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WSTĘP 

Zlewnia Nysy Łużyckiej poddawana jest silnej antropopresji. Wynika to co 

najmniej z dwóch powodów. Przede wszystkim rzeka Nysa Łużycka jest ciekiem 

transgranicznym. Zasoby zlewni użytkowane są przez trzy państwa: Rzeczpospolitą 

Polską, Niemiecką Republikę Federalną oraz Republikę Czeską. Poza tym jest to obszar 

bardzo zasobny w pokłady węgla brunatnego, którego eksploatacja prowadzi do 

znaczących zmian w środowisku geograficznym, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. 

W opracowaniu pt. Przepływ ekohydrologiczny jako podstawa wyznaczenia 

nienaruszalnego Nysy Łużyckiej. Etap I: Analiza aktualnego i planowanego wykorzystania 

zasobów Nysy Łużyckiej omówiono działalność elektrowni wodnych oraz użytkowników 

zlewni, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, które mają lub będą miały w 

przyszłości istotny wpływ na dystrybucję oraz zmienność w czasie zasobów wodnych w 

zlewni. Wskazano na związek pracy elektrowni wodnych z przepływem rzecznym, skalę 

presji środowiskowych wynikających zarówno z działalności użytkowników 

przemysłowych, szczególnie górniczych, jak i komunalnych zabezpieczających potrzeby 

bytowe mieszkańców oraz rolniczych (stawy rybackie). 
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Analiza pracy i potrzeb elektrowni wodnych usytuowanych 
po obu stronach Nysy Łużyckiej pod kątem określenia dla 
nich wartości przepływu nienaruszalnego 

 
Elektrownie wodne stanowią ważny element środowiska geograficznego zlewni 

Nysy Łużyckiej. W profilu rzeki działa ich blisko 20. Zlokalizowane są wzdłuż 

środkowego i dolnego odcinka rzeki (od Zgorzelca/ Goerlitz w dół rzeki) (rys. 1) Są to 

obiekty przepływowe, małospadowe, zaliczane do MEW (Małe Elektrownie Wodne). 

Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wodnych na Nysie Łużyckiej sięga 

kilkunastu tysięcy kW. Większość obiektów powstała na początku XX wieku, choć od 

tego czasu przeszły znaczące modernizacje. 

Pracę elektrowni wodnych scharakteryzowano w oparciu o: 

• średnie wartości miesięcznych przepływów zanotowanych w profilach 

elektrowni wodnych po polskiej stronie Nysy Łużyckiej, 

• wartości charakterystyczne roczne (maksimum, średnia, minimum), 

• liczbę dni pracy elektrowni wodnych. 

Analizą objęto lata 2004-2013. Stwierdzono, że elektrownie wodne pracowały 

przeważnie stabilnie. Wyraźny spadek przepływu w profilu elektrowni odnotował 

jedynie zakład Zielisko. Poza tym większe wahania pojawiały się w latach, w których 

wystąpiła powódź. Tak było przede wszystkim w roku 2010. Wskutek przejścia fali 

powodziowej niektóre obiekty zostały podtopione (Sobolice, Przysieka) i tym samym 

czasowo wyłączone z eksploatacji. Liczba dni pracy elektrowni wodnych wyraźnie 

wskazuje na wyjątkowość roku 2010 na tle rozpatrywanego okresu. Jakkolwiek w 

większości przypadków elektrownie wykorzystywały ponad 90% dni w roku na 

produkcję energii elektrycznej, tak w roku 2010 odsetek ten zmniejszył się na ogół do 

60-70%. 

 Większość elektrowni wodnych na Nysie Łużyckiej cechuje się przełykiem 

instalowanym na poziomie 20-30 m3/s. Wyraźnie niższe posiadają obiekty niemieckie w 

Goerlitz. Z kolei średnie miesięczne przepływy notowane przez elektrownie nie 

przekraczają przeważnie wartości 20 m3/s, stąd w przypadku obiektów o wysokich 

wartościach przełyku instalowanego (m.in. Przysieka, Zielisko, Zasieki) można mówić o 

swego rodzaju niedoborze przepływu w stosunku do możliwości technicznych 
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elektrowni (rys. 2). Warto przy tym nadmienić, że średni przełyk instalowany polskich 

elektrowni wodnych na Nysie Łużyckiej sięga około 28 m3/s, natomiast niemieckich 

około 19 m3/s. W kontekście średniego rocznego przepływu w wieloleciu (SSQ) na 

odcinku od Zgorzelca do Gubina, na którym zlokalizowano elektrownie wodne, 

wynoszącego około 22 m3/s, możliwości osiągania większej mocy względnej wydają się 

wyższe w obiektach po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej.

Rys. 1. Hydrogram średnich miesi

Z punktu widzenia elektrowni wodnych istotne znaczenie mają duże pobory 

wody, w przypadku zlewni Nysy Łużyckiej prowadzone na potrzeby rekultywacji 

terenów górniczych. W latach 2004

poeksploatacyjne Berzdorf w celu utworzenia rekreacyjnego zbiornika wodnego. Z 

przyczyn technicznych i hydrologicznych pobór z Nysy Łużyckiej wstrzymano z końcem 

roku 2010 kontynuując pobór z rzeki Pliessnitz i korzystając z zasobów własnych zlewni 

jeziornej. W okresie realnego poboru (2004

Nysie Łużyckiej sięgało nawet 10 m3/s (wartość chwilowa), choć przeciętnie wynosiła 

kilka m3/s w czasie hydrologicznej zimy i przeważnie kilkaset l/s w czasie 

hydrologicznego lata. Wspomniany pobór obniżył nieznacznie wartości przepływu 

notowane w profilach elektrowni wodnych, a tym samym mógł wpłynąć na wielkości 

produkcji energii elektrycznej. 
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. Warto przy tym nadmienić, że średni przełyk instalowany polskich 

elektrowni wodnych na Nysie Łużyckiej sięga około 28 m3/s, natomiast niemieckich 

9 m3/s. W kontekście średniego rocznego przepływu w wieloleciu (SSQ) na 

o Gubina, na którym zlokalizowano elektrownie wodne, 

/s, możliwości osiągania większej mocy względnej wydają się 

wyższe w obiektach po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej. 

rednich miesięcznych przepływów w profilu EW Przysieka w latach 2004

 

Z punktu widzenia elektrowni wodnych istotne znaczenie mają duże pobory 

wody, w przypadku zlewni Nysy Łużyckiej prowadzone na potrzeby rekultywacji 

terenów górniczych. W latach 2004-2013 strona niemiecka zalewała wyrobisko

poeksploatacyjne Berzdorf w celu utworzenia rekreacyjnego zbiornika wodnego. Z 

przyczyn technicznych i hydrologicznych pobór z Nysy Łużyckiej wstrzymano z końcem 

roku 2010 kontynuując pobór z rzeki Pliessnitz i korzystając z zasobów własnych zlewni 

nej. W okresie realnego poboru (2004-2010) obniżenie wielkości przepływu w 

Nysie Łużyckiej sięgało nawet 10 m3/s (wartość chwilowa), choć przeciętnie wynosiła 

kilka m3/s w czasie hydrologicznej zimy i przeważnie kilkaset l/s w czasie 

Wspomniany pobór obniżył nieznacznie wartości przepływu 

notowane w profilach elektrowni wodnych, a tym samym mógł wpłynąć na wielkości 

produkcji energii elektrycznej.  

5 

. Warto przy tym nadmienić, że średni przełyk instalowany polskich 

elektrowni wodnych na Nysie Łużyckiej sięga około 28 m3/s, natomiast niemieckich 

9 m3/s. W kontekście średniego rocznego przepływu w wieloleciu (SSQ) na 

o Gubina, na którym zlokalizowano elektrownie wodne, 

/s, możliwości osiągania większej mocy względnej wydają się 

 
EW Przysieka w latach 2004-2013 

Z punktu widzenia elektrowni wodnych istotne znaczenie mają duże pobory 

wody, w przypadku zlewni Nysy Łużyckiej prowadzone na potrzeby rekultywacji 

2013 strona niemiecka zalewała wyrobisko 

poeksploatacyjne Berzdorf w celu utworzenia rekreacyjnego zbiornika wodnego. Z 

przyczyn technicznych i hydrologicznych pobór z Nysy Łużyckiej wstrzymano z końcem 

roku 2010 kontynuując pobór z rzeki Pliessnitz i korzystając z zasobów własnych zlewni 

2010) obniżenie wielkości przepływu w 

Nysie Łużyckiej sięgało nawet 10 m3/s (wartość chwilowa), choć przeciętnie wynosiła 

kilka m3/s w czasie hydrologicznej zimy i przeważnie kilkaset l/s w czasie 

Wspomniany pobór obniżył nieznacznie wartości przepływu 

notowane w profilach elektrowni wodnych, a tym samym mógł wpłynąć na wielkości 
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Rys. 2. Lokalizacja elektrowni wodnych na Nysie ŁuŜyckiej 
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Analiza działalności odkrywkowych kopalń węgla 
brunatnego i ich wpływu na kształtowanie się zasobów 
wodnych 
 

Górnictwo węgla brunatnego w największym stopniu zniekształca na warunki 

hydrologiczne w zlewni Nysy Łużyckiej. Wpływa zarówno wody powierzchniowe, jak i 

podziemne. Analiza ich działalności jest o tyle ważna, że trwa od kilkudziesięciu lat, a 

więc utrwaliła się w środowisku geograficznym zlewni oraz dlatego, że będzie miała 

znaczenie dla bilansu wodnogospodarczego zlewni kolejne dziesiątki lat. Z tego powodu 

oraz w związku ze skalą presji na środowisko, działalność górnicza musi być brana pod 

uwagę przy rozpoznawaniu oraz ilościowym i jakościowym określaniu stanu zasobów 

wodnych w zlewni Nysy Łużyckiej. 

 

Rys. 3. Lokalizacja kompleksu „Turów” w rejonie transgranicznym zlewni Nysy ŁuŜyckiej 

 

W opracowaniu wskazano na dysproporcje w zakresie liczebności kopalń 

odkrywkowych na terenie zlewni. Po stronie polskiej funkcjonuje jeden duży kompleks 

górniczy obejmujący zarówno kopalnię, jak i elektrownię (KWB „Turów” i Elektrownia 

„Turów”) (rys. 3). Z kolei po stronie niemieckiej działają kombinaty: Riechwalde, 

Nochten, czy Jaenschwalde (rys. 4). 
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Rys. 4. Lokalizacja posterunku wód podziemnych Strzegów i Sadarzewice w tle kompleksu „Jaenschwalde” 

 

Na przykładzie kopalni i elektrowni „Turów” stwierdzono duży wpływ ich 

działalności na wody powierzchniowej oraz podziemne. Głównym odbiornikiem 

ścieków kopalnianych jest Miedzianka, do której bezpośrednio, czy też pośrednio za 

pomocą dopływów, trafia blisko 1 m3/s., z tego ponad połowa powyżej profilu 

wodowskazowego IMGW-PIB w Bogatyni. Wprost do Miedzianki trafia w skali roku i w 

porównaniu z jej dopływami niewiele wód pokopalnianych – przeważnie kilkanaście 

procent. Zdecydowanie najwięcej trafia ich za pośrednictwem Potoku Ślad 

(średniorocznie ponad 0,40 m3/s). Z kolei zrzuty z elektrowni „Turów” trafiają głównie 

do Potoku Ochota, chociaż różnica w stosunku do Miedzianki jest dużo mniejsza niż w 

przypadku Potoku Ślad. Jednocześnie KWB „Turów” wprowadza znacznie więcej 

ścieków do zlewni Miedzianki, niż elektrownia wykazując stopniowy wzrost z roku na 

roku, w przeciwieństwie do elektrowni „Turów” (rys. 5). W związku ze zrzutem ścieków 

przez kopalnię i elektrownię, do zlewni Miedzianki, zmianie ulegają zasoby wodne samej 

Nysy Łużyckiej. Wpływa na to także odprowadzanie wód pokopalnianych korytem 

Nowej Biedrzychówki, którą do Nys Łużyckiej w 2013 roku trafiło ponad 0,30 m3/s. 
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Rys. 5. Zmiany wielkości zrzutu ś

 

Poza zrzutami, ważną rolę odgrywają pobory wody realizowane przez 

elektrownię. Pobór prowadzo

średnim rocznym na poziomie ponad 0,65 m

sezonowych. Dłuższy okres wyraźnie mniejszego poboru oraz wyraźnych wahań z 

miesiąca na miesiąc odnotowano po powodzi w 

2011roku.  

Ważny wpływ na zasoby wodne zlewni Nysy Łużyckiej miało zalewanie 

wyrobiska poeksploatacyjnego Berzdorf. W ujęciu wieloletnim ubytek przepływu w 

profilu wodowskazowym Zgorzelec wyniósł około 10%. Pobór realizowany

sposób nieciągły. Zmniejszony przepływ w Nysie Łużyckiej notowano na ogół przez 115 

dni w roku, głównie w czasie hydrologicznej zimy. Przeciętna redukcja przepływu w dni 

objęte poborem wynosiła około 2 m

Swój wpływ na zasoby wodne mają też niemieckie kopalnie, w tym Jaenschwalde, 

które m.in. za pośrednictwem oczyszczalni odprowadzają do Nysy Łużyckiej i jej 

dopływów wody pokopalniane. W przypadku wspomnianej kopalni Jaenschwalde są to 

wartości rzędu 0,50 m3/s średnio rocznie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze wody podziemne objęte oddziaływaniem 

tzw. lejów depresji powstałych wskutek odwadniania odkrywek węgla brunatnego. Ich 

istnienie ma duże znaczenie 
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ci zrzutu ścieków z KWB „Turów” i Elektrowni „Turów” w ujęciu wieloletnim (2004

Poza zrzutami, ważną rolę odgrywają pobory wody realizowane przez 

elektrownię. Pobór prowadzony jest ze zlewni rzeki Witki (Zb. Niedów)

średnim rocznym na poziomie ponad 0,65 m3/s. Pobór nie wykazuje istotnych zmian 

sezonowych. Dłuższy okres wyraźnie mniejszego poboru oraz wyraźnych wahań z 

miesiąca na miesiąc odnotowano po powodzi w sierpniu 2010 roku, do początku 

Ważny wpływ na zasoby wodne zlewni Nysy Łużyckiej miało zalewanie 

wyrobiska poeksploatacyjnego Berzdorf. W ujęciu wieloletnim ubytek przepływu w 

profilu wodowskazowym Zgorzelec wyniósł około 10%. Pobór realizowany

sposób nieciągły. Zmniejszony przepływ w Nysie Łużyckiej notowano na ogół przez 115 

dni w roku, głównie w czasie hydrologicznej zimy. Przeciętna redukcja przepływu w dni 

objęte poborem wynosiła około 2 m3/s, a maksymalne wartości sięgały blisko 10 m

Swój wpływ na zasoby wodne mają też niemieckie kopalnie, w tym Jaenschwalde, 

które m.in. za pośrednictwem oczyszczalni odprowadzają do Nysy Łużyckiej i jej 

dopływów wody pokopalniane. W przypadku wspomnianej kopalni Jaenschwalde są to 

/s średnio rocznie. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze wody podziemne objęte oddziaływaniem 

tzw. lejów depresji powstałych wskutek odwadniania odkrywek węgla brunatnego. Ich 

istnienie ma duże znaczenie także dla funkcjonowania wód powierzchniowych 

9 

 
ciu wieloletnim (2004-2013) 

Poza zrzutami, ważną rolę odgrywają pobory wody realizowane przez 

ny jest ze zlewni rzeki Witki (Zb. Niedów) z natężeniem 

/s. Pobór nie wykazuje istotnych zmian 

sezonowych. Dłuższy okres wyraźnie mniejszego poboru oraz wyraźnych wahań z 

sierpniu 2010 roku, do początku 

Ważny wpływ na zasoby wodne zlewni Nysy Łużyckiej miało zalewanie 

wyrobiska poeksploatacyjnego Berzdorf. W ujęciu wieloletnim ubytek przepływu w 

profilu wodowskazowym Zgorzelec wyniósł około 10%. Pobór realizowany był w 

sposób nieciągły. Zmniejszony przepływ w Nysie Łużyckiej notowano na ogół przez 115 

dni w roku, głównie w czasie hydrologicznej zimy. Przeciętna redukcja przepływu w dni 

/s, a maksymalne wartości sięgały blisko 10 m3/s. 

Swój wpływ na zasoby wodne mają też niemieckie kopalnie, w tym Jaenschwalde, 

które m.in. za pośrednictwem oczyszczalni odprowadzają do Nysy Łużyckiej i jej 

dopływów wody pokopalniane. W przypadku wspomnianej kopalni Jaenschwalde są to 

Jednocześnie należy mieć na uwadze wody podziemne objęte oddziaływaniem 

tzw. lejów depresji powstałych wskutek odwadniania odkrywek węgla brunatnego. Ich 

dla funkcjonowania wód powierzchniowych 
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powiązanych hydraulicznie ze sczerpywanymi poziomami wodonośnymi, czy wręcz 

piętrami wodonośnymi. W przypadku zlewni Nysy Łużyckiej największe zmiany w 

zasobach wód podziemnych zaznaczają się w piętrze trzeciorzędowym, gdzie ubytek 

wynika nie tylko bezpośrednio z odwodnienia odkrywek kopalnianych, ale także z 

przesiąkania części wód z piętra czwartorzędowego przez tzw. okna hydrogeologiczne. 

Samo piętro czwartorzędowe wód podziemnych jest na ogół dość dobrze izolowane 

ekranami filtracyjnymi. Wpływ na wody p

 

Rys. 6. Zmiany połoŜenia zwierciadła wód podziemnych na posterunku Posada

Rys. 7.  Zmiany połoŜenia zwierciadła wód podziemnych na posterunku Strzegów
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powiązanych hydraulicznie ze sczerpywanymi poziomami wodonośnymi, czy wręcz 

. W przypadku zlewni Nysy Łużyckiej największe zmiany w 

zasobach wód podziemnych zaznaczają się w piętrze trzeciorzędowym, gdzie ubytek 

ednio z odwodnienia odkrywek kopalnianych, ale także z 

przesiąkania części wód z piętra czwartorzędowego przez tzw. okna hydrogeologiczne. 

Samo piętro czwartorzędowe wód podziemnych jest na ogół dość dobrze izolowane 

ekranami filtracyjnymi. Wpływ na wody podziemne przedstawiają rys. 

enia zwierciadła wód podziemnych na posterunku Posada w latach 2004

enia zwierciadła wód podziemnych na posterunku Strzegów w latach 2004

Nysy Łużyckiej 

powiązanych hydraulicznie ze sczerpywanymi poziomami wodonośnymi, czy wręcz 

. W przypadku zlewni Nysy Łużyckiej największe zmiany w 

zasobach wód podziemnych zaznaczają się w piętrze trzeciorzędowym, gdzie ubytek 

ednio z odwodnienia odkrywek kopalnianych, ale także z 

przesiąkania części wód z piętra czwartorzędowego przez tzw. okna hydrogeologiczne. 

Samo piętro czwartorzędowe wód podziemnych jest na ogół dość dobrze izolowane 

rys. 6-8. 

 
w latach 2004-2013 

 
w latach 2004-2013 
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Rys. 8. Zmiany połoŜenia zwierciadła wód podziemnych na posterunku Sadzarzewice
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w latach 2004-2013 
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Zebranie (ankietyzacja) i analiza poborów wody i zrzutów 
ścieków istniejących użytkowników wód powierzchniowych 
Nysy Łużyckiej 
 

Zasoby wodne zlewni poza zmianami naturalnymi, podlegają wahaniom 

wynikającym z ich użytkowania wskutek działalności człowieka. W przypadku Nysy 

Łużyckiej obciążenie antropopresją jest znaczące, zarówno z powodu transgranicznego 

znaczenia zlewni, jak i obecności dużych złóż, czy pokładów węgla brunatnego. 

W opracowaniu przeanalizowano strukturę ilościową i jakościową głównych 

użytkowników rzeki Nysy Łużyckiej, ich lokalizację i strukturę wielkości poborów wody 

i zrzutów ścieków. Odniesiono się też do ważniejszych beneficjentów działających w 

zlewniach dopływów kontrolowanych. Wykaz ważniejszych wybranych użytkowników 

przedstawia tab. 1 i rys. 9. 

 Największe znaczenie wśród sektorów użytkowania wody w zlewni Nysy 

Łużyckiej ma przemysł z górnictwem węgla brunatnego oraz energetyką 

konwencjonalną (m.in. Turów i Jaenschwalde). Zdecydowanie mniejsze znaczenie mają 

użytkownicy komunalni, głównie oczyszczalnie i zakłady wodociągowe, a najmniejsze, 

kilkuprocentowy udział w kształtowaniu zasobów wodnych, gospodarka rybacka, czyli 

sektor rolniczy. Wpływ poszczególnych sektorów jest zmienny w czasie, chociaż z nieco 

innych powodów. W przypadku górnictwa i energetyki konwencjonalnej zmiany są 

relatywnie najmniejsze, o ile wyłączymy z analizy programy rekultywacyjne wyrobisk 

pokopalnianych, których zalewanie wymaga pobory wody z Nysy Łużyckiej lub jej 

dopływów (Jezioro Berzdorf i pobór wody z Nysy Łużyckiej i Pliessnitz).W przypadku 

użytkowników z sektora komunalnego zmiany w czasie wynikają głównie z budowy 

nowych zakładów oczyszczania ścieków, czy zaopatrzenia w wodę, ale na tle całkowitej 

sumy bilansowej są to wartości niewielkie. Zupełnie marginalne zmiany zachodzą w 

przypadku gospodarki rybackiej. W sensie zmian liczebnych istotne zmiany związane 

były z transformacją gospodarki, na początku lat 90. XX w., natomiast w ostatnich latach 

liczba stawów i wielkość użytkowania w tym zakresie ulegają niewielkiej zmianie. 

Jednocześnie należy podkreślić, że gospodarka rybacka ma kilkuprocentowe znaczenie 

w przypadku polskich użytkowników wody, bowiem po stronie niemieckiej niemal nie 

istnieje.  
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Tab. 1. Wykaz wybranych uŜytkowników zlewni Nysy ŁuŜyckiej 

Lp. Nazwa użytkownika Miejscowość Rzeka 
Kilometr 

rzeki 
Typ 

Część 
zlewni 

1 KWB „Turów” 

Bogatynia Nysa Łużycka 188+880 zrzut 

polska 

Sieniawka, 
Białopole 

Nowa Biedrzychówka 2+230 zrzut 

Bogatynia 

Miedzianka 

1+065 zrzut 

2+416 zrzut 

3+667 zrzut 

Potok Ślad (Jasienica) 

1+440 zrzut 

2+790 zrzut 

2+838 zrzut 

2+866 zrzut 

Ręczyn Witka 1+820 zrzut 

2 Elektrownia „Turów” 

Bogatynia 
Miedzianka 

0+532 zrzut 

1+114 zrzut 

5+235 zrzut 

b.d. pobór 

Potok Ochota 1+147 zrzut 

Ręczyn Witka Zb. Niedów pobór 

Bogatynia Nysa Łużycka b.d. pobór 

3 
Bogatyńskie Wodociągi 

i Oczyszczalnia S.A. 
(Oczyszczalnia Bogatynia) 

Bogatynia 

Miedzianka 5+073 zrzut 

Potok Ochota 1+730 pobór 

Witka 2+800 pobór 

4 

Bogatyńskie Wodociągi 
i Oczyszczalnia S.A. 

(Oczyszczalnia Sieniawka) 
Sieniawka Nysa Łużycka 194+500 zrzut 

5 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Nysa 
(Oczyszczalnia Jędrzychowice) 

Jędrzychowice Potok Jędrzychowicki 0+400 zrzut 

6 
Zakład Usług Komunalnych 

w Pieńsku 
(Oczyszczalnia Pieńsk) 

Pieńsk Nysa Łużycka 135+200 zrzut 

7 
Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy 

(Oczyszczalnia Łęknica) Łęknica Nysa Łużycka 79+805 zrzut 

8 Lubuskie Wodociągi i Kanalizacja 
(Oczyszczalnia Lubsko) 

Lubsko Lubsza 28+185 zrzut 

9 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

Ścieków Gubin - Guben 
(oczyszczalnia Gubin - Guben) 

Gubin Nysa Łużycka 13+300 zrzut 

10 Oczyszczalnia Zittau Zittau Nysa Łużycka 193+530 zrzut 

niemiecka 

11 Oczyszczalnia Hirschfelde Hirschfelde Nysa Łużycka 184+950 zrzut 

12 Oczyszczalnia Goerlitz Goerlitz Nysa Łużycka 148+700 zrzut 

13 Oczyszczalnia Rothenburg Rothenburg Nysa Łużycka 118+500 zrzut 

14 Oczyszczalnia Bad Muskau Bad Muskau Nysa Łużycka 76+800 zrzut 

15 Oczyszczalnia Forst Forst Nysa Łużycka 48+300 zrzut 

16 Oczyszczalnia Briesnig Briesnig Nysa Łużycka 40+000 zrzut 

17 Zakład Wodociągów Leuba Leuba Nysa Łużycka 168+700 pobór 

18 Zakład Wodociągów  Goerlitz Goerlitz Nysa Łużycka 154+600 pobór 

19 Spółdzielnia Rolnicza Rothenburg Rothenburg Nysa Łużycka 122+300 pobór 

20 Spółdzielnia Rolnicza Brandenburg b.d. Nysa Łużycka ~120 pobór 

21 Zakład Wodociągów  Forst Forst Nysa Łużycka 51+700 pobór 

22 Przemysł Guben Gubin Nysa Łużycka 19+400 pobór 

23 Zakład Wodociągów Guben Gubin Nysa Łużycka 17+100 pobór 
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Rys. 9. Lokalizacja wybranych uŜytkowników wody w zlewni Nysy ŁuŜyckiej 

(numeracja uŜytkowników zgodnie z tab. 1) 
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Ważna jest także proporcja skali użytkowania wody w zlewni Nysy Łużyckiej z punktu 

widzenia jej transgranicznego charakteru. Otóż warto podkreślić, że pomimo iż większa 

część zlewni leży po polskiej stronie, użytkowanie strony niemieckiej jest, biorąc pod 

uwagę ostatnią dekadę, większe i taka tendencja, z krótkimi okresami przerwy, zapewne 

będzie się utrzymywała. Wspomniana dysproporcja wynika bowiem w sposób 

szczególny z większego znaczenia górnictwa węgla brunatnego po stronie niemieckiej, a 

co za tym idzie większej skali presji środowiskowych, w tym choćby poborów wody. Do 

tej pory wielkie programy rekultywacyjne realizuje strona niemiecka. W latach 2004-

2010 prowadzono pobór wody z Nysy Łużyckiej i Pliessnitz na potrzeby zalewania 

wyrobiska Berzdorf, podobnie będzie w przypadku pozostałych odkrywek, również 

polskiego zagłębia w rejonie Bogatyni. 

 Wielkość użytkowania wody w zlewni nie wykazuje wyraźnych zmian 

sezonowych, chociaż w skali roku podlega ono pewnym wahaniom wynikającym z 

wielkości wydobycia węgla brunatnego, zapotrzebowania na energię elektryczną, czy 

realizacją programów rekultywacyjnych. Dobrym przykładem był pobór dla Berzdorf, 

którego wielkość z miesiąca na miesiąc, w cyklu roku hydrologicznego, nawiązywała do 

rytmu wahań wielkości przepływu wynikających ze zmian warunków 

meteorologicznych w czasie. Niewielkie zmiany w roku wykazują też oczyszczalnie, co 

wynika z kolei z wielkości zapotrzebowania na wodę i tym samym zwiększonej 

produkcji ścieków. 

 W związku z zakończeniem zalewania wyrobiska Berzdorf i utworzenia zbiornika 

wodnego, oraz wobec faktu, że nie rozpoczęto jeszcze kolejnego programu związanego z 

przerzutem transgranicznym wody do zlewni rzeki Sprewy, aktualny bilans 

wodnogospodarczy oparty na działalności użytkowników (tab. 1) wskazuje na przewagę 

sumy zrzutów ścieków nad poborami wody. Nadwyżka w dolnej i środkowej części 

zlewni (licząc powyżej trójpunktu granicznego) utrzymuje się na stałym, choć 

niewielkim poziomie 0,20-0,30 m3/s. Wyraźnie wzrasta w dolnej części zlewni w 

związku ze zrzutami wód pokopalnianych (rys. 10). 
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Rys. 10. Schematyczny obraz zmian wielko

 
Poza sektorem górniczym, w zlewni funkcjonuje spora liczba u

komunalnego. Są to przede wszystkim oczyszczalnie ścieków. Największe: Zittau, 

Goerlitz, Gubin-Guben i Bogatynia obsługują blisko 150 tys. mieszkańców i wprowadzają 

do zlewni przeciętnie nieco więcej niż ścieków niż kopalnia „Turów” z

Potoku Ślad (rys. 11). 

Rys. 11. Średnioroczne wielkości zrzutu 
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Schematyczny obraz zmian wielkości zrzutu ścieków i poboru wody w profilu podłuŜnym Nysy Łu

2004-2013 – pominięto Berzdorf 

Poza sektorem górniczym, w zlewni funkcjonuje spora liczba użytkowników z sektora 

komunalnego. Są to przede wszystkim oczyszczalnie ścieków. Największe: Zittau, 

Guben i Bogatynia obsługują blisko 150 tys. mieszkańców i wprowadzają 

do zlewni przeciętnie nieco więcej niż ścieków niż kopalnia „Turów” z

ci zrzutu ścieków z wybranych oczyszczalni zlewni Nysy ŁuŜyckiej

Nysy Łużyckiej 

 
nym Nysy ŁuŜyckiej w latach 

żytkowników z sektora 

komunalnego. Są to przede wszystkim oczyszczalnie ścieków. Największe: Zittau, 

Guben i Bogatynia obsługują blisko 150 tys. mieszkańców i wprowadzają 

do zlewni przeciętnie nieco więcej niż ścieków niż kopalnia „Turów” zrzuca do samego 

 
yckiej w latach 2004-2013 
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Oczyszczalnie komunalne ścieków zlokalizowane są dość równomiernie wzdłuż biegu 

Nysy Łużyckiej. Niemal wszystkie obsługują niezależnie polskich i niemieckich 

mieszkańców zlewni. Wyjątek stanowi zakład Gubin-Guben. Jest to przykład współpracy 

transgranicznej na polu ochrony środowiska przyrodniczego. Wspólną polsko-

niemiecką oczyszczalnię uruchomiono w połowie lat dwutysięcznych 

Z kolei pobory wody na cele komunalne prowadzone są głównie z ujęć podziemnych. 

Pobory z wód powierzchniowych prowadzone są m.in. na potrzeby zakładów 

wodociągowych: Bogatynia, Goerlitz i Forst. W przypadku użytkowników rolniczych są 

to niewielkie ilości, rzędu kilku l/s średnio miesięcznie. 

 Gospodarka rybacka rozwinęła się niemal wyłącznie po polskiej stronie. Stawy 

zlokalizowane są w zlewni rzeki Lubszy i w mniejszym stopniu w zlewni rzeki Skrody. W 

przeciwieństwie do większości dotychczas analizowanych użytkowników, w przypadku 

rybołówstwa zaznacza się wyraźna zmienność w zakresie wielkości użytkowania wody 

oraz jego struktury kierunkowej. Sezonowość sprowadza się do zwiększonego poboru 

wody na przełomie zimy i wiosny oraz wiosną, kiedy w skali całego roku odbywa się 

ponad 90% poboru rocznego, oraz do zwiększonego zrzutu ścieków w okresie 

jesiennym – na ten czas przypada z niemal cały roczny zrzut ze stawów. Ciekami 

pozostającymi pod relatywnie największym wpływem na działalność użytkowników 

rolniczych są Lubsza i Skroda. 
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Analiza potrzeb planowanych inwestycji obejmujących m.in. 
prace rekultywacyjne na terenach pokopalnianych po stronie 
niemieckiej (zalewanie Jeziora Berzdorf, przerzut wody do 
zlewni Sprewy) 

Przeanalizowano cztery największe inwestycje w zlewni Nysy Łużyckiej, w tym 

trzy inwestycje niemieckie: zalewanie wyrobiska pokopalnianego Berzdorf (zakończone 

w 2013 roku); przerzut wody do zlewni Sprewy (planowany na lata 2015 - 2035),  

przekształcenia kopalni Jaenschwalde i Jaenschwalde  – Nord (planowane na lata 2011 – 

2047 i po 2050 roku) oraz jedną polską: rekultywacja wyrobiska pokopalnianego KWB 

Turów (planowana na lata 2055 – 2075). 

Lokalizację planowanych inwestycji przedstawiono na rys. 12. 

 

Rys.12. Realizowane i planowane działania w zlewni Nysy ŁuŜyckiej 
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Zalewanie wyrobiska pokopalnianego Berzdorf; okres: 2004 – 2013 (działanie 
strony niemieckiej - zakończone) 

 

Łącznie do zalania wyrobiska Berzdorf wykorzystano ok. 310 mln m3 wody, z 

tego z Nysy Łużyckiej ok. 235 mln m3, z Pliessnitz ok. 75 mln m3 według następującego 

zrealizowanego scenariusza: 

• pobierana objętość wody  ok. 35 mln m3/rok, w tym: 

z Nysy Łużyckiej ok. 26 mln m3/rok 

z Pliessnitz ok. 8 mln m3/rok 

• wielkość poboru z Nysy Łużyckiej: max. 10 m3/s  

• wielkość poboru z Pliessnitz: max. 2,5 m3/s  

• warunki poboru z Nysy Łużyckiej:  

zachowanie przepływu poniżej poboru w ilości Qgr = 13,3 m3/s, pobierana ilość to 

50% różnicy między przepływem aktualnym i Qgr 

• warunki poboru z Pliessnitz:  

zachowanie przepływu poniżej poboru w ilości Qgr = 0,4 m3/s 

• całkowita objętość pobranej wody: ok. 310 mln m3 

• czas realizacji inwestycji (czas poboru):  

z Nysy Łużyckiej:  10 lat ( z tego pobór 7 lat)* 

z Pliessnitz: 12 lat ( z tego pobór 10 lat)** 

* po powodzi w sierpniu 2010 roku ujęcie wody na Nysie ŁuŜyckiej nie zostało odbudowane, 

** po powodzi w sierpniu 2010 roku ujęcie wody na Pliessnitz odbudowano w listopadzie 2012 roku. 

 

Inwestycja przez cały okres realizacji monitorowana była przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Badano następujące 

elementy środowiska: dane klimatyczne, wody powierzchniowe, pobory wody i zrzuty 

ścieków, wody podziemne, jakość wody w Nysie Łużyckiej, monitoring techniczny (w 

tym kontrola przez stronę polską realizacji planowanego scenariusza poboru wody 

przez stronę niemiecką) i monitoring przyrodniczy – biomonitoring (ichtiofauna, 

makrozoobentos, makrolity, fitobentos). We wnioskach z przeprowadzonego 

monitoringu stwierdzono, że w okresie realizacji inwestycji zalewania wyrobiska 

Berzdorf wodami Nysy Łużyckiej pobór wody przez stronę niemiecką odbywał się 

zgodnie z przyjętym scenariuszem. W całym okresie monitoringu nie stwierdzono 

negatywnych zmian w ilościowych zasobach wód powierzchniowych oraz negatywnego 
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oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby wód podziemnych warstwy czwartorzędowej, 

a warstwie trzeciorzędowej zaobserwowano wręcz  odbudowę zasobów wodnych 

i wzrost zwierciadła wody. Nie stwierdzono też pogorszenia jakości wody w studniach 

gospodarskich. Nie zanotowano znacznych, nieodwracalnych zmian w środowisku 

wodnym, bezpośrednio spowodowanych poborem wody do zalewania jeziora Berzdorf. 

W we wnioskach przedstawionych Komisji ds. Wód Granicznych podkreślono, 

że w całym okresie monitoringu Nysy Łużyckiej pod kątem poboru wody do zalewania 

wyrobiska Berzdorf nie stwierdzono żadnych negatywnych zmian 

w każdym z obserwowanych elementów środowiska.  

 

Przerzut wody do zlewni Sprewy 
Przerzut do zlewni Sprewy; okres: 2015 – 2035 (działanie strony niemieckiej -
planowane i w fazie realizacji) 

 

Planowany przez stronę niemiecką scenariusz poboru do przerzutu do Sprewy (dla 

zakładanych warunków przeciętnych): 

• objętość pobieranej wody: 30 mln m3/rok 

• całkowita objętość: 600 mln m3  

• okres poboru w roku: 186 dni 

• wielkość poboru: max. 2,0 m3/s (zdolność stacji pomp) 

• planowany czas poboru: 20 lat 

• warunki poboru: zachowanie przepływu poniżej poboru w ilości Qgr = 10,0 m3/s,  

Z hydrologicznego punktu widzenia przyjęcie Qgr = 10 m3/s nie powinno mieć 

negatywnego wpływu na stan ilościowy zasobów wodnych zlewni Nysy Łużyckiej.  

Przepływ średni z wielolecia w przekroju wodowskazowym Przewóz (przekrój 

kontrolny dla przerzutu wody do zlewni Sprewy) jest prawie dwukrotnie wyższy i 

wynosi SSQ = 19,6 m3/s, przy przepływie średnim niskim SNQ = 5,5 m3/s. Przepływ 

nienaruszalny w przekroju wodowskazowym Przewóz oszacowany został na 7,6 m3/s  

(według: „Ilościowy i jakościowy bilans Nysy Łużyckiej”, 2001, IMGW O/Wrocław). 

Roczny pobór wody przy takim kryterium wyniósłby ok. 30 mln m3/rok, co jest 

wielkością zdecydowanie mniejszą od poborów wody dla Berzdorf (ok. 50 mln m3/rok 

z Nysy Łużyckiej i z Pliessnitz), przy czym zasoby ilościowe zlewni Nysy Łużyckiej 

w przekroju poboru wody dla Berzdorf są niższe od zasobów w przekroju przerzutu 

do Sprewy. Należy też podkreślić, że maksymalny dopuszczalny przerzut wody do 
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Sprewy wyniesie 2 m3/s, przy maksymalnym dopuszczalnym poborze do zalewania 

Berzdorf wynoszącym 12,5 m3/s (10 m3/s z Nysy Łużyckiej i 2,5 m3/s z Pliessnitz).  

 

Zalewanie wyrobiska kopalni Jaenschwalde 
Zakończenie eksploatacji kopalni Jaenschwalde; okres 2011 – 2047 i po 2050 
roku (działania strony niemieckiej - planowane i w fazie realizacji) 
 

Przedstawiono różne scenariusze planowanych działań strony niemieckiej 

w zlewni dolnego odcinka Nysy Łużyckiej. Związane są one z przewidywanym 

zakończeniem eksploatacji Kopalni Jaenschwalde (do 2025 roku) i utworzeniem nowego 

pola wydobywczego Kopalni Jaenschwalde–Nord (przewidywany okres eksploatacji lata 

2025 – 2047). Wyrobisko pokopalniane Kopalni Jaenschwalde–Nord po rekultywacji 

utworzy zbiornik wodny o nazwie Jezioro Heide (po 2050 roku). 

Efekty tych działań przyniosą zmiany zarówno w układzie hydrograficznym zlewni Nysy 

Łużyckiej (zmniejszenie powierzchni zlewni) jak i zmiany w wielkościach przepływów 

(zmniejszenie przepływów i zmniejszenie zasobów wód powierzchniowych). Planowane 

działania obejmują: 

• odcięcie od Nysy Łużyckiej Kanału Malxe (Malxe – Neisse Kanal) – w latach 2011 

– 2024, po roku 2025 rzeka Malxe zasili zlewnię Sprewy, 

• likwidację oczyszczalni wód kopalnianych Kopalni Jaenschwalde GWRA Briesnig 

– planowana na 2027 rok, 

• zmniejszenie powierzchni zlewni trzech niemieckich dopływów Nysy Łużyckiej: 

Schwarzes Fliess, Moaske i Eilenzfliess, 

• pobór wody z Nysy Łużyckiej do zalewania Jeziora Heide – planowany 

od 2050 

Działania na badanym odcinku Nysy Łużyckiej będą miały zarówno charakter 

jednorazowy i trwały (zmniejszenie zasobów wskutek zmniejszenia powierzchni zlewni, 

zmniejszenie zasilania redukcją zrzutów wód kopalnianych), jak i charakter czasowy i 

odwracalny (pobór wody do zalewania Jeziora Heide). 

W scenariuszu 1 (jednoczesne odcięcie od Nysy Łużyckiej Kanału Malxe-Nysa 

oraz likwidacja oczyszczalni wód kopalnianych Kopalni Jaenschwalde – GWRA Briesnig) 

sumaryczna średnia roczna redukcja przepływu Nysy Łużyckiej wyniesie ok. 1,00 m3/s. 

Nie powinno to skutkować niekorzystnymi zmianami w dolnym biegu Nysy Łużyckiej, 
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gdyż wielkość ta stanowi ok. 3 – 4% średniego rocznego przepływu na badanym odcinku 

rzeki.  

W scenariuszu 2 (zmniejszenie powierzchni zlewni trzech niemieckich dopływów 

Nysy Łużyckiej: Schwarzes Fliess, Moaske i Eilenzfliess) sumaryczna średnia roczna 

redukcja przepływu Nysy Łużyckiej wyniesie ok. 0,15 m3/s. Spowoduje to minimalne 

zmniejszenie zasobów wodnych Nysy Łużyckiej, na poziomie poniżej 1%, praktycznie 

bez wpływu na jej zasoby dyspozycyjne. 

Inny charakter będzie miała realizacja scenariusza 3. Przewiduje on pobór wody 

z Nysy Łużyckiej do zalewania Jeziora Heide. Ustalono przepływ graniczny, powyżej 

którego możliwy jest pobór wody. Wstępnie wyznaczono przepływ graniczny 

na poziomie średniego rocznego przepływu z wielolecia (szacowanego na 23,4 m3/s) na 

wodowskazie Klein Bademeusel (kontrolny przekrój powyżej planowanej inwestycji). 

Przeanalizowano dwa warianty poboru wody: pobór średni roczny na poziomie 1 m3/s 

(wariant najbardziej prawdopodobny) i pobór średni roczny na poziomie 3 m3/s 

(wariant najbardziej niekorzystny). Na podstawie analiz przeprowadzonych dla 

przeciętnych warunków hydrologicznych dla wariantu najbardziej prawdopodobnego 

średnia redukcja przepływu wyniesie 0,32 m3/s,  a sumaryczna wielkość pobranej wody 

szacowana jest na 10 mln m3/rok.  Skutkować to będzie  niewielkim obniżeniem 

całkowitych zasobów wodnych i zasobów dyspozycyjnych Nysy Łużyckiej (ok. 1 – 2%) 

oraz średnim rocznym obniżeniem zwierciadła wody o 1 cm na wodowskazie Gubin 

(maksymalne obniżenie zwierciadła wody 4 cm). Przy poborze maksymalnym na 

poziomie 3 m3/s i założonym przepływie granicznym, pobór wody może odbywać się 

przez 123 dni w roku, średnia redukcja przepływu wyniesie 0,88 m3/s,  a sumaryczna 

wielkość pobranej wody szacowana jest na 28 mln m3/rok.  Skutkuje to niewielkim 

obniżeniem całkowitych zasobów wodnych i zasobów dyspozycyjnych Nysy Łużyckiej 

(ok. 3 – 6%) oraz średnim rocznym obniżeniem zwierciadła wody o 2 cm na 

wodowskazie Gubin (maksymalne obniżenie zwierciadła wody 11 cm). 

 

 

Zaznaczyć należy, że przedstawione analizy mają charakter wstępny i dotyczą  

inwestycji planowanych z dużym wyprzedzeniem czasowym. Wymusza to wykonanie 

obliczeń na aktualnym, dostępnym materiale wyjściowym dla działań 

perspektywicznych. Pobór wody do zalewania Jeziora Heide (scenariusz 3) planowany 
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jest po roku 2050. Przewiduje się, że  około 2027 roku zrealizowane zostaną scenariusze 

1 i 2. W latach 2027 – 2050 będziemy mieć do czynienia z istotnie zmienionymi 

warunkami hydrograficznymi i hydrologicznymi w zlewni Nysy Łużyckiej. 

Przeprowadzone wówczas analizy pozwolą na nowo określić stan wyjściowy przed 

rozpoczęciem inwestycji zalewania Jeziora Heide.  

Należy wówczas uzgodnić i skorygować przepływ graniczny do poboru wody dla Jeziora 

Heide, który z jednej strony umożliwi prawidłowe warunki do napełniania wyrobiska 

pokopalnianego, z drugiej strony pozwoli na zaspokojenie potrzeb istniejących 

(teraz i w przyszłości) polskich i niemieckich użytkowników.  

 

Zalewanie wyrobiska po kopalni Turów 
Zalewanie wyrobiska poeksploatacyjnego Kopalni Turów; okres: 2055 – 2075, 
działanie strony polskiej - planowane  
 

Przewiduje się, że rozpoczęcie wypełniania wodą zbiornika pokopalnianego 

rozpocząć się może ok. 2055 roku. 

Pod uwagę brane są trzy warianty poboru wody ze zlewni Nysy Łużyckiej (poz. nr 14 – 

Wykorzystane materiały): 

Wariant I – tzw. zachowawczy 

Pobór wody w ilości ok. 1 m3/s z dostępnej zlewni powierzchniowej, przewidywany czas 

napełniania  ok. 40 lat. 

Wariant II – najbardziej prawdopodobny 

Pobór wody w ilości ok. 2 m3/s z okolicznych cieków, przewidywany czas napełniania 

ok. 20 lat. 

Wariant III – tzw. optymistyczny 

Pobór wody w ilości ok. 4 m3/s ze wszystkich okolicznych cieków, przewidywany czas 

napełniania ok. 11 lat 

Dla wariantu II (najbardziej prawdopodobnego) przyjęto następujące dodatkowe 

założenia: 

• pobór wody odbywać się będzie z Nysy Łużyckiej, Miedzianki i Potoku Ślad 

(dopływ Miedzianki), 
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• pobór wody z Nysy Łużyckiej będzie się odbywał przy przepływach powyżej 

przepływu SSQ (tj. powyżej 9 m3/s), warunek ten będzie spełniony przez ok. 150 

dni w roku, 

• pobór wody z Miedzianki będzie się odbywał przy przepływach powyżej 

przepływu SSQ (tj. powyżej 0,8 m3/s), warunek ten będzie spełniony przez 

ok. 150 dni w roku. 

 

Wszystkie przedstawione inwestycje związane są z poborami dużej ilości wód 

powierzchniowych z Nysy Łużyckiej i jej dopływów. Dotyczą  inwestycji planowanych 

z dużym wyprzedzeniem czasowym. Perspektywa czasowa tych działań sięga drugiej 

połowy XXI wieku. Każde z tych działań może wywołać określone skutki w ekosytemach 

wodnych, dlatego ważny jest stały monitoring ich wpływu na środowisko prowadzony 

przez ekspertów polskich i niemieckich. Bardzo istotne jest w takim przypadku 

odpowiednie planowanie w gospodarce wodnej. Zaleca się opracowanie takich 

harmonogramów działań, aby uniknąć skumulowania dużych poborów wody w tym 

samym przedziale czasowym. Planowanie powinno uwzględniać rozpoczynanie nowych 

wodochłonnych inwestycji po zakończeniu poprzednich.  Dobrym przykładem takiego 

działania są ustalenia pozwalające na rozpoczęcie przerzutu wody do zlewni Sprewy 

dopiero po zakończeniu zalewania Jeziora Berzdorf i potwierdzeniu braku negatywnych 

skutków dla środowiska tej inwestycji. 

Poniżej przedstawiono cztery scenariusze trzech planowanych inwestycji 

(oddziaływanie kopalni Jaenschwalde i Jaenschwalde – Nord w dwóch wariantach, 

przerzut do Sprewy, pobór dla wyrobiska Turów) pod kątem redukcji zasobów wodnych 

i zasobów dyspozycyjnych zlewni Nysy Łużyckiej.  

Scenariusz I i scenariusz II przedstawiają redukcje zasobów wskutek oddziaływania 

Jaenschwalde i Jaenschwalde – Nord. 

Scenariusz III przedstawia redukcje zasobów wskutek oddziaływania jednocześnie 

Jaenschwalde i Jaenschwalde – Nord oraz przerzutu wody do zlewni Sprewy. 

Scenariusz IV przedstawia redukcje zasobów wskutek oddziaływania jednocześnie 

Jaenschwalde i Jaenschwalde – Nord,  przerzutu wody do zlewni Sprewy oraz zalewania 

wyrobiska Turów.  

Szacunkowe obliczenia przedstawiono w przekroju wodowskazowym Gubin,  

zamykającym zlewnię Nysy Łużyckiej. Przedstawione dane obrazują najbardziej 
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niekorzystny wariant, gdy warunki hydrologiczne pozwalają na  poborów wody przez 

cały rok. Przepływ nienaruszalny Qn przyjęto według: „Ilościowy i jakościowy bilans 

Nysy Łużyckiej”, 2001, IMGW O/Wrocław.   

Profil wodowskazowy Gubin (km 13,5; A = 4 080 km2) 

Zasoby całkowite wód powierzchniowych: 900 mln m3/rok 

Zasoby dyspozycyjne: 650 mln m3/rok (dla Qn = 8,04 m3/s) 

SCENARIUSZ I 

Oddziaływanie kopalni Jaenschwalde – Nord (-2,15 m3/s) 

Redukcja przepływu: 2,15 m3/s 

Redukcja zasobów wodnych: 68 mln m3/rok 

Redukcja zasobów dyspozycyjnych: ok. 10% 

SCENARIUSZ II 

Oddziaływanie kopalni Jaenschwalde – Nord (-4,15 m3/s) 

Redukcja przepływu: 4,15 m3/s 

Redukcja zasobów wodnych: 130 mln m3/rok 

Redukcja zasobów dyspozycyjnych: ok. 20% 

SCENARIUSZ III 

Oddziaływanie kopalni Jaenschwalde – Nord (-4,15 m3/s) 

Przerzut do zlewni Sprewy w Steinbach (-2,0 m3/s) 

Redukcja przepływu: 6,15 m3/s 

Redukcja zasobów wodnych: 190 mln m3/rok 

Redukcja zasobów dyspozycyjnych: ok. 30% 

SCENARIUSZ IV 

Oddziaływanie kopalni Jaenschwalde – Nord (-4,15 m3/s) 

Przerzut do zlewni Sprewy w Steinbach (-2,0 m3/s) 

Pobór wody dla Jeziora Turów (-2,8 m3/s) 

Redukcja przepływu: 8,95 m3/s 

Redukcja zasobów wodnych: 280 mln m3/rok 

Redukcja zasobów dyspozycyjnych: ok. 40% 
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Podsumowanie końcowe 

Zasoby wodne zlewni Nysy Łużyckiej są bardzo intensywnie eksploatowane 

przez człowieka. Użytkowanie ma charakter zwrotny lub częściowo zwrotny (kopalnie, 

stawy hodowlane, elektrownie wodne), jak i bezzwrotny (zalewanie wyrobiska 

Berzdorf, przerzut wody do zlewni Sprewy). Wszelka działalność gospodarcza w zlewni 

powinna być prowadzona z uwzględnieniem potrzeb środowiska przyrodniczego, 

jednak warunki progowe dostępności zasobów wodnych wymagają okresowej rewizji. 

Tak jest w przypadku przepływu nienaruszalnego, zwłaszcza w odniesieniu 

do elektrowni wodnych. Strona niemiecka, pomimo iż zajmuje ponad połowę 

powierzchni polskiej części zlewni Nysy Łużyckiej, użytkuje ją zdecydowanie 

intensywniej, co oznacza większe pobory wody oraz zrzuty ścieków.  Użytkowanie po 

stronie niemieckiej jest w zasadzie odwrotnie proporcjonalne do wielkości zasilania 

przez nią zlewni Nysy Łużyckiej. 

Analiza pracy elektrowni wykazała, że funkcjonują one dość zgodnie z ustrojem 

hydrologicznym Nysy Łużyckiej korzystając z naturalnej zmienności przepływu. Nie 

zawsze jednak istnieją możliwości maksymalnego wykorzystania potencjału rzecznego, 

z jednej strony z powodu naturalnego obniżenia przepływu w okresie letnio-jesiennym, 

z drugiej z powodu konieczności niepogarszania stanu ekosystemu. 

Obecność działalności górniczej znacząco wpływa na wielkość zasobów wodnych 

oraz ich zmienność czaso-przestrzenną. Kopalnie zlokalizowane są głównie w dolnej 

i środkowej części zlewni Nysy Łużyckiej (kopalnie niemieckie). Po stronie polskiej 

działa tylko kopalnia Turów, jednak spośród wszystkich użytkowników ma ona 

największy wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, zarówno powierzchniowych, jak 

i podziemnych. Działalność górnicza przyczynia się przede wszystkim do obniżenia 

zwierciadła wody, niekoniecznie czwartorzędowego (obecność ekranów filtracyjnych), 

ale trzeciorzędowego, co dobrze obrazują pomiary prowadzone m.in. przez IMGW-PIB 

oraz PIG-PIB. 

Z powodu wyczerpywania zasobów węgla brunatnego przewiduje się stopniowe 

wygaszanie działalności górniczej, początkowo po stronie niemieckiej, a w drugiej 

połowie XXI wieku także polskiej elektrowni Turów. Będzie się to wiązało 

z koniecznością rekultywacji terenów pokopalnianych, w tym m.in. z zalewaniem 

wyrobisk poeksploatacyjnych, czego przykładem jest Jezioro Berzdorf. Ponadto strona 
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niemiecka rozpoczyna wkrótce pobór wody z Nysy Łużyckiej i przerzut do zlewni 

Sprewy, a strona polska, w niedalekiej przyszłości, być może uruchomi odkrywkę węgla 

brunatnego na terenie gmin: Gubin i Brody. 

 Inwestycje rekultywacyjne (pobór wody dla Turowa i Jaenschwalde) oraz 

przerzut wody do Sprewy związane są z poborem dużych ilości wody. Wobec tego 

kluczowe znaczenie dla ochrony potrzeb środowiska przyrodniczego ma stały, 

bilateralny monitoring (polsko-niemiecki). Istotne znaczenie ma też właściwe 

planowanie w zakresie gospodarki wodnej mające na celu zapewnienie sprawnej 

realizacji opracowanych programów i unikaniu przypadków ich pokrywania się w 

czasie. Wspomnianą ideę dobrze obrazuje przerzut wody do zlewni rzeki Sprewy, który 

rozpoczyna się po zakończeniu zalewania wyrobiska Berzdorf (inwestycja zakończona 

w 2013 r.).  

Wobec dużej skali użytkowania wody w zlewni Nysy Łużyckiej kluczowego 

znaczenia nabiera zagadnienie ustalenia takiej wartości przepływu nienaruszalnego, aby 

kontynuować działalność gospodarczą, w tym energetyczną (zabezpieczenie potrzeb 

aktualnych i perspektywicznych użytkowników wody po obu strona Nysy Łużyckiej) 

oraz utrzymać dobry stan środowiska przyrodniczego, szczególnie warunki bytowania 

ichtiofauny. Jednocześnie ważna jest obustronna (polsko-niemiecka) kontrola w 

zakresie zachowywania ustalonego przepływu nienaruszalnego. 
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