niż przepływ
rzeczywisty gwarantowany. Przy gwarancji czasowej na poziomie 90% zachodzi już wyraźna
dychotomia w czasowej zmienności wielkości zasobu dyspozycyjnego zwrotnego. W okresie
od listopada do końca maja użytkownicy dysponują zasobem zwrotnym w całym profilu
podłużnym Widawy. Od czerwca do października zaznacza się ograniczony dostęp do ZDZ.
Suma długości odcinków charakteryzujących się brakiem zasobu zwrotnego wody zmienia się
w przedziale od około 10% w pierwszej dekadzie czerwca oraz w ostatniej dekadzie września
i października do poniżej 50% w okresie od lipca do sierpnia. Niemal zawsze brak zasobu
zwrotnego rysuje się już w odcinku źródłowym rzeki, a jedynie w pierwszej dekadzie czerwca
oraz w ostatniej dekadzie września i października ZDZ stają się niedostępne na krótkim
odcinku, w km 59,30 – 36,95 (obszary nawodnień). Niemal przez cały rok hydrologiczny,
zasoby dyspozycyjne o gwarancji 90% są dostępne na odcinku Widawy poniżej ujścia rzeki
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Oleśnica; wyjątek stanowi przełom lipca i sierpnia. Absolutny brak zasobów zwrotnych wody
występuje jedynie w pierwszej dekadzie lipca.
Dla przepływu rzeczywistego o gwarancji na poziomie 95% długość odcinków
Widawy, dla których ZDZ są niedostępne, wzrasta nieznacznie w stosunku do przepływu
gwarantowanego 90-procentowego. Deficyty wody pojawiają się dodatkowo w pierwszej i
drugiej dekadzie listopada, w pierwszej dekadzie marca oraz maja. Jakkolwiek liczba okresów
z brakiem dostępu do zasobów zwrotnych wody wzrasta nieznacznie, to jednak średnia
długość Widawy z deficytem wody rośnie około 2-krotnie. Dla gwarancji 90% średnia suma
odcinków deficytowych w zakresie ZDZ, w roku hydrologicznym, wynosi niespełna 20 km, a
dla gwarancji 90% już 40 km. Oczywiście różnica wynika wyłącznie ze znacznego
zmniejszenia się wartości przepływu rzeczywistego o gwarancji 95% w stosunku do
gwarancji 90%. W okresie deficytowym, brak zasobów zwrotnych występuje najczęściej w
odcinku źródłowym (km 109,02-99,03) – około 90% czasu (głównie od drugiej dekady
czerwca do drugiej dekady listopada) oraz w odcinku górnym (km 109,02-65,71) – około
60% czasu (głownie od drugiej dekady czerwca do końca września). W porównaniu do
przepływu rzeczywistego 90-procentowego, przy gwarancji 95% wyraźnie wzrasta
maksymalna długość nieprzerwanego odcinka deficytowego (z około 45 km do ponad 80 km),
nie licząc sytuacji ujemnych ZDZ w całym profilu podłużnym Widawy. Absolutny brak
dostępności zasobów dyspozycyjnych zwrotnych występuje w ostatniej dekadzie czerwca
oraz od połowy lipca do początku września, tj. przez 7 dekad (przy 90% gwarancji 1 dekada).
Kontynuując analizę opartą o kryterium hydrobiologiczne, ale już w zakresie zasobów
dyspozycyjnych bezzwrotnych, należy zwrócić uwagę na ich odmienny, w stosunku do ZDZ,
rozkład w czasie oraz w przestrzeni (w profilu hydrologicznym rzeki Widawa). W tym
miejscu warto ponownie wskazać na dychotomiczną genezę zasobów bezzwrotnych wody
(rezerwa bezzwrotna, nadwyżka, zapas). Istnienie zapasu wody zdeterminowane jest bowiem
z jednej strony wartością przyjętego przepływu nienaruszalnego, a z drugiej sumą poborów
użytkowników, szczególnie w dole rzeki, wymagającą zaspokojenia. W celu określenia
naturalnych okresów deficytu wody (brak ZDB), wyodrębniono miesiące (ewentualnie
dekady), dla których różnica przepływu gwarantowanego naturalnego i nienaruszalnego jest
ujemna. Są to jednocześnie okresy charakteryzujące się naturalnym ograniczeniem zasobów
zwrotnych wody. Analiza wykazała, że dla przepływów o gwarancji 90%, przy braku
użytkowania wody, naturalne deficyty występują w okresie od czerwca do listopada. W
porównaniu do rzeczywistego okresu deficytowego, jest on dłuższy o 3 dekady (listopad).
Oznacza to, że zasadniczo przy braku poborów wody w listopadzie, jej dostępność w
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analizowanym miesiącu wynika ze zwiększonych zrzutów ścieków, co daje możliwości
uruchomienia dodatkowych poborów wody, ale tylko w powiązaniu z istnieniem zrzutów.
Wobec tego należy uznać, że podstawową przyczyną braku zapasu wody (ZDB) w okresie od
czerwca do listopada oraz w maju jest przepływ nienaruszalny większy niż naturalny o
gwarancji 90%. Wtórną przyczyną jest zatem niedobór sumy zrzutów stosunku do
naturalnego deficytu wody, a więc działalność wodno-gospodarcza. Zasoby dyspozycyjne
bezzwrotne o gwarancji 90% są dostępne niemal przez cały rok hydrologiczny. Wyjątek
stanowi przełom lipca (3. dekada) i sierpnia (1. dekada). Jednocześnie, we wskazanym
okresie brak rezerwy zaznacza się w całym profilu podłużnym Widawy. Przez pozostałe
około 95% roku długość odcinków rzeki z dostępnym zasobem bezzwrotnym o gwarancji
90% waha się w przedziale od przeciętnie 30 km (od czerwca do początku listopada) do
maksymalnie 90-100 km (styczeń – luty). Średnia długość odcinków z dodatnimi ZDB w
roku hydrologicznym wynosi 60 km. Brak rezerwy wody zawsze zaznacza się w odcinku
źródłowym (powyżej km 100,79), natomiast dostęp do zasobów bezzwrotnych, niemal przez
cały rok hydrologiczny, istnieje na odcinku poniżej km 26,74.
W przypadku gwarancji 95%, okresy naturalnego oraz sztucznego deficytu wody
(efekt użytkowania), niemal się pokrywają. Wyjątek stanowi pierwsza dekada marca, kiedy
brak zasobów zwrotnych i bezzwrotnych wynika z nadmiernego użytkowania wody rzeki
Widawa. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o gwarancji 95% dostępne są przez 26 dekad w
roku, tj. przez okres około 90% czasu z dodatnim zasobem zwrotnym. Brak rezerw wody w
całym profilu podłużnym Widawy występuje od ostatniej dekady czerwca do końca września
(10 dekad). Długość odcinków z dostępnymi zasobami bezzwrotnymi waha się w przedziale
od około 30 km w czerwcu i październiku do 90-100 km w styczniu i lutym. Średnia roczna
długość odcinków Widawy z dostępnymi rezerwami wody kształtuje się na poziomie około
46 km, tj. o 14 km mniej niż przy gwarancji 90-procentowej.
Dla

przepływów

rzeczywistych

gwarantowanych

50-procentowych,

zasoby

dyspozycyjne bezzwrotne są dostępne przez cały rok hydrologiczny, przy czym najdłużej, w
profilu podłużnym, występują w styczniu i lutym (102, 92 km), a najkrócej w pierwszej
dekadzie września (36,37 km). Jednak w przeciwieństwie do gwarancji 90 i 95%, zmienność
ZDB w profilu podłużnym jest nieznaczna – długość odcinków rzeki z zapasami wody waha
się w przedziale od ponad 70 do około 100 km (wyjątek to pierwsza dekada września).
Średnia długość rzeki Widawa z dostępnymi zasobami bezzwrotnymi wynosi zatem około 86
km. Przy gwarancji 70% średnia długość rzeki Widawa w roku hydrologicznym z dostępnymi
zasobami bezzwrotnymi jest zbliżona i wynosi 81,2 km. Również zróżnicowanie w skali roku
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okazuje się niewiele większe. Najdłużej, w profilu podłużnym, zapas wody zaznacza się w
okresie od stycznia do lutego (109,02 km), a najkrócej od czerwca do października (około 69
km) z minimum w pierwszej dekadzie października (58,49 km).
Innym, obok kryterium hydrobiologicznego, ograniczeniem ilościowym zasobów
zwrotnych i bezzwrotnych wody jest kryterium rybacko-wędkarskie, szczególnie ważne z
punktu widzenia bytowania ichtiofauny, której zachowanie jest ważnym elementem
składowym polityki zrównoważonego rozwoju środowiska geograficznego. W porównaniu do
kryterium hydrobiologicznego, kryterium rybacko-wędkarskie jest bardziej restrykcyjne, a
więc większym stopniu ogranicza dostępność zasobów wodnych. Widać to wyraźnie na
przykładzie zasobów zwrotnych. Jakkolwiek dla gwarancji 50%, ZDZ są dostępne w całym
profilu hydrologicznym oraz przez cały rok, tak już przy przepływach rzeczywistych o
gwarancji 70% pojawiają się odcinki deficytowe. Nieciągłość zasobów zwrotnych w profilu
podłużnym Widawy obejmuje okres od drugiej dekady czerwca do końca października.
Długość odcinków deficytowych w tym okresie waha się w przedziale od 50-70 km (czerwiec
– sierpień) do około 5 km w drugiej i trzeciej dekadzie października. Średnia długość
odcinków deficytowych w roku wynosi 18 km, tj. wartość porównywalna z zakresem
niedostępności zasobów zwrotnych dla gwarancji 90% i kryterium hydrobiologicznego. Dla
przepływów o gwarancji 70% nie notuje się dekad, w których brak zasobów zwrotnych
obejmowałby cały profil podłużny Widawy.
Analiza zasobów zwrotnych o gwarancji 90% prowadzi do wniosku o ekspansji
czasowej i przestrzennej deficytów wody, zarówno w odniesieniu do gwarancji 70procentowej jak i gwarancji 90-procentowej dla kryterium hydrobiologicznego. Notuje się
łącznie 19 dekad, dla których zidentyfikowano odcinki Widawy charakteryzujące się brakiem
zasobów zwrotnych wody. Deficyt obejmuje okres zwarty od ostatniej dekady maja do
drugiej dekady listopada oraz pierwszą dekadę maja. Przez nieco ponad 60% rozpatrywanego
okresu zasoby zwrotne są niedostępne w całym profilu podłużnym Widawy (koniec czerwca
– koniec września). Długość odcinków deficytowych waha się zatem od 109,02 km we
wskazanym okresie do 31,52 i 16,92 km odpowiednio w pierwszej i drugiej dekadzie
listopada. Średnia długość odcinków z niedostępnym zasobem zwrotnym w roku wynosi 46
km, tj. ponad 2-krotnie więcej niż dla analogicznej gwarancji przy przepływie nienaruszalnym
wg kryterium hydrobiologicznego, co potwierdza większą restrykcyjność kryterium rybackowędkarskiego.
Ograniczenia ilościowe zasobów dyspozycyjnych zwrotnych o gwarancji 95%
obejmują 75% roku hydrologicznego (27 dekad). Największe deficyty notuje się w okresie od
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czerwca do września oraz w pierwszej dekadzie maja. Wówczas zasoby zwrotne są
niedostępne w całym profilu podłużnym Widawy. W pozostałym okresie, tj. od października
do listopada oraz od marca do maja deficyty obejmują odcinki o sumarycznej długości
poniżej 10 km w marcu i kwietniu oraz około 100 km w październiku. Średnia długość
odcinków deficytowych w roku hydrologicznym wynosi 59 km, tj. o 13 km więcej niż przy
przepływie gwarantowanym 90-procentowym. Przez większą część roku hydrologicznego (21
dekad) zasoby zwrotne są niedostępne już w odcinku źródłowym Widawy, a przez 19 dekad
w odcinku dolnym i środkowym biegu rzeki.
Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o gwarancji 50% dostępne są przez cały rok
hydrologiczny. Zmienia się jednak zasięg przestrzenny ich dostępności. Najdłuższy odcinek
dostępności ZDB obejmuje styczeń i luty (ponad 100 km długości Widawy), najkrótszy,
około 64-kilometrowy zaznacza się w sierpniu. Odcinkiem Widawy, dla którego istnieją
nieprzerwane zasoby bezzwrotne jest zakres kilometrów 49,92-00,00. Zatem całoroczny
dostęp do ZDB istnieje przede wszystkim w dolnym odcinku Widawy. Średnia suma długości
odcinków Widawy, dla których istnieją zasoby bezzwrotne wynosi w roku hydrologicznym
84 km, a zmienność rezerwy wody w roku jest niewielka.
Dużo większa różnica w tym zakresie dotyczy zasobów bezzwrotnych o gwarancji
70%. Dla nich średnia suma długości odcinków z dostępnymi ZDB wynosi 58 km, a
zmienność jest kilkakrotnie wyższa – w styczniu i lutym rezerwy wody zaznaczają się na
odcinku nieco ponad 100 km, a w czerwcu, lipcu czy sierpniu maksymalnie 26,74 km. Latem
występują też okresy absolutnego braku rezerw wody (II dekada czerwca, lipca, I dekada
sierpnia, III dekada sierpnia – III dekada września). Najdłużej w skali roku zasoby
bezzwrotne dostępne są na odcinku poniżej km 26,74. Jednocześnie zupełny brak rezerw
zaznacza się w odcinku źródłowym Widawy, tj. powyżej km 102,92.
Wyraźny przyrost okresów w roku hydrologicznym, kiedy notuje się brak rezerw wody
występuje przy przejściu od przepływów o gwarancji 70 na 90%. Zasoby bezzwrotne
niedostępne są od czerwca do końca października. W pozostałych miesiącach występują na
odcinku poniżej km 31,09 przez cały rok hydrologiczny, a powyżej km 100,79 notuje się brak
rezerw wody. Średnia suma długości odcinków z dostępnymi rezerwami wody w roku
hydrologicznym wynosi blisko 44 km, przy czym najdłuższy odcinek przypada na styczeń i
luty (95-100 km), a najkrótszy poza okresem absolutnego braku zasobów zwrotnych, na maj
(średnio 40 km).
W przypadku gwarancji 95-procentowej zasięg przestrzenny braku zasobów
bezzwrotnych zwiększa się o maj i dwie pierwsze dekady listopada. Wobec tego łączny okres
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niedostępności rezerw wody w całym profilu podłużnym Widawy wynosi 20 dekad.
Jednocześnie średnia suma długości odcinków z dostępnymi zasobami bezzwrotnymi w roku
hydrologicznym wynosi nieco ponad 36 km, tj. przeciętnie rezerwy istnieją na odcinku około
1/3 długości Widawy. Permanentny brak zasobów zwrotnych zaznacza się powyżej km
100,79, natomiast rezerwy utrzymują się najdłużej na odcinku poniżej km 49,92 (około 45%
roku hydrologicznego).
Zgeneralizowany

obraz

dostępności

zasobów

dyspozycyjnych

zwrotnych

i

bezzwrotnych na rzece Widawa, w ujęciu roku hydrologicznego, wg dwóch kryteriów
przepływu nienaruszalnego oraz dla czterech wartości gwarancji przedstawiono w tabelach
8.6.1 oraz 8.6.2. Widać wyraźnie, że zasoby zwrotne wody w całym profilu podłużnym rzeki,
niezależnie od kryterium przepływu nienaruszalnego i gwarancji dostępne są od trzeciej
dekady listopada do końca lutego. W przypadku kryterium hydrobiologicznego czas ten
wydłuża się o kilka dodatkowych dekad, tj. do końca maja z przerwą na początku marca i
maja. Absolutny brak zasobów zwrotnych w całym profilu podłużnym Widawy notuje się bez
przerwy od II dekady lipca do I dekady listopada (kryterium hydrobiologiczne, Gt 95%) oraz
od II dekady lipca do końca października (kryterium rybacko-wędkarskie).
W przypadków zasobów bezzwrotnych wody, nie notuje się ani dekady czy miesiąca,
dla których niezależnie od gwarancji lub kryterium przepływu nienaruszalnego istnieje
niezakłócony dostęp do rezerw wody. Niemal przez cały rok, niezależnie od Qn oraz Gt,
zasoby bezzwrotne dostępne są tylko odcinkami. Absolutny, ciągły ich brak występuje od
końca czerwca do końca września (kryterium hydrobiologiczne, Gt 95%) oraz od początku
czerwca do końca października (kryterium rybacko-wędkarskie, Gt 90 i 95%).
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Tabela 8.6.1 Zakres czasowy dostępności ZDZ 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,
a żółtym brak ZDZ w całym profilu podłużnym.
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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Tabela 8.6.2 Zakres czasowy dostępności ZDB w roku hydrologicznym wg dwóch kryteriów
przepływu nienaruszalnego dla czterech gwarancji przepływu rzeczywistego.
Kolorem zielonym oznaczono dekady, dla których zasoby bezzwrotne są dostępne w całym profilu podłużnym
rzeki (brak koloru zielonego oznacza brak takiego przypadku), a żółtym brak ZDB w całym profilu podłużnym.
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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9

Wyniki i analiza ilościowego bilansu wód podziemnych
Bilans wód podziemnych przeprowadzono dla JCWPd nr 96, która pokrywa się

powierzchniowo ze zlewnią Widawy oraz dla 3 rejonów wodno-gospodarczych znajdujących
się w obrębie zlewni Widawy (tab. 9.1 i rys. 9.1). Wartości modułowe (wartość zasobów
przeliczona na jednostkę powierzchni – m3/d/km2) otrzymane w wyniku bilansu wód
podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych posłużyły do obliczenia zasobów wód
podziemnych w obrębie powiatów oraz SCWP znajdujących się w zlewni Widawy.
Na terenie zlewni Widawy wydzielono trzy rejony wodno-gospodarcze.
Tabela 9.1 Rejony wodnogospodarcze w zlewni Widawy
Nr
rejonu

Nazwa rejonu

W-III-A

Widawa-Oleśnica Dolna

W-III-B

Widawa Środkowa

W-III-C

Widawa Górna

Rys. 9.1 Rejony wodno-gospodarcze w zlewni Widawy
Przeprowadzony bilans wód podziemnych miał za zadanie ustalić potencjalne
i gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania.
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.
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 zasobowej: „Dokumentacja hydrogeologiczna
zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych i triasowych
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rejonu niecki wrocławskiej (II etap) z uwzględnieniem GZWP” [Krawczyk i in., 1996] i
przyjętej przez KDH w dniu 16.04.1997 r. decyzją nr KDH 1/013/6019/97.
Zasoby gwarantowane z 5 i 15-letnich okresów posusznych (o gwarancji 95 i 70%)
zostały obliczone metodami hydrologicznymi, na podstawie bilansu, zgodnie z metodyką i
odniesione do zasobów dyspozycyjnych ustalonych w dokumentacji zasobowej.
Obliczenia bilansowe dla 3 rejonów wodno-gospodarczych oraz zlewni Widawy
(JCWPd nr 96) przeprowadzono na podstawie danych z wielolecia 1980 – 2010 (Tabela 9.2).
Dla każdego rejonu wodno-gospodarczego, w celu uzyskania zgodności zlewni
bilansowej (w przypadku rejonu W-III-C- zlewni cząstkowej, W-III-A i B - zlewni
różnicowej) i rejonu wodno-gospodarczego, przepływy zostały przeliczone do przekrojów
pomiarowych odpowiadających granicom rejonów wodno-gospodarczych. Dla rejonu W-IIIC jest to przekrój Michalice’, dla rejonu W-III-B przekrój Zbytowa’, dla rejonu W-III-A oraz
zlewni Widawy jest to przekrój Sołtysowice’. W przypadku zlewni różnicowych (rejony WIII-A oraz W-III-B) przepływy charakterystyczne stanowią różnicę w przepływie między
sąsiednimi wodowskazami.

Tabela 9.2 Ogólna charakterystyka rejonów wodno-gospodarczych w zlewni bilansowej
Widawy

Odpływ
podziemny
średni Qg

Rejon bilansowy

F

Symbol

Nazwa
rejonu

km

2

m /s

3

l/s/km

W-III-C

Widawa
Górna

590

1.02

W-III-B

Widawa
Środkowa

492

W-III-A

Widawa Oleśnica
Dolna

662

Zlewnia Widawy
(JCWPd nr 96)

Pobór
dopuszczalny
średnio
Przepływ
Pobór w
dobowy wg
nienaruszalny
roku
Wielolecie
wg Kostrzewy
2011
pozwoleń
Qnh
Qśr
wodno
prawnych
Qdśr
lata

m /s

3

m /d

3

m /d

1.72

1980-2010

0.56

5 469

7 347

1.28

2.61

1980-2010

0.07

7 041

14 419

1.47

2.21

1980-2010

0.14

12 284

24 184

2.16

1980-2010

Ʃ 0.76

Ʃ 24 794

Ʃ 45 951

Ʃ1 745 Ʃ 3.77

2

3
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9.1

Zasoby wód podziemnych w JCWPd

Stan ilościowy zasobów wodnych
JCWPd nr 96, wg nowego podziału na jednolite części wód podziemnych obejmuje
całą zlewnię Widawy (Rozdz. 3.8.6).
Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich
rocznych wynoszące ζ= 3,44, które wyznacza 2-letnie opóźnienie czasowe CI reakcji
hydrodynamicznej systemu wodonośnego zlewni Widawy na wymuszenia zewnętrzne
(zmiany zasilania i poboru).
Przepływ nienaruszalny (Qnh) Widawy w przekroju Sołtysowice’ (przekrój ujściowyprzeliczony z wodowskazu Sołtysowice) został obliczony w wysokości 0,763 m3/s (metodą
Kostrzewy) (Zał.tab. 9.1).
Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w kolejnych przesuwanych 2letnich odcinkach czasu inercji CI jest przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 1,76
m3/s.
Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany –
penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego zlewni Widawy w przekroju Sołtysowice’,
wyznaczone jako średnie 2-letnie przepływy podziemne, są zmienne w przedziale wartości od
1,72 do 5,92 m3/s (148 608–511 488 m3/d).
Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania (odpowiadające zasobom
dyspozycyjnym wyznaczonym na podstawie dokumentacji) w zlewni Widawy w przekroju
ujściowym o powierzchni AZB=1744,64 km2 ustalono jako gwarantowane w ilości ZDZB=3,61
m3/s (311 994 m3/d=113,9 mln m3/rok) przy module zdZB=178,83 m3/d·km2.
Rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
Bilans wodno-gospodarczy zlewni Widawy przeprowadzony dla aktualnego stanu
zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy aktualnie wynoszące
ok. 287,2 tys. m3/dobę. Wynikają one z poboru aktualnego (2011 r.), ocenionego na 9,05 mln
m3/rok =24,8 tys. m3/dobę. Bilans wodno-gospodarczy zlewni Widawy przeprowadzony dla
wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej z
pozwoleń wodnoprawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 266 tys. m3/dobę (tab. 9.3).
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Tabela 9.3 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla zlewni Widawy JWCPd nr 96
Wynik bilansu dla
Stopień
Stopień
poboru
Wynik bilansu wykorzyst
wykorzyst
dopuszczalnego
ania
stanu aktualnego
ania
średniego
zasobów
zasobów
dobowego

Zasoby

m /d

3

m /s

3

3

Zasoby dyspozycyjne
ZDdysp
(na podstawie
dokumentacji)

311 994

3.61

287 199.71 3.32

7.95

266 042.61 3.08

14.73

Zasoby odnawialne
(na podstawie
dokumentacji)

Zod

434 659

5.03

409 865.26 4.74

5.70

388 708.16 4.50

10.57

Zasoby dostępne do
zagospodarowania z
gwarancją czasową
50% (na podstawie
bilansu)

ZDg50

259 459

3.00

234 665.16 2.72

9.56

213 508.07 2.47

17.71

Zasoby odnawialne
(na podstawie
bilansu)

IECl

320 035

3.70

295 240.50 3.42

7.75

274 083.41 3.17

14.36

Zasoby dostępne do
zagospodarowania
określone z
gwarancją 70%

ZDg70

234 346

2.71

209 551.56 2.43

10.58

188 394.47 2.18

19.61

Zasoby dostępne do
zagospodarowania
określone z
gwarancją 95%

ZDg95

145 757

1.69

120 962.76 1.40

17.01

99 805.67

31.53

m /d

3

m /s

%

3

m /d

3

m /s

1.16

%
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Rys. 9.1.1 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla zlewni Widawy –
JCWPd nr 96
Wynik bilansu dla obszaru JCWPd nr 96 (cała zlewnia Widawy, rejony wodnogospodarcze W-III-A, W-III-B oraz W-III-C) wskazuje, że zasoby dyspozycyjne
wykorzystane są prawie w 8% w przypadku poboru rzeczywistego oraz prawie w 15%
w przypadku poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi (pobór średniodobowy).
W przypadku zasobów odnawialnych wykorzystanie zasobów wynosi odpowiednio 6% oraz
11%. Zasoby odnawialne policzone z bilansu są wyższe o ok. 8,0 tys. m3/d od zasobów
dyspozycyjnych ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej, są jednak o 114 tys. niższe
niż zasoby odnawialne ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej. Zasoby dostępne do
zagospodarowania z gwarancją czasową 50% wykorzystane są w 10% w przypadku poboru
aktualnego natomiast w przypadku poboru dopuszczalnego w 18%. Największe
wykorzystanie zasobów występuje w przypadku zasobów dostępnych do zagospodarowania
z gwarancją 95%. Dla poboru aktualnego wynosi ono 17% natomiast dla poboru
dopuszczalnego 32%. W przypadku zasobów dostępnych do zagospodarowania z gwarancją
70% wykorzystanie zasobów jest mniejsze i wynosi 11% dla poboru aktualnego oraz 20% dla
poboru dopuszczalnego. Zasoby dostępne do zagospodarowania oraz zasoby dyspozycyjne
ustalone

w

dokumentacji

hydrogeologicznej

uwzględniają

wielkość

przepływu
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nienaruszalnego (obliczonego metodą Kostrzewy). Rezerwy zasobów dyspozycyjnych
ustalonych w dokumentacji wynoszą 287,2 tys. m3/d dla poboru rzeczywistego oraz 266,0 tys.
m3/d dla poboru dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi. Najmniejsze rezerwy
zasobów istnieją w przypadku zasobów dostępnych do zagospodarowania z gwarancja 95%
(dla 5-lecia skrajnie posusznego) i wynoszą 120,9 tys. m3/d (pobór aktualny) oraz 99,8 tys.
m3/d (pobór dopuszczony pozwoleniami wodnoprawnymi).
Analiza wyników obliczeń przedstawiona na wykresach 9.1.2 – 9.1.5 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.
Przepływ podziemny charakteryzuje się dużą cykliczną zmiennością. Najwyższy
przepływ podziemny (odpowiadający średniemu przepływowi z minimów miesięcznych)
wystąpił w 1992 r. a najwyższy w 1999 r. Stosunek maksymalnej wartości odpływu
podziemnego do wartości minimalnej, czyli współczynnik nieregularności odpływu
podziemnego wynosi 3,44. W latach 1983-1984, 1989-1993, 2003-2006 występowały okresy,
w których przepływ podziemny był niższy od zasobów dyspozycyjnych ustalonych w
dokumentacji hydrogeologicznej. Przepływ poniżej wartości przepływu o gwarancji 95%
pojawiał się w latach 1991-1992, 2003-2004 oraz 2006 r., co świadczy o głębokich
niżówkach w tych okresach, i przepływie podziemnym niższym niż zasoby dyspozycyjne.
W warunkach ekstremalnej niżówki, a więc dla najbardziej niekorzystnego wariantu, zasoby
dostępne do zagospodarowania o gwarancji czasowej 95% odpowiadają przepływowi
o gwarancji 95% pomniejszonemu o przepływ nienaruszalny. Dla zlewni Widawy zasoby
takie wynoszą 1,69 m3/s. Do tej wartości przepływ podziemny zbliżył się tylko w 1992, nie
przekraczając go jednak. Zasoby odnawialne na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej
są wyższe niż średnia wartość infiltracji efektywnej (odpowiadająca zasobom odnawialnym)
policzona z bilansu wód o 0,56 m3/s. Przepływ nienaruszalny dla przekroju zamykającego
JCWPd wynosi 0,727 m3/s i nie został on przekroczony przez żaden przepływ
charakterystyczny w okresie 1981-2010.
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Rys. 9.1.2 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Widawie w przekroju Sołtysowice’
oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych w JCWPd nr 96
Przepływ średni roczny na rzece Widawie w przekroju Sołtysowice’ w JCWPd nr 96
kształtuje się w granicach 3,04 do 11,59 m3/s. Najniższa wartość charakterystyczna jest dla
roku 1991 (dla przepływu podziemnego najniższą wartością charakteryzował się rok 1992 –
widoczne jest więc opóźnienie reakcji systemu wodonośnego na niżówkę) natomiast
najwyższa dla roku 1987 (w przypadku wód podziemnych jest to rok 1999 co może być
opóźnioną reakcją na powódź z 1997 r. i również wysokie przepływy w 1998 r.). Pobór
dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi (średniodobowy) obniża przepływ średni o 0,44
m3/s. Jeśli uwzględni się zrzut ścieków w wysokości 0,25 poboru, wartość ta obniża się do
0,31 m3/s, a dla zrzutu w wysokości 0,75 poboru jest to wartość 0,05 m3/s. Zrzut ścieków
w wysokości 0,75 poboru praktycznie niweluje wpływ użytkowania wód podziemnych. Pobór
dopuszczalny oraz aktualny zrzut ścieków powoduje zmniejszenie przepływu o średnio 0,16
m3/s. Wpływ zagospodarowania zasobów wód podziemnych nie powoduje jednak obniżenia
przepływu średniego poniżej przepływu nienaruszalnego.
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Rys. 9.1.3 Wpływ zagospodarowania zasobów wód podziemnych w zlewni Widawy i JCWPd
nr 96 na przepływ średni roczny SQ Widawy w przekroju Sołtysowice
Najniższe przepływy roczne w JCWPd nr 96 w przekroju Sołtysowice ‘ zmieniają się
granicach 0,25 do 2,93 m3/s. Najniższy przepływ w wieloleciu 1981-2010 wystąpił w roku
1992, natomiast najwyższy w 1987 r. Przepływ podziemny, który stanowi uśrednienie
najniższych przepływów rocznych, także w roku 1992 był najniższy natomiast najwyższy był
w 1999 r., choć w 1987 r. także był na wysokim poziomie. Przepływ najniższy roczny
po uwzględnieniu bezzwrotnego użytkowania wód podziemnych w wysokości poboru
średniego dopuszczalnego obniża się średnio o 0,16 m3/s. W przypadku poboru oraz zrzutu
ścieków w wielkości 0,25 poboru obniża się minimalnie o 0,02 m3/s. Pobór dopuszczalny
oraz zrzut w wielkości 0,75 poboru powoduje, że przepływy minimalne są większe o średnio
0,24 m3/s. Można to tłumaczyć tym, że pobór dopuszczalny jest poborem teoretycznym
podobnie jak zrzut ścieków w ilości 0,75 i może się okazać że będzie większy niż minimalne
roczne wartości przepływu, które mają charakter chwilowy i ekstremalny. Przepływ
nienaruszalny był przekroczony w wyniku zagospodarowania wód podziemnych kilkakrotnie,
w 1992, 1995, 2000 (tylko pobór bezzwrotny), 2003, 2006, 2008 oraz dla 2010 r. Korekcja
poboru o zrzut w wielkości 0,75 poboru praktycznie eliminuje przekraczanie przepływu
nienaruszalnego. Na poziomie zlewni wielkości zrzutu ścieków wynosi ok. 30% poboru, stąd
w warunkach naturalnych taki poziom korekcji nie jest osiągnięty.
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Rys. 9.1.4 Wpływ maksymalnego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód
podziemnych w zlewni Widawy i JCWPD nr 96 na przepływ najniższy roczny NQ Widawy
w przekroju Sołtysowice’
Przepływ podziemny w zlewni Widawy (JCWPd nr 96) kształtuje się w przedziale
wielkości od 1,72 do 5,92 m3/s. Współczynnik zmienności przepływu podziemnego (stosunek
maksymalnego do minimalnego przepływu podziemnego) wynosi 3,44. W roku 1999
przepływ podziemny był najwyższy natomiast w 1992 r. najniższy. Najniższy przepływ
w 1992 r. jest wynikiem dużego spadku przepływu średniego rocznego w latach 1989-1991
(przepływ średni roczny spadł prawie o 74% z wartości 11,59 m3/s w 1987 r. do 3,04 m3/s
w 1991 r.). Także spadek średniego przepływu w 2003 r. spowodował obniżenie przepływu
podziemnego jeszcze w tym samym roku. Ponieważ jednak niżówka z 2003 r. była
krótkotrwała

obniżenie

przepływu

podziemnego

od

2003

r.

nie

pogłębiło

się

w przeciwieństwie do niżówki 1989-1991, która spowodowała obniżenie przepływu wód na
dwa lata. Przepływ podziemny obniżany jest najbardziej przez wpływ poboru dopuszczalnego
średniodobowego. Obniżenie to wynosi średnio 0,44 m3/s, w przypadku poboru aktualnego
obniżenie jest mniejsze i wynosi 0,24 m3/s. Zrzut ścieków w wysokości 0,75 poboru
praktycznie niweluje wpływ poboru i dla poboru aktualnego wpływ ten objawia się
obniżeniem przepływu o 0,02 m3/s natomiast dla poboru dopuszczalnego o 0,05 m3/s.
Aktualny zrzut ścieków oraz pobór rzeczywisty powoduje obniżenie przepływu podziemnego
o średnio 0,16 m3/s. Nie powoduje ono jednak obniżenia przepływu podziemnego poniżej
przepływu nienaruszalnego. Przepływ nienaruszalny nie został przekroczony także pod
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wpływem poboru bezzwrotnego dopuszczalnego, istnieją w związku z tym rezerwy zasobów
wód podziemnych na terenie zlewni Widawy.

Rys. 9.1.5 Przepływ podziemny Widawy w przekroju Sołtysowice’ skorygowany o wpływ
użytkowania wód podziemnych w zlewni Widawy i JCWPD nr 96
Deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
Deficyty zasobów wód podziemnych pojawiają się wtedy, gdy przepływ podziemny
(quasinaturalny oraz skorygowany o zagospodarowanie wód podziemnych), który jest
utożsamiany ze średnią roczną ze miesięcznych przepływów minimalnych, obniża się poniżej
przepływu nienaruszalnego. W zlewni bilansowej Widawy taka sytuacja obecnie nie
występuje oraz w okresie 1980-2010 nie wystąpiła. Obniżenia przepływów minimalnych
rocznych (niższych niż przepływ podziemny, bo nieuśrednionych) poniżej przepływu
nienaruszalnego nie można utożsamiać z deficytem zasobów wód podziemnych, ponieważ są
to wartości ekstremalne dla roku, występujące sporadycznie oraz czasowo. Przepływ
podziemny stanowi uśrednienie przepływów minimalnych i w obliczeniach bilansowych to on
decyduje o rezerwach bądź deficytach zasobów dyspozycyjnych. Na terenie zlewnie Widawy
nie występują deficyty zasobów wód podziemnych, zarówno dla użytkowania rzeczywistego
wód podziemnych jak i dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi.
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9.2

Zasoby wód podziemnych w rejonach wodno-gospodarczych

REJON WODNO-GOSPODARCZY W-III-C – WIDAWA GÓRNA
Stan ilościowy zasobów wodnych
Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich
rocznych wynoszące ζ = 3,28 wyznacza 3-letnie opóźnienie czasowe CI reakcji
hydrodynamicznej systemu wodonośnego w zlewni cząstkowej Widawy do wodowskazu
Michalice’ (odpowiadającej rejonowi wodno-gospodarczemu W-III-C) (Zał. tab. 9.2) na
wymuszenia zewnętrzne (zmiany zasilania i poboru).
Przepływ nienaruszalny (Qnh) Widawy w przekroju zamykającym rejon wodnogospodarczy W-III-C został obliczony w wysokości 0,555 m3/s i jest to wartość przeliczona z
wodowskazu Michalice odpowiadająca przepływowi nienaruszalnemu w rejonie wodnogospodarczym W-III-C.
Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w kolejnych przesuwanych 3letnich odcinkach czasu inercji CI jest przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 0,66
m3/s.
Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany –
penetracji

hydraulicznej

systemu

hydrograficznego

zlewni

Widawy

w

przekroju

zamykającym rejon wodno-gospodarczy W-III-C, wyznaczone jako średnie 3-letnie, są
zmienne w przedziale wartości od 0,80 do 1,76 m3/s (68 774 m3/d –152 064 m3/d).
Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania (odpowiadające zasobom
dyspozycyjnym wyznaczonym na podstawie dokumentacji) w rejonie wodno-gospodarczym
W-III-C Widawa Górna o powierzchni 589,8 km2 ustalono jako gwarantowane w ilości
ZDRWG=1,22 m3/s=105 471 m3/d=38,5 mln m3/rok
Rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego W-III-C przeprowadzony
dla aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy
aktualnie wynoszące ok. 100 tys. m3/dobę. Wynikają one z niewielkiego poboru aktualnego
(2011 r.), ocenionego na 2 mln m3/rok =5,5 tys. m3/dobę.
Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego W-III-C przeprowadzony
dla wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej
z pozwoleń wodno-prawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 98,1 tys. m3/dobę (tab.9.4).

156

IMS Sp. z o. o., IMGW – PIB O/Wrocław i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.
Warunki korzystania z wód zlewni Widawy

Tabela 9.4 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodnogospodarczego W-III-C Widawa Górna
Wynik bilansu dla
Stopień
Stopień
poboru
wykorzyst
Wynik bilansu wykorzyst
dopuszczalnego
Zasoby
ania
ania
stanu aktualnego
średniego
zasobów
zasobów
dobowego
3
3
3
3
3
3
m /d
m /s
m /d
m /s
%
m /d
m /s
%
Zasoby
dyspozycyjne (na
podstawie
dokumentacji)
Zasoby odnawialne
(na podstawie
dokumentacji)
Zasoby dostępne do
zagospodarowania z
gwarancją czasową
50% (na podstawie
bilansu)
Zasoby odnawialne
(na podstawie
bilansu)
Zasoby dostępne do
zagospodarowania
określone z
gwarancją 70%
Zasoby dostępne do
zagospodarowania
określone z
gwarancją 95%

ZDdysp

105 471

1.22 100 001.98 1.16

5.18

98 123.13 1.14

6.97

Zod

146 938

1.70 141 469.49 1.64

3.72

139 590.65 1.62

5.00

ZDg50

39 888

0.46

34 419.41 0.40

13.71

32 540.57 0.38

18.42

IECl

55 716

0.64

50 247.07 0.58

9.82

48 368.22 0.56

13.19

ZDg70

33 091

0.38

27 622.61 0.32

16.53

25 743.77 0.30

22.20

ZDg95

13 910

0.16

8 441.81

39.31

6 562.97

52.82

0.10

0.08

Wynik bilansu dla rejonu wodno-gospodarczego W-III-C wskazuje na niewielki
stopień

wykorzystania

zasobów

dyspozycyjnych

ustalonych

w

dokumentacji

hydrogeologicznej oraz zatwierdzonych przez Ministra Środowiska. Zasoby dyspozycyjne są
wykorzystane w nieco ponad 5% w przypadku rzeczywistego poboru oraz prawie 7%
w przypadku poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi. W przypadku zasobów
odnawialnych stopień wykorzystania zasobów zmniejsza się jeszcze bardziej i wynosi
odpowiednio 4 i 5%. Różnica między ustalonymi zasobami oraz poborem wskazuje na
dostępne rezerwy w rejonie wodno-gospodarczym. Na podstawie obliczonego bilansu wód
podziemnych otrzymano niższe wartości zasobów dyspozycyjnych oraz odnawialnych, co
powoduje że stopień wykorzystania zasobów zwiększa się. Zasoby w przypadku infiltracji
efektywnej (odpowiadającej zasobom odnawialnym) w przypadku poboru rzeczywistego
wykorzystane są w 10% natomiast w przypadku poboru dopuszczalnego w 13%.
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Rys. 9.2.1 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodnogospodarczego W-III-C

Zasoby dostępne do zagospodarowania z gwarancją czasową 50%, które można
traktować jako zasoby dyspozycyjne, są wykorzystane odpowiednio w 14 i 18%. Pobór
rzeczywisty wykorzystuje zasoby dostępne do zagospodarowania z gwarancją 70% (okres
odpowiadający 15-leciu posusznemu) w 17% natomiast dopuszczalny w 22%. W przypadku
zasobów dostępnych do zagospodarowania z gwarancją 95% (okres 5-lecia skrajnie
posusznego) wykorzystanie zasobów wynosi 39% dla poboru aktualnego oraz 53% w
przypadku poboru dopuszczalnego. W najmniej korzystnej prognozie (okres niżówki 5letniej) rezerwa zasobów wynosi 6,5 tys. m3/d natomiast biorąc pod uwagę zasoby
dyspozycyjne ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej rezerwa zasobów wynosi 98,1 tys.
m3/d. Zasoby dostępne do zagospodarowania w gwarancją czasową 50% wskazują na
istnienie rezerw w wysokości 32,5 tys. m3/d. Zasoby dostępne do zagospodarowania oraz
zasoby ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej uwzględniają wielkość przepływu
nienaruszalnego (obliczonego metodą Kostrzewy).
Analiza wyników obliczeń przedstawiona na wykresach 9.2.2 – 9.2.5 prowadzi do
szeregu wniosków odnośnie interpretacji kształtowania się dynamiki odpływu rzecznego oraz
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stanu rezerw i deficytów bilansowych w warunkach zróżnicowanego stopnia i sposobu
zagospodarowania zasobów wód podziemnych.
Przepływ podziemny zmienia się w rejonie wodno-gospodarczym W-III-C
w przedziale 0,58 m3/s w roku 2006 do 1,90 m3/s w 1999 r. W rejonie W-III-C największa
niżówka występuje w 2006 r. a nie jak w pozostałych rejonach w 1991 lub 1992 r.
Współczynnik zmienności przepływu podziemnego maksymalnego do minimalnego wynosi
3,28, jest więc najmniejszy wśród pozostałych rejonów. Przepływ podziemny jest wyższy niż
zasoby dyspozycyjne ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej tylko w 1982 r. oraz
w latach 1986-1988, 1998-1999, w pozostałym czasie jest niższy niż zasoby dyspozycyjne.
Przepływ podziemny nie obniża się poniżej przepływu nienaruszalnego równego 0,555 m3/s,
najbliżej tej wartości jest w okresie niżówki z 2006 r., kiedy przepływ podziemny wynosi
0,58 m3/s. Zasoby dostępne do zagospodarowania o gwarancji 95% są dość niskie i wynoszą
0,16 m3/s, ma to jednak związek z wysokim przepływem nienaruszalnym, który stanowi
prawie 78% przepływu o gwarancji czasowej 95%. Zasoby odnawialne na podstawie
dokumentacji są wysokie i tylko w 1999 były niższe niż przepływ podziemny. W przypadku
zasobów odnawialnych obliczonych na podstawie bilansu były one wyższe w latach 19992000 od ustalonych w dokumentacji.

Rys. 9.2.2 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Widawie w przekroju Michalice’
oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym
W-III-C
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Przepływ średni w rejonie wodno-gospodarczym W-III-C mieści się w granicach 0,913,87 m3/s. Najniższy charakterystyczny był dla roku 1990, natomiast najwyższy dla 1999.
W przypadku wód podziemnych najniższe przepływy odnoszą się do roku 2006 (wpływ
niżówki z 2003 r.) natomiast najwyższe były w 1999 r. (podobnie jak dla przepływu
średniego rocznego). Uwzględniając wpływ poboru wód podziemnych w ilości dopuszczalnej
bez zrzutu ścieków obniżenie przepływu średniego rocznego wynosi 0,1 m3/s. Dla poboru
dopuszczalnego oraz zrzutu ścieków w ilości 0,25 poboru wartość spada do 0,08 m3/s,
natomiast dla zrzutu w wysokości 0,75 poboru obniżenie wynosi 0,04 m3/s. Zrzut rzeczywisty
oraz pobór dopuszczalny powoduje obniżenie przepływu o 0,03 m3/s. Użytkowanie wód
podziemnych nie powoduje zmniejszenia średniego przepływu poniżej wartość przepływu
nienaruszalnego.

Rys. 9.2.3 Wpływ zagospodarowania zasobów wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym W-III-C na przepływ średni roczny SQ Widawy w przekroju Michalice’
Przepływy minimalne w wieloleciu 1982-2010 wynoszą od 0,1 m3/s w roku 1992 do
0,82 m3/s w roku 1987. Występują one w tych samych okresach co w rejonie wodnogospodarczym W-III-B oraz dla całej zlewni Widawy (JCWPd nr 96). Zmienność przepływu
podziemnego także wykazuje podobieństwo w całej zlewni Widawy i najniższy przepływ
podziemny wystąpił w 2006 r. (jako odpowiedź na niżówkę z 2003 r.), natomiast najwyższy
w 1999 r. (reakcja na wysokie przepływy w 1997 oraz 1998 r.). Bezzwrotne
zagospodarowanie poboru dopuszczalnego średniodobowego powoduje obniżenie przepływu
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minimalnego o 0,03 m3/s, natomiast jeśli uwzględnimy zrzut ścieków w ilości 0,25 poboru
przepływ minimalny zmniejsza się o 0,01 m3/s. W przypadku zrzutu w ilości 0,75 poboru oraz
zrzutu rzeczywistego, który na terenie rejonu W-III-C wynosi aż 87% poboru podwyższenie
minimalnego przepływu w obydwu przypadkach wynosi 0,03 m3/s. W minimalnym stopniu
powoduje to jednak podniesienie przepływu minimalnego ponad przepływ nienaruszalny,
który tylko w latach 1984-1988 oraz 1997-1999 jest wyższy niż przepływ nienaruszalny.

Rys. 9.2.4 Wpływ maksymalnego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód
podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-C na przepływ najniższy roczny w
przekroju Michalice’
Przepływ podziemny w rejonie wodno-gospodarczym W-III-C w przekroju Michalice’
zmienia się w granicach od 0,58 do 1,90 m3/s. Współczynnik zmienności przepływu
podziemnego (stosunek maksymalnego do minimalnego przepływu podziemnego) wynosi
3,28. Najniższy przepływ podziemny był w 2006 r., podobnie jak w rejonie W-III-B. Można
go wiązać z dużym obniżeniem średniego przepływu rocznego począwszy od 2000 do 2003
r., z wartości 3,87 m3/s (w 1999 r.) do 1,06 m3/s (w 2003 r.). Także spadek średniego
przepływu rocznego w 1987 spowodował obniżenie przepływu podziemnego, jednak
w mniejszej skali. Największy przepływ podziemny został odnotowany w 1999 r., wtedy gdy
odnotowano także największy przepływ średni roczny. Szybka reakcja systemu wodonośnego
i podniesienie się przepływu podziemnego w tym samym roku co podniesienie średniego
przepływu należy wiązać z tym, że praktycznie od 1995 r. średni przepływ w przekroju
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Michalice rósł, więc retencja wód podziemnych także rosła od tego okresu i podczas okresu
o najwyższych

przepływach

system

wodonośny

mógł

zareagować

natychmiast

na podwyższenie przepływu w rzece.

Rys. 9.2.5 Przepływ podziemny Widawy w przekroju Michalice’ skorygowany o wpływ
użytkowania wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-C Widawa Górna

Deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
Deficyty zasobów wód podziemnych pojawiają się wtedy, gdy przepływ podziemny
(quasinaturalny oraz skorygowany o zagospodarowanie wód podziemnych), który jest
utożsamiany ze średnią roczną ze miesięcznych przepływów minimalnych, obniża się poniżej
przepływu nienaruszalnego. W rejonie wodno-gospodarczym W-III-C, podobnie jak w całej
zlewni Widawy, taka sytuacja obecnie nie występuje oraz w okresie 1980-2010 nie wystąpiła.
Obniżenia przepływów minimalnych rocznych (niższych niż przepływ podziemny, bo
nieuśrednionych) poniżej przepływu nienaruszalnego nie można utożsamiać z deficytem
zasobów wód podziemnych, ponieważ są to wartości ekstremalne dla roku, występujące
sporadycznie oraz czasowo. Przepływ podziemny stanowi uśrednienie przepływów
minimalnych i w obliczeniach bilansowych to on decyduje o rezerwach bądź deficytach
zasobów dyspozycyjnych. Na terenie zlewnie Widawy nie występują deficyty zasobów wód
podziemnych,

zarówno

dla

użytkowania

rzeczywistego

wód

podziemnych

jak

i

dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi.
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REJON WODNO-GOSPODARCZY W-III-B – WIDAWA ŚRODKOWA
Stan ilościowy zasobów wodnych
Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich
rocznych wynoszące ζ = 5,09 wyznacza 1-roczny czas inercji CI reakcji hydrodynamicznej
systemu wodonośnego w rejonie wodno-gospodarczym W-III-B (zlewnia różnicowa Widawy
od przekroju Michalice’ do przekroju Zbytowa’) na wymuszenia zewnętrzne (zmiany
zasilania i poboru) (Zał. tab. 9.3).
Przepływ nienaruszalny (Qnh) rzeki Widawa w rejonie wodno-gospodarczym W-III-B
został obliczony w wysokości 0,07 m3/s (za H. Kostrzewą, 1977). Tak niski przepływ
nienaruszalny dla rejonu wodno-gospodarczego W-III-B wynika z metodyki prowadzonych
przeliczeń. W związku z tym, że jest to zlewnia różnicowa to przepływy charakterystyczne
oraz pochodne z nich czyli m.in. przepływ podziemny i nienaruszalny jest wynikiem różnicy
przepływu między sąsiednimi wodowskazami. Przepływ podziemny w przekroju Zbytowa’
jest sumą przepływu podziemnego dla rejonu W-III-B oraz W-III-C (przekrój Michalice’).
Podobnie jest z przepływem nienaruszalnym, który dla przekroju Zbytowa’ wynosi 0,623
natomiast dla samego rejonu wodno-gospodarczego W-III-B jest to różnica między
przepływem w przekroju Zbytowa’ a Michalice’.
Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w czasie inercji CI jest
przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 0,47 m3/s.
Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany –
penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego rejonu W-III-B w przekroju Zbytowa’,
odpowiadające ze względu na jednoroczny okres inercji przepływowi podziemnemu, są
zmienne w przedziale wartości od 0,47 do 2,39 m3/s (40 608 m3/d –206 496 m3/d).
Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania (odpowiadające zasobom
dyspozycyjnym wyznaczonym na podstawie dokumentacji) w rejonie wodno-gospodarczym
W-III-B w przekroju Zbytowa’ o powierzchni ARWG=492,54 km2 ustalono jako gwarantowane
w ilości ZDZB=1,02 m3/s (88 065 m3/d=32,1 mln m3/rok) przy module zdZB=178,8 m3/d·km2.
Rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego W-III-B przeprowadzony
dla aktualnego stanu zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy
aktualnie wynoszące ok. 81 tys. m3/dobę. Wynikają one z poboru aktualnego (2011 r.),
ocenionego na 2,57 mln m3/rok =7 tys. m3/dobę.
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Bilans wodno-gospodarczy rejonu wodno-gospodarczego W-III-B przeprowadzony
dla wykorzystania zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej
z pozwoleń wodnoprawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 73,6 tys. m3/dobę (tab. 9.5).

Tabela 9.5 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodnogospodarczego W-III-B Widawa Środkowa
Wynik bilansu dla
Stopień
Stopień
poboru
Wynik bilansu wykorzyst
wykorzyst
dopuszczalnego
stanu aktualnego
ania
ania
średniego
zasobów
zasobów
dobowego

Zasoby

m /d

3

m /s

88 066

1.02

81 024.67 0.94

8.00

73 646.22 0.85

16.37

Zasoby odnawialne
(na podstawie
Zod
dokumentacji)

122 690

1.42 115 649.14 1.34

5.74

108 270.70 1.25

11.75

Zasoby dostępne do
zagospodarowania z
gwarancją czasową ZDg50
50% (na podstawie
bilansu)

105 120

1.22

98 079.05 1.14

6.70

90 700.60 1.05

13.72

Zasoby odnawialne
(na podstawie
IECI
bilansu)

127 319

1.47 120 278.09 1.39

5.53

112 899.64 1.31

11.33

Zasoby dostępne do
zagospodarowania
ZDg70
określone z
gwarancją 70%

92 736

1.07

7.59

78 316.60 0.91

15.55

Zasoby dostępne do
zagospodarowania
ZDg95
określone z
gwarancją 95%

61 862

0.72 54 821.45

11.38

47 443.00

23.31

Zasoby
dyspozycyjne (na
podstawie
dokumentacji)

ZDdysp

3

3

m /d

3

m /s

85 695.05 0.99

0.63

%

3

m /d

3

m /s

0.55

%

Stopień wykorzystania zasobów w przypadku poboru aktualnego wynosi od 5,7% dla
zasobów odnawialnych zatwierdzonych w dokumentacji hydrogeologicznej do 11,4% dla
zasobów dostępnych do zagospodarowania z gwarancją czasowa 95% (5-lecie skrajnie
posuszne). Stopień ten zwiększa się w przypadku poboru dopuszczonego pozwoleniami
wodnoprawnymi od 11,8% dla zasobów odnawialnych do 23,3% dla zasobów dostępnych do
zagospodarowania z gwarancją czasowa 95%. Zasoby odnawialne obliczone w dokumentacji
hydrogeologicznej wynoszą 122,7 tys. m3/d i są niższe od zasobów odnawialnych
obliczonych w bilansie-odpowiadającym średniej infiltracji efektywnej o 4,63 tys. m3/d.
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Rys. 9.2.6 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodnogospodarczego W-III-B
Różnica

między

zasobami

dyspozycyjnymi

przyjętymi

z

dokumentacji

hydrogeologicznej a zasobami dostępnymi do zagospodarowania z gwarancją czasową 50%
wynosi 17,1 tys. m3/d. Największe rezerwy zasobowe istnieją dla zasobów odnawialnych
przyjętych z dokumentacji oraz obliczonych na podstawie bilansu. Dla poboru aktualnego
wynoszą one odpowiednio 115,6 tys. m3/d oraz 120,3 tys. m3/d natomiast dla poboru
dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi 108,3 oraz 112,9 tys. m3/d. Rezerwy zasobów
dyspozycyjnych,

a

więc

faktycznie

dostępnych

do

zagospodarowania,

ponieważ

uwzględniające przepływ nienaruszalny wynoszą 81 tys. m3/d dla poboru aktualnego
i zasobów przyjętych z dokumentacji bądź 73,6 tys. m3/d dla poboru dopuszczalnego
pozwoleniami wodnoprawnymi i zasobów przyjętych z dokumentacji. Jeśli weźmiemy pod
uwagę zasoby dostępne do zagospodarowania z gwarancją czasową 50% rezerwa ta wynosi
odpowiednio 98,1 oraz 90,7 tys. m3/d. Najmniej korzystne warianty związane w gwarancja 70
i 95% obniżają rezerwę zasobów do 58,7 oraz 54,8 m3/d w przypadku poboru aktualnego oraz
do 78,3 i 47,4 m3/d w przypadku poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi.
Analiza wyników obliczeń przedstawiona na wykresach 9.2.7 – 9.2.10 prowadzi do
szeregu wniosków odnośnie interpretacji kształtowania się dynamiki odpływu rzecznego oraz
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stanu rezerw i deficytów bilansowych w warunkach zróżnicowanego stopnia i sposobu
zagospodarowania zasobów wód podziemnych.
Przepływ podziemny w rejonie wodno-gospodarczym W-III-B zmienia się
w granicach 0,47-2,39 m3/s. Stosunek zmienności przepływu podziemnego wynosi 5,1.
Najniższy przepływ odnotowano w roku 1991 (rok wcześniej w stosunku do przepływu
podziemnego w przekroju Sołtysowice’), najwyższy natomiast w roku 1987, kiedy widoczny
jest bardzo wyraźnie wzrost przepływu. Zasoby odnawialne obliczone na podstawie bilansu
odpowiadają przepływowi podziemnemu powiększonemu o współczynnik Ko=1,2. Przepływ
podziemny był niższy niż zasoby dyspozycyjne o wielkości 1,02 m3/s ustalone
w dokumentacji hydrogeologicznej w roku 1984, 1991-1992 oraz 2003-2006. Zasoby
dyspozycyjne na podstawie dokumentacji są wyższe o 0,2 m3/s niż ustalone na podstawie
bilansu (średni przepływ podziemny pomniejszony o przepływ nienaruszalny). Przepływ
podziemny jest wyższy niż zasoby dostępne do zagospodarowania z gwarancja 95% oraz nie
przekracza przepływu nienaruszalnego. W latach 1986-1989, 1994-2002 oraz w 2007, 2009
i 2010 r. zasoby odnawialne obliczone w ramach bilansu były wyższe niż ustalone w ramach
dokumentacji hydrologicznej.

Rys. 9.2.7 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Widawie w przekroju Zbytowa’ oraz
zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-IIIB
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Przepływ średni w rejonie wodno-gospodarczym W-III-B mieści się w granicach 0,874,52 m3/s. Najniższy był w roku 1991 r., natomiast najwyższy w 1987 r. Dla przepływu
podziemnego najmniejsza wartość charakteryzuje również rok 1991, natomiast najwyższa
została odnotowana w 1988 (rok po najwyższym przepływie średnim). Odpowiada to
obliczonemu na podstawie bilansu czasowi inercji, który dla rejonu W-III-B wynosi 1 rok.
Bezzwrotne

wykorzystanie

wód

podziemnych

powoduje

obniżenie

przepływu

średniorocznego o 0,14 m3/s (dla poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymiśredniodobowego). Po uwzględnieniu zrzutu ścieków w wielkości 0,25 poboru obniżenie
zmniejsza się do 0,1 m3/s, natomiast gdy przyjmie się zrzut ścieków w wielkości 0,75 poboru
obniżenie przepływu praktycznie nie istnieje i wynosi 0,01 m3/s. Aktualny zrzut ścieków
obniża natomiast przepływ średnie o 0,06 m3/s. Wykorzystanie wód podziemnych
w warunkach dopuszczalnych pozwoleniami wodnoprawnymi nie obniża przepływu
średniego poniżej przepływu nienaruszalnego.

Rys. 9.2.8 Wpływ zagospodarowania zasobów wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym W-III-B na przepływ średni roczny SQ Widawy w przekroju Zbytowa’
Najniższe przepływy roczne w rejonie wodno-gospodarczym W-III-B mieszczą się
w granicach 0,08-1,11 m3/s. Najniższy przepływ charakterystyczny jest dla roku 1992,
natomiast najwyższy dla roku 1987. Najniższy przepływ w rejonie W-III-B nie przekracza
przepływu nienaruszalnego. Bezzwrotne zagospodarowanie wód podziemnych powoduje
obniżenie przepływu minimalnego rocznego o 0,02 m3/s. Biorąc pod uwagę pobór
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dopuszczalny średniodobowy oraz jego zwrot w postaci ścieków w ilości 0,75 poboru
powoduje on podniesienie przepływu nienaruszalnego o średnio 0,08 m3/s. Zrzut ścieków
rzeczywisty obniża przepływ najniższy roczny o 0,01 m3/s.

Rys. 9.2.9 Wpływ maksymalnego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód
podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-B na przepływ roczny NQ Widawy w
przekroju Zbytowa’
Przepływ podziemny w rejonie wodno-gospodarczym W-III-B mieści się w granicach
0,47-2,39 m3/s. Najniższy przepływ wystąpił w 1991 r. (reakcja systemu wodonośnego na
obniżenie średniego przepływu). Najwyższy przepływ wystąpił w 1987 (w tym samym roku
co najwyższy średni przepływ). Współczynnik zmienności przepływu podziemnego (stosunek
maksymalnego do minimalnego przepływu podziemnego) wynosi 5,1 i świadczy o szybkiej
reakcji systemu wód podziemnych na zmiany warunków hydrologicznych, która została
w bilansie określona na 1 rok. Pobór aktualny powoduje obniżenie przepływu
nienaruszalnego o 0,07 m3/s, natomiast pobór dopuszczalny średniodobowy o 0,14 m3/s. Zrzut
ścieków w wielkości 0,75 poboru niweluje praktycznie wpływ poboru i powoduje obniżenie
przepływu o wartości 0,01 m3/s. W rejonie W-III-B zrzut ścieków odpowiada w przybliżeniu
16% poboru, stąd przepływ obniżany jest o 0,06 m3/s. Zarówno pobór bezzwrotny oraz
zredukowany o zrzut ścieków nie przekracza przepływu nienaruszalnego, co świadczy
o istnieniu rezerw zasobów wód podziemnych na obszarze rejonu wodno-gospodarczego WIII-B.
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Rys. 9.2.10 Przepływ podziemny w przekroju Zbytowa’ skorygowany o wpływ użytkowania
wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-B Widawa Górna
Deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
Deficyty zasobów wód podziemnych pojawiają się wtedy, gdy przepływ podziemny
(quasinaturalny oraz skorygowany o zagospodarowanie wód podziemnych), który jest
utożsamiany ze średnią roczną ze miesięcznych przepływów minimalnych, obniża się poniżej
przepływu nienaruszalnego. W zlewni rejonie wodno-gospodarczym W-III-B, podobnie jak w
całej zlewni Widawy taka sytuacja obecnie nie występuje oraz w okresie 1980-2010 nie
wystąpiła. Obniżenia przepływów minimalnych rocznych (niższych niż przepływ podziemny,
bo nieuśrednionych) poniżej przepływu nienaruszalnego nie można utożsamiać z deficytem
zasobów wód podziemnych, ponieważ są to wartości ekstremalne dla roku, występujące
sporadycznie oraz czasowo. Przepływ podziemny stanowi uśrednienie przepływów
minimalnych i w obliczeniach bilansowych to on decyduje o rezerwach bądź deficytach
zasobów dyspozycyjnych. Na terenie zlewnie Widawy nie występują deficyty zasobów wód
podziemnych,

zarówno

dla

użytkowania

rzeczywistego

wód

podziemnych

jak

i

dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi.

REJON WODNO-GOSPODARCZY W-III-A – WIDAWA – OLEŚNICA DOLNA
Stan ilościowy zasobów wodnych
Analiza zmienności odpływu podziemnego wykazała zróżnicowanie wartości średnich
rocznych wynoszące ζ = 5,78 wyznacza 1-roczny czas inercji CI reakcji hydrodynamicznej
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systemu

wodonośnego

w

rejonie

wodno-gospodarczym

W-III-A

(Zał.

tab.

9.4)

na wymuszenia zewnętrzne (zmiany zasilania i poboru).
Przepływ nienaruszalny (Qnh) Widawy w rejonie wodno-gospodarczym W-III-A
został obliczony w wysokości 0,14 m3/s i stanowi, podobnie jak w przypadku rejonu W-III-B,
różnicę między przepływem w przekroju Sołtysowice’ a przepływem w przekroju Zbytowa’.
Najniższa wartość przepływu podziemnego średniego w czasie inercji CI który jest
przepływem podziemnym gwarantowanym QGg= 0,41 m3/s.
Zasoby odnawialne wód podziemnych znajdujących się w strefie aktywnej wymiany –
penetracji hydraulicznej systemu hydrograficznego rejonu W-III-A w przekroju Sołtysowice’,
odpowiadające ze względu na jednoroczny okres inercji przepływowi podziemnemu, są
zmienne w przedziale wartości od 0,41 do 2,37 m3/s (35 424 m3/d –204 768 m3/d).
Zasoby wód podziemnych dostępne dla zagospodarowania (odpowiadające zasobom
dyspozycyjnym wyznaczonym na podstawie dokumentacji) w rejonie W-III-A w przekroju
Sołtysowice’ o powierzchni ARWG=662,40 km2 ustalono jako gwarantowane w ilości
ZDZB=1,37 m3/s (118 457 m3/d=43,24 mln m3/rok) przy module zdZB=178,83 m3/d·km2.
Rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
Bilans wodno-gospodarczy rejonu W-III-A przeprowadzony dla aktualnego stanu
zagospodarowania zasobów wód podziemnych wykazuje rezerwy aktualnie wynoszące ok.
106,2 tys. m3/dobę. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego poboru aktualnego (2011 r.),
ocenionego na 4,48 mln m3/rok =12,3 tys. m3/dobę.
Bilans wodno-gospodarczy rejonu W-III-A przeprowadzony dla wykorzystania
zasobów wód podziemnych w wysokości dopuszczalnej średniej dobowej z pozwoleń
wodnoprawnych wykazuje rezerwy wynoszące ok. 94,3 tys. m3/dobę.
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Tabela 9.6 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodnogospodarczego W-III-A Widawa Górna\
Wynik bilansu dla
Stopień
Stopień
poboru
Wynik bilansu wykorzyst
wykorzyst
dopuszczalnego
ania
stanu aktualnego
ania
średniego
zasobów
zasobów
dobowego

Zasoby

3

3

m /d

m /s

3

m /d

3

m /s

%

3

3

m /d

m /s

%

Zasoby dyspozycyjne
(na podstawie
ZDdysp
dokumentacji)

118 458

1.37 106 173.06 1.23

10.37

94 273.25 1.09

20.42

Zasoby odnawialne
(na podstawie
dokumentacji)

Zod

165 031

1.91 152 746.62 1.77

7.44

140 846.82 1.63

14.65

Zasoby dostępne do
zagospodarowania z
gwarancją czasową
50% (na podstawie
bilansu)

ZDg50

114 509

1.33 102 224.31 1.18

10.73

90 324.50 1.05

21.12

Zasoby odnawialne
IE
(na podstawie bilansu) Cl

139 830

1.62 127 545.27 1.48

8.79

115 645.46 1.34

17.30

Zasoby dostępne do
zagospodarowania
ZDg70
określone z gwarancją
70%

99 706

1.15

12.32

75 521.30 0.87

24.26

Zasoby dostępne do
zagospodarowania
ZDg95
określone z gwarancją
95%

58 406

0.68 46 121.91

21.03

34 222.10

41.41

87 421.11 1.01

0.53

0.40

Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych dla poboru aktualnego zmienia się
od 7,4% dla zasobów odnawialnych przyjętych na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej
do 21,0% dla zasobów dostępnych do zagospodarowania z gwarancją czasową 95%. Dla
poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi wynosi od 14,7% dla zasobów
odnawialnych do 41,0% dla zasobów dostępnych do zagospodarowania z gwarancją 95%.
Zasoby odnawialne policzone w dokumentacji hydrogeologicznej są wyższe o ok. 15% od
zasobów odnawialnych odpowiadającym infiltracji efektywnej obliczonym na podstawie
bilansu. Zasoby dyspozycyjne przyjęte w dokumentacji hydrogeologicznej są natomiast
wyższe od zasobów dostępnych do zagospodarowania z gwarancją czasową 50% o ok. 3%.
Największe

rezerwy

zasobów

istnieją

dla

zasobów

odnawialnych

policzonych

w dokumentacji hydrogeologicznej i wynoszą one 152,7 tys. m3/d dla poboru aktualnego oraz
140,8 tys. m3/d dla poboru dopuszczalnego.
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Rys. 9.2.11 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodnogospodarczego W-III-A
Należy jednak pamiętać, że zasoby odnawialne przyjęte w dokumentacji nie
uwzględniają przepływu nienaruszalnego. Dla zasobów dyspozycyjnych przyjętych z
dokumentacji, które uwzględniają ten przepływ rezerwy zasobów wynoszą 106,2 tys. m3/d dla
poboru aktualnego oraz 64,3 tys. m3/d dla poboru dopuszczalnego. Najniższe rezerwy istnieją
dla zasobów dostępnych do zagospodarowania z gwarancją 95% i wynoszą one 46,1 tys. m3/d
dla poboru aktualnego oraz 34,2 tys. m3/d dla poboru dopuszczalnego. Nieco większe rezerwy
istnieją dla zasobów dostępnych do zagospodarowania z gwarancja 70% i wynoszą
odpowiednio 87,4 tys. m3/d oraz 75,5 tys. m3/d.
Analiza wyników obliczeń przedstawiona na wykresach 9.2.12 – 9.2.15 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.
Dla rejonu wodno-gospodarczego W-III-A przepływ podziemny mieści się
w granicach od 0,41 do 2,37 m3/s. Najniższy przepływ zanotowano w 1992 r., natomiast
najwyższy w latach 1998-1999. Współczynnik nieregularności odpływu podziemnego wynosi
5,78.

Przepływ

podziemny

był

niższy

od

zasobów

dyspozycyjnych

ustalonych
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w dokumentacji hydrogeologicznej o wartości 1,37 m3/s od roku 1983-1994 (bez lat 1985,
1988, 1990) oraz w latach 2003-2006 a także w 2008 r. Przepływ podziemny nie przekracza
wartości przepływu nienaruszalnego o wartości 0,14 m3/s, przekracza natomiast wartość
zasobów dostępnych do zagospodarowania o gwarancji czasowej 95% o wartości 0,68 m3/s
(przepływ o gwarancji czasowej 95% pomniejszony o wartość przepływu nienaruszalnego).
Infiltracja

efektywna

odpowiada

w

rejonie

W-III-A

odpływowi

podziemnemu

powiększonemu o współczynnik Ko przyjęty dla zlewni Widawy o wartości 1,2. Uśredniony
przepływ podziemny pomniejszony o wartość przepływu nienaruszalnego (1,33 m3/s) jest
bardzo zbliżony do wartości zasobów dyspozycyjnych obliczonych na podstawie
dokumentacji (1,37 m3/s).

Rys. 9.2.12 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Widawie w przekroju Sołtysowiec’
oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym
W-III-A
Przepływ średni w rejonie wodno-gospodarczym W-III-A wynosi od 0,96 w 1991 r.
do 4,25 m3/s w 1997 r. Zauważalne jest roczne opóźnienie obniżenia lub podniesienia
przepływu podziemnego w stosunku do przepływów średnich rocznych. Pobór aktualny
obniża przepływy średnioroczne o wartość wynoszącą średnio 0,12 m3/s. Pobór dopuszczalny
zwiększa to obniżenie prawie dwukrotnie do wartości 0,23 m3/s. W przypadku poboru
z uwzględnieniem zrzutu ścieków w wielkości 0,25 poboru obniżenie zmniejsza się do 0,08
m3/s (dla poboru aktualnego) oraz do 0,16 m3/s (dla poboru dopuszczalnego). Po
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uwzględnieniu zrzutu ścieków o wielkość 0,75 poboru zmniejszenie przepływu jest
minimalne i wynosi 0,01 m3/s oraz 0,02 m3/s dla poboru aktualnego oraz dopuszczalnego.
Rzeczywisty pobór oraz zrzut ścieków obniżają przepływ średnioroczny o 0,05 m3/s.
Wykorzystanie wód podziemnych nie powoduje obniżenie przepływu średniorocznego
poniżej przepływu nienaruszalnego.

Rys. 9.2.13 Wpływ zagospodarowania zasobów wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym W-III-A na przepływ średni roczny SQ Widawy w przekroju Sołtysowice’
Najniższe przepływy roczne w rejonie wodno-gospodarczym W-III-A wynoszą od
0,02 do 0,97 m3/s. Najniższy przepływ wystąpił w 1995 r., czego nie można skorelować
z niskim przepływem podziemnym, który w roku 1995 był tylko o 0,07 m3/s poniżej średniej,
natomiast najwyższy w 1998 r. Przepływ minimalny kilkakrotnie obniżył się poniżej
przepływu nienaruszalnego (w 1983, 1992, 1995, 2003, 2006, 2008 oraz 2010 r.) Bezzwrotne
zagospodarowanie wód podziemnych powoduje obniżenie przepływów minimalnych
o wartość średnią 0,03 (w przypadku poboru aktualnego) oraz 0,06 m3/s w przypadku poboru
dopuszczalnego

pozwoleniami

wodnoprawnymi

(średniodobowego).

Pobór

wód

podziemnych skorygowany zrzutem ścieków w wysokości 0,25 poboru powoduje minimalny
(o 0,01 m3/s) wzrost przepływu w przypadku poboru dopuszczalnego. Zrzut ścieków
w wysokości 0,75 poboru podwyższa przepływ minimalny o średnio 0,07 m3/s w przypadku
poboru aktualnego oraz 0,15 m3/s w przypadku poboru dopuszczalnego. Pobór dopuszczalny
średniodobowy skorygowany o zrzut ścieków w wielkości 0,75 poboru powoduje
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podwyższenie przepływu minimalnego rocznego powyżej przepływu nienaruszalnego. Pobór
rzeczywisty oraz zrzut ścieków rzeczywisty podwyższają minimalne przepływy o 0,04 m3/s.

Rys. 9.2.14 Wpływ maksymalnego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód
podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-C na przepływ najniższy roczny NQ
Widawy w przekroju Michalice’
Przepływ podziemny w rejonie wodno-gospodarczym W-III-A mieści się w granicach
od 0,41 w roku 1992 do 2,37 m3/s w 1998 r. Najniższy przepływ w 1992 stanowi reakcje na
obniżenie średniego przepływu w latach 1988-1991, kiedy przepływ średni obniżył się od
wartości 4,16 w 1987 r do 0,96 m3/s w 1991 r. Najwyższy przepływ podziemny w 1998 r. to
efekt najwyższego przepływu średniego w 1997 r., i rocznego opóźnienia systemu wód
podziemnych na stany wód powierzchniowych. Współczynnik zmienności przepływu
podziemnego (stosunek maksymalnego do minimalnego przepływu podziemnego) wynosi
5,78 co przekłada się na szybką reakcję systemu wód podziemnych na stany wód
powierzchniowych. Bezzwrotny pobór wód podziemnych powoduje obniżenie przepływu
podziemnego o wartości 0,12 w przypadku poboru aktualnego oraz 0,23 w przypadku poboru
dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi. Pobór skorygowany zrzutem ścieków
w wysokości 0,25 poboru powoduje, ze obniżenie przepływu podziemnego zmniejsza się
do 0,08 m3/s dla poboru aktualnego oraz 0,16 m3/s dla poboru dopuszczalnego. Zrzut ścieków
w wysokości 0,75 poboru minimalizuje praktycznie wpływ użytkowania wód podziemnych
i wynosi dla poboru aktualnego obniżenie przepływu o 0,01 m3/s natomiast dla poboru
dopuszczalnego 0,02 m3/s. Rzeczywisty pobór i zrzut ścieków powodują obniżenie przepływu
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podziemnego o średnią wartość 0,05 m3/s. Użytkowanie wód podziemnych nie powoduje
obniżenia przepływu poniżej przepływu nienaruszalnego, co świadczy o istnieniu zasobów
wód podziemnych w rejonie W-III-A.

Rys. 9.2.15 Przepływ podziemny Widawy w przekroju Sołtysowice’ skorygowany o wpływ
użytkowania wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-A Widawa Górna
Deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
Deficyty zasobów wód podziemnych pojawiają się wtedy, gdy przepływ podziemny
(quasinaturalny oraz skorygowany o zagospodarowanie wód podziemnych), który jest
utożsamiany ze średnią roczną ze miesięcznych przepływów minimalnych, obniża się poniżej
przepływu nienaruszalnego. W zlewni rejonie wodno-gospodarczym W-III-A, podobnie jak w
całej zlewni Widawy, taka sytuacja obecnie nie występuje oraz w okresie 1980-2010 nie
wystąpiła. Obniżenia przepływów minimalnych rocznych (niższych niż przepływ podziemny,
bo nieuśrednionych) poniżej przepływu nienaruszalnego nie można utożsamiać z deficytem
zasobów wód podziemnych, ponieważ są to wartości ekstremalne dla roku, występujące
sporadycznie oraz czasowo. Przepływ podziemny stanowi uśrednienie przepływów
minimalnych i w obliczeniach bilansowych to on decyduje o rezerwach bądź deficytach
zasobów dyspozycyjnych. Na terenie zlewnie Widawy nie występują deficyty zasobów wód
podziemnych,

zarówno

dla

użytkowania

rzeczywistego

wód

podziemnych

jak

i

dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi.
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9.3

Zasoby wód podziemnych w SCWP
Zlewnia Widawy podzielona jest na 5 scalonych części wód powierzchniowych. Zasoby

dyspozycyjne zależą tylko od powierzchni SCWP, ponieważ wartość modułu zasobów
dyspozycyjnych, z którego istnieje możliwość przeliczania zasobów na dowolną jednostkę
powierzchni (zarówno powiat jak i SCWP) jest stała dla całej zlewni. Zróżnicowanie między
zasobami pojawia się w przypadku zasobów o gwarancji czasowej 70 oraz 95%. Pobór wód
podziemnych w scalonej części wód nie przenosi się wprost na zmniejszenie zasobów
dostępnych do zagospodarowania w SCWP. Redukcja zasobów o użytkowanie wód
podziemnych została przeprowadzona na poziomie rejonów wodno-gospodarczych i do
analizy zasobów w SCWP zostały wzięte wartości modułowe z rejonów wodnogospodarczych a nie z poborów w obrębie SCWP.

Rys. 9.3.1 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych w scalonych częściach
wód powierzchniowych na terenie zlewni Widawy
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Tabela 9.7 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych w scalonych częściach
wód powierzchniowych na terenie zlewni Widawy dla warunków naturalnych oraz poboru
aktualnego oraz dopuszczalnego
Nazwa SCWP Procent pow. jaką
Powierzchnia
SCWP
2
[km ]
SO0305
528.87
SO0306
432.66
SO0309
429.99
SO0308
223.19
SO0307
129.48

zajmuje SCWP w
zlewni

Zdysp

Zgw70

Zgw95

WYNIK BILANSU
POBÓR AKTUALNY

WYNIK BILANSU
POBÓR DOPUSZCZALNY
3
tys. m /d

3

tys. m /d

Widawy

3

tys. m /d

ZDa50 ZDa70 ZDa95 ZDdm50 ZDdm70 ZDdm95

30%

94.6

29.7

12.5

89.7

24.8

7.6

88

23.1

5.9

25%

77.4

73.1

47.8

71.5

67.2

41.9

65.7

61.4

36.1

25%

76.9

64.7

37.9

68.9

56.7

29.9

61.2

49

22.2

13%

39.9

33.6

19.7

35.8

29.5

15.5

31.8

25.4

11.5

7%

23.2

24.4

16.3

21.3

22.5

14.4

19.4

20.6

12.5

Największą powierzchnie oraz największe zasoby w obrębie zlewni zajmuje SCWP
SO0305 Widawa od źródła do zb. Michalice. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 94,6 tys. m3/d,
natomiast zasoby o gwarancji 70% wynoszą 29,7% a dla gwarancji 95% są jeszcze niższe
i wynoszą 12,5 tys. m3/d. SCWP SO0305 zajmuje odcinek źródłowy Widawy od zbiornika
w Michalicach, dla którego otrzymano najniższe moduły zasobów o gwarancjach 70 i 95% 56 oraz 24 m3/d/km2, stąd istnieje duże zróżnicowanie między zasobami dyspozycyjnymi oraz
o gwarancjach 70 i 95%. Dla SCWP SO0305 charakterystyczny jest także niewielki pobórpomimo dużej powierzchni jaką zajmuje scalona część. Zinwentaryzowano na terenie
scalonej części 12 ujęć, o łącznym poborze 2598 m3/d. Pobór największego ujęcia na terenie
SCWP nie przekracza 30% poboru dla całej SCWP natomiast pozostałe ujęcia mają pobór
bardziej wyrównany. Aktualny pobór zmniejsza zasoby dyspozycyjne dla scalonej części do
wartości 89,7 tys. m3/d, zasoby o gwarancji występowania 70% do 24,8 tys. m3/d natomiast
o gwarancji 95% do wartości 7,6 tys. m3/d. Pobór dopuszczalny pozwoleniami
wodnoprawnymi powoduje, że zasoby dyspozycyjne wód podziemnych wynoszą 88 tys. m3/d,
zasoby o gwarancji 95% wynoszą 23,1 tys. m3/d a zasoby o gwarancji 95% wynoszą 5,9 tys.
m3/d.
Zasoby wód podziemnych w obrębie SCWP SO0306 Widawa od zb. Michalice
włącznie do Oleśnicy, zajmującego 25% zlewni Widawy wynoszą 77,4 tys. m3/d. Nieco
mniejsze są zasoby o gwarancji czasowej 70% i wynoszą one 73,1 tys. m3/d. Zasoby
o gwarancji czasowej 95% wynoszą 47,8 tys. m3/d. Większość SCWP SO0306 leży w obrębie
rejonu wodno-gospodarczego W-III-B, dla którego moduły zasobów o wspomnianych
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gwarancjach wynoszą odpowiednio 188,3 oraz 125,6 m3/d/km2. Pobór w obrębie S00306
wynosi 8203,35 m3/d i jest największy wśród pozostałych scalonych części. Ilość ujęć
na terenie SO0306 wynosi 15, wśród nich drugie pod względem wielkości poboru ujęcie
w Namysłowie. Po uwzględnieniu zagospodarowania wód podziemnych w postaci poboru
aktualnego zasoby dyspozycyjne zmniejszają się do 71,5 tys. m3/d, zasoby o gwarancji 70%
do 67,2 tys. m3/d natomiast zasoby o gwarancji 95% do 41,9 tys. m3/d. Pobór dopuszczalny
pozwoleniami wodnoprawnymi zmniejsza dodatkowo zasoby do wartości 65,7 tys. m3/d,
zasobów o gwarancji występowania 70% do 61,4 tys. m3/d oraz zasobów o gwarancji
występowania 95% do 36,1 tys. m3/d.
Scalona część wód powierzchniowych SO0309 Widawa od Oleśnicy do Odry
znajdująca się w części zachodniej obszaru oraz zajmująca podobnie jak SO0306 ok. 25%
zlewni Widawy, posiada zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w ilości 16,9 tys. m3/d.
Scalona cześć wód leży w całości w obrębie rejonu wodno-gospodarczego W-III-A, dla
którego moduł zasobów o gwarancji występowania 70% wynosi 150 m3/d/km2, jest więc
nieco niższy niż dla obszaru W-III-B natomiast moduł zasobów o gwarancji występowania
95% wynosi 160 m3/d/km2. Po przeliczeniu modułów uzyskano wielkość zasobów wynoszącą
64,7 tys. m3/d/km2 oraz 37,9 tys. m3/d. Pobór wód podziemnych na terenie scalonej części
wynosi 4902,87 m3/d a liczba ujęć wynosi 24. Największe ujęcie w Łosicach pobrało w 2011
r. 748 m3/d, co stanowi ok. 15% poboru dla scalonej części wód powierzchniowych.
Po uwzględnieniu poboru aktualnego ilość zasobów w obrębie SCWP SO0309 zmniejsza się
do 68,9 m3/d w przypadku zasobów dyspozycyjnych oraz 56,7 m3/d w przypadku zasobów
o gwarancji 70% oraz 29,9 m3/d dla zasobów o gwarancji 95%. Pobór dopuszczalny
pozwoleniami wodnoprawnymi średniodobowy zmniejsza ilość zasobów dyspozycyjnych do
61,2 tys. m3/d zasobów o gwarancji 70% do 49 tys. m3/d oraz zasobów o gwarancji 95% do
22,2 tys. m3/d.
Scalona część wód powierzchniowych SO0308 Oleśnica zajmuje północno-centralną
część zlewni Widawy. Znajduje się w całości w obrębie rejonu wodno-gospodarczego W-IIIA i zajmuje obszar 223,2 km2. Zasoby dyspozycyjne z dokumentacji hydrogeologicznej
przeliczone z modułu wynoszą 39,9 tys. m3/d. Zasoby o gwarancji 70% są nieco mniejsze
i wynoszą 33,6 tys. m3/d a zasoby o gwarancji 95% wynoszą 19,7 tys. m3/d. Na terenie SCWP
SO0308 znajduje się największe ujęcie na terenie całej zlewni Widawy-ujęcie dla miasta
Oleśnica, dla którego pobór w 2011 r. wyniósł 5329 m3/d, co stanowi 66% poboru dla SCWP.
W całej SCWP nr SO0308 pobór w 2011 r. wyniósł 7994,46 m3/d a liczba ujęć wynosi 16.
Pobór aktualny powoduje zmniejszenie zasobów dyspozycyjnych do 35,8 tys. m3/d, zasobów
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o gwarancji 70% do 29,5 tys. m3/d natomiast zasobów o gwarancji 95% do 15,5 tys. m3/d. Po
uwzględnieniu poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi zasoby dyspozycyjne
wynoszą 31,8 tys. m3/d, zasoby o gwarancji 70% wynoszą 25,5 tys. m3/d a zasoby
o gwarancji 95% wynoszą 11,5 tys. m3/d.
Scalona część wód powierzchniowych SO0307 Graniczna leżąca między Widawą
a Odrą zajmuje obszar 129,5 km2. W całości znajduje się w obrębie rejonu wodnogospodarczego W-III-B, dla którego moduł zasobów o gwarancji 70% wynosi 188 m3/d/km2,
natomiast moduł zasobów o gwarancji wystąpienia 95% wynosi 126 m3/d/km2. Zasoby
dyspozycyjne wynoszą dla SCWP SO0307 23,2 tys. m3/d, zasoby o gwarancji 70% wynoszą
24,4 tys. m3/d a zasoby o gwarancji 95% wynoszą 21,3 m3/d. Pobór z zaledwie 3 ujęć na
terenie scalonej części wód wyniósł 162,8 m3/d. Pobór aktualny zredukował zasoby
dyspozycyjne do 21,3 tys. m3/d, zasoby o gwarancji 70% do 22,5 tys. m3/d, natomiast zasoby
o gwarancji 95% do 14,4 m3/d. Pobór dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi
(średniodobowy) zmniejsza zasoby dyspozycyjne do wartości 19,4 tys. m3/d a zasoby
o gwarancjach 70 i 95% do wartości 20,6 oraz 12,5 tys. m3/d.

9.4

Zasoby wód podziemnych w powiatach leżących na obszarze zlewni Widawy
Zasoby wód podziemnych w obrębie powiatów zostały przeliczone za pomocą modułu

jednostkowego zasobów dyspozycyjnych oraz o gwarancjach czasowych 70 oraz 95%
w zależności od tego w jakim rejonie wodno-gospodarczym leży powiat. W przypadku, gdy
rejon leży w zasięgu więcej niż dwóch rejonów, moduł był określany proporcjonalnie od tego,
jaki procent powierzchni zajmuje powiat w określonym rejonie. Zasoby wód podziemnych
powiatów zależą przede wszystkim od tego, jaki procent powierzchni powiatu leży w obrębie
zlewni Widawy. Podane wartości zasobów odnoszą się tylko do zasobów wód podziemnych
znajdujących się w zlewni Widawy i dla powiatów, które leżą częściowo w obrębie innych
zlewni i nie są zasobami całkowitymi.
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Rys. 9.4.1 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych w powiatach leżących na
terenie zlewni Widawy
Tabela 9.8 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych w powiatach leżących na
terenie zlewni Widawy
Pow. jaką
WYNIK BILANSU
WYNIK BILANSU
zajmuje powiat
POBÓR
AKTUALNY
POBÓR
DOPUSZCZALNY
Zdysp Zgw70 Zgw95
w zlewni
3
3
tys. m /d
tys. m /d
2
[km ]

Nazwa
powiatu
Powierzchnia
Procent pow.
powiatu
jaką zajmuje
2
[km ]
powiat w
zlewni
oleśnicki
1045.45
namysłowski
745.47
wrocławski
1113.65
kępiński
1113.65
oławski
522.21
trzebnicki
1020.98
m. Wrocław
291.75

750.18
43%
302.62
17%
283.32
16%
189.31
11%
86.91
5%
83.41
5%
47.18
3%

3

tys. m /d

ZDa50 ZDa70 ZDa95 ZDdm50 ZDdm70 ZDdm95

134.2 104.4

63.4

123.2

93.4

52.4

113.4

83.6

42.6

54.1

30.2

17.3

50.8

26.9

14

48.7

24.7

11.9

50.7

44.4

26.7

45.6

39.3

21.6

40.6

34.3

16.7

33.9

10.6

4.5

32.1

8.9

2.7

31.5

8.3

2.1

15.5

16.4

10.9

14.3

15.1

9.7

13

13.8

8.4

14.9

12.6

7.4

13.4

11

5.8

11.9

9.5

4.3

8.4

7.1

4.2

7.6

6.2

3.3

6.7

5.4

2.4
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Największą powierzchnię w zlewni zajmuje powiat oleśnicki - 43% powierzchni, a
tylko 28% powiatu leży poza zlewnią, stąd jego zasoby są najwyższe. Dla zasobów
dyspozycyjnych jest to 134,2 tys. m3/d. Dla zasobów dostępnych do zagospodarowania o
gwarancji czasowej 70% jest to 104,4 tys. m3/d, natomiast dla gwarancji 95% zasoby są
równe 63,4 tys. m3/d. Pobór aktualny dla powiatu oleśnickiego także jest najwyższy i wynosi
11,4 tys. m3/d. Prawie połowa poboru pochodząca w sumie z 34 ujęć pochodzi z ujęcia wody
dla miasta Oleśnica. Ponad połowę mniejsze zasoby charakteryzują powiat namysłowski,
zajmujący 17% powierzchni zlewni. Zasoby dyspozycyjne wynoszą dla powiatu
namysłowskiego 54,1 tys. m3/d, natomiast o gwarancjach czasowych 70% oraz 95%
odpowiednio 30,2 tys. m3/s oraz 17,3 tys. m3/d. Pobór wód podziemnych z 7 ujęć wody
w roku 2011 wyniósł 4797 m3/d z czego aż 66% to pobór na potrzeby ujęcia wody dla
Namysłowa. Powiat wrocławski, zajmujący podobną powierzchnie w obrębie zlewni Widawy
co powiat namysłowski, posiada w związku z tym podobne zasoby dyspozycyjne. Wynoszą
one 50,7 tys. m3/d natomiast zasoby o gwarancji 70% wynoszą 44,6 a o gwarancji 95% 26,7
tys. m3/d. Tylko 25% powiatu wrocławskiego leży w obrębie zlewni Widawy. Pobór wód
podziemnych w powiecie wrocławskim jest nieco wyższy niż dla powiatu namysłowskiego
i wynosi 5475 m3/d, jest także bardziej rozproszony. Występuje tu 12 użytkowników, z czego
na użytkownika o największym poborze-ujęcie Nadolice Wielkie przypada 33% poboru.
Powiat kępiński zajmujący 11% powierzchni zlewni, oraz leżący w 31% na terenie zlewni ma
zasoby dyspozycyjne równe 33,9 tys. m3/d. Zasoby o gwarancji 70% wynoszą 10,6 tys. m3/d
natomiast o gwarancji 95% 4,5 tys. m3/d. Pobór wody podziemnej z 5 ujęć znajdujących się w
obrębie zlewni Widawy wynosi 1016 m3/d. Powiat oławski zajmuje tylko 5% zlewni
Widawy, co stanowi 17% powierzchni powiatu. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 15,5 tys. m3/d
a zasoby o gwarancji czasowej 70% 16,4 tys. m3/d. Zasoby o gwarancji czasowej 95%
wynoszą 109,2 tys. m3/d. Pobór wód podziemnych wynosi 926,37 m3/d a liczba ujęć jest
równa 4. Aż 82% poboru stanowi pobór z ujęcia w Piekarach. Powiat trzebnicki zajmujący
5% powierzchni zlewni Widawy, co stanowi 8% powierzchni powiatu, posiada zasoby
dyspozycyjne wynoszące 14,9 tys. m3/d. Zasoby o gwarancji 70% wynoszą 12,6 tys. m3/d
natomiast o gwarancji 95% wynoszą 7,4 tys. m3/d. W części powiatu znajdującej się w
obrębie zlewni Widawy zinwentaryzowano 8 użytkowników wód podziemnych o łącznym
poborze 885,27 m3/d z czego na użytkownika o największym poborze-ujęcie Psary przypada
47% poboru. Wrocław-miasto na prawach powiatu, zajmuje 3% powierzchni zlewni a 16%
miasta leży w obrębie zlewni Widawy. Zasoby dyspozycyjne dla tej części miasta wynoszą
8,4 tys. m3/d natomiast zasoby o gwarancjach 70 i 95% wynoszą 7,1 oraz 4,1 tys. m3/d. Pobór
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z 3 ujęć zlokalizowanych w obrębie zlewni wynosi 314,9 m3/d, a ujęcie dla Zakładu
Whirlpool wynosi 256,9 co stanowi 82% poboru. Na terenie zlewni Widawy znajduje się
także niewielki fragment powiatu ostrzeszowskiego. Zajmuje on jednak powierzchnie 1,7 km2
– co stanowi mniej niż 1 ‰ zlewni Widawy oraz nie znajdują się tam żadne ujęcia ani ośrodki
urbanizacyjne, stąd w analizie zasobów powiat ostrzeszowski został pominięty.

10 Wyniki i analiza jakościowego bilansu wód powierzchniowych
Bilans jakościowy rzeki Widawy został wykonany w zakresie BZT5, Nog i Pog w
dwóch wariantach: dla wartości rzeczywistych zrzutów podanych w informacji urzędów
marszałkowskich z wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i w uzasadnionych
przypadkach zweryfikowanych bezpośrednio u użytkownika, oraz dla wartości zrzutów
wpisanych do pozwoleń wodnoprawnych i podanych w rozporządzeniu 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 tylko rzekę Widawę, ponieważ jej dopływy są
niekontrolowane pod względem hydrologicznym.
Bilans jakościowy przeprowadzono w profilu podłużnym 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 (elektrownie wodne)
- przekroje zamykające zlewnie Scalonych części wód powierzchniowych (SCWP)
zgodnie z kilometrażem MPHP 2010.
Dla rzeki Widawy 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 – 2010
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
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odpływającego z przekroju, wielkość ładunku ze źródeł obszarowych i rozproszonych
pochodzącego ze zlewni różnicowej, oraz w przekrojach monitoringowych wielkości
ładunków punktowych, ładunków obszarowych i rozproszonych, i ładunków całkowitych.
Dla każdego przekroju bilansowego oszacowana została chłonność rzeki w
odniesieniu do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie z
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr
257, poz. 1545). W przypadku gdy wielkość prowadzonego ładunku 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
uwzględniono wielkości zrzutów i wartości wskaźnika BZT5 w 2009 r. i 2010 r. (użytkowanie
w latach 2009 i 2010). W przypadku gdy nie dysponowano danymi odnośnie zawartości azotu
ogólnego i fosforu ogólnego w odprowadzanych ściekach, do bilansu zawartości azotu
ogólnego i fosforu ogólnego w ściekach przyjęto wartości 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 przypadku braku danych rzeczywistych do bilansu opartego na wartościach
rzeczywistych zrzutów przyjęto dane z pozwoleń wodnoprawnych.
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 rzeki. Ponadto policzono
stężenia analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach monitoringowych jakie odpowiadałyby
tym ładunkom (wartość średnioroczna).
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.

10.1 Bilans na wartościach rzeczywistych
Danymi

wyjściowymi

do

bilansu

jakościowego

opartego

na

wartościach

rzeczywistych zrzutów były wyniki monitoringu Widawy uzyskane od Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu za lata: 2008, 2009 i 2011 w następujących
punktach monitoringowych:
- Widawa powyżej Stardomii Wierzchniej, km 98,56
- Widawa poniżej Bierutowa, km 51,02
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- Widawa, most B. Krzywoustego, km 17,08
- Widawa ujście do Odry, km 0,44.
Ponieważ Widawa nie była kontrolowana pod względem jakości w 2010 r. do bilansu
przyjęto wartości średnie stężeń z badań w 2011 r. za wyjątkiem wartości średniej fosforu
ogólnego w punktach monitoringowych na Widawie: most B. Krzywoustego i ujście do Odry,
w których po przeanalizowaniu, przyjęto wartości stężeń z badań w 2008 r. (W 2009 r.
badania prowadzone były tylko w przekroju powyżej Stradomii Wierzchniej). Założono, że
oddziaływania obszarowe zlewni i procesy samooczyszczania w wodach Widawy i jej
dopływów nie uległy zmianie w latach 2008 - 2010.
Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów w 2009 r. (materiały
pozyskane od Zamawiającego). W przypadku braku danych odnośnie wyżej wymienionych
zrzutów przeprowadzono drogą elektroniczną oraz telefoniczną ankietyzację użytkowników i
pozyskano dane z 2010 r., które wstawiono do bilansu.
Wyniki obliczeń bilansowych dla wartości rzeczywistych zestawiono w tabelach 10.1.1.,
10.1.2. i 10.1.3. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog,
Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów
ścieków można stwierdzić, że rzeka Widawa na całej swojej długości ma zdolność chłonną
dla substancji organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5, azotu ogólnego i
fosforu ogólnego.
Chłonności Widawy w zakresie BZT5 na odcinku od źródeł do ujścia Stradomki
przekracza o ok. 1/3 wartość ładunku całkowitego prowadzonego z wodami rzeki. Od ujścia
Stradomki do przekroju zrzutu ścieków z Zakładu Wodociągów i usług Kanalizacyjnych
„EKOWOD” w Namysłowie wzrasta do wartości ok. dwukrotnie większej od wielkości
ładunku całkowitego. Poniżej przekroju zrzutu ścieków w Namysłowie do przekroju zrzutu
ścieków z Oczyszczalni Ścieków dla m. Bierutów chłonność Widawy znowu maleje, niemniej
jednak przekracza o ok. 1/2 wartości ładunku całkowitego. Od przekroju zrzutu ścieków z
Oczyszczalni dla Bierutowa do ujścia Oleśnicy chłonność Widawy dalej maleje, niemniej
jednak przekracza o ok. 1/3 wartość ładunku całkowitego. Od ujścia Oleśnicy do przekroju
zrzutu ścieków z Zakładu Usług Komunalnych w Kiełczowie dalej maleje i przekracza o ok.
1/5 wartość ładunku całkowitego. Od przekroju zrzutu ścieków w Kiełczowie do ujścia do
Odry chłonność Widawy zmalała i jest na poziomie nie przekraczającym o ok. 15 % wielkość
ładunku całkowitego.
Chłonność Widawy w zakresie azotu ogólnego na odcinku od źródeł do ujścia
Stradomki wzrasta od wartości o ok. 1,8 razy do ok. 2,5 razy większej od ładunku
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całkowitego w wodzie rzecznej. Od ujścia Stradomki do przekroju zrzutu ścieków z
Oczyszczalni Ścieków dla m. Bierutów chłonność Widawy wzrasta o wartość ok. 3,3 razy do
ok. 3,6 razy przekraczającej wartość ładunku całkowitego. Na odcinku od przekroju zrzutu
ścieków z Oczyszczalni dla Bierutowa do ujścia Oleśnicy chłonność utrzymuję się miej
więcej na poziomie o ok. 3,6 razy do ok. 3,9 razy większym niż poziom ładunku całkowitego
w rzece. Od ujścia Oleśnicy do ujścia Dobrej chłonność malej, niemniej jednak przekracza o
wartość od ok. 3,9 razy do 3,1 razy wartości ładunku całkowitego. Od ujścia Dobrej do ujścia
do Odry wartość chłonności jest na poziomie o ok. 2 do 1,8 razy większa od ładunku
całkowitego prowadzonego z wodami Widawy.
Chłonność Widawy w zakresie fosforu ogólnego na odcinku od źródeł do ujścia
Stradomki kształtuje się na poziomie od wartości nieznacznie przekraczającej wielkość
ładunku w rzece do wartości przekraczającej o ok. 1/2 wartość ładunku całkowitego. Od
ujścia Stradomki do przekroju zrzutu ścieków z Zakładu Wodociągów i usług
Kanalizacyjnych „EKOWOD” w Namysłowie wzrasta do wartości o ok. 1,6 razy większej od
wartości ładunku całkowitego. Poniżej zrzutu ścieków w Namysłowie chłonność maleje i
stanowi wielkość o ok. 0,5 razy większą od ładunku całkowitego i do przekroju zrzutu
ścieków z Oczyszczalni Ścieków dla m. Bierutów chłonność Widawy utrzymuje się na miej
więcej tym samym poziomie. Poniżej przekroju zrzutu ścieków z Oczyszczalni dla Bierutowa
maleje do wartości przekraczającej wartość ładunku całkowitego o ok. 0,2 razy. Następnie
chłonność wzrasta na odcinku do przekroju zrzutu ścieków z Zakładu Gospodarki
Komunalnej Czernica (m. Dobrzykowie) do wartości przekraczającej wartość ładunku
całkowitego o ok. 0,6 razy. Poniżej zrzutu ścieków do ujścia Dobrej wielkość chłonności jest
o ok. 0,4 razy większa od ładunku całkowitego. Na odcinku od zrzutu ścieków do ujścia
Dobrej nieznacznie maleje a poniżej ujścia Dobrej chłonność maleje do wartości stanowiącej
połowę wartości ładunku całkowitego i do ujścia do Odry nie ulega wyraźnej zmianie.

10.2 Bilans na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych
Danymi

wyjściowymi

do

bilansu

opartego

na

wartościach

z

pozwoleń

wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenia BZT5, azotu
ogólnego i fosforu ogólnego w ściekach podane w pozwoleniach wodnoprawnych. W
przypadku gdy w pozwoleniu wodnoprawnym nie podano wartości dopuszczalnych stężeń dla
tych zanieczyszczeń 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).
186

IMS Sp. z o. o., IMGW – PIB O/Wrocław i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.
Warunki korzystania z wód zlewni Widawy

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 10.2.1.,
10.2.2. i 10.2.3. odpowiednio dla BZT5, Nog i Pog.
Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach z pozwoleń wodnoprawnych
można stwierdzić, że rzeka Widawa na całej swojej długości ma zdolność chłonną dla
substancji organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5, azotu ogólnego i fosforu
ogólnego.
W przypadku BZT5 Widawa wykazuje chłonność na odcinku od źródeł do ujścia
Stradomki, która przekracza o ok. 1/3 wartość ładunku całkowitego prowadzonego z wodami
rzeki. Od ujścia Stradomki do przekroju zrzutu ścieków z Oczyszczalni ścieków w m.
Dziadowa Kłoda wzrasta do wartości ok. dwukrotnie większej od wielkości ładunku
całkowitego. Poniżej zrzutu ścieków z Oczyszczalni ścieków w m. Dziadowa Kłoda wynosi
ok. 30 % wartości ładunku całkowitego. Następnie wzdłuż biegu rzeki, do przekroju zrzutu
ścieków z Zakładu Wodociągów i usług Kanalizacyjnych „EKOWOD” w Namysłowie, rośnie
do wartości przekraczającej o ok. 43 % wartość ładunku całkowitego. Poniżej zrzutu ścieków
z Namysłowa chłonność spada i stanowi około połowę wartości ładunku całkowitego rzece.
Następnie na odcinku do przekroju zrzutu ścieków z Oczyszczalni Ścieków dla m. Bierutów
chłonność Widawy utrzymuje się miej więcej na tym samym poziomie. Poniżej zrzutu
ścieków z Bierutowa chłonność spada do wartości stanowiącej ok. 35 % wartości ładunku
całkowitego i do przekroju zrzutu ścieków z Zakładu Usług Komunalnych w Kiełczowie
wzrasta do ok. 65 %. Poniżej zrzutu ścieków z Kiełczowa chłonność wynosi ok. 55 %
ładunku całkowitego i do ujścia Dobrej dalej maleje do wartości ok. 45 %. Poniżej ujścia
Dobrej chłonność jest ok. 58 % wartości ładunku całkowitego i do ujścia do Odry wzrasta do
wartości stanowiącej ok. 61 % wartości ładunku całkowitego w rzece.
Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego
ładunku całkowitego przyjmują następujące wartości:
o na stanowisku monitoringowym powyżej Stradomii Wierzchniej – 2,5 mg/l (klasa I)
o na stanowisku monitoringowym poniżej Bierutowa – 4,4 mg/l (klasa II)
o na stanowisku monitoringowym most B. Krzywoustego – 4,2 mg/l (klasa II)
o na stanowisku monitoringowym ujście do Odry – 3,7 mg/l (klasa II).
We wszystkich punktach monitoringowych wartości BZT5 nie przekraczają wartości dla II
klasy jakości wód.
187

IMS Sp. z o. o., IMGW – PIB O/Wrocław i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o.
Warunki korzystania z wód zlewni Widawy

Ładunek całkowity azotu ogólnego w każdym przekroju bilansowym wzdłuż biegu
rzeki nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego, w związku z tym istnieje
chłonność rzeki. Wielkość chłonności na odcinku od źródeł Widawy do przekroju zrzutu
ścieków z Zakładu Wodociągów i usług Kanalizacyjnych „EKOWOD” w Namysłowie
porównywalna jest do chłonności wykazanej w bilansie rzeczywistym tj. od źródeł do
przekroju zrzutu ścieków wzrasta od wartości ok. 2,8 razy do ok. 4 razy większej od ładunku
całkowitego w wodzie rzecznej. Poniżej zrzutu ścieków z Namysłowa chłonność gwałtownie
maleje do wartości 1,8 razy większej od ładunku całkowitego. Na odcinku od Namysłowa do
ujścia Dobrej chłonność nieznacznie wzrasta do wartości o ok. 2,5 razy większej od ładunku
całkowitego. Poniżej ujścia Dobrej chłonność jest nieco niższa i wynosi ok. 2 razy więcej niż
ładunek w rzece, i taka utrzymuje się do ujścia do Odry.
Obliczone stężenia azotu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych
przyjmują następujące wartości:
o na stanowisku monitoringowym powyżej Stradomii Wierzchniej – 2,38 mg/l (klasa I)
o na stanowisku monitoringowym poniżej Bierutowa – 3,61 mg/l (klasa I)
o na stanowisku monitoringowym most B. Krzywoustego – 2,82 mg/l (klasa I)
o na stanowisku monitoringowym ujście do Odry – 3,31 mg/l (klasa I).
We wszystkich punktach monitoringowych obliczone stężenie azotu ogólnego przyjmuje
wartości poniżej wartości granicznej dla I klasy jakości wód.
Ładunek fosforu ogólnego od źródeł do przekroju zrzutu ścieków z Oczyszczalni w
m. Dziadowa Kłoda kształtuje się na poziomie od wartości nieznacznie przekraczającej
wielkość ładunku w rzece do przekraczającej o ok. 1/2 wartość ładunku całkowitego. Poniżej
przekroju zrzutu ścieków chłonność stanowi ok. 30 % wartości ładunku całkowitego i do
ujścia Czarnej Widawy utrzymuje się na stałym poziomie. Poniżej ujścia Czarnej Widawy
chłonność wzrasta do wartości wyższej o ok. 16 % i do ujścia Studnicy wzrasta do wartości o
ok. 26 % przewyższającej ładunek w rzece. Poniżej ujścia Studnicy do przekroju zrzutu
ścieków z Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie
chłonność jest na poziomie dwukrotnie wyższym niż ładunek całkowity. Poniżej zrzutu
ścieków chłonność zmalała do wartości stanowiącej ok. 3 % ładunku całkowitego do ujścia
Kraszowskiej Strugi utrzymuje się na tym samym poziomie. Poniżej Kraszowskiej Strugi
wzrasta do ok. 8 % ładunku i rośnie do ok. 13 % do przekroju zrzutu ścieków z Oczyszczalni
w Bierutowie, poniżej którego znów maleje do ok. 0,7 % wartości ładunku całkowitego.
Następnie wzdłuż biegu rzeki na odcinku do ujścia Dobrej wzrasta do wartości stanowiącej
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ok. 40 % ładunku całkowitego. Poniżej ujścia Dobrej osiąga wartość stanowiącą ok. 6 %
wartości ładunku całkowitego i dalej maleje do ok. 0,2 % w przekroju ujścia do Odry.
Obliczone stężenia fosforu ogólnego (wartość średnia) w przekrojach monitoringowych
przyjmują następujące wartości:
o na stanowisku monitoringowym powyżej Stradomii Wierzchniej – 0,17 mg/l (klasa I)
o na stanowisku monitoringowym poniżej Bierutowa – 0,39 mg/l (klasa II)
o na stanowisku monitoringowym most B. Krzywoustego – 0,29 mg/l (klasa II)
o na stanowisku monitoringowym ujście do Odry – 0,40 mg/l (klasa II).
We wszystkich punktach monitoringowych obliczone stężenie fosforu ogólnego nie
przekracza wartości dla II klasy jakości wód.

10.3 Podsumowanie
Na podstawie bilansu jakościowego określono chłonność wód rzeki Widawy w dwóch
wariantach: dla wartości rzeczywistych zrzutów ścieków i dla wartości podanych w
pozwoleniach wodnoprawnych.
W wyniku bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych zrzutów oraz
opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych stwierdzono, że rzeka Widawa
wykazuje zdolność chłonną na całej swojej długości w zakresie BZT5, azotu ogólnego i
fosforu ogólnego.
W przypadku, gdyby wprowadzano do Widawy ścieki w ilościach i składach podanych w
pozwoleniach wodnoprawnych to zdolność chłonność rzeki dla fosforu ogólnego uległaby
widocznemu zmniejszeniu, szczególnie w dolnym biegu rzeki. W przypadku pozostałych
wskaźników uległa by tylko nieznacznemu obniżeniu.
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.
Oszacowany w bilansie ładunek ze źródeł obszarowych i rozproszonych w zlewni Widawy
kształtuje się na poziomie ok. 85 % ładunku całkowitego prowadzonego z wodami rzeki.
Ładunek naturalny w zlewni Widawy określony w oparciu o wyznaczone zakresy
zmienności elementów fizyczno-chemicznych pozostających w warunkach zbliżonych do
naturalnych odpowiada I klasie jakości wód w zakresie analizowanych wskaźników
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[Janeczko-Mazur, Florczyk-Gołowin, 2011]. Zakres zmienności stężeń w warunkach
zbliżonych do naturalnych dla typu 17 (od źródeł do Czarnej Widawy) wynosi:
- BZT5

0,3 – 3,0 mg O2/l (klasa I)

- azot ogólny

0,40 – 4,00 mg N/l (klasa I)

- fosfor ogólny

0,01 – 0,15 mg/l (klasa I).

Obciążenie zlewni Widawy ładunkiem azotu ogólnego pochodzącym z opadów
atmosferycznych (opad całkowity suchy i mokry) wynosi od 14, kg/ha*r do 16,92 kg/ha*r,
natomiast ładunkiem fosforu ogólnego – od 0,335 kg/ha*r – 0,990 kg/ha*r [Liana, 2011].
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 powyższym polepszenie istniejącej zdolności chłonnej rzeki, powinno przede
wszystkim wynikać z uporządkowania gospodarki wodnościekowej w zlewni oraz stosowania
wytycznych zawartych w „Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej”.

11 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,
ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Przeprowadzone analizy oddziaływań
antropogenicznych pozwoliły na zidentyfikowanie istotnych problemów w zakresie
gospodarki wodnej, m.in.:
1. presje będące wynikiem zredukowania naturalnego przepływu wskutek poboru lub
zrzutu,
2. 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,
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3. 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 Widawy 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 Widawy.
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 Widawy wykorzystując wyniki modelowania
komputerowego bilansu wodno-gospodarczego wykonanego dla 221 przekroi bilansowych w
zlewni Widawy.

11.1 Wskazania hydrologiczne ograniczeń ilościowych do warunków korzystania z wód
w zlewni Widawy
Na podstawie analizy wyników opracowanego bilansu wodno-gospodarczego dla
spełnienia głównych celów środowiskowych jakie stawia RDW dla rzeki Widawy 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 wodnoprawnych 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
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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
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 Widawy) 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.
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 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. 70% powierzchni zlewni jest użytkowana
rolniczo).
 Na potrzeby uszczegółowienia ograniczeń ilościowych do warunków korzystania
z wód w zlewni Widawy przyjęto i przygotowano zestawienie według obu wartości
Qn (wyznaczone wg kryterium Kostrzewy (hydrobiologicznego) i rybackowędkarskiego). Przy czym przepływ nienaruszalny wyznaczony metodą wędkarskorybacką 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 rybackowędkarskiego uwzględnia wymagania stawiane przez wędkarstwo, które dotyczą
utrzymania w rzekach warunków wodnych umożliwiających normalny rozwój
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
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Natura 2000 (m.in. Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego, Kumaki Dobrej, Dolina
Widawy).
 Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat rozkładu czasowego
dostępności i deficytu zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych przy
określonej gwarancji w profilu podłużnym Widawy (tab. 11.1.1 – 11.1.8).
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Tabela 11.1.1 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Widawy przy gwarancji 50%
gwarancja 50%
kryterium kilometraż
Kostrzewy cały profil
gwarancja 50%
kryterium kilometraż
rybackocały profil
wędkarskie

1

XI
2

3

1

XII
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

VII
2

3

1

VIII
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

1

XI
2

3

1

XII
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

VII
2

3

1

VIII
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

Tabela 11.1.2 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Widawy przy gwarancji 70%
gwarancja 70%
kryterium
kilometraż
Kostrzewy
cały profil

XI
2

3

1

XII
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

VII
2

3

1

VIII
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

1

XI
2

3

1

XII
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

VII
2

3

1

VIII
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

Qn wg kryterium rybacko-wędkarskiego

gwarancja 70%
kryterium
kilometraż
109.02-99.03
99.03-96.01
96.01-91.78
91.77-86.25
86.25-82.24
82.84-79.05
79.05-72.23
72.23-70.15
70.15-67.52
67.52-65.71
65.71-61.36
61.36-59.30
59.30-53.33
53.33-49.60
49.60-46.24
46.24-43.60
43.60-36.95
36.95-31.09
31.09-24.73
24.73-21.66
21.66-16.39
16.39-00.00

1
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Tabela 11.1.3 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Widawy przy gwarancji 90%
XI
2

3

1

XII
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

VII
2

3

1

VIII
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

gwarancja 90%
kryterium
kilometraż
1
109.02-99.03
99.03-96.01
96.01-91.78
91.77-86.25
86.25-82.24
82.84-79.05
79.05-72.23
72.23-70.15
70.15-67.52
67.52-65.71
65.71-61.36
61.36-59.30
59.30-53.33
53.33-49.60
49.60-46.24
46.24-43.60
43.60-36.95
36.95-31.09
31.09-24.73
24.73-21.66
21.66-16.39
16.39-00.00

XI
2

3

1

XII
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

VII
2

3

1

VIII
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

Qn wg kryterium rybacko-wędkarskiego

Qn wg Kostrzewy (hydrobiologiczne)

gwarancja 90%
kryterium
kilometraż
1
109.02-99.03
99.03-91.78
91.77-86.25
86.25-82.24
82.84-79.05
79.05-72.23
72.23-70.15
70.15-67.52
67.52-65.71
65.71-61.36
61.36-59.30
59.30-49.60
49.60-46.24
46.24-43.60
43.60-36.95
36.95-31.09
31.09-24.73
24.73-21.66
21.66-00.00
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Tabela 11.1.4 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w profilu podłużnym Widawy przy gwarancji 95%
1

XI
2

3

1

XII
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

VII
2

3

1

VIII
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

1

XI
2

3

1

XII
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

VII
2

3

1

VIII
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

Qn wg Kostrzewy (hydrobiologiczne)

gwarancja 95%
kryterium
kilometraż
109.02-99.03
99.03-96.01
96.01-91.78
91.77-86.25
86.25-82.24
82.84-79.05
79.05-72.23
72.23-70.15
70.15-67.52
67.52-65.71
65.71-61.36
61.36-59.30
59.30-53.33
53.33-49.60
49.60-46.24
46.24-43.60
43.60-36.95
36.95-31.09
31.09-24.73
24.73-21.66
21.66-16.39
16.39-00.00

Qn wg kryterium rybacko-wędkarskiego

gwarancja 95%
kryterium
kilometraż
109.02-99.03
99.03-96.01
96.01-91.78
91.77-86.25
86.25-82.24
82.84-79.05
79.05-72.23
72.23-70.15
70.15-67.52
67.52-65.71
65.71-61.36
61.36-59.30
59.30-53.33
53.33-49.60
49.60-46.24
46.24-43.60
43.60-36.95
36.95-31.09
31.09-24.73
24.73-21.66
21.66-16.39
16.39-00.00
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Tabela 11.1.5 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Widawy przy gwarancji 50%
1

XI
2

3

1

X II
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

V II
2

3

1

V III
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

1

XI
2

3

1

X II
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

V II
2

3

1

V III
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

Qn wg Kostrzewy (hydrobiologiczne)

g w a ra n c ja 5 0 %
k ryte riu m
k ilo m e tra ż
1 0 9 .0 2 -1 0 2 .9 2
1 0 2 .9 2 -9 9 .0 3
9 9 .0 3 -9 6 .0 1
9 6 .0 1 -9 1 .7 8
9 1 .7 7 -8 9 .5 3
8 9 .5 3 -8 6 .2 5
8 6 .2 5 -8 2 .2 4
8 2 .8 4 -7 9 .0 5
7 9 .0 5 -7 6 .3 7
7 6 .3 7 -7 2 .2 3
7 2 .2 3 -7 0 .1 5
7 0 .1 5 -6 7 .5 2
6 7 .5 2 -6 5 .7 1
6 5 .7 1 -6 1 .3 6
6 1 .3 6 -5 9 .3 0
5 9 .3 0 -5 3 .3 3
5 3 .3 3 -4 9 .6 0
4 9 .6 0 -4 6 .2 4
4 6 .2 4 -4 3 .6 0
4 3 .6 0 -3 6 .9 5
3 6 .9 5 -3 1 .0 9
3 1 .0 9 -2 4 .7 3
2 4 .7 3 -2 1 .6 6
2 1 .6 6 -1 6 .3 9
1 6 .3 9 -0 0 .0 0

Qn wg kryterium rybacko-wędkarskiego

g w a ra n c ja 5 0 %
k ryte riu m
k ilo m e tra ż
1 0 9 .0 2 -1 0 2 .9 2
1 0 2 .9 2 -9 9 .0 3
9 9 .0 3 -9 6 .0 1
9 6 .0 1 -9 1 .7 8
9 1 .7 7 -8 9 .5 3
8 9 .5 3 -8 6 .2 5
8 6 .2 5 -8 2 .2 4
8 2 .8 4 -7 9 .0 5
7 9 .0 5 -7 6 .3 7
7 6 .3 7 -7 2 .2 3
7 2 .2 3 -7 0 .1 5
7 0 .1 5 -6 7 .5 2
6 7 .5 2 -6 5 .7 1
6 5 .7 1 -6 1 .3 6
6 1 .3 6 -5 9 .3 0
5 9 .3 0 -5 3 .3 3
5 3 .3 3 -4 9 .6 0
4 9 .6 0 -4 6 .2 4
4 6 .2 4 -4 3 .6 0
4 3 .6 0 -3 6 .9 5
3 6 .9 5 -3 1 .0 9
3 1 .0 9 -2 4 .7 3
2 4 .7 3 -2 1 .6 6
2 1 .6 6 -1 6 .3 9
1 6 .3 9 -0 0 .0 0
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Tabela 11.1.6 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Widawy przy gwarancji 70%
1

XI
2

3

1

X II
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

V II
2

3

1

V III
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

1

XI
2

3

1

X II
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

V II
2

3

1

V III
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

Qn wg Kostrzewy (hydrobiologiczne)

g w a ra n c ja 7 0 %
k ryte riu m
k ilo m e tra ż
1 0 9 .0 2 -1 0 2 .9 2
1 0 2 .9 2 -9 9 .0 3
9 9 .0 3 -9 6 .0 1
9 6 .0 1 -9 1 .7 8
9 1 .7 7 -8 9 .5 3
8 9 .5 3 -8 6 .2 5
8 6 .2 5 -8 2 .2 4
8 2 .8 4 -7 9 .0 5
7 9 .0 5 -7 6 .3 7
7 6 .3 7 -7 2 .2 3
7 2 .2 3 -7 0 .1 5
7 0 .1 5 -6 7 .5 2
6 7 .5 2 -6 5 .7 1
6 5 .7 1 -6 1 .3 6
6 1 .3 6 -5 9 .3 0
5 9 .3 0 -5 3 .3 3
5 3 .3 3 -4 9 .6 0
4 9 .6 0 -4 6 .2 4
4 6 .2 4 -4 3 .6 0
4 3 .6 0 -3 6 .9 5
3 6 .9 5 -3 1 .0 9
3 1 .0 9 -2 4 .7 3
2 4 .7 3 -2 1 .6 6
2 1 .6 6 -1 6 .3 9
1 6 .3 9 -0 0 .0 0

Qn wg kryterium rybacko-wędkarskiego

g w a ra n c ja 7 0 %
k ryte riu m
k ilo m e tra ż
1 0 9 .0 2 -1 0 2 .9 2
1 0 2 .9 2 -9 9 .0 3
9 9 .0 3 -9 6 .0 1
9 6 .0 1 -9 1 .7 8
9 1 .7 7 -8 9 .5 3
8 9 .5 3 -8 6 .2 5
8 6 .2 5 -8 2 .2 4
8 2 .8 4 -7 9 .0 5
7 9 .0 5 -7 6 .3 7
7 6 .3 7 -7 2 .2 3
7 2 .2 3 -7 0 .1 5
7 0 .1 5 -6 7 .5 2
6 7 .5 2 -6 5 .7 1
6 5 .7 1 -6 1 .3 6
6 1 .3 6 -5 9 .3 0
5 9 .3 0 -5 3 .3 3
5 3 .3 3 -4 9 .6 0
4 9 .6 0 -4 6 .2 4
4 6 .2 4 -4 3 .6 0
4 3 .6 0 -3 6 .9 5
3 6 .9 5 -3 1 .0 9
3 1 .0 9 -2 4 .7 3
2 4 .7 3 -2 1 .6 6
2 1 .6 6 -1 6 .3 9
1 6 .3 9 -0 0 .0 0
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Tabela 11.1.7 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Widawy przy gwarancji 90%
1

XI
2

3

1

X II
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

V II
2

3

1

V III
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

1

XI
2

3

1

X II
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

V II
2

3

1

V III
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

Qn wg Kostrzewy (hydrobiologiczne)

g w a ra n c ja 9 0 %
k ryte riu m
k ilo m e tra ż
1 0 9 .0 2 -9 9 .0 3
9 9 .0 3 -9 6 .0 1
9 6 .0 1 -9 1 .7 8
9 1 .7 7 -8 6 .2 5
8 6 .2 5 -8 2 .2 4
8 2 .8 4 -7 9 .0 5
7 9 .0 5 -7 3 .8 3
7 3 .8 3 -7 2 .2 3
7 2 .2 3 -7 0 .1 5
7 0 .1 5 -6 7 .5 2
6 7 .5 2 -6 5 .7 1
6 5 .7 1 -6 1 .3 6
6 1 .3 6 -5 9 .3 0
5 9 .3 0 -5 3 .3 3
5 3 .3 3 -4 9 .6 0
4 9 .6 0 -4 6 .2 4
4 6 .2 4 -4 3 .6 0
4 3 .6 0 -3 6 .9 5
3 6 .9 5 -3 1 .0 9
3 1 .0 9 -2 4 .7 3
2 4 .7 3 -2 1 .6 6
2 1 .6 6 -1 6 .3 9
1 6 .3 9 -0 0 .0 0

Qn wg kryterium rybacko-wędkarskiego

g w a ra n c ja 9 0 %
k ryte riu m
k ilo m e tra ż
1 0 9 .0 2 -1 0 2 .9 2
1 0 2 .9 2 -9 9 .0 3
9 9 .0 3 -9 6 .0 1
9 6 .0 1 -9 1 .7 8
9 1 .7 7 -8 9 .5 3
8 9 .5 3 -8 6 .2 5
8 6 .2 5 -8 2 .2 4
8 2 .8 4 -7 9 .0 5
7 9 .0 5 -7 6 .3 7
7 6 .3 7 -7 2 .2 3
7 2 .2 3 -7 0 .1 5
7 0 .1 5 -6 7 .5 2
6 7 .5 2 -6 5 .7 1
6 5 .7 1 -6 1 .3 6
6 1 .3 6 -5 9 .3 0
5 9 .3 0 -5 3 .3 3
5 3 .3 3 -4 9 .6 0
4 9 .6 0 -4 6 .2 4
4 6 .2 4 -4 3 .6 0
4 3 .6 0 -3 6 .9 5
3 6 .9 5 -3 1 .0 9
3 1 .0 9 -2 4 .7 3
2 4 .7 3 -2 1 .6 6
2 1 .6 6 -1 6 .3 9
1 6 .3 9 -0 0 .0 0
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Tabela 11.1.8 Rozkład deficytu (kolor czerwony) zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych w profilu podłużnym Widawy przy gwarancji 95%
1

XI
2

3

1

X II
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

V II
2

3

1

VIII
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

1

XI
2

3

1

X II
2

3

1

I
2

3

1

II
2

3

1

III
2

3

1

IV
2

3

1

V
2

3

1

VI
2

3

1

V II
2

3

1

VIII
2

3

1

IX
2

3

1

X
2

3

Qn wg Kostrzewy (hydrobiologiczne)

gw arancja 95%
k ryterium
k ilom etraż
109.02-99.03
99.03-96.01
96.01-91.78
91.77-86.25
86.25-82.24
82.84-79.05
79.05-73.83
73.83-72.23
72.23-70.15
70.15-67.52
67.52-65.71
65.71-61.36
61.36-59.30
59.30-53.33
53.33-49.60
49.60-46.24
46.24-43.60
43.60-36.95
36.95-31.09
31.09-24.73
24.73-21.66
21.66-16.39
16.39-00.00

Qn wg kryterium rybacko-wędkarskiego

gw arancja 95%
k ryterium
k ilom etraż
109.02-102.92
102.92-99.03
99.03-96.01
96.01-91.78
91.77-89.53
89.53-86.25
86.25-82.24
82.84-79.05
79.05-76.37
76.37-72.23
72.23-70.15
70.15-67.52
67.52-65.71
65.71-61.36
61.36-59.30
59.30-53.33
53.33-49.60
49.60-46.24
46.24-43.60
43.60-36.95
36.95-31.09
31.09-24.73
24.73-21.66
21.66-16.39
16.39-00.00
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Zasoby dyspozycyjne zwrotne
Dostępność zasobów wodnych zwrotnych w całym profilu podłużnym Widawy
stwierdzono dla gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 50% przy przepływie
nienaruszalnym zarówno wg kryterium Kostrzewy jak i rybacko-wędkarskiego oraz dla
gwarancji 70% przy przepływie nienaruszalnym wg kryterium Kostrzewy. Natomiast przy Qn
wg kryterium rybacko-wędkarskiego dla gwarancji 70% stwierdzono deficyt wody w okresie
od drugiej dekady czerwca do drugiej dekady września (z krótkimi przerwami), na dwóch
odcinkach (40 km od źródła i 40 km do ujścia).
Najdłuższy okres deficytu wody w całym profilu podłużnym Widawy stwierdzono dla
gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 90 i 95% przy przepływie nienaruszalnym
wg kryterium rybacko-wędkarskiego. Przy gwarancji 90% zasoby dyspozycyjne zwrotne
niedostępne są od czerwca do października, natomiast przy gwarancji 95% od maja do
października.
Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne
Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o gwarancji 50%, przy Qn wg kryterium Kostrzewy
i rybacko-wędkarskiego dostępne są przez cały rok, ale tylko na odcinku poniżej 70 km. To
samo tyczy się gwarancji 70% przy Qn wg Kostrzewy.
Najdłuższy okres deficytu wody w całym profilu podłużnym Widawy stwierdzono dla
gwarancji przepływu rzeczywistego na poziomie 90 i 95% przy przepływie nienaruszalnym
wg kryterium rybacko-wędkarskiego. Przy gwarancji 90% zasoby dyspozycyjne bezzwrotne
niedostępne są od czerwca do października, a także w maju i październiku (natomiast
wyjątkiem odcinka ujściowego) natomiast przy gwarancji 95% od maja do listopada.

11.2 Wskazania hydrogeologiczne ograniczeń ilościowych do warunków korzystania z
wód podziemnych w zlewni Widawy
W oparciu o wyniki bilansu wodno-gospodarczego oraz na podstawie analizy
przeprowadzonego rozpoznania warunków występowania i eksploatacji wód podziemnych
stan ilościowy wód podziemnych zlewni Widawy został określony na dobry, co oznacza, że
zasoby dostępne do zagospodarowania są wyższe od średniego wieloletniego rzeczywistego
poboru z ujęć wód podziemnych. Wskazania hydrogeologiczne do warunków korzystania z
wód zlewni Widawy określa się następująco:
•

W zakresie monitoringu stanu ilościowego dalsze prowadzenie obserwacji w punkcie

monitoringu sieci krajowej PIG nr II/674/1 Kolonia Strzelce (gm. Dobroszyce),
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•

W zakresie kontroli stanu rezerw zasobów wód podziemnych okresowe – w cyklu 6

letnim przeprowadzanie bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w wydzielonych
rejonach wodno-gospodarczych,
•

Kontrola użytkowników ujęć pod kątem nie przekraczania dopuszczalnych poborów wód

podziemnych określonych w pozwoleniu wodno-prawnym,
•

Uwzględnienie zakazów, nakazów i ograniczeń w użytkowaniu terenu na obszarze

ochronnym zbiornika GZWP nr 322 wymienionych w „Dodatku do dokumentacji określającej
warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych
Oleśnica (GZWP nr 322)”.

11.3 Wskazania dotyczące jakości wód powierzchniowych do warunków korzystania z
wód w zlewni Widawy
W oparciu o wyniki bilansu jakościowego przeprowadzanego na rzece Widawie
stwierdzono, że nie ma podstaw do nakładania ograniczeń w warunkach korzystania z wód.

12 Wnioski i określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w
korzystaniu z wód, jako założeń do projektu aktu prawa miejscowego
warunków korzystania z wód zlewni Widawy
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
Widawy 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 203
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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
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

Widawy)

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;
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- 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
analizowanej rzeki 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. 11.1.1 – 11.1.8).
Stan ilościowy wód podziemnych zlewni Widawy został określony jako dobry, co
pozwala zminimalizować ograniczenia w korzystaniu z wód tylko do ustaleń zawartych
w „Dodatku do dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia
obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Oleśnica (GZWP nr 322)” (zgodnie z art.
115 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Wodne Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 tekst jednolity) oraz do
wskazań hydrogeologicznych wymienionych w Rozdz. 11.2.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 322 Oleśnica zajmuje powierzchnię
F=262,2 km2, z ukształtowaną strukturą osadniczą i określonym zagospodarowaniem terenu.
Dla potrzeb praktycznego wyznaczenia i oznakowania granicy obszaru ochronnego w terenie,
poprowadzono go po drogach, linii kolejowej oraz innych elementach topograficznych,
łatwych do identyfikacji w terenie, i tak wyznaczony obszar ochronny ma powierzchnię
161,6 km2, co stanowi 61,5% obszaru zbiornika GZWP. Poza proponowanym obszarem
ochronnym znalazło się miasto Oleśnica oraz duża miejscowość Dobroszyce. Prowadzona
dotychczas działalność gospodarcza na obszarze zbiornika nie wpłynęła negatywnie na
jakość, ani ilość wód podziemnych, co wskazuje na zachowanie zasad zrównoważonego
rozwoju na omawianym obszarze. Konieczność zapewnienia w dalszej perspektywie dobrego
stanu wód wymaga prowadzenia działań proekologicznych, wskazane jest wprowadzenie
zróżnicowanych i rozłożonych w czasie działań prewencyjnych w zakresie ochrony jakości
oraz ilości wód podziemnych na obszarze zbiornika, które szczegółowo wymieniono
w Dodatku do dokumentacji [Kieńć, 2011] oraz przytoczono w Zał. 11-12.
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Rys. 3.6.10. Rozkład wartości WQm w przekroju wodowskazowym SołtysowiceKrzyżanowice w roku hydrologicznym (wielolecie referencyjne: 1981-2010)
Rys. 3.6.11. Mapa hydrograficzna zlewni rzeki Widawa
Rys. 3.7.1. Jednolite części wód w zlewni Widawy
Rys. 3.8.2.1. Główne użytkowe poziomy wodonośne (GUPW) na obszarze zlewni Widawy,
na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000
Rys. 3.8.4.1. Głównie zbiorniki wód podziemnych w obrębie zlewni Widawy
Rys. 3.8.5.1 Schematyczny przekrój hydrogeologiczny przez JCWPd
Rys. 5.1.1. Rozkład procentowy użytkowników (pobory) w całkowitej zlewni Widawy
Rys. 5.1.2. Rozkład procentowy użytkowników (zrzuty) w całkowitej zlewni Widawy
Rys. 5.2.1. Pobór rzeczywisty oraz dopuszczalny w rejonach wodno-gospodarczych zlewni
Widawy
Rys. 5.2.2. Rozmieszczenie przestrzenne użytkowników wód podziemnych w zlewni Widawy
Rys. 8.3.1. Przepływy nienaruszalne rzeki Widawy w przekroju wodowskazowym Michalice
Rys. 8.3.2. Przepływy nienaruszalne rzeki Widawy w przekroju wodowskazowym Namysłów
Rys. 8.3.3. Przepływy nienaruszalne rzeki Widawy w przekroju wodowskazowym Zbytowa
Rys. 8.3.4. Przepływy nienaruszalne rzeki Widawy w przekroju wodowskazowym
Krzyżanowice
Rys. 9.1 Rejony wodno-gospodarcze w zlewni Widawy
Rys. 9.1.1 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla zlewni Widawy –
JCWPd nr 96
Rys. 9.1.2 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Widawie w przekroju Sołtysowice’
oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych w JCWPd nr 96
Rys. 9.1.3 Wpływ zagospodarowania zasobów wód podziemnych w zlewni Widawy i JCWPd
nr 96 na przepływ średni roczny SQ Widawy w przekroju Sołtysowice’
Rys. 9.1.4 Wpływ maksymalnego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód
podziemnych w zlewni Widawy i JCWPD nr 96 na przepływ najniższy roczny NQ Widawy
w przekroju Sołtysowice’
Rys. 9.1.5 Przepływ podziemny Widawy w przekroju Sołtysowice’ skorygowany o wpływ
użytkowania wód podziemnych w zlewni Widawy i JCWPD nr 96
Rys. 9.2.1 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodnogospodarczego W-III-C
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Rys. 9.2.2 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Widawie w przekroju Michalice’
oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym
W-III-C
Rys. 9.2.3 Wpływ zagospodarowania zasobów wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym W-III-C na przepływ średni roczny SQ Widawy w przekroju Michalice’
Rys. 9.2.4 Wpływ maksymalnego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód
podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-C na przepływ najniższy roczny w
przekroju Michalice’
Rys. 9.2.5 Przepływ podziemny Widawy w przekroju Michalice’ skorygowany o wpływ
użytkowania wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-C Widawa Górna
Rys. 9.2.6 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodnogospodarczego W-III-B
Rys. 9.2.7 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Widawie w przekroju Zbytowa’ oraz
zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-IIIB
Rys. 9.2.8 Wpływ zagospodarowania zasobów wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym W-III-B na przepływ średni roczny SQ Widawy w przekroju Zbytowa’
Rys. 9.2.9 Wpływ maksymalnego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód
podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-B na przepływ roczny NQ Widawy w
przekroju Zbytowa’
Rys. 9.2.10 Przepływ podziemny w przekroju Zbytowa’ skorygowany o wpływ użytkowania
wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-B Widawa Górna
Rys. 9.2.11 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych dla rejonu wodnogospodarczego W-III-A
Rys. 9.2.12 Przepływ pochodzenia podziemnego na rzece Widawie w przekroju Sołtysowiec’
oraz zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym
W-III-A
Rys. 9.2.13 Wpływ zagospodarowania zasobów wód podziemnych w rejonie wodnogospodarczym W-III-A na przepływ średni roczny SQ Widawy w przekroju Sołtysowice’
Rys. 9.2.14 Wpływ maksymalnego dopuszczalnego zagospodarowania zasobów wód
podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-C na przepływ najniższy roczny NQ
Widawy w przekroju Michalice’
Rys. 9.2.15 Przepływ podziemny Widawy w przekroju Sołtysowice’ skorygowany o wpływ
użytkowania wód podziemnych w rejonie wodno-gospodarczym W-III-A Widawa Górna
Rys. 9.3.1 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych w scalonych częściach
wód powierzchniowych na terenie zlewni Widawy
Rys. 9.4.1 Stan wykorzystania i rezerw zasobów wód podziemnych w powiatach leżących na
terenie zlewni Widawy
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Spis rysunków w załączniku:
Rys. 2.1 Schemat SCWP SO0305 Widawa od źródła do zbiornika Michalice
Rys. 2.2 Schemat SCWP SO0306 Widawa od zbiornika Michalice włącznie do Oleśnicy
Rys. 2.3 Schemat SCWP SO0307 Graniczna
Rys. 2.4 Schemat SCWP SO0308 Oleśnica
Rys. 2.5 Schemat SCWP SO0309 Widawa od Oleśnicy do Odry

Załączniki:
Zał. 7.1 Bilans wodny – Program do symulacji jakościowej i ilociowiej rozdziału zasobów
wód. Instrukcja obsługi.
Zał. 9.1 Mapa zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, ich wykorzystania oraz stanu
rezerw.
Zał. 11-12 Ustalenia zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki
hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych.
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