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1.   Wstęp 

Ustawa Prawo wodne definiuje eutrofizacje jako „wzbogacanie wody biogenami, w 

szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów 

oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane 

zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości 

tych wód.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych ustalono graniczne wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji (fosfor 

ogólny, azot ogólny, azot azotanowy, chlorofil a, przezroczystość wód) dla różnych 

kategorii wód (wody stojące, wody płynące, morskie wody wewnętrzne i morskie wody 

przybrzeżne) 

W Ramowej Dyrektywie Wodnej – RDW [Dyrektywa 2000/60/WE] wymieniono wśród 

najważniejszych zanieczyszczeń wymienia substancje, które przyczyniają się do 

eutrofizacji precyzując, że dotyczy to azotanów i fosforanów. Celem RDW jest 

osiągnięcie dobrego stanu wód w każdym obszarze dorzecza, co pośrednio wiąże się z z 

przeciwdziałaniem eutrofizacji. Definicja dobrego stanu ekologicznego wyklucza 

występowanie wzmożonego  rozwoju fitoplanktonu, będącego efektem eutrofizacji i 

powoduje pogorszenie stanu ekologicznego wód. 

W Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 

przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 

zobowiązano państwa unijne do podejmowania następujących  działań: 

− monitorowanie zawartości azotanów w wodach podziemnych i 

powierzchniowych 

− wyznaczenie tam, gdzie istnieją ku temu przesłanki, obszarów szczególnie 

narażonych na azotany pochodzenia rolniczego (OSN) 

Jako obszary szczególnie narażone azotany pochodzenia rolniczego uważa obszary, z 

których:  

− mają miejsce spływy do wód powierzchniowych i/lub podziemnych, które 

zawierają lub mogą zawierać ponad 50 mg/l azotanów, jeżeli nie zostaną 

podjęte działania opisane w dyrektywie, 

− mają miejsce spływy do wód, które są eutroficzne lub mogą stać się 

eutroficzne, jeżeli nie zostaną podjęte działania. 
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1.1.   Kryteria oceny eutrofizacji w świetle dyrektywy UE oraz przepisów polskich  

Należy zwrócić uwagę, że zarówno w Dyrektywie Azotanowej jak i Ramowej 

Dyrektywie Wodnej nie sprecyzowano kryteriów oceny zjawiska eutrofizacji. Problem 

ten nabrał szczególnej wagi, gdy kraje unijne zostały zobowiązane do wyznaczenia 

obszarów zagrożonych zanieczyszczeniem.  

Jednym z najbardziej znanym systemem oceny stanu trofiicznego wód jest system 

opracowywany opracowany przez Vollenweidera (Dillon, 1974) który był on oparty na 

wartościach granicznych fosforu ogólnego i azotu nieorganicznego. 

Zgodnie z metodyką opublikowaną przez OECD, zgodnie z którym proces eutrofizacji 

można opisać za pomoc takich podstawowych parametrów, jak: stężenie fosforu 

całkowitego, chlorofilu a i przezroczystości wód, mierzonej jako widzialność krążka 

Secchiego. W wielu krajach stosowane są dodatkowe wskaźniki jakości wód  takie jak 

stężenie azotu, poziom produkcji glonów, biomasa glonów, zoobentos, warunki tlenowe 

itd.  

 

Tabela 1:  Graniczne wartości wskaźników eutrofizacji według Vollenweidera [µg/dm3] (Dillon,1974). 

 

Wskaźnik jakości  

Kategoria troficzna  

Ultraoligotrofia   Oligomezotrofia  Mezoeuotrofia  Eupolirtrofia Politrofia  

Fosfor ogólny  <5 5.10.2014 10-30 30-100 >100 

Azot nieorganiczny <200 200-400 300-650 500-1500 >1500 

 

Koncepcje Vollenweidera rozwijane przez przez we współpracy z Kerekesem posłużyły  

do opracowania systemu wskaźników OECD (Kerekses, 1983; US EPA, 2000). 

W 1970 roku zespół naukowców pod kierownictwem   Vollenweidera rozpoczął 

opracowywanie  systemu służącego do określania stanu trofii w jeziorach. Badania 

realizowano w ramach czterech projektów: Alpine  (jeziora Francji, Niemiec, 

Szwajcarii, Austrii i Włoch),  Nordic  (jeziora Skandynawii),  shallow lakes (jeziora 

Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Japonii oraz Australii) oraz 

projektu obejmującego jeziora USA i Kanady. Dane zebrane na przestrzeni 6 lat z 

ponad 200 jezior na całym  świecie pozwoliły na ustalenie granicznych wartości fosforu 

ogólnego, chlorofilu a i widzialności krążka Secchiego opracowanych dla 

poszczególnych kategorii troficzności (Jones, Lee, 1982; Soszka, 2009). 
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Tabela 2:   Graniczne wartości wskaźników eutrofizacji według OECD 

 

Wskaźnik jakości  

 

Jednostka  

Kategoria troficzna  

Ultraoligotrofia  Oligotrofia  Mezotrofia  Eutrofia Hypertrofia  

Fosfor ogólny  µg/dm
3 ≤4 ≤10 10-35 35-100 >100 

Chlorofil a µg/dm
3 ≤1 <2,5 2,5-8 8-25 >25 

Widzialność krążka 
Secchiego 

m ≥ 12 ≥6 6-3 3-1,5 <1,5 

 

Należy jednak zwrócić uwagę, że eutrofizacja w rozumieniu dyrektyw UE odnosi się 

do niepożądanych efektów spowodowanych zwiększeniem obciążenia wód  ładunkiem 

biogenów na skutek działalności człowieka. Istotne jest więc ,czy określony stan  

troficzny, z jakim mamy do czynienia (oligo-, mezo-, eutrofia), wynika z przyczyn 

naturalnych, czy te jest efektem działalności człowieka. W takim ujęciu eutrofizacja 

jest związana z oceną nasilenia zmian ekologicznych w stosunku do stanu naturalnego 

(referencyjnego).  

Implementację prawa wspólnotowego na grunt polski stanowi w zakresie ochrony 

jezior przed eutrofizacją stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 

listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz. U. Nr 257, Poz. 1545). W rozporządzeniu określono graniczne wartości 

wskaźników biologicznych obejmujących stężenie chlorofilu a, fitobentosu i 

makrofitów,  widzialność krążka Secchiego, warunków tlenowych,  oraz  warunków 

biogennych obejmujących stężenia azotu całkowitego i fosforu całkowitego.  

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 

wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych (Dz. U. Nr 241, Poz. 2093) podano wartości graniczne podstawowych 

wskaźników eutrofizacji,  wód powyżej których występuje eutrofizacja.  
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Tabela 3:  Wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji,  wód powyżej których 
występuje eutrofizacja 

Wskaźniki Jednostki Wody stojące 
sezon 

wegetacyjny) 

Wody płynące 
(średnia roczna) 

Morskie  
wody 

wewnętrzne  

Morskie  
wody 

przybrzeżne  

Fosfor ogólny mg P/dm
3 

>0,1 >0,25 >0,3 >0,1 

Azot ogólny mg N/dm
3 

>1,5 >5 >7 >4 

Azotany mg NO1/dm
3 

- >10 >15 >8 

Chlorofil a μg/dm
3 

> 25 > 25 >50/>30 >10 

Przeźroczystość m <2 - <4 <2 

 

1.2.   Systemy ocena stanu troficznego na podstawie wskaźników jakości wody 

Brak jest obecnie jednego uniwersalnego systemu oceny stanu troficznego wód. Obok 

ogólnie przyjętych systemów klasyfikacji, które stanowią  podstawą regulacji prawnych 

europejskich i krajowych na świecie funkcjonuje wiele systemów będących 

modyfikacją  sytemu opracowanego przez Vollenweidera. Systemy te uwzględniają 

rodzaj zbiornika wodnego, usytuowanie, warunki klimatyczne, oraz preferencje 

autorów.  

W roku 1990  światowe organizacje:  UNESCO,  WHO oraz  UNEP zaproponowały 

zespół wskaźników bazujący na systemie OECD, uwzględniający dodatkowo nasycenie 

tlenem oraz, jako wskaźnik biologiczny (dominujący gatunek ryb) co przedstawiono w 

tabeli 4 (Chapman, 1996; Hakanson i wsp., 2007 ) . 

Wartości graniczne opracowane przez amerykańskiego badacza Roberta Carlsona dla 

fosforu ogólnego, chlorofilu a oraz widzialności krążka Secchiego posłużyły do 

stworzenia zintegrowanego indeksu  TSI. Dodatkowo, oprócz wartości granicznych 

wskaźników dla hipereutrofii, ustalił on ich graniczne wartości dla stanów pośrednich: 

oligomezotrofii i mezoeutrofii. Wartości graniczne wskaźników eutrofii opracowane 

przez Carlsona dla różnych poziomów troficznych przedstawiono w tabeli 5.  

Wartości te początkowo były opracowane dla jezior amerykańskich, a ich modyfikacja 

posłużyła do stworzenia systemu oceny troficznego wód w Stanach Zjednoczonych 

(Carlson, 1977).  

Analogiczne systemy wskaźników zostały opracowane przez  Mossa (Sevan, Moss, 

1996),  Welcha i  Lindella (1992),   Dillona i  Riglera (1975) i wielu innych autorów.  
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Tabela 4:   Graniczne wartości wskaźników eutrofizacji według Hakansona i wsp., [96] 

 

Wskaźnik jakości  

 

Jednostka  

Kategoria troficzna  

Oligotrofia  Mezotrofia  Eutrofia Hypertrofia  

Fosfor ogólny  µg/dm
3 ≤7 7-20 20-65 >65 

Azot ogólny  µg/dm
3 < 180 180-380 380-870 > 870 

Chlorofil a µg/dm
3 <2 2-6 6-20 >20 

Widzialność krążka 

Secchiego 

m >11,5 <11,5 <3,9 <1,4 

Prawdopodobieństwo 

wzrostu nasycenia tlenem 

>20%  

-  

Małe 

 

średnie 

 

duże 

bardzo 

duże 

Dominujący gatunek ryb - Pstrąg okoń płoć leszcz 

 

Tabela 5:  Graniczne wartości wskaźników eutrofii według Carlsona (1977) 

Stan trofii Fosfor ogólny 
µg/dm

3 
Widzialność krążka 

Secchiego m 
Chlorofil a 

µg/dm
3 

Oligotrofia  <6 >8 <0,95 

Oligomezotrofia  6 12 8-4 0,5 -2,6 

Mezotrofia  12 -.24 4 -2 2,6 - 7,3 

Mezoeutrofia  24 -48 2-1  7,3 - 20 

Eutrofia  48-96 0,5- 1 20 -56 

Hipertrofia  96-192 0,25 -0,5 56 -155 

 

Poszukiwanie wskaźnika umożliwiającego jednoznaczną ocenę stanu troficznego wód 

stało się podstawą wprowadzenia indeksów troficzności. Wskaźniki troficzności 

opierają się na zależnościach pomiędzy różnymi formami azotu i fosforu oraz 

chlorofilem a, który odzwierciedla ilość wyprodukowanej biomasy roślinnej. Te 

parametry stanowi podstawę przy konstruowaniu nowoczesnych zagregowanych 

wskaźników stanu troficznego. Indeksy mogą się składać równie z innych parametrów: 

fizyko-chemicznych oraz biologicznych.  
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Do najczęściej stosowanych należy Indeks Troficzności (Trophic State Indeks) 

opracowany przez Carlsona (1977).  Konstrukcja indeksu opiera się na zależności  

pomiędzy przezroczystością  wody a biomasą glonów. Indeks przyjmuje wartości od 0 

do 100 (w niektórych przypadkach do 110). Gdy biomasa glonów ulega podwojeniu, 

przezroczystość wody maleje dwukrotnie, a warto indeksu TSI wzrasta o 10. Carlson 

uważał, że poziom troficzności, wyrażony w sposób liczbowy, daje większą 

dokładność, niż tradycyjna ocena o charakterze opisowym. Dodatkowe parametry do 

obliczenia indeksu  TSI zaproponowane przez Carlsona to fosfor ogólny, i chlorofil a.  

Wartości  indeksów TSI oblicza się  według następujących zależności: 

    TSI(SD) = 60 – 14,1 ln SD  

    TSI(Chl) = 9.81 ln Chl + 30,6   

    TSI(TP) = 14.42 ln TP + 4,15 

 

 gdzie:  
 SD – widzialność krążka Secchiego [m]  
 Chl – zawartość chlorofilu a [µg/dm3] 
 TP – stężenia fosforu ogólnego [µg/dm3]  

 

Zaletą indeksu TSI, jest możliwość łatwej i szybkiej oceny stanu troficznego jeziora 

lub  zbiornika wodnego przez porównywanie wartości poszczególnych elementów 

indeksu, co przedstawiono w tabeli 6.  

 

Tabela 6:  Ocena rozwoju procesu eutrofizacji zbiornika poprzez relację wskaźników (Carlson, 1977) 

Relacje między zmiennymi TSI  Warunki  

TSI(Chl) = TSI(TP) = TSI(SD) Glony powodują osłabienie przenikalności  światła  

TN/TP ~ 33:1  

TSI(Chl) > TSI(SD)  

TSI(TP) = TSI(SD) > TSI(CHL)  

Dominacja dużych cząstek np. kłaczków Aphanizomenon . 

Cząstki niebędące glonami lub barwa powodują osłabienie 

przenikalności  światła  

TSI(SD) = TSI(CHL) > TSI(TP)  

TSI(TP) >TSI(CHL) = TSI(SD) 

Fosfor ogranicza biomas glonów TN/TP >33:1. 

Glony powodują osłabienie przenikalności  światła; azot, 

zooplankton lub toksyny ograniczają biomasę glonów  
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Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku Vollenweider opracował indeks TRIX 

(Vollenweider i wsp., 1998). Opiera się on na założeniu, że stan troficzny jest 

uwarunkowany zawartością składników biogennych, dostępnych dla roślinności 

wodnej. Indeks  TRIX składa się z czterech elementów: zawartości fosforu ogólnego i 

azotu ogólnego lub nieorganicznego, chlorofilu a, będącego odzwierciedleniem 

biomasy fitoplanktonu oraz odchylenia nasycenia wody tlenem od stuprocentowego 

nasycenia, które charakteryzuje intensywność procesów produkcji.  

Wartość indeksu TRIX jest obliczana na podstawie zależności:.  

                       TRIX= (Log [Chl * aD%O * minN * TP] + k) / m  

gdzie:  
 Chl – zawartość chlorofilu-a [µg/dm3]  
 aD%O – odchylenie nasycenia wody tlenem od stuprocentowego nasycenia  
 minN – stęzenie azotu nieorganicznego [µg/dm3]  
 TP – stężenie fosforu ogólnego  [µg/dm3]  
 k, m – współczynniki skalujące 

 

Współczynniki skalujące  k  i  m  wprowadzono, aby wartości  indeksu  TRIX mieściły  

się pomiędzy 0 a 10. Wartości, jakie przyjmuje indeks TRIX w różnych warunkach 

troficznych, przedstawiono w tabeli 7 (Palmeri i wsp., 2014):  

 

Tabela 7:   Skala i stan troficzny według indeksu TRIX 

Wartość indeksu TRIX Produktywność wód Kategoria troficzności 

2 Bardzo ,mała Oltraoligotrofia  

;2-4 Mała Oligotrofia  

;4-5 Średnia Mezotrofia  

;5-6 Wysoka Mezoeutrofia  

;6-8 Bardzo wysoka Eutrofia  

 

W roku 1970 grupa amerykańskich naukowców opracowała indeks WQI (Water 

Quality Index.   W swojej pierwotnej wersji indeks składał się z 9 wskaźników, z 

których każdy miał przypisaną wagę . Na potrzeby opracowania indeksu opracowano 

35 testów jakości wody, aby wybrać odpowiednie wskażniki i ich wagi oraz ustalić 



11 
 

wartości graniczne (Oram). Listę wskaźników wraz z ich wagami przedstawiono w 

tabeli 8. 

Wartości uzyskane dla każdego ze wskaźników mnoży się przez ich wagi, a nastepnie 

wszystkie wskaźniki uśrednia się, a otrzymany wynik przyjmuje wartości od 0 do 100. 

W celu określenia stanu wód otrzymane wartości  porównuje się z wartościami 

charakterystycznymi zamieszczonymi w tabeli 9.  

 

Tabela 8:   Składniki indeksu WQI i ich wagi 

Wskaźnik Waga 

Tlen rozpuszczony  0,17 

Bakterie grupy Coli typu kałowego 0,16 

pH 0,11 

BZT5 0,11 

Zmiana temperatury 0,1 

Stężenie fosforanów 0,1 

Stężenie azotanów 0,1 

Mętność 0,08 

Cząstki zawieszone 0,07 

 

Tabela 9:  Stan troficzny według indeksu WQI 

Wartość indeksu  

WQI 

Opis  

stanu troficznego 

90-100 Znakomity 

70-90 Dobry 

50-70 Umiarkowany  

25-50 Zły  

0-25 Bardzo zły 
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Indeks  WQI jest często stosowany do oceny stanu rzek i jezior w USA. Metodologia  

zastosowana do opracowania indeksu WQI, była podstawą do formułowania innych 

zagregowanych indeksów:  TWQI– do oceny stanu ciepłych wód przejściowych w 

Europie,  OWQI– stosowanego w USA i po modyfikacji w Australii, indeksu  CWQI, 

opracowanego na Tajwanie ,czy BCWQI– w Kolumbii Brytyjskiej.   

Indeks TLI (Trophic Level Index) został sformułowany przez Burnsa na potrzeby 

oceny stanu trofii jezior Nowej Zelandii. Istniej dwa warianty tego indeksu:  TLI 4, w 

skład którego wchodzą azot ogólny i fosfor ogólny, chlorofil-a, widzialność krążka 

Secchiego oraz  TLI 3, który nie zawiera widzialności krążka Secchiego. Indeks 

Burnsa jest obliczany za pomocą wzorów (Burns, Bryers, 2000) : 

   TLn = -3.61 + 3.01log (TN) (3.6)  

   TLp = 0.218 + 2.92log(TP) (3.7)  

   TLs = 5.10 + 2.27log(1/SD – 1/40) (3.8)  

   TLc = 2.22 + 2.54log(Chl) (3.9)  

   TLI= 0,25 (TLn + TLp + TLs + Tlc) 

gdzie:  
 SD – widzialność krążka Secchiego [m]  
 Chl – zawartość chlorofilu a [µg/dm3]  
 TP – zawartość fosforu ogólnego [µg/dm3]  
 TN – zawartość azotu ogólnego [µg/dm3]  

 

Wartości  indeksu  TLI dla wód o różnych poziomach troficzności, przedstawiono w 
tabeli  10. 

Tabela 10:   Wartości indeksu TLI (Burns, Bryers, 2000) 

Wartości indeksu  

TLI  

Jakość 

wody 

Status  

troficzny 

2 Bardzo dobra Mikrotrofia  

2-3 dobra Oligotrofia  

3-4 Średnia  Mezotrofia  

4-5 Słaba Eutrofia  

5 Bardzo słaba Supertrofia 
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Kolejnym sposobem oceny stanu troficznego jest ocena na podstawie integralnego 

kryterium  ITS (Index of Trophical State), który zostało opracowany na potrzeby 

monitoringu stanu troficznego słodkich wód Zatoki Newskiej w 1995 roku. Indeks ten 

oparto na założeniu,  że stan troficzności można opisać za pomocą bilansu stężeń 

dwutlenku węgla i tlenu w wodzie, mierząc odczyn i stopień nasycenia wody tlenem. 

Bilans wartości pH i nasycenia wody tlenem jest funkcją bilansu biotycznego, czyli 

bilansu procesów produkcji i rozkładu. Przy jednakowym nasyceniu wody tlenem 

wartość pH jest tym wyższa , im gorszy jest stan troficzny. Jako kryterium troficzności 

wybrano wartość pH przy normalnym stuprocentowym nasyceniu wody tlenem. 

Indeks ITS oblicza się według następującego wzoru (Panek,2011): 

   ITS=  ΣpHi/n + a(100 –  Σ[O2%])/n  

gdzie:  
 pHi– wartość pH  
 [O2%] – nasycenie wody tlenem mierzone równocześnie z pomiarami pH  
 a – współczynnik empiryczny  
 n – liczba pomiarów  

 

Wartości indeksu  ITS, dla  różnych stanów troficznych przedstawiono w tabeli 11 

Tabela 11:  Wartości indeksu ITS dla różnych poziomów troficznych (Panek 2011). 

Status  

troficzny 

Warto indeksu  

ITS  

Dystrofia  <5,7-6,0 

Ultraoligotrofia  6,0-6,6 

Oligotrofia  6,7-7,3 

Mezotrofia  7,4-8,0 

Eutrofia  >8,0 
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2.   Zakres pracy 

2.1     Przeprowadzenie analizy emisji fosforu ze źródeł punktowych, obszarowych i 

rozproszonych 

2.1.1.   Zestawienie punktowych zrzutów zanieczyszczeń odprowadzających ładunki do 

jednolitych części wód rzek na obszarze RZGW Gliwice 

Na podstawie dostępnych baz danych dokonano identyfikacji punktowych zrzutów 

zanieczyszczeń na obszarze działania RZGW Gliwice.  

Do identyfikacji punktowych zrzutów zanieczyszczeń wykorzystano sprawozdanie z 

realizacji KPOŚK (Krajowego Programu Oczyszczani Ścieków Komunalnych) z roku 

2012, a także bazę danych punktowych zrzutów zanieczyszczeń opracowaną w IMGW 

PIB dla potrzeb realizacji programu PLC-6 (Pollution Load Compilation 6). 

W oparciu o wyżej wymienione bazy danych udało się zidentyfikować 217 

punktowych zrzutów na obszarze RZGW Gliwice. Jednakże nie we wszystkich 

zidentyfikowanych punktowych zrzutach zmierzono ładunki fosforu i azotu ogólnego.  

Badania fosforu ogólnego i azotu ogólnego wykonano w 65 zrzutach ujętych w bazie 

KPOŚK oraz w 81 zrzutach z bazy danych opracowanej w ramach PLC-6. 

Dokonując porównania zrzutów w bazie KPOŚK i PLC-6 zidentyfikowano 

oczyszczalnie występujące w obu bazach. W takiej sytuacji, jeżeli dana oczyszczalnia 

wystąpiła w obu bazach, w pierwszej kolejności przyjęto do bilansu dane z bazy 

KPOŚK. 

W bazie KPOŚK zidentyfikowano 77 oczyszczalni, które ujęte zostały także w bazie 

PLC-6. spośród tych 77 oczyszczalni do bilansu wykorzystano dane z 65. Dla 

pozostałych 12 wykorzystano dane z programu PLC-6, gdyż w bazie KPOŚK z 

niewiadomych przyczyn nie podano dla tychże oczyszczalni wartości umożliwiających 

obliczenie wielkości ładunków fosforu i azotu ogólnego odpływających do JCW w 

ściekach oczyszczanych. 

Z bazy danych PLC-6 wykorzystano do bilansu dane z 81 oczyszczalni, z czego 3 to 

oczyszczalnie ścieków przemysłowych. Według posiadanych danych, spośród tych 3 

zrzutów przemysłowych 1 jest pochodzenia spożywczego, 1 jest pochodzenia 

chemicznego, 1 określony jako inny. 

Dla każdego zrzutu, dla którego dysponowano informacją o stężeniu azotu i fosforu 

ogólnego w ściekach odprowadzanych do jednolitej części wód, obliczono wielkość 

ładunków w/w pierwiastków. 
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Ogólnie rzecz biorąc na obszarze RZGW Gliwice dokonano identyfikacji 217 

punktowych zrzutów zanieczyszczeń. Spośród tych 217, dla 146 zestawiono ładunki 

fosforu i azotu ogólnego odprowadzane do jednolitych części wód. Spośród tych 146 

zrzutów, dla 65 zrzutów dane w zakresie ładunków fosforu i azotu pozyskano z 

KPOŚK, natomiast dla pozostałych 81 z bazy danych PLC-6. Wśród 81  punktowych 

zrzutów z PLC-6, 3 to zrzuty przemysłowe. 

Na podstawie dostępnych baz danych w zakresie punktowych zrzutów zanieczyszczeń 

nie dokonano identyfikacji stawów hodowlanych na obszarze RZGW Gliwice. 

Przestrzenną lokalizację zidentyfikowanych punktowych zrzutów zanieczyszczeń 

przedstawiono na poniższej mapie. 

Zestawienie punktowych zrzutów zanieczyszczeń na obszarze RZGW Gliwice 

przedstawiono w załączniku 1. 
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2.1.2.   Statystyczne zestawienie liczby punktowych zrzutów zanieczyszczeń 

odprowadzających zanieczyszczenia do jednolitych części wód rzek na obszarze 

RZGW Gliwice z uwzględnieniem danych z KPOŚK 2012 oraz PLC-6 

Na podstawie zidentyfikowanych punktowych zrzutów zanieczyszczeń z bazy danych 

KPOŚK i PLC-6, dokonano statystycznego podsumowania liczby punktowych zrzutów 

w poszczególnych częściach wód. 

Na 177 jednolitych części wód rzek w obszarze RZGW Gliwice, zlokalizowano 147 

punktowych komunalnych zrzutów zanieczyszczeń oraz 70 punktowych 

przemysłowych zrzutów zanieczyszczeń. 

Spośród 147 komunalnych zrzutów zanieczyszczeń, fosfor i azot badane były w138. 

Natomiast spośród 70 punktowych przemysłowych zrzutów zanieczyszczeń azot i 

fosfor badane były zaledwie w 3. 

Komunalne zrzuty punktowe w liczbie 147 zlokalizowane są na 61 spośród 177 

jednolitych części wód w obszarze RZGW Gliwice. Spośród 61 jednolitych części wód 

rzek, na których zidentyfikowano punktowe zrzuty zanieczyszczeń komunalnych, 

ładunki azotu i fosforu ogólnego zbilansowane zostały dla 57 JCW. 

Przemysłowe zrzuty punktowe w liczbie 70 zlokalizowane są na 33 spośród 177 

jednolitych części wód w obszarze RZGW Gliwice. Spośród 33 jednolitych części wód 

rzek, na których zidentyfikowano punktowe zrzuty zanieczyszczeń przemysłowych, 

ładunki azotu i fosforu ogólnego zbilansowane zostały tylko dla 3 JCW. 

Zestawienie ujęto w załączniku 2. 

 

2.1.3.   Zestawienie wielkości ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego 

odprowadzanych do jednolitych części wód rzek na obszarze RZGW Gliwice 

Na podstawie zidentyfikowanych zrzutów punktowych dokonano obliczeń wielkości 

ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego odprowadzanych do wód jednolitych 

części wód rzek na obszarze RZGW Gliwice.  

Sumy ładunków z punktowych zrzutów zanieczyszczeń odprowadzane do jednolitych 

części wód rzek przedstawiono w poniższej tabeli. 
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WIELKOŚĆ ŁADUNKÓW ODPROWADZANYCH DO JEDNOLITYCH 
CZĘŚCI WÓD RZEK Z PUNKTOWYCH ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZEŃ [t/r] 

KOMUNALNYCH PRZEMYSŁOWYCH RAZEM 

FOSFOR 
OGÓLNY 

AZOT 
OGÓLNY 

FOSFOR 
OGÓLNY 

AZOT 
OGÓLNY 

FOSFOR 
OGÓLNY 

AZOT 
OGÓLNY 

226,491 2622,187 1,069 173,099 227,559 2795,285 

 Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 

Kompletne zestawienie ujęto w załączniku 3. 

2.1.4.   Zestawienie ładunków z obszarowych źródeł zanieczyszczeń odprowadzających 

ładunki fosforu ogólnego i azotu ogólnego do jednolitych części wód rzek na 

obszarze RZGW Gliwice 

W ramach zadania dokonano obliczeń ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego ze 

źródeł obszarowych docierających do wód wraz z opadami atmosferycznymi, z 

obszarów użytkowanych rolniczo, terenów zurbanizowanych i spływów 

powierzchniowych. 

Ładunki ze źródeł obszarowych zestawiono w następujących grupach: 

• tło naturalne  
• rolnictwo 
• depozycja atmosferyczna 
• rozproszona zabudowa mieszkalna 
• rozproszona kanalizacja deszczowa 

Sumy ładunków z obszarowych zrzutów zanieczyszczeń odprowadzane do jednolitych 

części wód rzek przedstawiono w poniższej tabeli. 

BIOGENY 
naturalne  

tło 
rolnictwo 

depozycja 
atmosferyczna 

rozproszona 
zabudowa 
mieszkalna 

rozproszona 
kanalizacja  
deszczowa 

1 2 3 4 5 6 

ładunek fosforu ogólnego [t/r] 121,769 287,468 4,472 138,455 143,667 

ładunek azotu ogólnego [t/r] 1677,635 4173,781 169,675 1523,002 1676,112 

Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 
 

Kompletne zestawienie ujęto w załączniku 4. 
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2.2.   Wykonanie indywidualnej oceny dotyczącej obciążenia fosforem dla każdej JCWP 

leżących w obszarze działania RZGW Gliwice wraz z oceną wpływu obciążenia na 

stan wód. 

2.2.1. Charakterystyka hydrograficzna obszaru RZGW Gliwice 

Powierzchnia RZGW Gliwice wynosi 7580,9 km2 co stanowi około 2,5% powierzchni 

Polski. Obszar RZGW Gliwice jest najmniejszy ale jednocześnie wyróżnia się na tle 

pozostałych 6 obszarów wyznaczonych na obszarze Polski, gdyż jako jedyny obejmuje 

aż 3. Na obszarze RZGW Gliwice przebiega wododział Dorzecza Odry i Wisły, a 

także Dunaju. Trzy dorzecza na obszarze analizowanego RZGW obejmują swym 

zasięgiem 3 regiony wodne będące zarazem obszarem 3 zlewni (Mała Wisła, Górna 

Odra, Czadeczka), oraz 6 obszarów podzlewni (Mała Wisła, Przemsza, Odra Górna, 

Olza, Kłodnica, Czadeczka). 

Na analizowanym obszarze wyznaczonych zostało 177 jednolitych części wód rzek co 

stanowi 3,8% wszystkich jednolitych części wód rzek wyznaczonych na obszarze 

Polski. Spośród tych 177 jednolitych części wód rzek 97 to JCW naturalne, 10 

sztucznych oraz 70 silnie zmienionych. W dorzeczu Wisły znajduje się 85 jednolitych 

części wód rzek, w dorzeczu Odry 91 i jedna jednolita część wód Czadeczka należy do 

dorzecza Dunaju. 

Na obszarze RZGW Gliwice dominuje krajobraz wyżynny co ma swoje 

odzwierciedlenie w typologii jednolitych części wód rzek znajdujących się na tym 

obszarze. Liczba jednolitych części wód, reprezentowanych przez typ 

charakterystyczny dla krajobrazu wyżynnego wynosi 101 co stanowi ponad 57% 

wszystkich JCW rzek wyznaczonych na tym obszarze. Druga najliczniejszą grupą są 

jednolite części wód reprezentowane przez typ charakterystyczny dla krajobrazu 

nizinnego. ich liczba wynosi 57 co stanowi ponad 32% wszystkich JCW rzek 

wyznaczonych na tym obszarze. Pozostałe jednolite części wód to części wód o typie 

nieokreślonym – głownie sztuczne i silnie zmienione, a także części wód o typie 

niezależnym od ekoregionów. 

Szczegółowa charakterystyka jednolitych części wód rzek ze szczególnym 

uwzględnieniem typologii abiotycznej przedstawiona została w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Tabela 1:   JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD NA OBSZARZE RZGW GLIWICE 

Lp. Dorzecze 
Powierzchnia 

[km2] 

JCWP 

O
g

ó
łe

m
 

Status Typologia 

na
tu

ra
ln

e 

si
ln

ie
 

zm
ie

ni
on

e 

sz
tu

cz
ne

 

0 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 17 19 23 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Wisła 3613,87 85 38 40 7 11 1 13 24 5 3 3 1 9   4 6 4 1 

2. Odra 3942,47 91 58 30 3 8   2 31   1 3   3 1 25 4 8 5 

3. Dunaj 24,58 1 1                     1           

SUMA 7580,92 177 97 70 10 19 1 15 55 5 4 6 1 13 1 29 10 12 6 

Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 

 

2.2.2.   Struktura zagospodarowania powierzchni zlewni jednolitych części wód w 

obszarze RZGW Gliwice 

Polskę charakteryzuje nierównomierne rozmieszczenie przemysłu. Największą jego 

koncentrację stanowi Śląsko-Krakowski okręg przemysłowy związany głównie z 

wydobyciem i przetwórstwem węgla kamiennego oraz rud cynku i ołowiu. Okręg ten 

zlokalizowany w południowej części Polski skupia głównie zakłady przemysłu 

wydobywczego, metalurgicznego, elektromaszynowego i chemicznego. 

Duża koncentracja przemysłu Na obszarze RZGW Gliwice obejmującym początkowe 

biegi rzek Odry i Wisły powoduje znaczne zmiany w ukształtowaniu powierzchni i 

zmiany w stosunkach wodnych, oraz konieczność odprowadzania ścieków do 

powierzchniowej sieci rzecznej prowadzącej niewielkie ilości wód. W związku z czym 

niektóre rzeki z uwagi na koncentracje przemysłu i ludności zamieniane są w kanały 

ściekowe, a tak zwane „szkody górnicze” powodują m. innymi deformację stosunków 

wodnych, odkształcenia powierzchni kilkunastu a nawet kilkudziesięciu metrów i 

powstanie zapadlisk wypełnionych często wodą. 

W ślad za przemysłem następuje także duża koncentracja ludności. Nie należy także 

zapominać, że ponad połowę analizowanego obszaru zajmują tereny wykorzystywane 

rolniczo. Wszystko to powoduje, że jednolite części wód rzek narażone są na emisję i 

zanieczyszczenia związkami biogenów pochodzących w głównej mierze ze źródeł 

komunalnych, przemysłowych oraz rolnictwa. Stan ten dotyczy w równej mierze 

Dorzecza Odry i Dorzecza Wisły. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy procentowy rozkład zagospodarowania 

terenu obszaru RZGW Gliwice wg LandCover. 
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Tabela 2:   STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNI OBSZARU RZGW GLIWICE 

Lp. Dorzecze 
Region 
wodny 

Powierzchnia 
[km2] 

Pokrycie terenu 
jednolitych części wód  rzek wg Land Cover 

[% udział] 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Wisła Mała Wisła 3613,87 17,60% 45,18% 34,63% 0,05% 2,54% 

2. Odra 
Odra 
Górna 

3942,47 15,00% 59,17% 24,50% 0,00% 1,34% 

3. Dunaj Czadeczka 24,58 8,08% 45,37% 46,56% 0,00% 0,00% 

SUMA 7580,92 16,29% 52,05% 29,69% 0,03% 1,94% 

 Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 

 

 

2.2.3.   Obliczenia ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego ze źródeł obszarowych 

W ramach zadania dla każdej jednolitej części wód wykonano bilans zanieczyszczeń, 

ze źródeł obszarowych. W grupie zanieczyszczeń obszarowych zestawiono dla każdej 

jednolitej części wód rzek dane o wielkości ładunków pochodzących z: 

• rolnictwa 

• tła naturalnego 

• depozycji atmosferycznej 

• rozproszonej zabudowy mieszkaniowej 

• rozproszonej kanalizacji deszczowej 

Należy podkreślić, że metodyka obliczania zanieczyszczeń pochodzenia obszarowego 

jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym.  

Obliczenia dla ładunków biogenów pochodzących z rolnictwa prowadzone były z 

wykorzystaniem m. innymi narzędzi analizy przestrzennej GIS w oparciu o dane ujęte 

w bazie danych GUS, a także m.in. na podstawie  danych o wyniki analiz stężeń 

azotanów i fosforanów w roku 2012, w wodach drenarskich w 1500 punktach 
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pomiarowych monitoringu realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa – PIB w Puławach (IUNG-PIB). W obliczeniach wykorzystano 

strukturę zagospodarowania powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem terenów 

wykorzystywanych rolniczo. Do pełnego zbilansowania wielkości ładunków biogenów 

pochodzenia rolniczego niezbędne było także pozyskanie informacji na temat 

wielkości odpływu wód z tych obszarów. 

Tło naturalne zawiera ładunki azotu i fosforu nie zależne od rolniczego wykorzystania 

obszarów, pochodzące np. z depozycji atmosferycznej tych pierwiastków. Wielkość 

ładunków biogenów pochodzące z tła naturalnego obliczono w na podstawie proporcji 

sumy depozycji azotu suchej i mokrej do sumy zawartości azotu w nawozach 

mineralnych, nawozach organicznych oraz  w/w depozycji.  

W przypadku zanieczyszczenia wód powierzchniowych biogenami, jako tło 

traktowane są  trafiające do wód ładunki azotu i fosforu, pochodzące z obszarów 

utrzymywanych w stanie zbliżonym do naturalnego (lasy, długotrwałe nieużytki) oraz 

pochodzące z obszarów wykorzystywanych rolniczo, w ilościach, na które nie ma 

wpływu prowadzona działalność rolnicza. 

Do bilansu ładunków azotu i fosforu wprowadzanych do wód powierzchniowych wraz 

z opadami atmosferycznymi posłużono się wynikami Krajowego Monitoringu 

Chemizmu Opadów Atmosferycznych (źródło GIOŚ) oraz mapą zagospodarowania 

powierzchni terenu CORINE Land Cover. W bilansie ładunków azotu i fosforu 

odprowadzanych bezpośrednio do wód wraz z opadami atmosferycznymi przyjęto 

założenie, że do wód powierzchniowych trafia całość ładunku zanieczyszczeń 

zawartego w wodach deszczowych opadających na powierzchnię wód danego obszaru. 

Bilans ładunków azotu i fosforu dla jednolitych części wód w obszarze RZGW 

Gliwice przeprowadzono w oparciu o dane odnośnie powierzchni wód dla zlewni oraz 

jednostkowe ładunki azotu i fosforu ogólnego wnoszone przez opady atmosferyczne 

na tych obszarach. 

Ładunek z zabudowy mieszkaniowej nie podłączonej do kanalizacji jest obliczany w 

oparciu o dane statystyczne GUS o ludności nie korzystającej z oczyszczalni ścieków 

na obszarach gmin.  

Określenie wielkości ładunków azotu i fosforu odprowadzanego bezpośrednio do wód 

powierzchniowych od ludności nie korzystającej z kanalizacji wymaga m. in. 

określenia, w oparciu o dane BDR GUS liczby ludności w gminach nie korzystającej z 

oczyszczalni ścieków, dla każdego obszaru zlewni jednolitej części wód rzek. Ponadto 
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wymagane jest określenie w oparciu dane literaturowe, metodyki stosowane w Unii 

Europejskiej, a także specyficzne warunki krajowe, w zakresie wyposażenia 

gospodarstw domowych w urządzenia sanitarne w tym do gromadzenia i 

unieszkodliwiania ścieków komunalnych.  

Głównymi źródłami azotu i fosforu w ściekach deszczowych pochodzących z 

uszczelnionych (utwardzonych) terenów miejskich są opady atmosferyczne, odchody 

zwierząt domowych, oraz rozkładające się części roślin. Metoda liczenia ładunków 

biogenów  odprowadzanych kanalizacją deszczową z obszarów miejskich, oparta jest 

na iloczynie powierzchni uszczelnionych i jednostkowych ładunków azotu i fosforu w 

wodach deszczowych odprowadzanych tych powierzchni. 

W bilansie obok zanieczyszczeń obszarowych ujęto także źródła zanieczyszczeń 

punktowych z sektora komunalnego oraz przemysłu.  

 

Tabela 3:   ZESTAWIENIE SUM ŁADUNKÓW FOSFORU OGÓLNEGO ZE ŹRÓDEŁ OBSZAROWYCH, 

WYTWORZONYCH W ZLEWNIACH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD NA OBSZARZE RZGW GLIWICE 

Lp. Dorzecze 
Region 
wodny 

Powierzchnia 
[km2] 

ŹRÓDŁA ROZPROSZONE 
[t/rok] 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Wisła Mała Wisła 3613,87 67 102 3 74 78 0 

2. Odra 
Odra 
Górna 

3942,47 54 182 1 64 65 221 

3. Dunaj Czadeczka 24,58 1 3 0 0 0 0 

SUMA 7580,92 122 287 4 138 144 221 

Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 
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Tabela 4:  ZESTAWIENIE SUM ŁADUNKÓW AZOTU OGÓLNEGO ZE ŹRÓDEŁ OBSZAROWYCH, 

WYTWORZONYCH W ZLEWNIACH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD NA OBSZARZE RZGW GLIWICE 

Lp. Dorzecze 
Region 
wodny 

Powierzchnia 
[km2] 

ŹRÓDŁA ROZPROSZONE 
[t/rok] 

TRANSGRA-
NICZNE 
ŹRÓDŁA 

 w tym: 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Wisła Mała Wisła 3613,87 1000 1796 114 815 914   

2. Odra 
Odra 
Górna 

3942,47 660 2347 55 704 759 3685 

3. Dunaj Czadeczka 24,58 18 31 0 4 3   

SUMA 7580,92 1678 4174 170 1523 1676 3685 

Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 

 

 

2.2.4.   Obliczenia ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego ze źródeł punktowych 

W ramach zadania dla każdej jednolitej części wód wykonano bilans zanieczyszczeń, 

ze źródeł Punktowych. W bilansie uwzględniono ładunki zanieczyszczeń 

odprowadzane do wód jednolitych części wód rzek z sektora komunalnego oraz z 

przemysłu. 

W ramach zadania analizie poddano dostępne w Polsce bazy, które z założenia 

powinny zawierać informacje na temat ładunków biogenów odprowadzanych do wód z 

punktowych źródeł zanieczyszczeń. Ostatecznie jako przydatne dla potrzeb realizacji 

niniejszej pracy uznano sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych, z roku 2012 oraz bazę danych o punktowych zrzutach 

zanieczyszczeń opracowaną w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Państwowym Instytucie Badawczym dla potrzeb realizacji programu Pollution Load 

Compilation PLC-6.  
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Ładunki ze zidentyfikowanych punktowych zrzutów zanieczyszczeń zostały 

posumowane odpowiednio dla poszczególnych jednolitych części wód z obszaru 

RZGW Gliwice i ujęte w zbiorczym bilansie zanieczyszczeń.  

Sumy ładunków z punktowych zrzutów zanieczyszczeń odprowadzane do jednolitych 

części wód rzek przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

Tabela 5:  ZESTAWIENIE SUM ŁADUNKÓW FOSFORU OGÓLNEGO ZE ŹRÓDEŁ PUNKTOWYCH, 

WYTWORZONYCH W ZLEWNIACH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD NA OBSZARZE RZGW GLIWICE 

Lp. Dorzecze 
Region 
wodny 

Powierzchnia 
[km2] 

ŹRÓDŁA PUNKTOWE 

 w tym: 

KOMUNALNE PRZEMYSŁOWE 
HODOWLA 

RYB 

  1 2 3 4 5 6 

1. Wisła Mała Wisła 3613,87 157 0 0 

2. Odra 
Odra 
Górna 

3942,47 70 1 0 

3. Dunaj Czadeczka 24,58 0 0 0 

SUMA 7580,92 228 1 0 

Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 

 

 

Tabela 6:  ZESTAWIENIE SUM ŁADUNKÓW AZOTU OGÓLNEGO ZE ŹRÓDEŁ PUNKTOWYCH, 

WYTWORZONYCH W ZLEWNIACH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD NA OBSZARZE RZGW GLIWICE 

Lp. Dorzecze 
Region 
wodny 

Powierzchnia 
[km2] 

ŹRÓDŁA PUNKTOWE 

 w tym: 

KOMUNALNE PRZEMYSŁOWE 
HODOWLA 

RYB 

  1 2 3 4 5 6 

1. Wisła Mała Wisła 3613,87 1765 0 0 

2. Odra 
Odra 

Górna 
3942,47 994 173 0 

3. Dunaj Czadeczka 24,58 0 0 0 

SUMA 7580,92 2759 173 0 

Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 
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2.2.5.   Obliczenia rzecznych ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego 

Ładunki biogenów w wodach jednolitych części wód na obszarze RZGW Gliwic 

obliczono w oparciu o wyniki stężeń fosforu ogólnego i azotu ogólnego zmierzonych 

w punktach pomiarowo-kontrolnych Państwowego Monitoringu Środowiska, a także 

na podstawie wielkości średnich wieloletnich przepływów określonych przez 

specjalistów z IMGW – PIB. 

Dla potrzeb pracy dokonano analizy pomiarów stężeń fosforu i azotu ogólnego 

badanych w latach 2008 – 2013 w jednolitych częściach wód na obszarze działania 

RZGW Gliwice. 

Dla każdej z jednolitych części wód na obszarze działania RZGW Gliwice dokonano 

identyfikacji punktów pomiarowo-kontrolnych Państwowego Monitoringu 

Środowiska, w których mierzone były stężenia fosforu i azotu ogólnego. 

Do analizy przyjęto 6 letni okres badań monitoringowych, gdyż dane z roku 2013 

obejmowały badania zaledwie 56 jednolitych spośród 177 części wód rzek na obszarze 

działania RZGW Gliwice. Dane z 6 lat, tj. od 2008 – 2013 roku pozwoliły na ustalenie 

stężeń fosforu ogólnego dla 121 jednolitych części wód i azotu ogólnego dla 120 

jednolitych części wód. 

W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji punktów pomiarowo-kontrolnych 

badanych w jednolitych częściach wód rzek, w latach 2008 – 20013 na obszarze 

RZGW Gliwice. Następnie dokonano identyfikacji punktów, w których mierzono 

stężenia fosforu ogólnego i azotu ogólnego. W oparciu o zmierzone w tych punktach 

stężenia obliczono średnie stężenia fosforu i azotu ogólnego w jednolitych częściach 

wód. Przyjęto zasadę, że dla każdej monitorowanej jednolitej części wód wskazano 

stężenie fosforu i azotu ogólnego z ostatniego roku, w którym dokonano pomiarów 

tego stężenia. Oznacza to, że jeżeli w danej jednolitej części wód mierzono stężenia 

przedmiotowych pierwiastków w roku 2010, 2011, 2012 i 2013, to do obliczeń 

przyjęto dane z roku 2013. Jeżeli ostatnim rokiem, w którym mierzono w danej 

jednolitej części wód fosfor i azot był rok 2009, wówczas do obliczeń przyjęto dane z 

tego roku. 

Należy także zaznaczyć, że stężenia biogenów z lat starszych niż rok 2011 zwiększają 

niepewność oceny JCW. 

W procedurze mającej na celu ustalenie wielkości ładunku odpływającego z danego 

obszaru, najtrudniejszym elementem jest ustalenie wielkości przepływu rzecznego. 
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Pomiary przepływu wykonywane są przez służby hydrologiczno-meteorologiczne 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Badawczego.  

Da się zauważyć duża dysproporcja pomiędzy ilością jednolitych części wód rzek 

(4586), ilością czynnych stacji wodowskazowych oraz badanymi punktami 

pomiarowo-kontrolnymi.  

Dlatego też dla potrzeb niniejszej pracy wykorzystano informację o średnim odpływie 

z wielolecia 1971 – 2009 określonym w tak zwanych reprezentatywnych dla zlewni 

stacjach wodowskazowych. 

Na obszarze RZGW Gliwice znajduje się 8 takich stacji wodowskazowych: 

• CHAŁUPKI reprezentatywny dla obszaru zlewni Górnej Odry 

• RACIBÓRZ-MIEDONIA reprezentatywny dla obszaru zlewni Górnej Odry 

• CIESZYN reprezentatywny dla obszaru zlewni Olzy 

• LENARTOWICE reprezentatywny dla obszaru zlewni Kłodnicy 

• SKOCZÓW reprezentatywny dla obszaru zlewni Małej Wisły 

• NOWY BIERUŃ reprezentatywny dla obszaru zlewni Małej Wisły 

• JELEŃ reprezentatywny dla obszaru zlewni Przemszy 

• ISTEBNA na Olzie (reprezentatywny dla obszaru zlewni Czadeczki) 

Należy zauważyć, że w jednolitej części wód Czadeczka nie ustanowiono posterunku 

wodowskazowego, w związku z czym wielkość przepływu dla tejże jednolitej części 

wód ustalono na podstawie zlewni analoga. 

W kolejnym etapie wykorzystując narzędzia analizy przestrzennej (GIS) ustalono, do 

jakiej zlewni wodowskazowej danego wodowskazu reprezentatywnego należą 

poszczególne jednolite części wód rzek z obszaru RZGW Gliwice. 

Po ustaleniu wodowskazów reprezentatywnych, na podstawie wartości średniego 

odpływu dla zlewni, określono teoretyczną wielkość przepływu dla pojedynczej części 

wód w obrębie danej zlewni.  

Tok postepowania przedstawiono poniżej na podstawie przykładowej jednolitej części 

wód z obszaru zlewni Przemszy. 

Na podstawie pomiarów z wielolecia 1971 – 2009 zmierzonego w przekroju 

wodowskazowym Jeleń na Przemszy ustalono, że z każdego metra kwadratowego 

powierzchni podzlewni Przemszy odpływa średnio 304,3 mm wody. Przyjmuje się 

także, że 1mm na m2 powierzchni wynosi 1 litr. 

W związku z tym przyjęto, że ta sama wartość dotyczy powierzchni wszystkich 

jednolitych części wód zlokalizowanych w obszarze podzlewni Przemszy. 
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Jeden kilometr kwadratowy powierzchni wynosi 1.000.000 m2. Stąd obliczono ile 

litrów wody przypada na 1 km2 powierzchni mnożąc wartość 304,3 *1.000.000. 

Obliczoną w ten sposób wartość podzielono następnie przez wielkość powierzchni 

każdej jednolitej części wód, uzyskując teoretyczny odpływ z powierzchni tychże 

JCW, wyrażony w litrach/rok. Następnie wartość tą podzielono przez 1.000 uzyskując 

wielkość odpływu wyrażoną w m3/rok. 

Na podstawie wyliczonego rocznego odpływu obliczono teoretyczny przepływ dla 

każdej jednolitej części wód dzieląc odpływ przez 3600s i kolejno przez 24h i 365 dni. 

Przykład: 

nazwa JCW:       Przemsza od Białej Przemszy do ujścia 

powierzchnia JCW:      93,47 km2 

Średni odpływ z wielolecia 1971-2009  

wyrażony w [mm] dla podzlewni Przemszy wynosi:  304,3 

Obliczenia: 

1) 304,3 mm * 1.000.000 m = 304.300.000 l/km2 

2) 304.300.000 l/km2 * 93,47 km2 = 28.442.886.051,75 l/rok 

3) 28.442.886.051,75 l/rok : 1000 = 28.442.886,05 m3/rok 

4) 28.442.886,05 m3/rok : 365d : 24h : 3600s = 0,901918 m3/s 

Teoretyczna wielkość przepływu dla JCW  „Przemsza od Białej Przemszy do ujścia”, 

wyliczona na podstawie średniego odpływu z wielolecia 1971 – 2009, wynosi 

0,901918 m3/s. W podobny sposób obliczono przepływ dla pozostałych jednolitych 

części wód. 

Na podstawie zmierzonych w jednolitych częściach wód rzek średnich stężeń fosforu i 

azotu ogólnego oraz w oparciu o wyliczone dla JCW wartości przepływu, dokonano 

obliczeń wielkości ładunków tychże zanieczyszczeń. 

Tok postepowania przedstawiono poniżej na podstawie przykładowej jednolitej części 

wód z obszaru zlewni Przemszy. 

Przykład: 

nazwa JCW:        Przemsza od Białej Przemszy do ujścia 

średnie stężenie azotu ogólnego w roku 2013:   4,4625 mgN/l 

Teoretyczna wielkość przepływu dla JCW:   0,901918 m3/s stąd 901,918 l/s 

Obliczenia: 

1) (4,4625 mgN/l * 901,918 l/s * 3600s * 24h * 365d) : 1.000.000.000 = 126,93 t/rok 
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Wielość ładunku odprowadzony z JCW  „Przemsza od Białej Przemszy do ujścia” w 

roku 2013, wyniosła 126,93 t/rok. W podobny sposób obliczono ładunki fosforu i 

azotu ogólnego dla pozostałych monitorowanych jednolitych części wód. 

 

2.2.6.   Wykonanie zbiorczego bilansu ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego dla 

jednolitych części wód rzek na obszarze RZGW Gliwice 

Na podstawie obliczonych wielkości ładunków zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych 

i punktowych wytworzonych w zlewniach jednolitych części wód na obszarze RZGW 

Gliwice wykonano zbiorczy bilans ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego. 

Bilans ujęto w załączniku 5. 

W wykonanym bilansie oprócz szczegółowego zestawienia ładunków biogenów 

wytworzonych w zlewniach jednolitych części wód, wskazano również procentowy 

udział poszczególnych źródeł zanieczyszczeń w ogólnej sumie ładunków. 

Biorac pod uwagę cały obszar RZGW Gliwice, to największy udział w sumie 

ładunków fosforu ogólnego wytworzonego w zlewniach jednolitych części wód 

zajmuje rolnictwo. W następnej kolejności ładunki z komunalnych zrzutów 

zanieczyszczeń, rozproszona kanalizacja deszczowa i rozproszona zabudowa 

mieszkalna. Stosunkowo duży procent zajmuje również ładunek z tła naturalnego. 

Najmniejszy udział w bilansie ma depozycja atmosferyczna i przemysłowe źródła 

zanieczyszczeń. W przypadku punktowych zrzutów zanieczyszczeń, a zwłaszcza 

zrzutów przemysłowych należy wziąć pod uwagę brak odpowiednich baz i źródeł 

informacji o tych zrzutach. W tej sytuacji powstaje problem niedoszacowania tychże 

źródeł.  

Analizując sytuację związaną z ładunkami fosforu w poszczególnych dorzeczach 

można dostrzec różnice w strukturze tych ładunków w zależności od dorzecza. 

Wyraźnie widać, że w dorzeczu Odry największy udział w strukturze ładunku fosforu 

ogólnego wytworzonego w tym dorzeczu ma rolnictwo natomiast w dorzeczu Wisły 

oczyszczalnie komunalne. 

Wynika to nie tylko z faktu, że w przypadku dorzecza Odry mamy do czynienia z 

większą procentowo powierzchnią użytków rolnych niż w przypadku dorzecza Wisły, 

ale również struktury wielkości gospodarstw rolnych i większej intensyfikacji 

rolnictwa w obszarze dorzecza Odry. 

W przypadku obu dorzeczy sytuacja wygląda podobnie w przypadku rozproszonej 

zabudowy mieszkalnej oraz ładunków z tła naturalnego. Na podstawie dostępnych i 
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przeanalizowanych baz danych nie udało się zidentyfikować w obszarze dorzecza 

Wisły żadnego przemysłowego punktowego zrzutu emitującego ładunki fosforu 

ogólnego do jednolitych części wód rzek.  

Zupełnie nieporównywalnie wygląda obraz Czadeczki. Ta niewielka jednolita cześć 

wód należąca do dorzecza Dunaju zdominowana została przez ładunki fosforu 

pochodzenia rolniczego. W następnej kolejności w strukturze ładunku fosforu 

dominuje ładunek z tła naturalnego. W strukturze zagospodarowania powierzchni 

Czadeczki dominują bowiem na pierwszym miejscu lasy i ekosystemy, a w drugiej 

kolejności tereny rolnicze. Niewielki procent zimują tylko  tereny 

zantropogenizowane. 

Poniżej przedstawiono na wykresach procentowy podział ładunku fosforu ogólnego 

wytworzonego na obszarze RZGW Gliwice w dorzeczu Odry i Wisły oraz osobno 

Czadeczki. 

 

 

 
Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 
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Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 

 

W przypadku ładunków azotu ogólnego sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku 

struktury ładunku fosforu ogólnego. Analizując dane o ładunkach azotu ogólnego w 

poszczególnych dorzeczach również uwidaczniają się różnice w strukturze tych 

ładunków w zależności od dorzecza. 

Wyraźnie widać, że w dorzeczu Odry największy udział w strukturze ładunku azotu 

ogólnego wytworzonego w tym dorzeczu ma rolnictwo. W dorzeczu Wisły choć 

procentowy udział rolnictwa w strukturze ładunku azotu ogólnego tez jest największy, 

to jednak jest niemalże równy ładunkowi pochodzącemu z komunalnych oczyszczalni 

ścieków. Biorąc pod uwagę fakt, przypadku punktowych zrzutów zanieczyszczeń 

mamy do czynienia z problemem ich niedoszacowania, to może się okazać, że w 

rzeczywistości rzeczywisty ładunek azotu ogólnego z tego źródła zanieczyszczeń, jest 

większy niż z rolnictwa.  

W przypadku obu dorzeczy sytuacja wygląda podobnie w przypadku rozproszonej 

zabudowy mieszkalnej oraz rozproszonej kanalizacji deszczowej. Na podstawie 

dostępnych i przeanalizowanych baz danych nie udało się zidentyfikować w obszarze 
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dorzecza Wisły żadnego przemysłowego punktowego zrzutu emitującego ładunki 

azotu ogólnego do jednolitych części wód rzek.  

W przypadku Czadeczki większa część ładunku azotu ogólnego pochodzi z rolnictwa i 

w następnej kolejności z tła naturalnego. 

Poniżej przedstawiono na wykresach procentowy podział ładunku azotu ogólnego 

wytworzonego na obszarze RZGW Gliwice w dorzeczu Odry i Wisły oraz osobno 

Czadeczki. 

 

 

 

Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 
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Źródło: GIOŚ, IMGW-PIB 

 

 

2.2.7.   Ocena obciążenia fosforem dla każdej JCWP leżących w obszarze działania 

RZGW Gliwice 

Dysponując szczegółowym bilansem ładunków biogenów wytworzonych w zlewniach 

jednolitych części wód na obszarze RZGW Gliwice, w następnej kolejności 

przystąpiono do wykonania indywidualnej oceny dotyczącej obciążenia fosforem dla 

każdej JCWP leżących w obszarze działania RZGW Gliwice, wraz z oceną wpływu 

obciążenia na stan wód.  

Wielkość ładunków wytworzonych w zlewni jednolitej części wód, a także wielkość 

ładunków biogenów napływające z sąsiednich części wód mogą powodować 

przekroczenie stężenia fosforu ogólnego i azotu ogólnego w wodzie.   

W celu dokonania oceny obciążenia fosforem ogólnym i azotem ogólnym dla każdej 

jednolitej części wód należy porównać stężenie tych biogenów w wodzie z 

dopuszczalnymi granicami określonymi na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 
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Dopuszczalną wartość stężenia fosforu ogólnego i azotu ogólnego w jednolitych 

częściach wód przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 

listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych i środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(rozporządzenie klasyfikacyjne). W rozporządzaniu tym w załączniku 1 i załączniku 5 

wskazano wartości graniczne wskaźników jakości jednolitych części wód rzek 

naturalnych i sztucznych oraz silnie zmienionych. W niniejszej pracy przyjęto wartość 

graniczną odpowiednią dla drugiej klasy co odpowiada dobremu stanowi. W 

przypadku fosforu ogólnego wartość tego stężania wynosi 0,4 mg P/l , natomiast w 

przypadku azotu ogólnego wartość ta wynosi 10 mg N/l.  

Sprawdzono także najnowszy projekt wspomnianego rozporządzenia, w którym 

wartości klas dla fosforu ogólnego i azotu ogólnego nie uległy zmianie.   

Aby ocenić wpływ wielkości ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego na stan 

jednolitych części wód, dokonano także identyfikacji obszarów chronionych na tych 

częściach wód. Zadanie to wykonane zostało celem sprawdzenia, czy obecność 

określonego obszaru chronionego w jednolitej części wód, nie powoduje zwiększenia 

wymagań jakości wód w stosunku do wartości określonej w w/w rozporządzeniu 

klasyfikacyjnym. 

Na jednolitych części wód w obszarze RZGW Gliwice zidentyfikowano następujące 

obszary chronione: 

• Obszary chronione, będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do 

celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych 

• Obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie 

• Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do 

poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia 

• Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym (jeziora karpiowate i cieki karpiowate) 

Po zidentyfikowaniu obszarów chronionych dokonano analizy przepisów prawnych i 

wymagań w zakresie oceny tych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem wskazań 

dotyczących dopuszczalnych stężeń dla fosforu ogólnego i azotu ogólnego. 
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Ocena jakości wód w kąpieliskach należy do obowiązków Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i wykonywana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

16 października w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w 

kąpieliskach. Analiza przepisów wspomnianego rozporządzenia wykazała, że 

dopuszczalne stężenie fosforu w wodach wyznaczonych jako kąpielisko, nie powinno 

przekraczać 0,25 mg/l. W przypadku azotu ogólnego wartość ta wynosi 10 mg/l i jest 

taka sama jak w rozporządzaniu klasyfikacyjnym z dnia 9 listopada 2011 r. dla 

jednolitych części wód rzek. 

W przypadku obszarów chronionych, będących jednolitymi częściami wód 

przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych na podstawie 

przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska uznano za właściwe przyjęcie jako 

dopuszczalnej granicy dla fosforu ogólnego wartości 0,25 mgP/l. 

W przypadku obszarów ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest 

ważnym czynnikiem w ich ochronie, trudno stwierdzić, jakie są konkretne wymagania 

jeśli chodzi o stężenie fosforu ogólnego i azotu ogólnego. Nie ma bowiem przepisów 

prawnych, które w sposób jednoznaczny regulowały by tą kwestię. Na dzień dzisiejszy 

zarówno normy jak i cele środowiskowe odnoszą się do celów ochrony, które 

określone zostały w akcie tworzącym daną formę ochrony przyrody. Należy także 

zauważyć, że w aktach o których mowa powyżej cele i normy nie zostały wyrażone w 

sposób liczbowy (np. konkretna wartość dla konkretnego wskaźnika), tylko w formie 

opisowej. 

Dlatego też w niniejszej analizie przyjęto, że normą dla tych obszarów są granice klas 

dla fosforu ogólnego i azotu ogólnego, właściwe dla stanu dobrego, które zostały 

określone w rozporządzaniu klasyfikacyjnym Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 

2011 roku.   

Ocena obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi 

do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

wykonywana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 

listopada 2002 roku, w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia. W rozporządzaniu tym, w załączniku 1 określono 44 wskaźniki jakości wód 

służące do oceny tych wód wraz z dopuszczalnymi wartościami granicznymi. Na liście 

tej nie ma fosforu ogólnego i azotu ogólnego. W związku z tym również dla tych 

obszarów przyjęto dopuszczalne stężenie fosforu i azotu odpowiednie dla osiągnięcia 
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dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP zgodnie z rozporządzeniem 

klasyfikacyjnym. 

Na jednolitych częściach wód z obszaru RZGW Gliwice zidentyfikowano także 

obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym. Chodzi tu o cieki i jeziora przeznaczone do bytowania ryb 

karpiowatych. Ocena tych wód wykonywana jest na podstawie rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 

naturalnych. W rozporządzaniu tym dla cieków karpiowatych dopuszczalne stężenie 

dla fosforu ogólnego również wynosi 0,4 mg/l. 

Podsumowując, w niniejszej pracy ustalono że dopuszczalne stężenie w wodzie dla 

fosforu ogólnego wynosi 0,4 mg/l, a w przypadku obszarów rekreacyjnych i kąpielisk 

0,25 mg/l. Natomiast w przypadku azotu dopuszczalne stężenie wynosi 10 mg/l. 

Kolejnym elementem analizy było oszacowanie wielkości stężenia fosforu ogólnego i 

azotu ogólnego w jednolitych częściach wód, w których od 2008 roku nie mierzono 

stężeń tych pierwiastków.  

W tym celu kierowano się zasadą, że stężenie w wodzie JCWP zarówno fosforu 

ogólnego jak i azotu ogólnego jest pochodną ładunków tych biogenów wytworzonych 

w zlewni i odprowadzonych do wód tych JCWP.  

Wielkość ładunku azotu i fosforu ogólnego jest równa ładunkowi wytworzonemu w 

zlewni JCWP lecz pomniejszona o wartość określonego współczynnika retencji. 

Ładunki rzeczne natomiast wyliczane są na podstawie stężenia zmierzonego w rzece i 

wielkości przepływu.  

W tej sytuacji koniecznym było także określenie współczynnika retencji dla 

niemonitorowanych jednolitych części wód rzek.  

Określenie współczynnika retencji w opomiarowanych jednolitych częściach wód rzek 

jest stosunkowo proste. Współczynnik ten stanowi bowiem różnicę pomiędzy 

wielkością ładunku zanieczyszczeń wytworzonego w danej zlewni jednolitej części 

wód rzek, a wielkością ładunku tego zanieczyszczenia zmierzonego w rzece (jednolitej 

części wód rzek) i wyrażony w postaci procentowej. 

W przypadku nieopomiarowanych części wód nie można w ten sposób oszacować 

przedmiotowego współczynnika gdyż nie można obliczyć wielkości ładunku w rzece 

bez znajomości wielkości stężeń tych zanieczyszczeń. 



 

39 
 

Przyjęto jednak założenie, że na podstawie podobieństw pomiędzy częściami wód 

rzek, na zasadzie analogii można w przybliżeniu określić wielkość współczynnika 

retencji. 

Przy szacowaniu wielkości współczynnika wzięto pod uwagę cechy podobieństwa 

JCW takie jak: 

• typ jednolitej części wód 

• status jednolitej części wód 

• strukturę źródeł zanieczyszczeń  

• powierzchnię 

W pierwszej kolejności w/w cechy jednolitych części wód analizowano osobno  dla 

każdego obszaru dorzecza. Jednakże w toku analizy stwierdzono, że niektóre 

nieopomiarowane typy jednolitych części wód w obrębie danego dorzecza nie 

posiadają swojego odpowiednika wśród monitorowanych części wód. W takiej sytuacji 

przystąpiono do poszukiwań podobnych części wód w sąsiednim dorzeczu. Sytuacja 

taka miała miejsce w przypadku jednolitych części wód w dorzeczu Odry o typie 5 

oraz jednolitych części wód o typie 23 w dorzeczu Wisły. 

Okazało się również, że zarówno w dorzeczu Odry, jak i Wisły niemonitorowane 

jednolite części wód o typie 17 nie posiadają swoich monitorowanych odpowiedników. 

Typ 17 jest charakterystyczny dla krajobrazu nizinnego i oznacza potok nizinny 

piaszczysty. W takiej sytuacji porównań dokonano wśród jednolitych części wód 

których typologia jest również charakterystyczna dla cieków w krajobrazie nizinnym. 

Jako najbardziej podobne do niemonitorowanych cieków o typie 17 uznano w takiej 

sytuacji cieki monitorowane o typie 16 - potoki nizinne lessowe lub gliniaste. 

Podobnie jest w przypadku jednolitych części wód o typie 4 (potok wyżynny 

krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni) w dorzeczu Wisły. Jako 

najbardziej podobne części wód uznano te o typie 5 (potok wyżynny krzemianowy z 

substratem drobnoziarnistym – zachodni). 

Opisane powyżej, metodyczne podejście przedstawiono na poniższym przykładzie. 

Przykład 1: 

1. niemonitorowana część wód:  

• nazwa i kod: Dopływ z Rzeczyc Śląskich - PLRW600061165732 

• typ: 6 

• status: naturalna 
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• struktura źródeł zanieczyszczeń: ładunek w zlewni wytworzony z 

zanieczyszczeń obszarowych wynosi 15,4918 t/rok, brak danych na 

temat innych źródeł zanieczyszczeń 

• wielkość powierzchni: 10,45 km2 

2. Podobna monitorowana część wód 

• nazwa i kod: Dopływ spod Starych Gliwic - PLRW6000611654 

• typ: 6 

• status: naturalna 

• struktura źródeł zanieczyszczeń: ładunek w zlewni wytworzony z 

zanieczyszczeń obszarowych wynosi 15,8440 t/rok, brak danych na 

temat innych źródeł zanieczyszczeń 

• wielkość powierzchni: 11,594 km2 

• obliczona wielkość współczynnika retencji: 42,8% (43%) 

Jak widać na powyższym przykładzie możliwe do zaobserwowania podobieństwa 

pomiędzy w/w częściami wód są bardzo duże. W związku z czym należy oczekiwać, 

że również wielkość współczynnika retencji w przypadku obu w/w jednolitych części 

wód będzie podobna. Ma to również zasadnicze znaczenie w przypadku niepewności 

związanej z oceną jednolitych części wód. Im większe są podobieństwa między 

częściami wód, tym mniejsza jest niepewność oceny. 

Inny przykład dotyczy wspomnianych części wód o typie 17, które nie maja swoich 

monitorowanych odpowiedników ani w dorzeczu Odry, ani Wisły.  

Przykład 2: 

1. niemonitorowana część wód: 

• nazwa i kod: Przykopa - PLRW600017115889 

• typ: 17 

• status: naturalna 

• struktura źródeł zanieczyszczeń: ładunek w zlewni wytworzony z 

zanieczyszczeń obszarowych wynosi 23,488 t/rok, brak danych na temat 

innych źródeł zanieczyszczeń 

• wielkość powierzchni: 42,2281 km2 

2. Podobna monitorowana część wód 

• nazwa i kod: Toszecki Potok do zb. Pławniowice - PLRW600016116859 

• typ: 16 
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• status: naturalna 

• struktura źródeł zanieczyszczeń: ładunek w zlewni wytworzony z 

zanieczyszczeń obszarowych wynosi 147,674 t/rok, brak danych na temat 

innych źródeł zanieczyszczeń 

• wielkość powierzchni:  108,1031 km2 

• obliczona wielkość współczynnika retencji: 31,13% (31%) 

W tym przypadku podobieństwo miedzy częściami wód dotyczy zwłaszcza statusu i 

struktury źródeł zanieczyszczeń oraz subiektywnej ocenie pozostałych cech 

charakteryzujących te części wód. W takiej sytuacji należy się spodziewać większej 

niepewności oceny.  

W trakcie analizy wielkości współczynnika retencji w jednolitych częściach wód o tym 

samym typie da się często zauważyć duże zróżnicowanie wielkości tego 

współczynnika przy zachowaniu podobieństwa pozostałych cech jednolitych części 

wód. 

Taki przypadek dotyczy przykładowo jednolitych części wód o typie 23 w dorzeczu 

Odry. W dorzeczu Odry części wód o typie 23 dla których udało się określić wielkość 

retencji jest zaledwie 3. Natomiast rozpiętość wyników wielkości współczynnika 

retencji w tych częściach wód wynosi od 32 do 64 % w przypadku azotu.  

W takich sytuacjach dla niemonitorowanych części wód, jako najbardziej 

reprezentatywną wartość uznano uśredniony wynik współczynnik retencji w częściach 

wód monitorowanych o tym samym typie. 

Określenie współczynnika retencji pozwoliło na oszacowanie wielkości stężenia 

zarówno fosforu ogólnego, jak również azotu ogólnego na podstawie ładunków tych 

biogenów wytworzonych w zlewni niemonitorowanych jednolitych części wód.  

Stężenia biogenów porównano z ustalonymi wartościami granicznymi. W wyniku tak 

przeprowadzonej analizy wskazano części wód obciążone fosforem ogólnym i azotem 

ogólnym w stopniu powodującym przekroczenie w wodach dopuszczalnych stężeń 

tych biogenów.  

Analiza wykazała, że spośród 177 jednolitych części wód, przekroczenia 

dopuszczalnego stężania fosforu stwierdzono w przypadku 37, a w przypadku azotu 

ogólnego w przypadku 7 JCW rzek. 

W załączniku 6 przedstawiono szczegółowe zestawienie z oceną obciążenia fosforem 

dla każdej JCWP. W zestawieniu tym określono także niepewność związaną z 
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wykonaną oceną. Niepewność określono w trzech przedziałach (mała, średnia i duża) i 

w głównej mierze oparto na ilości dostępnych składników bilansu zanieczyszczeń. 

Przyjęto założenie, że im lepiej w danej jednolitej cześć wód rozpoznano i 

zbilansowano źródła zanieczyszczeń, tym mniejsza jest niepewność oceny. W procesie 

tym brano także pod uwagę informacje z monitoringu jakości wód.  Przyjęto zasadę, 

wg której stężenia biogenów z monitoringu starszego niż rok 2011 zwiększają 

niepewność oceny JCW. 

 

2.2.8. Identyfikacja jednolitych części wód obciążonych ładunkami biogenów w stopniu 

powodującym przekroczenie w wodzie dopuszczalnego stężenia. 

 

DORZECZE ODRY 

Szotkówka bez Lesznicy (PLRW6000611489) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Wielkość ładunków fosforu ogólnego 

emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód, a także 

dopływających z sąsiedniej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia fosforu ogólnego w wodzie.  Największy udział w bilansie fosforu ogólnego 

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak rolnictwo(38%) i 

komunalne oczyszczalnie (25%). Analizowana jednolita cześć wód pozostaje pod 

wpływem jednolitej części wód „Lesznica z Jedłownickim (PLRW60006114889)”, w 

której również stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego 

w wodzie.  

Lesznica z Jedłownickim (PLRW60006114889) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód. Niepewność określono na 

średnim poziomie z uwagi na fakt wykorzystania danych z monitoringowych starszych 

niż z roku 2011. Jednolita część wód zlokalizowana w obszarze chronionym 

przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym kapieliskowych. Wartość graniczna dla 

stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 mg/l. Ponadto jednolita część wód 

usytuowana jest w obszarze chronionym ustanowionym dla wód przeznaczonych do 

poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Wielkość ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych 

w zlewni jednolitej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia 
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fosforu ogólnego w wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych 

części wód. Sama stanowi dopływ „Szotkówki bez Lesznicy (PLRW6000611489)”. 

Największy udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze 

zlewni tejże JCW mają źródła takie jak rolnictwo(30%), rozproszona zabudowa 

mieszkalna(26%) i komunalne oczyszczalnie(25,5%). 

Ruda do zb.Rybnik bez Potoków: z Przegędzy i Kamienia (PLRW60006115651) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Jednolita część wód zlokalizowana w 

obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym kapieliskowych. 

Wartość graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 mg/l. Ponadto 

jednolita część wód usytuowana jest w obszarze chronionym ustanowionym dla wód 

przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia. Wielkość ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł 

zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód, a także dopływających z 

sąsiedniej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu 

ogólnego w wodzie.  Największy udział w bilansie fosforu ogólnego emitowanych na 

obszarze zlewni tejże JCW mają komunalne oczyszczalnie (29,3%), rozproszona 

zabudowa mieszkalna (24,3%), rozproszona kanalizacja deszczowa (23%). 

Analizowana jednolita cześć wód pozostaje pod wpływem jednolitej części wód 

„Potok z Przegędzy PLRW60006115634”, i „Potok z Kamienia PLRW60006115636”. 

Kanał Gliwicki z Kłodnicą od Kozłówki do Dramy  (PLRW6000011659) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Jednolita część wód zlokalizowana w 

obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym kapieliskowych. 

Wartość graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 mg/l. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód, a także dopływających z sąsiedniej części wód powoduje 

przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie.  Największy 

udział w bilansie fosforu ogólnego emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają: 

rolnictwo (39%), rozproszona, rozproszona kanalizacja deszczowa (36%).  

Analizowana jednolita cześć wód pozostaje pod wpływem jednolitej części wód 

„Dopływ z Rzeczyc Śląskich PLRW600061165732”, „Potok Leśny 

PLRW60006116582” i „Drama od Pniówki do ujścia PLRW6000011669”. Na 
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dopływających częściach wód nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego stężenia 

fosforu ogólnego. 

Olszówka (PLRW6000161171429) 

Jednolita część wód niemonitorowana. Stężenie biogenów, współczynnik retencji oraz 

ładunek rzeczny wyliczone zostały na podstawie ładunków biogenów wytworzonych 

w zlewni JCW. W związku z brakiem monitoringu niepewność oceny w przypadku 

analizowanej JCW określono jako duża. Na podstawie wykonanych obliczeń 

stwierdzono, że wielkość ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł 

zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód powoduje przekroczenie 

dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. Jednolita część wód 

zlokalizowana w obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym 

kapieliskowych. Wartość graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 

mg/l. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama 

stanowi dopływ „Odry od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego 

PLRW600019117159”. Największy udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW zajmuje rolnictwo (80%). 

Psina od Suchej Psiny do ujścia (PLRW600019115299) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Wielkość ładunków fosforu ogólnego 

emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód, a także 

dopływających z sąsiedniej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia fosforu ogólnego w wodzie. Największy udział w bilansie fosforu ogólnego 

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak rolnictwo(38,6%) i 

rozproszona zabudowa mieszkalna (27,7 %). Patrząc na ujemny współczynnik retencji 

w badanej jednolitej części wód można stwierdzić, że wysokie stężenie fosforu w tejże 

części wód spowodowane jest w głównej mierze dopływani z sąsiednich części wód.  

Część wód pozostaje pod wpływem 9 innych dopływających do niej części wód rzek. 

Dopływami tejże JCW są: „Psina do Suchej Psiny włącznie PLRW60001611524”, 

„Dopływ z Krowiarek PLRW600016115252”, „Łopień PLRW600016115254”, ”Troja 

do Morawy włącznie PLRW6000161152669”, „Troja od Morawy do ujścia 

PLRW600019115269”, „Rozumicki Potok PLRW6000161152689”, „Krzanówka 

PLRW600016115289”, „Grabia PLRW6000161152929”, „Przykopa 

PLRW6000161152949”. 
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Należy także zaznaczyć, że w JCW „Krzanówka PLRW600016115289” również 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego.  

Krzanówka (PLRW600016115289) 

Jednolita część wód monitorowana. Wysoki ujemny współczynnik retencji w jednolitej 

części wód świadczy o słabym rozpoznaniu źródeł zanieczyszczeń w zlewni tejże 

JCW. Dotyczy do zwłaszcza źródeł zanieczyszczeń punktowych. W związku z tym 

niepewność oceny oszacowano na poziomie średnim. Wielkość ładunków fosforu 

ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części 

wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie.  

Spośród zidentyfikowanych na obszarze zlewni źródeł zanieczyszczeń, największy 

udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże 

JCW mają źródła takie jak rolnictwo(29%), rozproszona zabudowa mieszkalna(37,8%) 

i rozproszona kanalizacja deszczowa(27%). Jednolita część wód nie pozostaje pod 

wpływem innych części wód. Sama stanowi dopływ „Psina od Suchej Psiny do ujścia 

PLRW600019115299”. 

Bierawka do Knurówki włącznie (bez Dopływu z Podlesia i Potoku 

Szczygłowickiego) (PLRW60006115838) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód. Niepewność określono na 

średnim poziomie z uwagi na fakt wykorzystania danych z monitoringowych starszych 

niż z roku 2011. Wielkość ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł 

zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód, a także dopływających z 

sąsiedniej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu 

ogólnego w wodzie. Największy udział w bilansie fosforu ogólnego emitowanych na 

obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak rolnictwo(23,9%) i rozproszona 

kanalizacja deszczowa (28,3%). Ujemny współczynnik retencji pozwala przypuszczać, 

że wysokie stężenie fosforu w tejże części wód jest wynikiem oddziaływania ładunku 

skumulowanego obejmującego wpływ sąsiednich części wód. Analizowana jednolita 

cześć wód pozostaje pod wpływem jednolitej części wód „Dopływ z Podlesia 

PLRW60006115814” oraz „Potok Szczygłowicki PLRW600061158329”. W żadnej z 

dopływających części wód nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia 

fosforu ogólnego. 
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Śliwnica (PLRW60006115849) 

Jednolita część wód monitorowana. Wysoki ujemny współczynnik retencji w jednolitej 

części wód świadczy o słabym rozpoznaniu źródeł zanieczyszczeń w zlewni tejże 

JCW. Dotyczy do zwłaszcza źródeł zanieczyszczeń punktowych. W związku z tym 

niepewność oceny oszacowano na poziomie średnim. Wielkość ładunków fosforu 

ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części 

wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie.  

Spośród zidentyfikowanych na obszarze zlewni źródeł zanieczyszczeń, największy 

udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  ma rolnictwo(56,6%), rozproszona 

zabudowa mieszkaniowa (15,6%) i rozproszona kanalizacja deszczowa (14%). 

Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama stanowi 

dopływ „Bierawka od Knurówki do ujścia PLRW600019115899”. 

Kłodnica do Promnej (PLRW60006116159) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Wielkość ładunków fosforu ogólnego 

emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód, a także 

dopływających z sąsiedniej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia fosforu ogólnego w wodzie.  Największy udział w bilansie fosforu ogólnego 

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak komunalne 

oczyszczalnie (43,6%), rozproszona kanalizacja deszczowa (19,7%). Analizowana 

jednolita cześć wód pozostaje pod wpływem jednolitej części wód „Jamna 

PLRW60006116149” oraz „Promna PLRW6000611616”. W jednolitej części wód 

„Jamna PLRW60006116149” również stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia fosforu ogólnego.  

Jamna (PLRW60006116149) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny.  Wielkość ładunków fosforu ogólnego i 

azotu ogólnego emitowane ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej 

części wód powodują przekroczenie dopuszczalnego stężenia tych biogenów w 

wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama 

stanowi dopływ „Kłodnica do Promnej PLRW60006116159”. Największy udział w 

bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają 

źródła takie jak oczyszczalnie komunalne(36,3%), rolnictwo(28,9%). W przypadku 
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azotu ogólnego największy udział w bilansie mają rolnictwo (39,5 %), oczyszczalnie 

komunalne (19,6%).  

Kłodnica od Promnej do Kozłówki (PLRW6000911655) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Wielkość ładunków fosforu ogólnego 

emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód, a także 

dopływających z sąsiedniej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia fosforu ogólnego w wodzie. Największy udział w bilansie fosforu ogólnego 

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak oczyszczalnie 

komunalne (38,6%), rozproszona kanalizacja deszczowa (25,4 %) i w niewielkim 

stopniu rolnictwo (14,8%). Ponadto wysokie stężenie fosforu ogólnego w analizowanej 

JCW jest wynikiem wpływu jaki wywierają sąsiednie JCW. Część wód pozostaje pod 

wpływem 10 innych dopływających do niej części wód rzek, spośród których aż w 4 

również stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego. 

Dopływami tejże JCW są: Kłodnica do Promnej PLRW60006116159, Jasienica do 

Ornontowickiego Potoku włącznie PLRW600061162299, Jasienica od 

Ornontowickiego Potoku do ujścia PLRW6000611629, Bielszowicki Potok 

PLRW6000611632 (stężenie P> 0,4mg/l), Cienka PLRW60006116330 (stężenie P> 

0,4mg/l), Czerniawka PLRW6000611634 (stężenie P> 0,4mg/l), Bytomka 

PLRW6000611649 (stężenie P> 0,4mg/l), Ostropka PLRW60006116529, Dopływ 

spod Starych Gliwic PLRW6000611654, Kozłówka PLRW60006116569.  

Bielszowicki Potok (PLRW6000611632) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny.  Wielkość ładunków fosforu ogólnego 

emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód 

powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. 

Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama stanowi 

dopływ „Kłodnica od Promnej do Kozłówki PLRW6000911655”. Największy udział 

w bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW 

mają źródła takie jak oczyszczalnie komunalne(52,4%), rozproszona kanalizacja 

deszczowa(28,9%). 
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Cienka (PLRW60006116330) 

Jednolita część wód niemonitorowana. Stężenie biogenów, współczynnik retencji oraz 

ładunek rzeczny wyliczone zostały na podstawie ładunków biogenów wytworzonych 

w zlewni JCW. W związku z brakiem monitoringu niepewność oceny w przypadku 

analizowanej JCW określono jako duża. Na podstawie wykonanych obliczeń 

stwierdzono, że wielkość ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł 

zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód powoduje przekroczenie 

dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. Jednolita część wód nie 

pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama stanowi dopływ „Kłodnica od 

Promnej do Kozłówki PLRW6000911655”. Największy udział w bilansie ładunków 

fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak 

rolnictwo(52,8%), komunalne oczyszczalnie (21,3%). 

Czerniawka (PLRW6000611634) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny.  Wielkość ładunków fosforu ogólnego 

emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód 

powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. 

Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama stanowi 

dopływ „Kłodnica od Promnej do Kozłówki PLRW6000911655”. Największy udział 

w bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW 

mają źródła takie jak oczyszczalnie komunalne(30,7%), rozproszona kanalizacja 

deszczowa(38,7%). 

Bytomka (PLRW6000611649) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny.  Wielkość ładunków fosforu ogólnego 

emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód 

powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. 

Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama stanowi 

dopływ „Kłodnica od Promnej do Kozłówki PLRW6000911655”. Największy udział 

w bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW 

mają źródła takie jak rolnictwo (34%), rozproszona kanalizacja deszczowa (25%), 

oczyszczalnie komunalne(23%). 
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Drama do Grzybowickiego Potoku włącznie 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny.  Wielkość ładunków fosforu ogólnego i 

azotu ogólnego emitowane ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej 

części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia tych biogenów w 

wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama 

stanowi dopływ „Drama od Grzybowickiego Potoku do Pniówki PLRW6000911667”. 

Największy udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze 

zlewni tejże JCW mają źródła takie jak rolnictwo (69%), rozproszona zabudowa 

mieszkaniowa (13%). W przypadku azotu ogólnego największy udział w bilansie 

zajmuje rolnictwo (72,8 %). 

Dopływ z Brzeżec (PLRW600023115972) 

Jednolita część wód niemonitorowana. Stężenie biogenów, retencja oraz ładunek 

rzeczny wyliczone zostały na podstawie ładunków biogenów wytworzonych w zlewni 

JCW. W związku z brakiem monitoringu niepewność oceny w przypadku 

analizowanej JCW określono jako duża. Na podstawie wykonanych obliczeń 

stwierdzono, że wielkość ładunków azotu ogólnego emitowana ze źródeł 

zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód powoduje przekroczenie 

dopuszczalnego stężenia azotu ogólnego w wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje 

pod wpływem innych części wód. Sama stanowi dopływ „Odry od wypływu ze zb. 

Polder Buków do Kanału Gliwickiego PLRW600019117159”. Największy udział w 

bilansie ładunków azotu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają 

komunalne oczyszczalnie (89,4%). 

 

DORZECZE WISŁY 

Dokawa (PLRW200017211669) 

Monitorowana jednolita część wód. Słabo rozpoznana pod względem punktowych 

zrzutów zanieczyszczeń. Niepewność oceny określono na średnim poziomie. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu 

ogólnego w wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części 

wód. Sama stanowi dopływ „Pszczynka od zb. Łąka do ujścia PLRW20001921169”. 

Największy udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze 
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zlewni tejże JCW mają źródła takie jak rolnictwo (36%), naturalne tło (26,3%) 

rozproszona zabudowa mieszkaniowa (23%). 

Gostynia do starego koryta (PLRW200017211851) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Wielkość ładunków fosforu ogólnego 

emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód, a także 

dopływających z sąsiedniej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia fosforu ogólnego w wodzie. Największy udział w bilansie fosforu ogólnego 

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak oczyszczalnie 

komunalne (42,4%), rolnictwo (15,8%). Ponadto wysokie stężenie fosforu ogólnego w 

analizowanej JCW jest wynikiem wpływu jaki wywierają sąsiednie JCW. Część wód 

pozostaje pod wpływem 4 innych dopływających do niej części wód rzek, z których w 

jednej także stwierdzono ponadnormatywne stężenie fosforu ogólnego. Dopływami 

tejże JCW są:  Zgoński Potok PLRW200017211829, Stare koryto Gostyni i jez. 

Paprocańskie PLRW200017211852, Potok PLRW2000162118349 (stężenie P> 

0,4mg/l), Potok Żwakowski PLRW200017211849.  

Potok (PLRW2000162118349) 

Monitorowana jednolita część wód. Słabo rozpoznana pod względem punktowych 

zrzutów zanieczyszczeń. Niepewność oceny określono na średnim poziomie. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego emitowane ze źródeł zanieczyszczeń 

obecnych w zlewni jednolitej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia tych biogenów w wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem 

innych części wód. Sama stanowi dopływ „Gostynia do starego koryta 

PLRW200017211851”. Największy udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak rozproszona 

kanalizacja deszczowa (42,4%), rozproszona zabudowa mieszkaniowa (23%), 

rolnictwo (23,4%). W przypadku azotu ogólnego największy udział w bilansie zajmuje 

rozproszona zabudowa mieszkalna (22,6 %) oraz rozproszona kanalizacja deszczowa 

(38,6%), a także rolnictwo (30%). 

Potok Tyski (PLRW20006211869) 

Monitorowana jednolita część wód. Słabo rozpoznana pod względem punktowych 

zrzutów zanieczyszczeń. Niepewność oceny określono na średnim poziomie. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 
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jednolitej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu 

ogólnego w wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części 

wód. Sama stanowi dopływ „Gostynia od starego koryta do ujścia 

PLRW200019211899”. Największy udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak rozproszona 

kanalizacja deszczowa (48,8%), rolnictwo (25,8%). 

Dopływ spod Mąkołowca (PLRW20006211884) 

Monitorowana jednolita część wód. Słabo rozpoznana pod względem punktowych 

zrzutów zanieczyszczeń. Niepewność oceny określono na średnim poziomie. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu 

ogólnego w wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części 

wód. Sama stanowi dopływ „Mleczna PLRW20006211889”. Największy udział w 

bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają 

źródła takie jak tło naturalne (35,7%), rolnictwo (23,9%), rozproszona zabudowa 

mieszkalna (20,6%) 

Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy (PLRW2000821279) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Jednolita część wód zlokalizowana w 

obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym kapieliskowych. 

Wartość graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 mg/l. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód, a także dopływających z sąsiedniej części wód powoduje 

przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. Największy udział 

w bilansie fosforu ogólnego emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła 

takie jak oczyszczalnie komunalne (55%), rozproszona kanalizacja deszczowa 

(21,7%).  Ponadto wysokie stężenie fosforu ogólnego w analizowanej JCW jest 

wynikiem wpływu jaki wywierają sąsiednie JCW. Część wód pozostaje pod wpływem 

9 innych dopływających do niej części wód rzek, z których w jednej także stwierdzono 

ponadnormatywne stężenie fosforu ogólnego. Dopływami tejże JCW są:  Zbiornik 

Przeczyce PLRW20000212399, Dopływ z Sadowia PLRW20007212512, Pagor 

PLRW2000621254, Psarka PLRW2000521256, Trzebyczka PLRW20007212529, 

Pogoria PLRW20000212589, Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia 
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PLRW2000921271 (stężenie P> 0,4mg/l), Bolina PLRW20005212729, Biała 

Przemsza od Koziego Brodu do ujścia PLRW2000821289. 

Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia (PLRW2000921269) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Jednolita część wód zlokalizowana w 

obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym kapieliskowych. 

Wartość graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 mg/l. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód, a także dopływających z sąsiedniej części wód powoduje 

przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. Największy udział 

w bilansie fosforu ogólnego emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła 

takie jak oczyszczalnie komunalne (75,1%). Ponadto wysokie stężenie fosforu 

ogólnego w analizowanej JCW jest wynikiem wpływu jaki wywierają sąsiednie JCW. 

Część wód pozostaje pod wpływem 9 innych dopływających do niej części wód rzek. 

Spośród tych 9 dopływających części wód w 4 stwierdzono także ponadnormatywne 

stężenia fosforu ogólnego. Dopływami tejże JCW są: Brynica od źródeł do zbiornika 

Kozłowa Góra PLRW20005212619, Zbiornik Kozłowa Góra  PLRW20000212639, 

Potok spod Nakła PLRW20006212632, Rów Świerklaniecki PLRW20006212652 

stężenie P> 0,4mg/l), Szarlejka PLRW20007212669 (stężenie P> 0,4mg/l), Jaworznik 

PLRW20006212674 (stężenie P> 0,4mg/l), Wielonka PLRW20005212678, Rów 

Michałkowicki PLRW200062126792, Rawa PLRW20006212689 (stężenie P> 

0,4mg/l). 

Rów Świerklaniecki (PLRW20006212652) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny.  Wielkość ładunków fosforu ogólnego 

emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód 

powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. 

Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama stanowi 

dopływ „Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia  PLRW2000921281”. Największy 

udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże 

JCW mają źródła takie jak rozproszona kanalizacja deszczowa (31,6%), rozproszona 

zabudowa mieszkalna (28,13) i rolnictwo (27%). 
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Szarlejka (PLRW20007212669) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny.  Wielkość ładunków fosforu ogólnego i 

azotu ogólnego emitowane ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej 

części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia tych biogenów w 

wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama 

stanowi dopływ „Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia PLRW2000921281”. 

Największy udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze 

zlewni tejże JCW mają źródła takie jak oczyszczalnie komunalne (58,6%), 

rozproszona kanalizacja deszczowa (23,4%). W przypadku azotu ogólnego największy 

udział w bilansie zajmują oczyszczalnie komunalne (58,9%), rozproszona kanalizacja 

deszczowa (20,4%). 

Jaworznik (PLRW20006212674) 

Monitorowana jednolita część wód. Jednolita część wód zlokalizowana w obszarze 

chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym kapieliskowych. Wartość 

graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 mg/l. Jednolita część wód 

usytuowana w strefie obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt 

wodnych o znaczeniu gospodarczym. Konkretnie w zlewni JCW zidentyfikowano 

jeziora karpiowate. Na temat obecności tych jezior w JCW i danych odnośnie hodowli 

karpia, nie udało się pozyskać żadnych szczegółowych informacji. Ujemny 

współczynnik retencji  w jednolitej części wód świadczy o niedoszacowaniu 

składników bilansu zanieczyszczeń obecnych w zlewni JCW, a zwłaszcza hodowli 

ryb. W związku z zaistniała sytuacją niepewność oceny w przypadku analizowanej 

JCW określono na średnim poziomie. Wielkość ładunków fosforu ogólnego 

emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód 

powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. 

Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama stanowi 

dopływ „Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia PLRW2000921281”. Największy 

udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże 

JCW mają źródła takie jak rozproszona zabudowa mieszkalna (35,5%), rozproszona 

kanalizacja deszczowa (24,9%) i rolnictwo (26,9%). 
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Rawa (PLRW20006212689) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Jednolita część wód zlokalizowana w 

obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym kapieliskowych. 

Wartość graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 mg/l. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód, a także dopływających z sąsiedniej części wód powoduje 

przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. Największy udział 

w bilansie fosforu ogólnego emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła 

takie jak oczyszczalnie komunalne (73,9%), rozproszona kanalizacja deszczowa 

(18%).  Dopływem Rawy jest Potok Leśny PLRW20006212684, w którym nie 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego.  

Bolina (PLRW20005212729) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny.  Wielkość ładunków fosforu ogólnego i 

azotu ogólnego emitowane ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej 

części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia tych biogenów w 

wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części wód. Sama 

stanowi dopływ „Przemszy od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy 

PLRW2000821298”. Największy udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak komunalne 

oczyszczalnie ścieków (60%), rozproszona kanalizacja deszczowa (18%). W 

przypadku azotu ogólnego największy udział w bilansie zajmują oczyszczalnie 

komunalne (57%), rozproszona kanalizacja deszczowa (18,4%). 

Sztolnia (PLRW20000212838) 

Monitorowana jednolita część wód. Słabo rozpoznana pod względem punktowych 

zrzutów zanieczyszczeń. Niepewność oceny określono na średnim poziomie. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu 

ogólnego w wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części 

wód. Sama stanowi dopływ „Białej Przemszy od Ryczówka do Koziego Brodu 

PLRW20008212859”. Największy udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  
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emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak rozproszona 

kanalizacja deszczowa (30,2%), rolnictwo (30,4%). 

Bobrek (PLRW20005212889) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Jednolita część wód zlokalizowana w 

obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym kapieliskowych. 

Wartość graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 mg/l. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód, a także dopływających z sąsiedniej części wód powoduje 

przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie. Największy udział 

w bilansie fosforu ogólnego emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła 

takie jak oczyszczalnie komunalne (60,4%), rozproszona kanalizacja deszczowa 

(17,4%).  Dopływem JCW Bobrek  jest Rakówka PLRW20000212882, w której 

również stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego. 

Rakówka (PLRW20000212882) 

Monitorowana jednolita część wód. Słabo rozpoznana pod względem punktowych 

zrzutów zanieczyszczeń. Niepewność oceny określono na średnim poziomie. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu 

ogólnego w wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części 

wód. Sama stanowi dopływ JCW „Bobrek PLRW20005212889”. Największy udział w 

bilansie ładunków fosforu ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają 

źródła takie jak rozproszona kanalizacja deszczowa (73,8%). 

Wąwolnica (PLRW2000521292) 

Monitorowana jednolita część wód. Słabo rozpoznana pod względem punktowych 

zrzutów zanieczyszczeń. Niepewność oceny określono na średnim poziomie. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego emitowane ze źródeł zanieczyszczeń 

obecnych w zlewni jednolitej części wód powodują przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia tych biogenów w wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem 

innych części wód. Sama stanowi dopływ JCW „Przemsza od Białej Przemszy do 

ujścia PLRW200010212999”. Największy udział w bilansie ładunków fosforu 

ogólnego  emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak 

rozproszona kanalizacja deszczowa (57,3%) i rozproszona zabudowa mieszkalna 
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(24,9%). W przypadku azotu ogólnego największy udział w bilansie zajmuje 

rozproszona kanalizacja deszczowa (53,4%), rozproszona zabudowa mieszkalna 

(21,9%) oraz rolnictwo (18,5%). 

Matylda (PLRW2000021298) 

Monitorowana jednolita część wód. Słabo rozpoznana pod względem punktowych 

zrzutów zanieczyszczeń. Niepewność oceny określono na średnim poziomie. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu 

ogólnego w wodzie. Jednolita część wód nie pozostaje pod wpływem innych części 

wód. Sama stanowi dopływ JCW „Przemsza od Białej Przemszy do ujścia 

PLRW200010212999”. Największy udział w bilansie ładunków fosforu ogólnego  

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają źródła takie jak rozproszona 

kanalizacja deszczowa (29,3%) i tło naturalne (37,8%). 

Gostynia od starego koryta do ujścia (PLRW200019211899) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Jednolita część wód zlokalizowana w 

obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym kapieliskowych. 

Wartość graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 mg/l. Wielkość 

ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni 

jednolitej części wód, a także dopływających z sąsiedniej części wód powoduje 

przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie.  Największy 

udział w bilansie fosforu ogólnego emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają 

komunalne oczyszczalnie (70%), Analizowana jednolita cześć wód pozostaje pod 

wpływem jednolitej części wód „Potok Tyski PLRW20006211869”, i „Mleczna 

PLRW20006211889”. W Mlecznej także stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia fosforu.  

Przemsza od Białej Przemszy do ujścia (PLRW200010212999) 

Monitorowana i dobrze rozpoznana jednolita część wód, charakteryzująca się w 

związku z tym małą niepewnością oceny. Jednolita część wód zlokalizowana w 

obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym kapieliskowych. 

Wartość graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 mg/l. Jednolita 

część wód znajduje się także w zasięgu obszarów przeznaczonych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Wielkość ładunków fosforu ogólnego 
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emitowana ze źródeł zanieczyszczeń obecnych w zlewni jednolitej części wód, a także 

dopływających z sąsiedniej części wód powoduje przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia fosforu ogólnego w wodzie.  Największy udział w bilansie fosforu ogólnego 

emitowanych na obszarze zlewni tejże JCW mają komunalne oczyszczalnie (38%) i 

rozproszona kanalizacja deszczowa (23%). Analizowana jednolita cześć wód pozostaje 

pod wpływem jednolitych części wód takich jak: Wąwolnica PLRW2000521292, Rów 

Kosztowski PLRW2000421294, Byczynka PLRW2000521296, Matylda 

PLRW2000021298, Imielinka PLRW20006212994. 

Mleczna (PLRW20006211889) 

Monitorowana jednolita część wód. Ujemny współczynnik retencji może świadczyć, o 

niedoszacowaniu składników bilansu zanieczyszczeń w zlewni JCW. W związku z tym 

niepewność oceny oszacowano na średnim, poziomie. Jednolita część wód 

zlokalizowana w obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych w tym 

kapieliskowych. Wartość graniczna dla stężenia fosforu wynosi w związku z tym 0,25 

mg/l. Wielkość ładunków fosforu ogólnego emitowana ze źródeł zanieczyszczeń 

obecnych w zlewni jednolitej części wód, a także dopływających z sąsiednich części 

wód, powoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego w wodzie.  

Największy udział w bilansie fosforu ogólnego emitowanych na obszarze zlewni tejże 

JCW mają oczyszczalnie komunalne (21,5%), rozproszona zabudowa mieszkalna 

(22%), a także rolnictwo (20%). Jednolita część wód pozostaje pod wpływem 

dopływających części wód takich jak: Pstrążnik PLRW200062118832, Dopływ spod 

Mąkołowca PLRW20006211884 i Dopływ spod Nowej Gaci PLRW200062118866. 

Obciążone fosforem i azotem jednolite części wód przedstawiono także przestrzennie 

na mapach ujętych w załączniku 7. 

 

2.3.   Indywidualna ocena dotycząca obciążenia fosforem i azotem dla każdego ze 

zbiorników leżących w obszarze działania RZGW Gliwice wraz z oceną wpływu 

Ustawa Prawo wodne definiuje eutrofizacje jako „wzbogacanie wody biogenami, w 

szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost 

glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane 

zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości 

tych wód”.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w 

sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
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źródeł rolniczych ustalono graniczne wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji 

(fosfor ogólny, azot ogólny, azot azotanowy, chlorofil a, przezroczystość wód) dla 

różnych kategorii wód (wody stojące, wody płynące, morskie wody wewnętrzne i 

morskie wody przybrzeżne). 

W Ramowej Dyrektywie Wodnej – RDW [Dyrektywa 2000/60/WE] wymieniono wśród 

najważniejszych zanieczyszczeń wymienia substancje, które przyczyniają się do 

eutrofizacji precyzując, że dotyczy to azotanów i fosforanów. Celem RDW jest 

osiągnięcie dobrego stanu wód w każdym obszarze dorzecza, co pośrednio wiąże się z  

przeciwdziałaniem eutrofizacji. Definicja dobrego stanu ekologicznego wyklucza 

występowanie wzmożonego  rozwoju fitoplanktonu, będącego efektem eutrofizacji i 

powoduje pogorszenie stanu ekologicznego wód. 

W Dyrektywie Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 

przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 

zobowiązano państwa unijne do podejmowania następujących  działań: 

− monitorowania zawartości azotanów w wodach podziemnych i 

powierzchniowych 

− wyznaczenia tam, gdzie istnieją ku temu przesłanki, obszarów szczególnie 

narażonych na    azotany pochodzenia rolniczego (OSN) 

Jako obszary szczególnie narażone azotany pochodzenia rolniczego uważa obszary, w 

których:  

− mają miejsce spływy do wód powierzchniowych i/lub podziemnych, które 

zawierają lub   mogą zawierać ponad 50 mg/l azotanów, jeżeli nie zostaną 

podjęte działania opisane w dyrektywie, 

− mają miejsce spływy do wód, które są eutroficzne lub mogą stać się eutroficzne, 

jeżeli nie     zostaną podjęte działania. 

 

2.3.1.   Kryteria oceny eutrofizacji w świetle dyrektywy UE oraz przepisów polskich 

Należy zwrócić uwagę, że zarówno w Dyrektywie Azotanowej jak i Ramowej 

Dyrektywie Wodnej nie sprecyzowano kryteriów oceny zjawiska eutrofizacji. Problem 

ten nabrał szczególnej wagi, gdy kraje unijne zostały zobowiązane do wyznaczenia 

obszarów zagrożonych zanieczyszczeniem.  
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Jednym z najbardziej znanym systemem oceny stanu trofiicznego wód jest system 

opracowywany opracowany przez Vollenweidera (Dillon, 1974) który był on oparty na 

wartościach granicznych fosforu ogólnego i azotu nieorganicznego. 

Zgodnie z metodyką opublikowaną przez OECD, zgodnie z którym proces eutrofizacji 

można opisać za pomoc takich podstawowych parametrów, jak: stężenie fosforu 

całkowitego, chlorofilu a i przezroczystości wód, mierzonej jako widzialność krążka 

Secchiego. W wielu krajach stosowane są dodatkowe wskaźniki jakości wód  takie jak 

stężenie azotu, poziom produkcji glonów, biomasa glonów, zoobentos, warunki 

tlenowe itd.  

Tabela 7:   Graniczne wartości wskaźników eutrofizacji według Vollenweidera [µg/dm
3
] (Dillon,1974). 

 

Wskaźnik jako ści 

Kategoria troficzna 

Ultraoligotrofia Oligomezotrofia Mezoeuotrofia Eupolirtrofia Politrofia 

Fosfor ogólny  <5 5.10.2014 10-30 30-100 >100 

Azot nieorganiczny <200 200-400 300-650 500-1500 >1500 

 

Koncepcje Vollenweidera rozwijane we współpracy z Kerekesem posłużyły  do 

opracowania systemu wskaźników OECD (Kerekses, 1983; US EPA, 2000). 

W 1970 roku zespół naukowców pod kierownictwem   Vollenweidera rozpoczął 

opracowywanie  systemu służącego do określania stanu trofii w jeziorach. Badania 

realizowano w ramach czterech projektów: Alpine  (jeziora Francji, Niemiec, 

Szwajcarii, Austrii i Włoch),  Nordic  (jeziora Skandynawii),  shallow lakes (jeziora 

Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Japonii oraz Australii) oraz 

projektu obejmującego jeziora USA i Kanady. Dane zebrane na przestrzeni 6 lat z 

ponad 200 jezior na całym  świecie pozwoliły na ustalenie granicznych wartości 

fosforu ogólnego, chlorofilu a i widzialności krążka Secchiego opracowanych dla 

poszczególnych kategorii troficzności (Jones, Lee, 1982; Soszka, 2009). 

 
Tabela 8:   Graniczne wartości wskaźników eutrofizacji według OECD 

 

Wskaźnik jako ści  

 

Jednostka  

Kategoria troficzna  

Ultraoligotrofia  Oligotrofia  Mezotrofia  Eutrofia Hypertrofia  

Fosfor ogólny  µg/dm
3 ≤4 ≤10 10-35 35-100 >100 

Chlorofil a µg/dm
3 ≤1 <2,5 2,5-8 8-25 >25 

Widzialność krążka 
Secchiego 

m ≥ 12 ≥6 6-3 3-1,5 <1,5 
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Należy jednak zwrócić uwagę, że eutrofizacja w rozumieniu dyrektyw UE odnosi się 

do niepożądanych efektów spowodowanych zwiększeniem obciążenia wód  ładunkiem 

biogenów na skutek działalności człowieka. Istotne jest więc ,czy określony stan  

troficzny, z jakim mamy do czynienia (oligo-, mezo-, eutrofia), wynika z przyczyn 

naturalnych, czy te jest efektem działalności człowieka. W takim ujęciu eutrofizacja 

jest związana z oceną nasilenia zmian ekologicznych w stosunku do stanu naturalnego 

(referencyjnego).  

Implementację prawa wspólnotowego na grunt polski stanowi w zakresie ochrony 

jezior przed eutrofizacją stanowi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 

listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz. U. Nr 257, Poz. 1545). W rozporządzeniu określono graniczne wartości 

wskaźników biologicznych obejmujących stężenie chlorofilu a, fitobentosu i 

makrofitów,  widzialność krążka Secchiego, warunków tlenowych,  oraz  warunków 

biogennych obejmujących stężenia azotu całkowitego i fosforu całkowitego.  

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 

wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych (Dz. U. Nr 241, Poz. 2093) podano wartości graniczne podstawowych 

wskaźników eutrofizacji,  wód powyżej których występuje eutrofizacja.  

 

Tabela 9:    Wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji, 
wód powyżej których występuje eutrofizacja. 

 

Wskaźniki Jednostki 
Wody stojące 

sezon 
wegetacyjny) 

Wody płynące 
(średnia roczna) 

Morskie  
wody wewnętrzne  

Morskie  
wody 

przybrzeżne  

Fosfor ogólny mg P/dm3 >0,1 >0,25 >0,3 >0,1 

Azot ogólny mg N/dm3 >1,5 >5 >7 >4 

Azotany mg NO1/dm3 - >10 >15 >8 

Chlorofil a µg/dm3 > 25 > 25 >50/>30 >10 

Przeźroczystość m <2 - <4 <2 
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2.3.2.   Założenia oceny obciążenia zbiorników fosforem i azotem w aspekcie określenia 

stanu troficznego 

Stężenie fosforu całkowitego jest wskaźnikiem pozwalającym wpływającym  na jakość 

wody i gatunkowy skład organizmów bytujących w zbiorniku. Prace Vollenweidera 

(1969, 1975) stanowią pierwsza próbę określenia zależności pomiędzy stężeniem 

fosforu a jakością wody w zbiorniku. 

Vollenweider R.A. (1969) Möglichkeiten und Grenzen elementarer Modelle der 
Stoffbilanz von Seen. Archiv für Hydrobiologie, 66, 1–36. 
Vollenweider R.A. (1975) Input-output models with special reference to the 
phosphorus loading concept in limnology. Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie, 
37, 53–84. 
 

W swoich rozważaniach  Vollenweider przyjął następujące założenia: 

− idealne wymieszanie wody w jeziorze,  

− stabilność dopływu fosforu do zbiornika,  

− zmiany fosforu w zbiorniku spowodowane są sedymentacją fosforu 

proporcjonalną do ilości  fosforu  w zbiorniku.  

Równanie bilansu masowego przyjmuje następującą postać: 

 

 

(1) 

 
gdzie : 

CP – stężenie fosforu ogólnego w zbiorniku [] , 
V  – objętość zbiornika [m3],  
J – ładunek fosforu dopływający do zbiornika [],  
Q – dopływ do zbiornika [m3/rok] 
σ  – współczynnik sedymentacji [rok-1] 
W stanie ustalonym stężenie fosforu całkowitego opisuje równanie:  

  
 

 

(2) 

Wprowadzając powierzchnię zbiornika  A , obciążenie powierzchniowe zbiornika 

można zdefiniować jako   po podstawieniu równanie przyjmuje postać: 

 
 

 

(3) 

gdzie:  

– średnia głębokość zbiornika [m] 

 – współczynniki wymiany wody [rok-1] 
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Równanie  (3) można przekształcić  do postaci wyrażającej stężenie fosforu ogólnego 

w zbiorniku od stężenia od jakości dopływu CPin: 

  
 

 

(4) 

gdzie: 
  – czas zatrzymania w zbiorniku [rok] 

 

Zależność pomiędzy stężeniem fosforu ogólnego w zbiorniku a stężeniem fosforu w 

dopływie można przedstawić wprowadzając pojęcie retencji fosforu w postaci: 

 
 

 

(5) 

Opublikowano szereg  prac, których autorzy zaproponowali różne zależności 

empiryczne opisujące retencję fosforu, co przedstawiono w tabeli  10. 

Na podstawie równania Vollenweidera liczni badacze zaproponowali szereg uogólnień 

równania. Jones i  Bachmann (1976) zaproponowali ogólną postać równania () w 

postaci: 

 

 

(6) 

Jones J.R., Bachmann R.W. (1976) Prediction of phosphorus and chlorophyll levels in lakes. 
Journal Water Pollution Control Federation, 48, 2176–2182 

 
Tabela 10:  Retencja fosforu według różnych autorów (według Nurnberg, 1984) 

Zależność RP Autor 

 

Vollenweider, 1975 

 

Dillon, Kirchner, 1975 

 

Chapra, 1975 

 

Ostrofsky , 1978a  

0,426 +0,4574  Kirchner,  Dillon, 1975 

 

Larsen, Mercier, 1976 

Nurnberg G.K. (1984) The prediction of internal phosphorus load in lakes with anoxic hypolimnia 
Ltmnol. Oceanogr., 29, 111-124 
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Na podstawie równania Vollenweidera liczni badacze zaproponowali szereg uogólnień 

równania. Jones i  Bachmann (1976) zaproponowali ogólną postać równania () w 

postaci: 

 

 

(6) 

Jones J.R., Bachmann R.W. (1976) Prediction of phosphorus and chlorophyll levels in lakes. Journal 
Water Pollution Control Federation, 48, 2176–2182 

 

Inna grupa badaczy przyjęła założenie że współczynnik σ sedymentacji można wyrazić 

stosunkiem  prędkości osadzania cząstek v  do średniej głębokości jeziora z (Chapra, 

1975; Larsen, Mercier, 1976), na tej podstawie równanie (X) można przedstawić w 

postaci: 

 

 

(7) 

 Chapra S.C. (1977) Total phosphorus model for Great Lakes. Journal of the Environmental Engineering 
Division-ASCE, 103, 147–161  
Larsen D.P., Mercier H.T. (1976) Phosphorus retention capacity of lakes. Journal of the Fisheries 
Research Board of Canada, 33, 1742–1750.  

 

Model Vollenweidera i jego modyfikacje uwzględniały wyłącznie stężenie fosforu 

ogólnego w wodzie, bardziej rozbudowane modele uwzględniają również zawartość 

fosforu w osadach dennych.  Twórcy modelu JPJS wprowadzili zmienne określające 

zawartość szybkość przemian fosforu w osadach dennych oraz szybkość uwalniania 

fosforu z osadów do wody (Jensen i wsp., 2006)  

Jensen J.P., Pedersen A.R., Jeppesen E., Søndergaard M. (2006) An empirical model describing the 
seasonal dynamics of phosphorus in 16 shallow eutrophic lakes after external loading reduction, 
Limnol. Oceanogr., 51, 791–800   

 

Na podobnej zasadzie zbudowano model PCLake, opisujący stężenia fosforu, azotu, 

krzemionki. Kalibracji modelu dokonano na podstawie badań 43 jezior. Dane 

wyjściowe modelu umożliwiały określenie pozwalały nie tylko na określenie stężenia 

fosforu w wodzie, ale również zawartości fosforu w detrytusie i zaadsorbowanego na 

zawiesinie nieorganicznej. 

Wymienione modele ograniczają się do opisu zjawisk zachodzących w zbiorniku. 

Odmienną  koncepcja uwzgledniająca emisje substancji biogennych z dla obszarów o 

dużej  i średniej skali jest podstawą modelu Moneris. Teoretyczną  podstawę modelu 

stanowią prace zespołu pod kierownictwem Behrendta. Model uwzględnia siedem 

dróg emisji substancji biogennych do wód powierzchniowych mianowicie: 
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− bezpośrednie emisje poprzez depozycję atmosferyczną na wody 

powierzchniowe 

− emisje rozpuszczonych biogenów poprzez spływ powierzchniowy (biogeny 

rozpuszczone) 

− emisje poprzez erozję (biogeny cząsteczkowe) 

− emisje substancji biogennych poprzez drenaże/obszary zmeliorowane 

− emisje substancji biogennych poprzez wody podziemne oraz odpływ 

podpowierzchniowy) 

− emisje substancji biogennych z terenów zurbanizowanych o zabudowanej 

powierzchni 

− emisję ze źródeł punktowych takich jak komunalne oczyszczalnie ścieków oraz 

bezpośrednie zrzuty ścieków przemysłowych 

W modelu  Moneris przejęto zlewnie hydrologiczne jako najmniejsze jednostki 

stanowiące podstawę obliczeń. Przepływy oraz ładunki zanieczyszczeń w cieku 

określone są przez topologię, to znaczy. kolejność, w jakiej wody przepływają przez 

poszczególne zlewnie cząstkowe. Każde dorzecze położone wyżej jest 

przyporządkowywane do odpowiedniego dorzecza leżącego poniżej, uwzględniono 

również sytuację, gdy wody te kierowane są do dwóch zlewni leżących potniej, co ma 

miejsce  w przypadku przerzutów wody. Ponadto schemat przepływu stosowany jest w 

modelu MONERIS do obliczania emisji całkowitych w dorzeczach powiązanych ze 

sobą pod względem hydrologicznym oraz do ustalania wpływu poszczególnych 

jednostek analitycznych na ładunki na „wylocie” z systemu rzecznego. 

 

2.3.3.   Systemy ocena stanu troficznego na podstawie wskaźników jakości wody 

Brak jest obecnie jednego uniwersalnego systemu oceny stanu troficznego wód. Obok 

ogólnie przyjętych systemów klasyfikacji, które stanowią  podstawą regulacji 

prawnych europejskich i krajowych na świecie funkcjonuje wiele systemów będących 

modyfikacją  sytemu opracowanego przez Vollenweidera. Systemy te uwzględniają 

rodzaj zbiornika wodnego, usytuowanie, warunki klimatyczne, oraz preferencje 

autorów.  

W roku 1990  światowe organizacje:  UNESCO,  WHO oraz  UNEP zaproponowały 

zespół wskaźników bazujący na systemie OECD, uwzględniający dodatkowo 



 

65 
 

nasycenie tlenem oraz, jako wskaźnik biologiczny (dominujący gatunek ryb) co 

przedstawiono w tabeli 11 (Chapman, 1996; Hakanson i wsp., 2007 ) . 

Wartości graniczne opracowane przez amerykańskiego badacza Roberta Carlsona dla 

fosforu ogólnego, chlorofilu a oraz widzialności krążka Secchiego posłużyły do 

stworzenia zintegrowanego indeksu  TSI. Dodatkowo, oprócz wartości granicznych 

wskaźników dla hipereutrofii, ustalił on ich graniczne wartości dla stanów pośrednich: 

oligomezotrofii i mezoeutrofii. Wartości graniczne wskaźników eutrofii opracowane 

przez Carlsona dla różnych poziomów troficznych przedstawiono w tabeli 12.  

Wartości te początkowo były opracowane dla jezior amerykańskich, a ich modyfikacja 

posłużyła do stworzenia systemu oceny troficznego wód w Stanach Zjednoczonych 

(Carlson, 1977).  

Analogiczne systemy wskaźników zostały opracowane przez  Mossa (Sevan, Moss, 

1996),  Welcha i  Lindella (1992),   Dillona i  Riglera (1975) i wielu innych autorów.  

Tabela 11:   Graniczne wartości wskaźników eutrofizacji według Hakansona i wsp. 

 
Wskaźnik jako ści  

 
Jednostka  

Kategoria troficzna  

Oligotrofia  Mezotrofia  Eutrofia Hypertrofia  

Fosfor ogólny  µg/dm
3 ≤7 7-20 20-65 >65 

Azot ogólny  µg/dm
3 < 180 180-380 380-870 > 870 

Chlorofil a µg/dm
3 <2 2-6 6-20 >20 

Widzialność krążka 
Secchiego 

m >11,5 <11,5 <3,9 <1,4 

Prawdopodobieństwo 
wzrostu nasycenia tlenem 
>20%  

-  
Małe 

 
średnie 

 
duże 

bardzo 
duże 

Dominujący gatunek ryb - Pstrąg okoń płoć leszcz 

 

Tabela 12:  Graniczne wartości wskaźników eutrofii według Carlsona (1977)   

Stan trofii 
Fosfor ogólny 

µg/dm
3 

Widzialność krążka 
Secchiego m 

Chlorofil a 
µg/dm3 

Oligotrofia  <6 >8 <0,95 

Oligomezotrofia  6 12 8-4 0,5 -2,6 

Mezotrofia  12 -.24 4 -2 2,6 - 7,3 

Mezoeutrofia  24 -48 2-1  7,3 - 20 

Eutrofia  48-96 0,5- 1 20 -56 

Hipertrofia  96-192 0,25 -0,5 56 -155 
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Poszukiwanie wskaźnika umożliwiającego jednoznaczną ocenę stanu troficznego wód 

stało się podstawą wprowadzenia indeksów troficzności. Wskaźniki troficzności 

opierają się na zależnościach pomiędzy różnymi formami azotu i fosforu oraz 

chlorofilem a, który odzwierciedla ilość wyprodukowanej biomasy roślinnej. Te 

parametry stanowi podstawę przy konstruowaniu nowoczesnych zagregowanych 

wskaźników stanu troficznego. Indeksy mogą się składać równie z innych parametrów: 

fizyko-chemicznych oraz biologicznych.  

Do najczęściej stosowanych należy Indeks Troficzności (Trophic State Indeks) 

opracowany przez Carlsona (1977).  Konstrukcja indeksu opiera się na zależności  

pomiędzy przezroczystością  wody a biomasą glonów. Indeks przyjmuje wartości od 0 

do 100 (w niektórych przypadkach do 110). Gdy biomasa glonów ulega podwojeniu, 

przezroczystość wody maleje dwukrotnie, a warto indeksu TSI wzrasta o 10. Carlson 

uważał, że poziom troficzności, wyrażony w sposób liczbowy, daje większą 

dokładność, niż tradycyjna ocena o charakterze opisowym. Dodatkowe parametry do 

obliczenia indeksu  TSI zaproponowane przez Carlsona to fosfor ogólny, i chlorofil a.  

Wartości  indeksów TSI oblicza się  według następujących zależności: 

TSI(SD) = 60 – 14,1 ln SD                                                                 (8) 

TSI(Chl) = 9.81 ln Chl + 30,6                                                             (9) 

TSI(TP) = 14.42 ln TP + 4,15                                                           (10) 

 gdzie:  
 SD – widzialność krążka Secchiego [m]  
 Chl – zawartość chlorofilu a [µg/dm3] 
 TP – stężenia fosforu ogólnego [µg/dm3]  

 

Zależności zaproponowane przez Carlsona zostały uzupełnione o indeks troficzności 

wyznaczany na podstawie stężenia azotu całkowitego (Kratzer, Brezonika, 1981). 

TSI(TP) = 54,45 + 14.43 ln TN                                                      (11)  

Zaletą indeksu TSI, jest możliwość łatwej i szybkiej oceny stanu troficznego jeziora 

lub  zbiornika wodnego przez porównywanie wartości poszczególnych elementów 

indeksu, co przedstawiono w tabeli 13.  
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Tabela 13:   Ocena rozwoju procesu eutrofizacji zbiornika poprzez relację wskaźników (Carlson, 1977) 

Relacje między zmiennymi TSI  Warunki 

TSI(Chl) = TSI(TP) = TSI(SD) Glony powodują osłabienie przenikalności  światła  
TN/TP ~ 33:1  

TSI(Chl) > TSI(SD)  
TSI(TP) = TSI(SD) > TSI(CHL)  

Dominacja dużych cząstek np. kłaczków Aphanizomenon . 
Cząstki niebędące glonami lub barwa powodują osłabienie 
przenikalności  światła  

TSI(SD) = TSI(CHL) > TSI(TP)  
TSI(TP) >TSI(CHL) = TSI(SD) 

Fosfor ogranicza biomas glonów TN/TP >33:1. 
Glony powodują osłabienie przenikalności  światła; azot, zooplankton 
lub toksyny ograniczają biomasę glonów  

 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku Vollenweider opracował indeks TRIX 

(Vollenweider i wsp., 1998). Opiera się on na założeniu, że stan troficzny jest 

uwarunkowany zawartością składników biogennych, dostępnych dla roślinności 

wodnej. Indeks  TRIX składa się z czterech elementów: zawartości fosforu ogólnego i 

azotu ogólnego lub nieorganicznego, chlorofilu a, będącego odzwierciedleniem 

biomasy fitoplanktonu oraz odchylenia nasycenia wody tlenem od stuprocentowego 

nasycenia, które charakteryzuje intensywność procesów produkcji. Wartość indeksu 

TRIX jest obliczana na podstawie zależności:.  

                       TRIX= (Log [Chl * aD%O * minN * TP] + k) / m                                       (12) 

gdzie:  
 Chl – zawartość chlorofilu-a [µg/dm3]  
 aD%O – odchylenie nasycenia wody tlenem od stuprocentowego nasycenia  
 minN – stęzenie azotu nieorganicznego [µg/dm3]  

 TP – stężenie fosforu ogólnego  [µg/dm3]  
 k, m – współczynniki skalujące 

 

Współczynniki skalujące  k  i  m  wprowadzono, aby wartości  indeksu  TRIX mieściły  

się pomiędzy 0 a 10. Wartości, jakie przyjmuje indeks TRIX w różnych warunkach 

troficznych, przedstawiono w tabeli 14 (Palmeri i wsp., 2014).  

Tabela 14:   Skala i stan troficzny według indeksu TRIX 

Wartość indeksu TRIX Produktywność wód Kategoria troficzności 

2 Bardzo ,mała Oltraoligotrofia  

2-4 Mała Oligotrofia  

4-5 Średnia Mezotrofia  

5-6 Wysoka Mezoeutrofia  

6-8 Bardzo wysoka Eutrofia  

 



 

68 
 

W roku 1970 grupa amerykańskich naukowców opracowała indeks WQI (Water 

Quality Index.  W swojej pierwotnej wersji indeks składał się z 9 wskaźników, z 

których każdy miał przypisaną wagę. Na potrzeby opracowania indeksu opracowano 

35 testów jakości wody, aby wybrać odpowiednie wskaźniki i ich wagi oraz ustalić 

wartości graniczne (Oram). Listę wskaźników wraz z ich wagami przedstawiono w 

tabeli 15. 

Wartości uzyskane dla każdego ze wskaźników mnoży się przez ich wagi, a następnie 

wszystkie wskaźniki uśrednia się, a otrzymany wynik przyjmuje wartości od 0 do 100. 

W celu określenia stanu wód otrzymane wartości  porównuje się z wartościami 

charakterystycznymi zamieszczonymi w tabeli 16.  

Tabela 15:  Składniki indeksu WQI i ich wagi 

Wskaźnik Waga 

Tlen rozpuszczony  0,17 

Bakterie grupy Coli typu kałowego 0,16 

pH 0,11 

BZT5 0,11 

Zmiana temperatury 0,1 

Stężenie fosforanów 0,1 

Stężenie azotanów 0,1 

Mętność 0,08 

Cząstki zawieszone 0,07 

 

Tabela 16:  Stan troficzny według indeksu WQI 

Wartość indeksu  
WQI 

Opis  
stanu troficznego 

90-100 Znakomity 

70-90 Dobry 

50-70 Umiarkowany  

25-50 Zły  

0-25 Bardzo zły 

 

Indeks  WQI jest często stosowany do oceny stanu rzek i jezior w USA. Metodologia  

zastosowana do opracowania indeksu WQI, była podstawą do formułowania innych 

zagregowanych indeksów:  TWQI– do oceny stanu ciepłych wód przejściowych w 

Europie,  OWQI– stosowanego w USA i po modyfikacji w Australii, indeksu  CWQI, 

opracowanego na Tajwanie ,czy BCWQI– w Kolumbii Brytyjskiej.   
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Indeks TLI (Trophic Level Index) został sformułowany przez Burnsa na potrzeby 

oceny stanu trofii jezior Nowej Zelandii. Istniej dwa warianty tego indeksu:  TLI 4, w 

skład którego wchodzą azot ogólny i fosfor ogólny, chlorofil-a, widzialność krążka 

Secchiego oraz  TLI 3, który nie zawiera widzialności krążka Secchiego. Indeks 

Burnsa jest obliczany za pomocą wzorów (Burns, Bryers, 2000) : 

TLn = -3.61 + 3.01log (TN)                                                                       (13)  

TLp = 0.218 + 2.92log(TP)                                                                         (14)  

   TLs = 5.10 + 2.27log(1/SD – 1/40)                                                            (15)  

TLc = 2.22 + 2.54log(Chl)                                                                            (16)  

TLI= 0,25 (TLn + TLp + TLs + Tlc)                                                                (17) 

 
gdzie:  
 SD – widzialność krążka Secchiego [m]  
 Chl – zawartość chlorofilu a [µg/dm3]  
 TP – zawartość fosforu ogólnego [µg/dm3]  
 TN – zawartość azotu ogólnego [µg/dm3]  

 
 

Wartości  indeksu  TLI dla wód o różnych poziomach troficzności, przedstawiono w 
tabeli  17. 

Tabela 17:  Wartości indeksu TLI (Burns, Bryers, 2000) 

Wartości indeksu  
TLI  

Jakość 
wody 

Status  
troficzny 

2 Bardzo dobra Mikrotrofia  

2-3 dobra Oligotrofia  

3-4 Średnia  Mezotrofia  

4-5 Słaba Eutrofia  

5 Bardzo słaba Supertrofia 

 

Kolejnym sposobem oceny stanu troficznego jest ocena na podstawie integralnego 

kryterium  ITS (Index of Trophical State), który zostało opracowany na potrzeby 

monitoringu stanu troficznego słodkich wód Zatoki Newskiej w 1995 roku. Indeks ten 

oparto na założeniu,  że stan troficzności można opisać za pomocą bilansu stężeń 

dwutlenku węgla i tlenu w wodzie, mierząc odczyn i stopień nasycenia wody tlenem. 

Bilans wartości pH i nasycenia wody tlenem jest funkcją bilansu biotycznego, czyli 

bilansu procesów produkcji i rozkładu. Przy jednakowym nasyceniu wody tlenem 

wartość pH jest tym wyższa, im gorszy jest stan troficzny.  
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Jako kryterium troficzności wybrano wartość pH przy normalnym stuprocentowym 

nasyceniu wody tlenem. Indeks ITS oblicza się według następującego wzoru 

(Panek,2011): 

  ITS=  ΣpHi/n + a(100 –  Σ[O2%])/n                                                 (18) 

gdzie:  
 pHi– wartość pH  
 [O2%] – nasycenie wody tlenem mierzone równocześnie z pomiarami pH  
 a – współczynnik empiryczny  
 n – liczba pomiarów  

 

Wartości indeksu  ITS, dla  różnych stanów troficznych przedstawiono w tabeli 18. 

Tabela 18:   Wartości indeksu ITS dla różnych poziomów troficznych (Panek 2011) 

Status  
troficzny 

Warto indeksu  
ITS  

Dystrofia  <5,7-6,0 

Ultraoligotrofia  6,0-6,6 

Oligotrofia  6,7-7,3 

Mezotrofia  7,4-8,0 

Eutrofia  >8,0 

 

W ostatnich latach zauważono, że ocenę stanu czystości jezior (zbiorników) należy 

uzupełnić o określenie stopnia podatności zbiorników na degradację biorąc pod uwagę 

nie tylko wskaźniki  morfometryczne, hydrograficzne, ale  również zlewniowe. 

Wszystkie z wymienionych czynników mają istotny wpływ na jakość wody.  

Zlewnia traktowana jest z jednej strony jako źródło materii dla zbiornika, z drugiej 

strony określa podatność jeziora na oddziaływania ładunku docierającego do zbiornika 

z obszaru zlewni.  Bajkiewicz-Grabowska (1987) proponuje aby stopień 

oddziaływania zlewni na jezioro oceniać na podstawie cech zlewni bezpośredniej i 

całkowitej. Rozpatrując zlewnię bezpośrednią zbiornika należy uwzględnić 

współczynnik jeziorności oraz typ bilansowy jeziora, natomiast w odniesieniu do 

zlewni całkowitej należy rozpatrzeć gęstość sieci rzecznej na jej obszarze, średni 

spadek zlewni, powierzchnię obszarów bezodpływowych, budowę geologiczną oraz 

sposób użytkowania gruntów.  (Bajkiewicz-Grabowska, 1985, 1987, 1990; 

Bajkiewicz-Grabowska i in.,1989). Wpływ wymienionych parametrów na 

oddziaływanie zlewni przedstawiono w tabeli 19.  
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W celu prowadzenia racjonalnej ochrony jezior istotne  jest określenie podatności 

zbiorników na degradacje. W badaniach krajowych stosowane są dwa systemy oceny 

tej właściwości. Pierwszy z nich autorstwa Bajkiewicz-Grabowska (1985, 1987, 1990), 

opiera się na pracy zespołu pod kierunkiem Kudelskiej (Kudelska  i in. (1994). W obu 

systemach ocena podatności jezior na degradacje opiera się na podobnych 

wskaźnikach morfometrycznych,  uwzględniających znaczna ich głębokość średnia, 

objętość jeziora, długość linii brzegowej czy powierzchnia jeziora, co przedstawiono w 

tabeli 20. 

Dynamika wód, naturalne warunki zlewniowe i podatność na degradacje decydują 

łącznie o jakości wód w jeziorach oraz poziomie ich trofii. W Polsce na potrzeby 

monitoringu jezior opracowano metodę określania jakości ich wód (Kudelska i in. 

1994; Kudelska, Soszka 1996). Badania w tej metodzie prowadzone są w czasie 

cyrkulacji wiosennej oraz stagnacji letniej i obejmują głównie wody powierzchniowe, 

w mniejszym stopniu wody przydenne (tabela  21). 

Opierając się na pracach Kudelskiej i wsp. (1983, 1994), Raporcie OECD (1968) oraz 

rezultaty prac z dziedziny ochrony jezior Twardy wraz z zespołem opracował system 

oceny nasilenia eutrofizacji, uwzględniający specyfikę zbiorników zaporowych. 

Wartości parametrów granicznych przedstawiono w tabeli 22. 

Wzorując się na Systemie Oceny Jakości Jezior (Kudelska i wsp., 1983, 1994), 

Twardy opracował również wskaźniki oceny podatności zbiorników zaporowych na 

eutrofizację (tabela 23).  

 

Tabela 19:  Wskaźniki i normatywy oceniające  zlewnie jeziora jako dostawce materii biogennej  
(według Kubiak, Tórz, 2005). 

 

Wskaźnik 
Punktacja (Grupy) 

0 1 2 3 

Współczynnik 
jeziorności (iloraz 
całkowitej powierzchni 
zlewni i powierzchni 
jeziora ) 

 
 

< 10 

 
 

10–40 

 
 

40–150 

 
 

> 150 

Typ bilansowy jeziora  Odpływowe Bezodpływowe Przepływowe 

Gęstość sieci rzecznej 
na obszarze zlewni 
bezpośredniej  

 
< 0,5 

 
0,5 – 1,0 

 
1,0–1,5 

 
> 1,5 

Średni spadek zlewni 
bezpośredniej  

 
> 60 

 
45 – 60 

 
20 – 45 

 
<  20 
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Wskaźnik 
Punktacja (Grupy) 

0 1 2 3 

Budowa geologiczna 
zlewni bezpośredniej 

Gliniasta Piaszczysto-
gliniasta 

Gliniasto- 
Piaszczysta 

Piaszczysta 

Użytkowanie zlewni 
bezpośredniej 

Leśna, bagien- 
na, rolniczo-

leśna, 
pastwiskowo- 
rolniczo-leśna 

Leśno-rolnicza, 
pastwiskowo- 
rolniczo-leśna 

Rolnicza, past-
wiskowo- leśno-
rolnicza, leśna z 

zabudową 

Leśno-rolnicza  z 
zabudową, 

pastwiskowo- 
rolnicza z 

zabudową, rolnicza 
z zabudową 

 
 

Tabela 20:   Wskaźniki oraz oceny jakości wód jezior 
(Kudelska i wsp., 1994; Kudelska, Soszka, 1996; Bajkiewicz-Grabowska, 1985, 1987, 1990) 

Wskaźnik Model Kategorie 

Punktacja 

1 2 3 4 

Głębokość średnia Bajkiewicz-Grabowska 0 – 3 > 10 5 – 10 3 – 5 < 3 

Kudelska i wsp., 
Kudelska, Soszka,  

1 – 4 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 3 < 3 

Iloraz objętości jeziora 
do  
długości linii 
brzegowej 

Bajkiewicz-Grabowska 0 – 3 > 5 3 – 5 1 – 3 < 1 

Kudelska i wsp., 
Kudelska, Soszka,  

1 – 4 ≥ 4 ≥ 2 ≥ 0,8 < 0,8 

Procent stratyfikacji 
jeziora 
W okresie stratyfikacji 
letniej  

Bajkiewicz-Grabowska 0 – 3 > 35 20 – 35 10 – 20 < 10 

Kudelska i wsp., 
Kudelska, Soszka,  

1 – 4 ≥ 35 ≥ 20 ≥ 10 < 10 

Iloraz powierzchni 
dna czynnego do 
objętości  epilimnionu  

Bajkiewicz-Grabowska 0 – 3 <  0,10 0,10 – 
0,15 

0,15 – 
0,30 

> 0,30 

Kudelska i wsp., 
Kudelska, Soszka,  

1 – 4 ≤ 0,10 ≤ 0,15 ≤ 0,30 > 0,30 

Współczynnik 
Schindlera   

Bajkiewicz-Grabowska 0 – 3 < 10 10 – 20 30 – 
100 

> 100 

Kudelska i wsp., 
Kudelska, Soszka,  

1 – 4 ≤ 2 ≤ 10 ≤ 50 > 50 

Stopień 
zagospodarowania 
zlewni   

Kudelska i wsp., 
Kudelska, Soszka,  

 ≥ 60% 
lasów 

< 60% 
lasów, < 

60% 
gruntów 
ornych 

≥ 60% 
gruntów 
ornych 

 

 
Kategorie podatności  
 

Bajkiewicz-Grabowska 0 – 3 Kat. 0 
≤ 0,80 

Kat. 0 
≤ 1,60 

Kat. 2 
≤ 2,40 

Kat. 3 
> 2,40 

Kudelska i wsp., 
Kudelska, Soszka,  

I – IV Kat. I 
≤ 1,50 

Kat II 
≤ 2,50 

Kat .III 
≤ 3,25 

Kat. IV 
> 3,25 
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Tabela 21:  Wskaźniki oraz oceny jakości wód jezior (Kudelska i wsp., 1994; Kudelska, Soszka, 1996) 

Wskaźnik Jednostka Pora roku 
Typ  

jeziora 
Warstwa wody 

Kategoria 

I II III IV 

Średnie natlenie-
nie  hypolimnionu 

mg 
O2/dm

3
 

L S - ≥ 4,0 ≥ 2 ≥ 1 <1 

Tlen rozpuszczony  mg 
O2/dm

3
 

L NS przydenna ≥ 4 ≥ 20 ≥ 5 < 6 

ChZT mg 
O2/dm

3
 

L NS powierzchniowa ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50 

BZT5 mg 
O2/dm

3
 

L S, NS powierzchniowa ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 > 8 

BZT5 mg 
O2/dm

3
 

L S przydenna ≤ 2 ≤ 5 ≤ 10 > 10 

Fosforany mg 
PPO4/dm

3
 

W S, NS powierzchniowa ≤ 0,02 ≤ 0. 04 ≤ 0,08 > 0,08 

Fosforany mg 
PPO4/dm

3
 

L S przydenna ≤ 0,02 ≤ 0. 04 ≤ 0,08 > 0,08 

Fosfor całkowity mg P/dm
3
 L S przydenna ≤ 0,06 ≤ 0. 15 ≤ 0,60 > 0,60 

Fosfor całkowity mg P/dm
3
 Średnia 

(W+L) 
S, NS powierzchniowa ≤ 0,05 ≤ 0. 10 ≤ 0,20 > ,20 

Azot mineralny  mg N/dm
3
 W S, NS powierzchniowa ≤ 0,20 ≤ 0. 40 ≤ 0,80 > 0,08 

Azot amonowy  mg N/dm
3
 L S przydenna ≤ 0,20 ≤ 1,0 ≤ 5,0 > 5,0 

Azot całkowity  mg N/dm
3
 Średnia 

(W+L) 
S, NS powierzchniowa ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 2,0 > 2,0 

Przewodność µS/cm W S, NS powierzchniowa ≤ 250 ≤ 300 ≤ 350 > 350 

Chlorofil a  mg/dm
3
 Średnia 

(W+L) 
S, NS powierzchniowa ≤ 8,0 ≤ 15,0 ≤ 25,0 � 25,0 

Sucha masa 
sestonu 

mg /dm
3
 Średnia 

(W+L) 
S, NS powierzchniowa ≤ 4,0 ≤ 8,0 ≤ 12,0 > 12.0 

Widzialność 
krążka Secchiego  

m Średnia 
(W+L) 

S, NS powierzchniowa ≥  4,0 ≥  2,0 ≥  1,0 < 1,0 

 

Tabela 22:    Wartości graniczne parametrów eutrofizacji zbiorników zaporowych zastosowane do 
wyznaczania sumarycznego wskaźnika oceny nasilenia eutrofizacji (Twardy i wsp., 2003). 

 

Parametry Jednostka Wartości graniczne 

Obciążenie azotem  g m
-2

 rok
-1

 1,5 (śr. głębokość > 10 m ) 
1,0 (śr.głębokość < 10 m ) 

Obciążenie fosforem  g m
-2

 rok
-1

 0,1  (śr. głębokość > 10 m ) 
0,07 (śr. głębokość < 10 m ) 

Fosfor ogólny  mg P dm
-1

 > 0,1 

Fosforany  mg PO4 dm
-1

 > 0,06 

Azot ogólny  mg N dm
-1

  > 1,5  

N/P  < 10 

Maksymalne stężenie chlorofilu a µg dm
-1

  > 25 

Maksymalne stężenie O2 w warstwie 
naddennej 

mg O2 dm
-1

 < 4 

Zakwity ( okrzemki, kryptofity, zielenice, 
eugleniny)  

– Występują 

Zakwity sinicowe – Występują 
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Tabela 23:   Wskaźniki i kategorie podatności na eutrofizację zbiorników zaporowych oraz ich normatywy. 

(Twardy i wsp., 2003). 

 

Parametr Jednostka 
Kategoria 

I II III 

Wiek zbiornika  rok < 15 15 – 50 > 50 

Głębokość średnia  m > 10 5 – 10 < 5 

Czas retencji (dni) dni < 30 30 – 150 > 150 

Współczynnik 
Schindlera  

m
2
/m

3
 < 2 2 – 10 > 10 

Suma opadów  mm <1000 1000 – 1500 > 1500 

Występowanie 
przepływów max.  

W- wiosna, 
L-lato, J -jesień 

W W, L W, J 

Spadek  ‰ < 5 5 – 10 > 10 

Zalesienie  % > 50 30 – 50 < 30 

Grunty orne  % < 30 30 – 60 > 60 

Użytki zielone  % > 50 25 – 50 < 25 

Skupiska  ludności > 
10 tys.  

- 0 1 – 3 > 3 

  
 
 

2.3.4.  Bilans ładunków fosforu pochodzącego z rożnych źródeł 

Rozpatrując problem ochrony zbiorników wód powierzchniowych przed eutrofizacja 

należy przeanalizować źródła substancji biogennych dostających się do wód 

powierzchniowych. Wśród źródeł substancji biogennych według Romana (1993) 

można wyodrębnić źródła naturalne obejmujące wody podziemne, opady 

atmosferyczne, części roślin (li ście, pyłki kwiatowe itp.), odchody dzikich zwierząt, a 

szczególnie ptactwa wodnego. Drugą grupę stanowią źródła antropogeniczne do 

których można zaliczyć: 

1. Rolnictwo, leśnictwo i erozja - spływy powierzchniowe, wody 

melioracyjne, odchody zwierząt hodowlanych trafiające do wód 

bezpośrednio lub spłukiwane z powierzchni terenu, a także odchody 

zwierzęce odprowadzane poprzez kanalizacje i oczyszczalnie ścieków, 

hodowla ryb; 
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2. Ścieki z gospodarstw domowych - odchody ludzkie, resztki żywności, 

środki piorące i czyszczące, środki przeciwdziałające korozyjności wody 

wodociągowej; 

3. Ścieki przemysłowe - ścieki z produkcji nawozów fosforowych, ścieki z 

przemysku spożywczego i inne ścieki przemysłowe; 

4. Ścieki opadowe z kanalizacji deszczowej; 

5. Ścieki zrzucane z kanalizacji ogólnospławnej przelewami deszczowymi. 

Źródła antropogeniczne obejmują zarówno źródła punktowe i obszarowe 

W celu prowadzenia efektywnej działalności zmierzającej do ochrony wód 

powierzchniowych Roman (1993) postuluje wyodrębnienie źródeł wiążących się z 

szeroko rozumianym rolnictwem, w tym uprawami rolnymi i hodowlą zwierząt oraz 

leśnictwem. W rolnictwie z dominują źródła obszarowe związane ze stosowaniem 

nawozów w rolnictwie, wypasaniem zwierząt. Źródłami punktowymi związanymi 

bezpośrednio z gospodarką rolną są między innymi zrzuty ścieków z farm 

hodowlanych. Druga grupa źródeł obejmuje gospodarkę komunalną i przemysł, gdzie 

dominującymi są źródła punktowe -zrzuty ścieków bytowo-gospodarczych, 

przemysłowych i opadowych. Do źródeł obszarowych można zaliczyć odprowadzanie 

ścieków z rozproszonego osadnictwa. 

Zagrożenia wynikające z produkcji rolnej 

Prowadzenie wielkotowarowej produkcji zwierzęcej, powoduje zwiększone zagrożenia 

związane z emisją azotu i fosforu do wód powierzchniowych. Podstawowymi etapami 

związanymi z prowadzeniem produkcji zwierzęcej, decydującymi o emisjach 

biogenów do środowiska są: 

• utrzymanie zwierząt, 

• przechowywanie nawozów naturalnych, 

• nawożenie użytków rolnych. 

Związki biogenne (azot i fosfor) zawarte w paszy nie są całkowicie wykorzystywane 

przez zwierzęta i w dużym stopniu wydalane wraz z odchodami, Efektywność 

wykorzystania składników odżywczych zależnie od gatunku zwierząt wynosi w 

przybliżeniu od 13 do 28% N w przypadku krów mlecznych, od 5 do 13% N dla 

owiec, i pomiędzy 4 i 10% N dla bydła. (Landsberg – Uczciwek, 2005) 

(Odchody zwierzęce w formie obornika, gnojówki lub gnojowicy,są wprowadzane do 

środowiska jako nawóz naturalny stanowiąc potencjalne zagrożenie dla wód 
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powierzchniowych. Dla warunków belgijskich opracowano modele opisujące 

zawartość biogenów dla różnych gatunków zwierząt. (Dokument Referencyjny o 

Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń, 2005 ), 

co przedstawiono w tabeli 24. 

 

Tabela 24:   Zawartość azotu i fosforu w odchodach zwierząt hodowlanych ( Dokument Referencyjny o 
Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń, 2005) 

Gatunek i kategoria 
zwierząt 

Całkowita produkcja związków nieorganicznych w nawozie 
(kg/zwierzę/rok ) 

P2O5 N 

Świnie 7-20 kg 2,03 (P dostarczony)-1,114 0,13 (N dostarczony)-2,293 

Świnie 20- 110 kg 1,92 (P dostarczony)-1,204 0,13 (N dostarczony)-3018 

Świnie > 110 kg 1,86 (P dostarczony)+0,949 0,13 (N dostarczony)+0,161 

Lochy łącznie z 
potomstwem 

1,86 (P dostarczony)+0,949 0,13 (N dostarczony)-0,161 

Nioski 2,30 (P dostarczony)-0,115 0,16 (N dostarczony)-0,434 

Brojlery 2,25 (P dostarczony)-0,221 0,15 (N dostarczony)-0,455 

Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń ( IPPC   Integrated Pollution Prevention and Control 
), Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń, 
lipiec 2003. Min. Środ. Warszawa 2005 

 

Dla warunków polskich określono przybliżone ilości produkowanej ilości nawozu 

naturalnego i zawartości w nim składników nawozowych, c przedstawiono w tabeli. Na tej 

podstawie można wyznaczyć ładunek biogenów przypadający na 1 ha użytków rolnych.  

 

Tabela 25:  Ilość nawozów naturalnych i składników biogennych w nawozach od 1 sztuki zwierząt 
gospodarskich (wg Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej) (Twardy i wsp. 2003) 

Grupa i rodzaj zwierząt  

Obornik Gnojowica 

Masa 
[Mg] 

N P K Masa 
[Mg] 

N P K 

kg/szt kg/szt 

Bydło   

Cielęta do 6 mies. 2,6 20,8 5,2 15,6 - - - - 

Jałówki, byczki 6-12 m. 2,9 15,4 8,1 19,17,0 7 23,1 7,7 29,4 

Jałówki, byczki 12 24 m. 4,8 25 15,4 31,2 12,1 42,3 15,7 58,1 

Krowy – 4000 l mleka 12 66 38,3 64,8 23,2 97,4 39,4 107 
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Grupa i rodzaj zwierząt  

Obornik Gnojowica 

Masa 
[Mg] 

N P K Masa 
[Mg] 

N P K 

kg/szt kg/szt 

Trzoda chlewna   

Maciora z prosiętami 4 20 24,4 18,8 8,3 25,4 26,6 20,7 

Warchlaki do 30 kg 0,6 3,6 3,4 2,7 1,2 5,4 3,8 3,1 

Tuczniki 1,2 7,2 6,9 5,4 2,4 10,8 7,5 6,3 

Konie 2,8 23,8 12,9 33,9 - - - - 

 

Drugim elementem wpływającym na zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

fosforem, który jest produkcja roślinna. Przy konstruowaniu modeli obiegu azotu 

przyjmuje się, że około 50% nadmiaru azotu ulega wymyciu do gruntowych. Część 

dostarczonych substancji nawozowych ulega wymyciu przez wody opadowe i w 

formie spływów powierzchniowe z użytków rolnych zasila wody powierzchniowe. 

Tabela 26:   Współczynniki rocznego odpływu biogenów z różnego rodzaju powierzchni  
(Giercuszkiewicz -Bajtlik, 1990) 

 

Sposób użytkowania terenu 

Współczynnik odpływu kg /ha/rok 

Azot Fosfor całkowity 

Lasy 6,5 0,20 

Łąki i pastwiska 5,5 0,20 

Zabudowania 6,0 0,90 

Grunty orne 10,1 0,56 

Giercuszkiewicz-Bajtlik M.: Prognozowanie zmian jakości wód stojących. Instytut Ochrony Środowiska. 
Warszawa, 1990  

 

Zagrożenia wynikające ze zrzutu ścieków komunalnych 

Oceniając zagrożenia dla wód powierzchniowych związane z bytowaniem ludzi 

wynikające z odprowadzania ścieków komunalnych z gospodarstw domowych można 

przyjąć, że dorosła osoba wydala wraz z odchodami około 4,5 kg N/rocznie, co 

odpowiada 12,3 g N/M d. (Twardy i wsp., 2003).  

Opierając się na danych niemieckich Roman (1993) określił jednostkowy ładunek 

fosforu wynikający z odchodów na 1,6 g P/M d. Ze względu na powszechne 
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stosowanie środków piorących zawierających fosforany w latach siedemdziesiątych 

szacowano całkowity ładunek fosforu odprowadzany ze ściekami komunalnymi na 4,9 

gP/M d. Intensywne działania zmierzające do eliminacji fosforanów z środków 

piorących spowodowały obniżenie ładunku fosforu w ściekach komunalnych. Obecnie 

można przyjąć, ze jednostkowe ładunki biogenów przyjmowane do celów 

projektowych wynoszą odpowiednio 13- 15,5 gN/M d oraz 2,8 -3,0 g P/M d. (Górski i 

wsp.,2010 - Poradnik dotyczący gospodarki ściekowej w kontekście wykonania 

krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. KZGW Warszawa).  

Należy spodziewać dalszego zmniejszania ładunku fosforu zawartego w ściekach 

komunalnych zawartego w ściekach komunalnych. Unia Europejska przyjęła 

propozycję polskiej prezydencji dotyczącą wprowadzenia kompromisowego 

rozwiązania w sprawie ograniczenia stosowania fosforanów w detergentach piorących 

i do zmywarek automatycznych. Zawartość fosforu w detergentach piorących dla 

konsumentów, została ograniczona do poziomu 0,5 g w standardowym ładunku, która 

obowiązuje od dnia 30 czerwca 2013 roku. Wprowadzone ograniczenie w odniesieniu 

do zawartości biogenów w detergentach do zmywarek automatycznych dla 

konsumentów, wynosić będzie 0,3 g w standardowej dawce/dozie i będzie 

obowiązywało od dnia 1 stycznia 2017 roku. (Ochorok- Jedynak, 2012) 

Zagrożenie wód odbiornika ścieków uzależnione jest stosowanej technologii 

oczyszczania ścieków Opierając się na danych niemieckich Roman (1993) ocenia efekt 

usuwania fosforu ze ścieków komunalnych osiągany w rożnego rodzaju 

oczyszczalniach ścieków: 

− w oczyszczalniach mechanicznych - 15% (stwierdzono przy tym jednakże, ze w 

niektórych osadnikach Imhoffa efekt usuwania fosforu był niższy i wynosił 

tylko 11,6%), 

− w konwencjonalnych oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych prawidłowo 

zaprojektowanych i spełniających odpowiednie wymagania - 35% (w kilku z 

badanych oczyszczalni stwierdzono osiąganie wyższych efektów - powyżej 

40%). 

− w konwencjonalnych oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych, ale niezbyt 

dobrze zaprojektowanych i nie spełniających odpowiednich wymagań - 25%, 

− w oczyszczalniach typu rowy cyrkulacyjne napowietrzane - 42%. 
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− w oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych z dodatkowym strącaniem 

fosforu - 90%. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność przyjęcia 

unijnego dorobku prawnego również w zakresie zapewnienia jakości wody w rzekach, 

wody do picia, jej ilości oraz standardów czystości. Jedną z najistotniejszych dyrektyw 

w obszarze ”Jakości wód”, ale i najtrudniejszych do wdrożenia była Dyrektywa Rady 

91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Odgrywa ona zasadniczą 

rolę w gospodarowaniu ściekami komunalnymi oraz ochronie środowiska wodnego w 

tym wód powierzchniowych do których są one odprowadzane.  

Strategię implementacji dyrektywy 91/271/EWG realizowano jest poprzez:  

− wprowadzenie Krajowego program oczyszczania ścieków komunalnych 

zawierającego aglomeracje ≥ 2 000 RLM,  

− program wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie 

ścieków komunalnych i systemy kanalizacji sanitarnej,  

− program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie 

mniejszej niż 4 000 RLM odprowadzającego ścieki bezpośrednio do wód, w 

urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony 

wód. (Górski i wsp.,2012). 

Ustawa Prawo wodne wprowadziła definicję pojęcia aglomeracji jako obszaru, gdzie 

zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki 

komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Rozszerzając pojęcie ustawowe do aglomeracja należą również obszary o 

wystarczającej koncentracji, na których nie ma jeszcze systemu zbierania ścieków. 

Konieczne jest również, aby realizacja systemu kanalizacji zbiorczej powinna być 

uzasadniona finansowo i technicznie z uwagi na koszty zbierania i oczyszczania 

ścieków, które w przyszłości poniosą mieszkańcy aglomeracji . Przyjmuje się również, 

że w aglomeracji wskaźnik koncentracji, nie może być mniejszy od 120 mieszkańców 

na 1 km sieci.  

Zgodnie z założeniami KPOŚK w terminie do końca 2015 r. w aglomeracjach 

osiągnięty zostanie następujący poziom obsługi zbiorczymi systemami 

kanalizacyjnymi: 

− dla aglomeracji (dużych miast)≥ 150 000 RLM - > 98% RLM korzystających z 

systemu kanalizacyjnego, 
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− dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM < 150 000 RLM-> 95% RLM korzystających z 

systemu kanalizacyjnego, 

− dla aglomeracji ≥ 15 000 < 100 000 RLM - > 90% RLM korzystających z 

systemu kanalizacyjnego, 

− dla aglomeracji ≥ 2 000 < 15 000 RLM - > 80%, RLM korzystających z 

systemu kanalizacyjnego. 

Pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy 

kanalizacyjne korzystać będzie z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

(tj.: zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków). Ścieki ze 

szczelnych zbiorników bezodpływowych dostarczane będą taborem asenizacyjnym 

do oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Poza obszarem aglomeracji dopuszczalne są układy kanalizacji indywidualnej 

polegającej na uproszczonym systemu odbioru i oczyszczania ścieków powstających w 

obrębie posesji, na której nie prowadzi się działalności gospodarczej, z wykluczeniem 

działalności rolniczej, przy czym dobowa ilość powstających ścieków nie powinna 

przekraczać 5 m3 .W praktyce stosowane są dwa podstawowe rozwiązania: 

− szczelne zbiorniki magazynujące ścieki odprowadzane z nieruchomości, 

okresowo wywożone pojazdami asenizacyjnymi  

− oczyszczalnia odbierająca i oczyszczająca ścieki z nieruchomości z możliwą 

utylizacją osadów powstających w procesie oczyszczania. 

Mogą również funkcjonować systemy kanalizacji zbiorczej polegającej na 

odprowadzeniu do oczyszczalni ścieków pochodzących z budynków mieszkalnych i 

gospodarczych w tym kanalizację lokalną, obejmującą zasięgiem osiedle miejskie, 

wieś lub jej część albo wyodrębniony zakład produkcyjny, (Górski, 2012) . 

Należy jednak pamiętać, że oczyszczanie malej ilości ścieków bytowych ma określoną 

specyfikę, odmienną od specyfiki oczyszczania ścieków miejskich w średnich i dużych 

oczyszczalnia. Istotnymi specyficznymi czynnikami w przypadku oczyszczania malej 

ilości ścieków są głównie : 

− małe jednostkowe zużycie wody przez mieszkańców, 

− wysokie stężenie zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni, 

− duża nierównomierność dopływu i zmienność składu, 

− często niewłaściwe korzystanie z kanalizacji, 

− niska temperatura ścieków w okresie zimowym, 
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− istotny wpływ dopływu wód infiltracyjnych lub z opadów atmosferycznych, 

− mniejsza niezawodność działania małych oczyszczalni, 

− często niedostateczny poziom jakości eksploatacji. 

Istotnym czynnikiem jest zmniejszenie ilości oczyszczanych ścieków przy 

niezmienionym ładunku zanieczyszczeń, do czego przyczyniło się urealnienie cen za 

wodę, wyposażenie gospodarstw domowych w urządzenia pomiarowe. Obecnie do 

projektowania małych oczyszczalni przyjmuje się 150 l/Md. Taka wartość występuje 

tylko w wypadku pełnego zapotrzebowania wody na wszystkie potrzeby sanitarne. 

Przy niepalnym wyposażeniu mieszkań w urządzenia sanitarne jednostkowa ilość 

zużywanej wody mieści się w zakresie od 50 do 100 1/Md. 

Badania prowadzonych przez Kaczora 2009) dotyczące właściwości ścieków z 

terenów wiejskich i wiejsko-miejskich z terenu Małopolski wykazały, że jakość 

ścieków zmienia się w bardzo szerokich granicach. Należy zwrócić uwagę , że 

przytoczone przez autora wartości są znacznie wyższe niż podawanych przez innych 

autorów. Przy wartości medialnej BZT5 wynoszącej 300 mgO2/dm3, maksymalne 

stężenie BZT5 było ponad trzykrotnie wyższe.  

Medialne stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego wynosiły odpowiednio 63 mgN/ 

dm3 i 9,2 mgP/dm3. Jednak oznaczone maksymalne wartości azotu ogólnego 

dochodziły do 180 mgN/ dm3 , a fosforu ogólnego do 36,7 mgP/dm3. (tabela 27). 

 

Tabela 27:   Zestawienie charakterystycznych wartości analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w ścieków 
z wiejskich systemów kanalizacyjnych (Kaczor, 2009) 

Wskaźnik Jednostka 

Wartość 
Odchylenie 

standardowe 
Mediana 

Współczynnik 
zmienności % 

Minimalna Średnia Maksymalna 

BZT5 mgO2/dm
3
 103 327,3 940 159,1 300 49 

ChZT mgO2/dm
3
 109 730,6 1668 325,2 640,8  

Zawiesina 
ogólna  

mg/dm
3
 78 310,4 983 168,1 289 54 

Azot 
ogólny  

mgN/dm
3
 19,4 73,9 180,9 37,4 63 51 

Fosfor 
ogólny  

mgP/dm
3
 1,8 11,0 36,7 6,5 9,2 59 
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Przyjmując, regulacje zawarte w rozporządzeniu MŚ z dnia 24 lipca 2006 (poz. 984) 

dla małej jednostki osiedleńczej liczącej poniżej 2 000 RLM odprowadzającej ścieki 

do jezior i zbiorników zaporowych oraz zakładając stężenie azotu ogólnego na 

poziomie 63 mgN/dm3 stopień redukcji azotu ogólnego powinien wynosić 52%, 

zapewniając osiągnięcie stężenia azotu ogólnego na poziomie 30 mgN/dm3. W 

przypadku fosforu przy analogicznych założeniach wymagany stopień usunięcia 

fosforu ogólnego wynosi 45%. Jednak przyjmując maksymalne wartości stężeń w 

ściekach surowych , odpowiednio 180 mgN/ dm3 oraz 36,7 mgP/dm3 wymagany 

stopień redukcji zanieczyszczeń zapewniający spełnienie wymagania Rozporządzenia 

wynosi odpowiednio 83% dla azotu ogólnego i 86% dla fosforu ogólnego. W 

przypadku małych przydomowych oczyszczalni ścieków uzyskanie tak wysokich 

stopni redukcji jest niemożliwie. Również w przypadku oczyszczalni ścieków o 

przepustowości do 9 999 RLM uzyskanie stopnia usunięcia azotu ogólnego na 

poziomie 76% i fosforu ogólnego na poziomie 78% . W tym przypadku możliwość 

osiągnięcia tak wysokich stopni redukcji zanieczyszczeń w uproszczonych układach 

technologicznych jest dyskusyjna.  

Dlatego też autorzy (Mucha, Mikosz, 2009) postulują, aby w przypadku ścieków 

odprowadzanych do jezior i ich zlewni oraz sztucznych zbiorników zaporowych 

wprowadzić jako obowiązkowe stosowanie oczyszczalni mechaniczno-biologicznych z 

usuwaniem azotu i fosforu.  

 

Tabela 28:  Wymagane metody oczyszczania małej ilości ścieków w zależności od rodzaju odbiornika 
(Mucha, Mikosz, 2009 ) 

 
Odbiornik  

Rodzaj oczyszczania  

Q<=5 m
3
/d 

<=33 (50) RM 
Q=5 – 300 m

3
/d 

33 (50) – 2000 RM 
Q=300-2000 m

3
/d 

2000-9999 RM 

Ziemia Mechaniczne  Mechaniczno-biologiczne  

Urządzenia wodne ***  
w granicach gruntu 

stanowiącego własność 
wprowadzającego  

 
Mech.- biolog 

 
- 

 
- 

Wody powierzchniowe 
płynące 

Mechaniczno-biologiczne  Mech.- biologiczne  

Jeziora ich zlewnie, 
sztuczne zbiorniki na 

wodach płynących  

Mechaniczno -biologiczne  
z usuwaniem N i P  

Mech.- biologiczne  
z usuwaniem N i P  
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2.3.5. Charakterystyka zbiorników zaporowych na terenie RZGW Gliwice 

Dzierżno Małe 

Zbiornik został  utworzony w 1938 roku przez zalanie wyrobiska popiaskowego 

położonego w ujściowym odcinku Dramy do Kanału Gliwickiego. Powierzchnia lustra 

wody wynosi 1,2 km2, a pojemność - 10 mln m3 przy normalnym poziomie piętrzenia 

(204,00 m n.p.m.). Głębokość maksymalna zbiornika dochodzi do 25 metrów. 

Zbiornik zasilany jest  wodami rzeki Dramy oraz rzeki Pniówki. 

Podstawowym celem zbiornika jest utrzymaniu przepływu nienaruszalnego w Kanale 

Gliwickim i zapewnienie warunków żeglugowych, zbiornik spełnia również 

wykorzystywany jest do celów przeciwpowodziowych. Zbiornik stanowi element 

hydrowęzła Kłodnicy.   

Ze względu na zanieczyszczenie wód Dramy odwadniającej zlewnię o charakterze 

rolniczo-przemysłowym zanieczyszczenie zbiornika substancjami biogennymi 

kształtuje się na wysokim poziomie.   

 

Tabela 29:   Jakość wody zbiornika Dzierzno Małe (dane z monitoringu WIOŚ Katowice) 

Nazwa punktu pomiarowego Rok 

Fosfor ogólny [mg P/l] Azot ogólny [mg N/l] 

Min Max Średnie Min Max Średnie 

Kłodnica (Dzierzno Małe) 32,1 km 
Zbiornik Dzierżno Małe- wypływ do 
Kłodnicy  

2003 0,08 0,55 0,213 - - - 

Kłodnica (Dzierzno Małe) 32,1 km 
Zbiornik Dzierżno Małe- wypływ do 
Kłodnicy  

2005 ,015 1,114 ,3808 4,66 15 8,453 

Kłodnica (Dzierzno Małe) 32,1 km 
Zbiornik Dzierżno Małe- wypływ do 
Kłodnicy  

2006 0,07 0,62 0,2942 5,03 10,4 7,099 

Drama 0,1 km; wypływ ze zbiornika 
Dzierzno Małe (pon. Pniówki)  

2007 0,06 0,38 0,16 3,461 8,69 6,463 

Drama 0,1 km; wypływ ze zbiornika 
Dzierzno Małe (pon. Pniówki)  

2008 0,08 0,32 0,185 4,276 8,33 5,828 

Drama 0,1 km; wypływ ze zbiornika 
Dzierzno Małe (pon. Pniówki)  

2009 0,07 0,16 0,108 3,53 11,30 6,477 

Drama 0,1 km;  wypływ ze zbiornika 
Dzierżno Małe (pon. Pniówki) 

2012 0,08  0,44 0,166 0,9  15 6,23 

Zbiornik Dzierżno Małe  (w rejonie ujścia 
rzeki Dramy) 

2012 0,04  0,055 0,048 3,7  6,7 5 

Zbiornik Dzierżno Małe ‐ pkt DM2 w 
rejonie zapory czołowej 

2012 0,053  0,072 0,062 3,7  6,7 5,27 

Zbiornik Dzierżno Małe ‐ w rejonie 
zapory 

2013 0,071  0,18 0,099 4,5   8,3 6,02 
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Dzierżno Duże 

Zbiornik Dzierżno Duże  utworzono w 1964 roku przez zalanie dwóch wyrobisk 

popiaskowych o głębokości maksymalnej dochodzącej do 20 metrów, położonych w 

środkowej części doliny Kłodnicy. Zbiornik zasilany jest w głównej mierze silnie 

zanieczyszczonymi wodami Kłodnicy za pośrednictwem trzystopniowej kaskady 

wlotowej.  

Powierzchnia zbiornika wynosi 516 ha. Podstawowe dane morfometryczne zbiornika 

Dzierżno Duże są następujące:  

− minimalny poziom piętrzenia – 194,50 m n.p.m.,  

− normalny poziom piętrzenia: 202,50 m n.p.m., 

− maksymalny poziom piętrzenia – 203,50 m n.p.m.,  

− pojemność martwa (przy minimalnym poziomie piętrzenia) – 40,5 hm3, 

−  pojemność użytkowa (przy normalnym poziomie piętrzenia) – 47,5 hm3, 

− rezerwa powodziowa (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) – 6,0 hm3, 

− pojemność całkowita (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) – 93,5 hm3, 

powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia – 6,15 km², 

− długość zbiornika – 5,8 km;  

− szerokość maksymalna zbiornika – 1,5 km,  

− średnia szerokość – 1,0 km,  

− głębokość maksymalna – 20 m,  

− długość linii brzegowej – 15,7 km,  

− wskaźnik kształtu misy zbiornika – 0,78. 

Zbiornik służy poprawie warunków żeglugowych na Kanale Gliwickim, oczyszcza 

wody silnie zanieczyszczonej Kłodnicy przez pełnienie roli „naturalnego” osadnika, 

zapewnia przepływ nienaruszalny, pełni zadania przeciwpowodziowe. Zbiornik spełnia 

także  funkcje przyrodnicze i krajobrazowe (m.in. jako regionalnej rangi ostoja ptactwa 

wodnego).  

Tabela 30:  Jakość wody zbiornika Dzierzno Duże (dane z monitoringu WIOŚ Katowice) 

Nazwa punktu pomiarowego Rok 
Fosfor ogólny [mg P/l] Azot ogólny [mg N/l] 

Min Max średnie Min Max Średnie 

Kłodnica stare koryto – Ujazd  2003 0,13 0,77 0,445 - - - 

Zbiornik Dzierzno Duże;  wypływ do Kłodnicy 
32,6 km  

2005 0,4 1,29 0,7533 8,51 13,1 10,31 

 Zbiornik Dzierzno Duże;  wypływ do Kłodnicy 
32,6 km 

2006 0,26 1,37 0,6242 6,7 12,6 9,435 
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Goczałkowice 
Zbiornik Goczałkowicki utworzono w 1956 roku przez spiętrzenie wód rzeki Małej 

Wisły  zaporą w Goczałkowicach-Zdroju.  Powierzchnia maksymalna zbiornika 

wynosi 3200 ha, a pojemność całkowita około 168 mln m³. Długość zapory wynosi 

2980 m. Zbiornik wykorzystywany jest do celów wodociągowych i 

przeciwpowodziowych. Okolice zbiornika są miejscem lęgowym wielu gatunków 

ptaków. 

Podstawowe parametry zbiornika są następujące: 

− powierzchnia czaszy 3200 ha 

− pojemność całkowita 168 mln m3 

− pojemność użytkowa 105,6 mln m3 

− pojemność powodziowa stała 45,5 mln m3 

− głębokość średnia 5,5 m 

− czas retencji wody 264,4 doby 

− częstość wymiany wody w roku 1,38 

− minimalny poziom piętrzenia (MinPP) 250,5 m n. p. m. 

− normalny poziom piętrzenia (NPP) 255,5 m n. p. m. 

− maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) 257,0 m n. p. m. 

− rzędna korony zapory 259,00 m n. p. m.  

− powierzchnia zlewni do przekroju zapory 532 km2 

Tabela 31:  Jakość wody zbiornika Goczałkowice (dane z monitoringu WIOŚ Katowice). 

Nazwa punktu pomiarowego Rok 
Fosfor ogólny [mg P/l] Azot ogólny [mg N/l] 

Min Max średnie Min Max Średnie 

Mała Wisła; wylot ze zb. Goczałkowice 
 41,3 km  

2003 0,08 0,72 0,226 - - - 

Mała Wisła; wylot ze zb. Goczałkowice 
 41,3 km  

2005 0,06 0,16 0,09417 0,850 3,800 1,546 

Zb. Goczałkowice na wysokości 
upustów dennych w rejonie zapory 
czołowej  

2010 <0,025
*
  0,07

*
 0,04

*
 0,64

**
  0,92

**
 0,76

**
 

Zb. Goczałkowice na wysokości 
upustów dennych w rejonie zapory 
czołowej 

2011 0,06 0,093 0,071 1,09 1,66 1,37 

Zbiornik Goczałkowice - na wysokości 
ujęcia GPW 

2011 <0,05* 0,11* 0,061* 0,58** 1,14** 0,78** 

Zb. Goczałkowice na wysokości 
upustów dennych w rejonie zapory 
czołowej  

2012 <0,05
*
 0,095

*
 0,057

*
 0,34

**
 1,05

**
 0,69

**
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Nazwa punktu pomiarowego Rok 
Fosfor ogólny [mg P/l] Azot ogólny [mg N/l] 

Min Max średnie Min Max Średnie 

Zbiornik Goczałkowice - na wysokości 
ujęcia GPW 

2013 0,046 0,154 0,072 0,83 2,5 1,52 

Zb. Goczałkowice na wysokości ujęcia 
GPW 

2013 0,036 0,104 0,064 0,86 2,1 1,33 

* 
 stężenie fosforanów [mg PO4/l]         

** 
azot Kjeldahla [mg N/l] 

 
Kozłowa Góra 

Kozłowa Góra  utworzono w latach 1933-1939 przez spiętrzenie wód Brynicy do 

celów militarnych. W okresie powojennym zbiornik zaadaptowano do celów 

wodociągowych.  

Podstawowe parametry morfometryczne zbiornika Kozłowa Góra przedstawiają się 

następująco: 

− minimalny poziom piętrzenia - 275,10 m n.p.m. 

− normalny poziom piętrzenia - 278,56 m n.p.m. 

− maksymalny poziom piętrzenia - 278,93 m n.p.m. 

− powierzchnia zbiornika przy minimalnym poziomie piętrzenia - 1,40 km2 

− powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia - 5,50 km2 

− powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia - 5,87 km2 

− pojemność martwa zbiornika - 0,67 mln m3 

− pojemność przy normalnym poziomie piętrzenia - 13,05 mln m3 

− pojemność przy maksymalnym poziomie piętrzenia (całkowita) - 15,30 mln m3 

Przy normalnym poziomie piętrzenia pozostałe parametry morfometryczne wynoszą: 

− głębokość średnia zbiornika - 2,4 m 

− głębokość maksymalna - 4,5 m 

− długość zbiornika - 3,6 km 

− średnia szerokość zbiornika - 1,5 km 

− wskaźnik wydłużenia zbiornika - 2,40 

− długość linii brzegowej - 12,5 km 

− uwyspienie - 0,0% 

− wskaźnik odsłonięcia zbiornika – 229 

− wskaźnik rozwinięcia objętości zbiornika - 1,60 

− wskaźnik kształtu misy zbiornika (wskaźnik głębokościowy) - 0,53 
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Brzegi zbiornika są zróżnicowane. Na południu zamyka go betonowa tama. Od strony 

zachodniej i częściowo północno-zachodniej otacza go ziemno-betonowy wał. W 

części północnej znajduje się ujście Brynicy z rozległymi trzcinowiskami. Od wschodu 

brzeg jest naturalny, płaski, z szuwarami, trzcinowiskami i podmokłymi łąkami. 

Zbiornik posiada znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe – strefa cofkowa to ważne 

miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków mające status krajowej rangi ostoi ptactwa 

wodnego, a wokół akwenu występują liczne walory kulturowe np. pozostałości 

obszaru warownego, park pałacowy z zabytkową zabudową w Świerklańcu. Zbiornik 

spełnia zadania  przeciwpowodziowe. W ograniczonym zakresie jest wykorzystywany 

do celów turystyczno-rekreacyjnych.  

 

Tabela 32:  Jakość wody zbiornika Kozłowa Góra (dane z monitoringu WIOŚ Katowice) 

Nazwa punktu pomiarowego Rok 
Fosfor ogólny [mg P/l] Azot ogólny [mg N/l] 

Min Max średnie Min Max Średnie 

Brynica powyżej ZG „Piekary” 2003 0,04 0,59 0,283 - - - 

Brynica 26,2 km powyżej ZG 
"Piekary"  

2005 0,08 0,4 0,2317 2,65 5,35 3,995 

Brynica 26,2 km powyżej ZG 
"Piekary" 

2006 0,06 0,52 0,2517 2,8 6,74 4,623 

Zbiornik Kozłowa Góra w rejonie 
zapory czołowej  

2010 <0,025
*
  0,05

*
 0,033

*
 0,9

**
  3,2

**
 2,06

**
 

Zbiornik Kozłowa Góra w rejonie 
zapory czołowej 

2011 <0,03 0,13 0,65 <0,1 1,28 0,46 

Zbiornik Kozłowa Góra w rejonie 
zapory czołowej  

2012 <0,05* 0,085* 0,04* 0,55** 2,4** 1,3** 

Zbiornik Kozłowa Góra w rejonie 
zapory czołowej  

2013 0,04 0,22 0,11 1,04 3,5 2,14 

* 
 stężenie fosforanów [mg PO4/l]      

** 
azot Kjeldahla [mg N/l] 

 

Zbiornik Ku źnica Warężyńska  

Zbiornik utworzony w 2005 roku w miejscu zlikwidowanej piaskowni o nazwie 

„Kuźnica Warężyńska”. Zbiornik nieoficjalnie bywa nazywany zbiornikiem Pogoria 

IV. Powierzchnia lustra wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 560 ha, 

długość – ok. 5 km, szerokość średnia – ok. 1,0 km, szerokość maksymalna – ok. 1,8 

km. Linia brzegowa ma długość ok. 13 km. Jezioro poeksploatacyjne ma pojemność 

51,2 mln m³, przy czym głębokość maksymalna wynosi 23 m. Zbiornik jest zasilany 

wodami Czarnej Przemszy od północnej strony czaszy i do tej samej rzeki kierowane 
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są wody odpływające z tego zbiornika przez urządzenia zrzutowo-upustowe 

zlokalizowane na południowo-zachodnim brzegu.  

 

Pogoria III  

Zbiornik Pogoria III to zbiornik poeksploatacyjny (popiaskowy) w zlewni cieku 

Pogoria utworzony w latach  1973-1975. Powierzchnia lustra wody przy 

maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 208 ha, długość – 2,0 km, szerokość 

średnia – 1,0 km, szerokość maksymalna – 1,5 km, wskaźnik wydłużenia zbiornika – 

1,34. Linia brzegowa ma długość 6 km. Jezioro poeksploatacyjne ma pojemność 12 

mln m³, przy czym głębokość średnia wynosi 5,8 m, a maksymalna ok. 16 m. 

 Oprócz znaczenia przyrodniczego i krajobrazowego zbiornik spełnia ważne zadania 

przeciwpowodziowe (4-krotna redukcja ewentualnych przepływów powodziowych 

Przemszy z Q1% – 60 m³/s do przepływu 14,3 m³/s oraz z Q0,3% – 80 m³/s do 19,4 

m³/s). Ponadto zapewnia utrzymanie przepływów nienaruszalnych w Czarnej 

Przemszy oraz sprzyja zabezpieczeniu pojemności wyrównawczej zbiorników 

wodnych górnośląskiego systemu wodno-gospodarczego (konkretnie jego części, tj. 

systemu wodno-gospodarczego Czarnej Przemszy i Brynicy). Jest także przeznaczony 

do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych, chociaż na razie nie posiada bazy 

noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej (poza urządzeniami turystycznymi w 

postaci szlaków spacerowych i traktów rowerowych). Jest miejscem uprawiania 

wędkarstwa i nadwodnego wypoczynku na bazie nieformalnych kąpielisk i 

spontanicznie organizowanych miejsc plażowania[1][4] oraz sportów   nawodnych, a 

także podwodnych ( Jaguś,  Rzętała, 2008)  .  

 Brak jest pełnych danych dotyczących jakości wody w zbiorniku Pogoria III. Z badań 

Rzętały (1999 ) wynika, że stężenia biogenów w wodzie zbiorników Pogoria I i 

Pogoria III korzystnie odbiegają od innych zbiorników.  Zbiorniki kaskady Przemszy 

można zaliczyć do obiektów o najkorzystniejszych wskaźnikach w regionie. Według 

Rzętały (2000) ładunek azotu azotanowego dopływający do Pogorii III w latach 1995–

1996 wynosił około3 ton N na rok, z kolei  ładunek fosforu fosforanowego 

doprowadzony  do Pogorii III wynosił 0,4 tony/rok (Rzętała, 1999,2000) 

Podstawowe parametry morfometryczne zbiornika Pogoria III przedstawiają się 

następująco: 

− pojemność zbiornika  przy maksymalnym poziomie piętrzenia  –  12 mln m3 
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− powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia – 208 ha   

− długość zbiornika – 2,02 km  

− średnia głębokość    –   5,8 m 

− wskaźnik kształtu misy  – 0,36 

 

Przeczyce 

 Zbiornik Przeczyce  utworzono w 1963 r. jako zbiornik zaporowy na Czarnej 

Przemszy w miejscu jej przełomu przez Próg Środkowotriasowy w okolicach Przeczyc 

(województwo śląskie, powiat będziński, gmina Mierzęcice).  

Podstawowe parametry zbiornika Przeczyce przedstawiają się następująco[1]: 

− minimalny poziom piętrzenia - 282,60 m n.p.m. 

− normalny poziom piętrzenia - 289,25 m n.p.m. 

− maksymalny poziom piętrzenia - 290,00 m n.p.m. 

− powierzchnia zbiornika (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) - 5,1 km2 

− długość zbiornika - 4,2 km 

− szerokość maksymalna zbiornika - 1,5 km 

− średnia szerokość - 1,12 km 

− wskaźnik wydłużenia - 3,75 

− długość linii brzegowej - 13,8 km 

− uwyspienie - 0,6% 

− pojemność martwa zbiornika- 1,24 mln m3 

− pojemność użytkowa zbiornika (przy maksymalnym poziomie piętrzenia)-16,55 

mln m3 

− pojemność powodziowa stała - 2,95 mln m3 

− pojemność całkowita (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) - 20,74 mln m3 

− głębokość maksymalna (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) - 9,1 m 

− głębokość średnia (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) - 4,4 m 

− wskaźnik odsłonięcia (otwartości) zbiornika – 107 

− wskaźnik zwartości - 0,0441 

− wskaźnik rozwinięcia objętości - 1,45 

− wskaźnik kształtu misy zbiornika - 0,48 

Zbiornik Przeczyce oprócz znaczenia przyrodniczego i krajobrazowego pełni zadania 

przeciwpowodziowe oraz turystyczno-rekreacyjne (miejsce rekreacji dla mieszkańców 
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GOPu). Akwen jest wykorzystywany do uprawiania wędkarstwa, żeglarstwa, 

narciarstwa wodnego i sportów motorowodnych. Przez zlokalizowane w zaporze 

czołowej ujęcie, pobierano wodę przerzucaną następnie do zlewni Brynicy (od połowy 

lat 90. XX w. przerzut wody nie ma miejsca mimo istnienia takiej możliwości). 

Zbiornik zapewnia również przepływ nienaruszalny i wymagany w Czarnej Przemszy 

poniżej zapory czołowej, co ma istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wodnych 

m.in. będzińskiej elektrociepłowni. 

Tabela 33:  Jakość wody zbiornika Przeczyce (dane z monitoringu WIOŚ Katowice) 

Nazwa punktu pomiarowego Rok 
Fosfor ogólny [mg P/l] Azot ogólny [mg N/l] 

Min Max średnie Min Max Średnie 

Czarna Przemsza poniżej zbiornika  w 
Przeczycach  

2003 0,05 0,41 0,114 - - - 

Przemsza 49,1 km poniżej zbiornika w 
Przeczycach  

2005 0,06 0,22 0,1008 3,47 7,49 5,076 

Przemsza 51,2 km poniżej zbiornika w 
Przeczycach 

2008 0,025 0,14 0,0525 3,316 5,876 4,166 

Przemsza 49,1 km poniżej zbiornika w 
Przeczycach  

2009 0,025 0,1 0,05083 1,666  3,07 2,651 

Zbiornik Przeczyce w rejonie zapory 
czołowej   

2012 0,05 0,24 0,17 1,9 2,8 2,23 

 

Pławniowice 

Zbiornik Pławniowice powstał w 1970 roku w wyrobisku po zakończonej eksploatacji 

piasków podsadzkowych, położony jest na terytorium gminy Rudziniec, w powiecie 

gliwickim, w województwie śląskim, Zbiornik jest zasilany przez Potok Toszecki. W 

jego pobliżu przepływa Kanał Gliwicki.  

 

Tabela 34:  Jakość wody zbiornika Pławniowice (dane z monitoringu WIOŚ Katowice) 

Nazwa punktu pomiarowego Rok 
Fosfor ogólny [mg P/l] Azot ogólny [mg N/l] 

Min Max średnie Min Max Średnie 

Zbiornik Pławniowice wypływ do 
Kłodnicy 25,8 km   

2005 0,1 0,91 0,4433 1,69 7,24 4,314 

Pot. Toszecki 0,1 km wypływ ze 
zbiornika Pławniowice 

2007 0,05 0,64 0,2291 0,642 4,733 2,597 

Zbiornik Pławniowice w rejonie 
zapory czołowej   

2012 < 0,03 0,32 0,123 1,9 2,5 2,17 
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Zbiornik  Rybnicki  

Zbiornik Rybnicki,  zbiornik zaporowy utworzony przez spiętrzenie wód rzecznych 

Rudy zaporą w Rybniku Stodołach Zbiornik ma powierzchnię 4.5 km² i objętość 22 

mln m³ wody został utworzony na terenie dzielnic Rybnika – Rybnickiej Kuźni, 

Orzepowic, Chwałęcic i Stodół, dla potrzeb Elektrowni Rybnik. 

Tabela 35:  Jakość wody zbiornika Rybnik (dane z monitoringu WIOŚ Katowice) 

Nazwa punktu pomiarowego Rok 
Fosfor ogólny [mg P/l] Azot ogólny [mg N/l] 

Min Max średnie Min Max Średnie 

Ruda poniżej zbiornika Rybnik  2003 0,13 0,95 0,388 - - - 

Ruda poniżej zbiornika Rybnik 21,5 
km  

2004 0,055
*
 2,0

*
 0,78

*
 2, 32

**
 7,72

**
 5,31

**
 

Ruda poniżej zbiornika Rybnik 21,5 
km 

2005 0,17 0,84 0,4092 2,04 9,25 4,428 

Ruda poniżej zbiornika Rybnik 21,5 
km 

2006 0,16 0,84 0,3208 1,7 5,4 3,707 

Ruda poniżej zbiornika Rybnik 21,5 
km 

2007 0,18 0,55 0,2983 1,9 7,43 3,699 

Ruda poniżej zbiornika Rybnik  21,5 
km 

2008 0,16 0,62 0,295 0,75 4,35 2,508 

Ruda poniżej zbiornika Rybnik 21,5 
km 

2009 0,091 0,69 0,2943 0,36 6,36 3,008 

Zbiornik Rybnik  2012 0,138 0,38 0,266 1,8 3,2 2,4 

Zbiornik Rybnik w rejonie zapory 
czołowej  

2012 0,103 0,31 0,231 1,5 3,2 2,13 

 

Zbiornik Wisła Czarne  

Zbiornik ,,Wisła - Czarne" powstał na Wiśle w miejscu połączenia Bialej i Czarnej 

Wisełki i jest najwyżej położonym zbiornikiem zaporowym w Polsce . Zbiornik ten 

spełnia istotną rolę w zaopatrzeniu w wodę kilku miast o dużym znaczeniu 

rekreacyjnym. Zapora ziemna o wysokości 36 m i długości w koronie 280 m została 

wybudowana około 300 m poniżej połączenia obu Wisełek. Podstawową funkcją. tego 

zbiornika jest wyrównanie znacznie wahających się przepływów wód. Całkowita 

pojemność zbiornika wynosi 5,06 mln m3, a maksymalna powierzchnia zalewu 40 ha. 

Zbiornik Wisła-Czarne przy normalnym poziomie piętrzenia (544,4 m n.p.m.) i 

odpowiadającej mu pojemności 2,1 mln m3 oraz średnim przepływie Wisełek 0,825 

m3/s ma czas retencji 29 dób. Woda może być ujmowana z trzech poziomów 
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zbiornika, w zależności od jej jakości. Istotny wpływ na krążenie wody w zbiorniku 

mają upust dolny i odpływ denny wody. Z powodu prac remontowych płyt ekranu w 

1995 r. opróżniono zbiornik. Prace trwały kilka lat i dopiero na początku 1999 r. 

rozpoczęto ponowne napełnianie zbiornika, przy czym przez kilka miesięcy zmieniano 

poziom wody w zbiorniku. Całkowite napełnienie zbiornika nastąpiło w 1999 roku 

(Gumińska, Zimoch, 2002).  

 
Tabela 36:  Jakość wody zbiornika Wisłą Czarne (dane z monitoringu WIOŚ Katowice) 

Nazwa punktu pomiarowego Rok 
Fosfor ogólny [mg P/l] Azot ogólny [mg N/l] 

Min Max średnie Min Max Średnie 

Mała Wisła poniżej zbiornika Wisła 
Czarne  96,5 km  

2005 0,030 0,030 0,030 0,630 1,280 0,8508 

Mała Wisła poniżej zbiornika Wisła 
Czarne 96,5 km 

2006 0,030 0,290 0,05167 0,05 1,530 0,9183 

Mała Wisła poniżej zbiornika Wisła 
Czarne 96,5 km 

2007 0,030 0,030 0,030 0,800 1,170 0,9450 

Mała Wisła poniżej zbiornika Wisła 
Czarne 96,5 km 

2008 0,016 0,070 0,02833 0,8 2,530 1,068 

Mała Wisła poniżej zbiornika Wisła 
Czarne 96,5 km 

2009 0,015 0,070 0,03083 0,100
**

 0,34
**

 0,2017
**

 

Mała Wisła poniżej zbiornika Wisła 
Czarne 96,5 km 

2010 0, 025
*
 0,08

*
 0,04125

*
 0,1

**
 0,36

**
 0,2

**
 

Mała Wisła poniżej zbiornika Wisła 
Czarne 96,5 km 

2011 <0,05
*
 0,05

*
 0,027

*
 <0,2

**
 0,43

**
 0.22

**
 

Mała Wisła poniżej zbiornika Wisła 
Czarne 96,5 km  

2012 <0,03 0,51 0,056 0,64 2,8 1,24 

Zbiornik Wisła Czarne – ujęcie 
wody  

2013 <0,05 0,072 0,036 <0,2 0,43 0,2 

*  azot  Kjeldahla (mg N/l)       **  fosforany [mg PO4/l]  

 

Zbiornik Ł ąka 

Zbiornik Łąka (tzw. Jezioro Łąka) - sztuczny zbiornik wodny utworzony w 

środkowym biegu rzeki Pszczynki w 1987 na północ od Zbiornika Goczałkowickiego  

Oś zapory czołowej zbiornika, zlokalizowana jest w km 24+300 biegu rzeki Pszczynki, 

około 3.5 km na zachód od m. Pszczyna, woj. śląskie. 

Do zadań zbiornika zalicza się między innymi: zmniejszenie zagrożenia 

powodziowego w dolinie rzeki w rejonie Pszczyny, Wyrównanie przepływów 

niżówkowych w rzece Pszczynce oraz zaopatrzenie w wodę przemysłową kopalń 

Rybnickiego Okręgu Węgłowego i innych użytkowników.  
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Czasza zbiornika przy maksymalnym piętrzeniu 250.70 m n.p.m. ma powierzchnię 

3.53 km2 i pojemności 11.2 min m3. Pojemność powodziowa 3.3 mln.m3. 

 

Tabela 37:  Jakość wody w zbiorniku Łąka (dane z monitoringu WIOŚ Katowice) 

Nazwa punktu pomiarowego Rok 
Fosfor ogólny [mg P/l] Azot ogólny [mg N/l] 

Min Max średnie Min Max Średnie 

Pszczynka w miejscowości Łąka 
20,0 km 

2006 0,070 1,730 0,280 1,550 6,940 3,772 

Zbiornik Łąka w rejonie zapory 
czołowej  

2012 0,109 0,18 0,146 1,32 3,8 2,21 

 
 

Zbiornik Wapienica 

Zapora wodna a rzece Wapienica oraz potoku Barbara zbudowano w latach 1929–

1932.  Długość zapory, wykonanej w postaci prostej, betonowej tamy, wynosi 309 m. 

Podwyższenie korony zapory w 1944 r. o 1 m, do obecnej wysokości 23 m, 

spowodowało wzrost pojemności zbiornika o ponad 100 tys m³. Aktualnie zbiornik, 

położony na wysokości 478 m n.p.m., posiada powierzchnię 24 ha, głębokość 

maksymalną 22 m i pojemność ok. 1,3 mln m³. 

Pozostałe parametry morfometryczne są następujące: 

− Głębokość średnia  6,3 m  I  1  

− Stosunek objętości jeziora V [tys.m3] do długości jeziora [m]  0,63    

− % stratyfikacji wód  67,6 %   

− Stosunek powierzchni dna czynnego do V epilimnionu  0,14   

− % wymiany wody w roku  610 %    

− Współczynnik Schindlera,  9,94   

 

Ze względu na przeznaczenie zbiornika (pobór wody do celów konsumpcyjnych), jego 

brzegi są niedostępne dla ludności (zbiornik objęty jest bezpośrednią strefą ochrony 

sanitarnej), zaś zlewnie potoków: Wapienica, Barbara i Żydowskiego stanowią ścisłą 

strefę ochronną. 

Woda w zbiorniku pod względem fizyko-chemicznym jak i bakteriologicznym 

odpowiada normom dla wód o I klasie czystości. Stan taki utrzymuje się od roku 1993. 

Nie prowadzi się tu w żadnej formie gospodarki rybackiej oraz obowiązuje zakaz 

uprawiania sportów wodnych.  Zbiornik Wapienica charakteryzuje się umiarkowanym 
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stopniem wzbogacenia w materię organiczną. Duża wymiana wody w misie jeziornej 

przekłada się na pogorszenie jej jakości.  

Zbiornik Wapienica charakteryzuje się umiarkowaną podatnością na degradację 

(Miazga,  2013).  

 

2.3.6.  Podsumowanie 

Podejmując działania rekultywacyjne  należy rozważyć z jednej strony możliwość 

uzyskania trwałych efektów prowadzonych zabiegów, a z drugiej poniesione koszty 

przedsięwzięcia.  Biorąc pod uwagę stan trofii (tabela 38) i obciążenie ładunkiem 

azotu ogólnego i fosforu ogólnego (tabela 39) zbiorników na obszarze działania 

RZGW Gliwice niezbędne byłby podjęcie działań  zmierzających do poprawy stanu 

troficznego zbiornika. Podejmowane działania powinny być uzależnione funkcji 

zbiornika, charakteru zlewni oraz warunków mieszania.  

 

Tabela 38:  Ocena stanu troficznego zbiorników zaporowych na terenie RZGW Gliwice 

Zbiornik 
Stężenie 

azotu 
ogólnego 

Stężenie 
azotu 

ogólnego 

Indeks troficzności TSI(TP) Ocena stanu troficznego 

TSI 
(TP) 

TSI 
(TN) 

TSIśr 
Według 
Carlsona 

Według TSIśr Według Kajaka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dzierżno Małe  0,062 6,70 63,7 81,9 72,8 eutrofia eutrofia  
 

eutrofia 

0,072 5,40 65,8 78,8 72,3 eutrofia eutrofia eutrofia 

0,053 3,70 61,4 73,3 67,4 eutrofia eutrofia eutrofia 

0,071 6,70 65,6 81,9 73,8 eutrofia eutrofia eutrofia 

0,096 8,30 70,0 85,0 77,5 eutrofia eutrofia eutrofia 

0,083 6,90 67,9 82,3 75,1 Eutrofia eutrofia Eutrofia  

0,089 5,10 68,9 78,0 73,1 Eutrofia  Eutrofia eutrofia 

0,074 4,60 66,2 76,5 71,3 Eutrofia Eutrofia Eurtofia 

0,180 4,50 79,0 76,2 77,6 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

Dzierżno Duże 0,753
*
 10,30

*
 99,7 88,1 93,9 Eutrofia eutrofia Eutrofia 

0,624
*
 9,43

*
 97,0 86,8 91,9 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

Goczałkowice 0,087 2,79 68,5 69,3 68,9 Eutrofia Eutrofia  Eutrofia 

0,043 2,10 5,4 65,2 61,8 Mezoeutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,063 2,59 63,9 68,2 66,0 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,074 2,01 66,2 64,5 65,4 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,033 1,60 54,6 61,2 57,9 Mezoeutrofia Eutrofia Mezoeutrofia 

0,075 1,65 66,4 61,7 64,0 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,091 0,83 69,2 51,8 60,5 Eutrofia Mezoeutrofia Eutrofia 

0,120 1,26 73,2 57,8 65,5 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,170 1,95 78,2 64,1 71, Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,160 1,89 77,3 63,6 70,5 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,200 1,80 80,6 62,9 71,7 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,140 1,87 75,4 63,5 69,4 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 
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Zbiornik 
Stężenie 

azotu 
ogólnego 

Stężenie 
azotu 

ogólnego 

Indeks troficzności TSI(TP) Ocena stanu troficznego 

TSI 
(TP) 

TSI 
(TN) 

TSIśr 
Według 
Carlsona 

Według TSIśr Według Kajaka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,058 1,89 62,7 63,6 63,2 Eutrofia mezoeutrofia Eutrofia 

0,056 1,50 62,2 60,3 61,2 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

Goczałkowice 0,046 2,00 59,4 64,5 61,9 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Eutrofia 

0,047 1,40 59,7 59,3 59,5 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Mezoeutrofia 

0,154 1,50 76,8 60,3 6,5 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,075 2,50 66,4 67,7 67 Eutrofia Mezoeutrofia Eutrofia 

0,052 0,83 61,1 51, 56,4 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Mezoeutrofia 

Kozłowa Góra 0,040 2,50 57,3 67,7 62,5 eutrofia eutrofia eutrofia 

0,440 3,50 58,7 72,5 65,6 Mezoeutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,580 2,60 62,7 68,2 65,5 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,063 2,40 63,9 67,1 65,5 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,133 2,20 74,7 65, 70,2 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,049 1,04 60,3 55,0 57,6 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Mezoeutrofia 

0,180 2,20 79,0 65,8 72,4 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,220 1,34 81,9 58,7 70,3 Eutrofia Eutrofia Mezoeutrofia 

0,220 2,80 81,9 69,3 75,6 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,130 2,00 74,3 64,5 69,4 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,097 1,70 70,1 62,1 66,1 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,080 1,36 67,3 58,9 63,1 Eutrofia Eutrofia Mezoeutrofia 

Kuźnica 
Warężyńska 

- - - - - - - - 

Pławniowice 0,032 2,5 54,1 67,7 55,4 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Eutrofia 

0,015 2,00 43,2 64,5 53,8 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Eutrofia 

0,034 1,60 55,0 61,2 58,1 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Eutrofia 

Pogoria III         

Przeczyce 0,05 2,80 60,6 69,3 70,1 Eutrofia Eutrofia Eurofia 

0,22 2,00 81,9 64,5 73,2 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,24 1,90 83,2 63,7 73,4 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

Rybnik 0,103 3,20 71,0 71,2 71,1 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,310 1,50 86,8 60,3 73,6 Eutrofia Eutrofia Mezoeutrofia 

0,280 1,80 85,4 62,9 74,2 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

Wisła Czarne  0,030
*
 0,85

*
 53,2 52,1 52,7 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Mezoeutrofia 

0,052
*
 0,91

*
 61,0 53,1 57,1 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Mezoeutrofia 

0,030
*
 0,94

*
 53,2 53,6 53,4 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Mezoeutrofia 

Wisła Czarne 0,028
*
 1,06 52,4 55,4 53,9 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Mezoeutrofia 

0,056 1,24
*
 62,2 57,6 59,9 Mezoeutrofia Mezoeutrofia  Mezoeutrofia 

0,036
*
 0,20

*
 55,8 31,2 43,5 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Mezoeutrofia 

Łąka 0,109 3,80 71,8 73,7 72,8 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

0,180 1,50 79,0 60,3 69,7 Eutrofia Eutrofia 0 

0,180 1,32 79,0 58,5 68,7 Eutrofia Eutrofia Eutrofia 

Wapienica 0,056* 1,24
*
 62,2 57,6 59,9 Mezoeutrofia Mezoeutrofia Mezoeutrofia 

*
 średnioroczne stężenia na podstawie WIOŚ w Katowicach  

Wartości indeksów troficzności obliczono wg. zależności: 
TSI(TP)= 14,42 LN(TP)+4,15 
TSI(TN)= 54,45 + 24,43 LN(TN) 
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Tabela 39:   Obciążenie zbiorników ładunkami azotu i fosforu. 

Zbiornik 
Powierzchnia 

zbiornika 
[m

2
] 

Dopływ do 
zbiornika 

SSQ 
[m

3
/s] 

Data  
pomiaru 

 

Stężenie 
fosforu 

ogólnego w 
na dopływie 
do zbiornika 

[g/m
3
] 

Stężenie 
azotu 

ogólnego w 
dopływie do 

zbiornika 
[g/m

3
] 

Obciążenie 
powierzchniowe 

zbiornika 
fosforem 

[g/m
2
 rok] 

Obciążenie 
powierzchniowe 

zbiornika 
azotem 

[g/m
2
 rok] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dzierżno Małe 

 

 

1000000 

 

1,20 27-04-2012 0,048 6,7 1,816 253,549 

23-07-2012 0,04 4,6 1,514 174,079 

27-09-2012 0,055 3,7 2,081 140,020 

Dzierżno Duże 6900000 5,06 2012 0,515 6,52 11,910 150,784 

Goczałkowice 

 

 

32000000 6,72 

 

2010 0,08767 2,292 0,581 15,179 

2011 0,11 2,24 0,728 14,835 

2013 0,126 2,42 0,834 16,027 

Kozłowa Góra 

 

 

5870000 0,99 2013 0,184 4,24 0,979 22,551 

2011 0,07 3,4 0,372 18,084 

2010 0,0625 3,361 0,332 17,876 

Kuźnica 

Warężyńska 5600000 - 19-04-2012   0,000 0,000 

Pławniowice 

 

 

2500000 

 

0,65 20-07-2012 0,035 2,5 0,287 20,498 

4-10-2012 0,015 2,1 0,123 17,219 

2005 0,32 1,9 2,624 15,579 

Pogoria III 2080000 0,2    0,000 0,000 

Przeczyce 

 

 

5700000 0,79 

 

2012-04-25 0,085 2,7 0,372 11,801 

2012-07-19 0,22 2 0,962 8,742 

2012-10-01 0,22 2,1 0,962 9,179 

Rybnik 

 

 

5500000 0,73 24-04-2012 0,138 3,2 0,578 13,394 

24-07-2012 0,28 1,8 1,172 7,534 

28-09-2012 0,38 2,2 1,591 9,209 
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Zbiornik 
Powierzchnia 

zbiornika 
[m

2
] 

Dopływ do 
zbiornika 

SSQ 
[m

3
/s] 

Data  
pomiaru 

 

Stężenie 
fosforu 

ogólnego w 
na dopływie 
do zbiornika 

[g/m
3
] 

Stężenie 
azotu 

ogólnego w 
dopływie do 

zbiornika 
[g/m

3
] 

Obciążenie 
powierzchniowe 

zbiornika 
fosforem 

[g/m
2
 rok] 

Obciążenie 
powierzchniowe 

zbiornika 
azotem 

[g/m
2
 rok] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wisła Czarne 240000 0,87    0,000 0,000 

Łąka 

 

 

3530000 1,53 2012-04-24 0,321 4,3 4,388 58,775 

2012-07-24 0,39 2,2 5,331 30,071 

2012-09-28 0,148 1,4 2,023 19,136 

Wapienica 175000 1,37 2011 0,0375 0,019 4,691 - 

 

 

Jako priorytet należy potraktować zapewnienie odpowiedniej jakości wody w 

zbiornikach wykorzystywanych do celów wodociągowych.  Zbiornik Wisła Czarne 

dysponuje wodą o wysokiej jakości. Celem prowadzonych  powinno być ograniczenie 

dopływu biogenów do zlewni zbiornika. Należy utrzymać wysoki stopień udziału 

lasów w zlewni zbiornika wynoszący około 88% (Gumińska, Zimoch, 2002), 

wyeliminować prowadzenie intensywnego rolnictwa. Należy preferować tworzenie 

ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk. Należy zobowiązać rolników do 

przechowywania nawozów naturalnych i sztucznych w sposób zgodny z zaleceniami 

praktyki rolniczej. Celowe jest urządzanie stref buforowych pól eliminujących 

przedostawanie biogenów do wód powierzchniowych. Ograniczenia te dotyczą 

również zbiorników Goczałkowice i Kozłowa Góra. Należy ograniczyć odprowadzanie 

ścieków zawierających nadmierne stężenia biogenów. Zastrzeżenie dotyczy 

mechanicznych oczyszczalni ścieków, jak również oczyszczalni mechaniczno –

biologicznych nie usuwających biogenów. Trzeba również rozważyć transfer 

nieoczyszczonych ścieków powstających w zlewni bezpośredniej wymienionych 

zbiorników do oczyszczalni położnych poza zlewnią. 

 W przypadku pozostałych zbiorników ograniczenia powinny dotyczyć zlewni 

bezpośredniej.  



 

98 
 

Na zbiornikach stratyfikujących celowe jest zastosowanie odprowadzania wód 

hypolimnionu. Metoda zastosowana na zbiorniku Pławniowice (Kostecki,2009) 

pozwoliła na poprawę jakości i wpłynęła na zmniejszenie eutrofizacji.  

Problemem pozostają zbiorniki płytkie zbiorniki, na których nie obserwuje się 

stratyfikacji. W przypadku tych zbiorników celowe jest wprowadzenie ograniczeń  w 

korzystaniu z wody w postaci zakazu kąpieli, usuniecie warstwy osadów dennych i ich 

zdeponowanie poza zlewnia zbiornika. Zastosowania urządzeń ograniczających 

stężenie fosforu w dopływie (w postaci oczyszczalni roślinno-korzeniowej, lub 

przedzbiornika pełniącego funkcje osadnika). 

Obciążone fosforem i azotem zbiorniki zaporowe przedstawiono także przestrzennie 
na mapach ujętych w załączniku 8. 
 

2.4.   Przeprowadzenie obliczeń dotyczących wymaganego stopnia redukcji w 

poszczególnych jednolitych częściach wód 

2.4.1.   Modelowanie ładunków fosforu w wodach na obszarze RZGW Gliwice w oparciu 

o zmienne dane 

Oprogramowanie modelu symulującego procesy migracji substancji w wodach 

powierzchniowych opracowane zostało do wykorzystania w działaniach dla poprawy 

jakości wód na obszarze zlewni w granicach RZGW Gliwice. Działania te można 

podejmować po dokładnej analizie mechanizmów i zjawisk, które powodują, że stan 

jakości wód  nie odpowiada stanowi wymaganemu.. W programie ujęto algorytmy 

opisujące procesy migracji substancji między jednolitymi częściami wód 

ze szczególnym uwzględnieniem pochodzenia tych substancji. Przewidziane zostały 

mechanizmy weryfikacji poprawności obliczeń z wykorzystaniem danych 

pozyskanych w Państwowym Monitoringu Środowiska. Największym problemem, na 

który napotkał zespół autorski jest dostępność, kompletność i wiarygodność danych, 

na których bazuje system. 

Zadaniem modelu jest dostarczenie narzędzi do planowania działań, wynikających z  

realizacji polityki Unii Europejskiej w procesie dochodzenia do wymaganego stanu 

jakości wód. Charakter i zakres wymaganych danych do wdrożenia unijnej polityki 

wodnej w poszczególnych obszarach działań (siły sprawcze, presje, stan, 

oddziaływanie, reakcje) oraz ich dostępność przedstawiona została w drugiej części 

niniejszego rozdziału. 
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Program uwzględnia uwarunkowania zlewni na obszarze RZGW Gliwice, a jego 

konstrukcja uwzględnia także istniejące uwarunkowania dostępu do wymaganych 

danych. 

Uwzględniając te uwarunkowania, opracowany program będzie obsługiwany przez 

przeszkolonych pracowników RZGW Gliwice, którzy luki brakujących danych będą 

uzupełniać przetworzonymi danymi np. z BDR GUS. 

Integralną częścią niniejszego rozdziału jest załączone DVD z programem. 

 

1) Przeznaczenie programu 

Program służy do  

• analiza ładunków i stężeń substancji w jednolitych częściach wód; 

• analizy migracji zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych; 

Program nie jest: 

•   Bazą danych, służącą do ewidencji punktowych zrzutów zanieczyszczeń; 

•   Narzędziem służącym do oceny skutków zdarzeń nadzwyczajnych (np. analizy 

migracji zanieczyszczeń niezbędnej w warunkach zarządzania kryzysowego); 

 

2) Sekwencja jcw - terminologia 

 

Następujący schemat przestawia przykładową sekwencje jcw:. 

 

JCW1 JCW2

JCW3 JCW4

JCW5 JCW7

p
p

k2

p
p

k2

JCW6
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Schemat ten będzie bazą do budowania algorytmów bilansowania zanieczyszczeń 

odprowadzanych do wód i migrujących wraz z wodami. W odniesieniu do tego 

schematu będziemy posługiwać się następującymi pojęciami: 

Termin Opis 

Następna jcw 

(np. jcw2 dla jcw1 i jcw3) 

Odbiornik – jcw, do której wpływają z wodą ładunki substancji. 

Źródłowa jcw 

(np. jcw1, jcw3, jcw4 lub jcw6) 

to jcw, która nie jest następną dla żadnej jcw. Obliczenia migracji 

zanieczyszczeń rozpoczynają się od źródłowych jcw. Na Odrze i Olzie 

także jcw graniczne. 

Monitorowana jcw 

(jcw4 i jcw5) 

To jcw, na której zlokalizowany jest co najmniej jeden punkt pomiarowo 

kontrolny, w którym w danym kroku czasowym wykonano pomiary 

analizowanego wskaźnika. Bilansowanie ładunków jest wykonywane w 

każdej monitorowanej jcw. Jeśli program pracuje w trybie analizy stanu 

istniejącego, wielkość ładunku wpływającego do jcw następnej po 

monitorowanej jest określana na podstawie pomiarów. W 

monitorowanych jcw jest wykonywana analiza retencji. 

Zbilansowana jcw Jcw jest zbilansowana, gdy wyliczono dla niej wartość ładunku 

odprowadzanego do następnej jcw 

 

3)  Bilansowanie jednolitej części wód (jcw) 
Przez bilansowanie jednolitej części wód rozumiemy obliczenie ładunku 

odprowadzonego z  tej jcw. Składa się on z sumy ładunków wpływających z jcw 

leżących powyżej oraz z sumy ładunków wytworzonych i odprowadzonych lokalnie, 

bezpośrednio do jcw. Następujący schemat przedstawia elementy składowe 

bilansowania: 
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Zanieczyszczenia wpływające do 
JCW JCW

Zanieczyszczenia wypływające z 
JCW

Źródła punktowe TłoRolnictwo

Depozycja Inne źródła
Zabudowa 

rozproszona

 

Precyzyjny podział ładunku zgodnie z powyższym schematem na wytworzony lokalnie 

i napływający jest niezwykle istotny, gdyż podejmując na obszarze jcw prace mające 

wpłynąć na poprawę jakości wód, możemy skutecznie działać jedynie w odniesieniu 

do źródeł lokalnych. 

4)  Układ linearny 
Pierwszym krokiem w przygotowaniu zestawu informacji do budowy modelu było 

stworzenie układu linearnego jednolitych części wód odzwierciedlający ich sekwencję. 

Schemat taki został stworzony w oparciu o GIS a częściom wód nadano robocze 

numery. Kody EUCD są długie i ich wyświetlanie na gęsto zadrukowanym schemacie 

spowodowałoby brak czytelności. Schematy linearne dla Wisły i Odry przedstawiają 

następujące rysunki. 
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Schematów oddających sekwencję jcw nie da się zbudować automatycznie na 
podstawie dostępnych danych. 
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5)  Źródła danych 
Podział powierzchni jednolitych części wód za względu na charakter użytkowania 

został opracowany na podstawie CORINE LandCover. 

L.p. Źródło zanieczyszczeń Dostępność danych / możliwość wykonania analizy 

1 Zanieczyszczenia wpływające 

do JCW 

Kluczowym warunkiem wykonania analizy przepływu zanieczyszczeń 

między jednolitymi częściami wód jest opracowanie tabeli, opisującej ich 

następstwo a więc wskazujące dla każdej jcw kod jcw odbiornika. Tabelę 

wykonano w oparciu o aktualną warstwę JCW, posługując się kodami 

EUCD 

2 Powierzchnie uszczelnione 

(kanalizacja deszczowa) 

Informacje o powierzchniach uszczelnionych używanych w modelu zostały 

zaczerpnięte z CORINE LandCover. 

3 Rolnictwo Informacje o stężeniach azotu i fosforu w wodach glebowo-gruntowych w 

oparciu o dane Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG-PIB) 

4 Ludność rozproszona Dane dostępne w BDR GUS 

5 Depozycja atmosferyczna Ładunki pochodzące z kanalizacji deszczowej zostały wyliczone na 

podstawie stężeń azotu i fosforu w wodach opadowych (GIOŚ 2012). 

6 Rozdzielcza kanalizacja 

deszczowa 

Ładunki pochodzące z kanalizacji deszczowej zostały wyliczone na 

podstawie stężeń azotu i fosforu w wodach opadowych i wielkość 

powierzchni uszczelnionych. 

7 Źródła Punktowe Ładunki za źródeł punktowych zostały wyliczone w oparciu o dane będące 

w posiadaniu IMGW-PIB 

 

W sytuacji, gdy dostępne informacje są agregowane dla obszarów większych niż jcw, 

należy przyjąć dla jcw wartość z obszaru, w którym zawiera się jcw. Np. Jeśli wartość 

jest określona dla zlewni, należy przyjąć tę wartość dla wszystkich jcw leżących w tej 

zlewni. Oczywiście procedurę tę można stosować wyłącznie dla wartości określonych 

na jednostkę powierzchni lub uśrednionych w inny sposób. 

 6)  Struktura bazy danych 
Baza danych modelu jest plikiem o strukturze właściwej dla programu MS ACCESS. 

Informacje są pogrupowane w tabele, na których można wykonywać operacje SQL. 
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Przykładowa tabela zawierająca listę i sekwencję jcw: 

 

L.p. Nazwa pola Typ pola Rozmiar Opis 

1 Lp_SCHEMAT            Podwójna precyzja                           8 Roboczy kod jcw 

2 IsRoot Tak/Nie                                     1 
TAK – jeśli jcw jest „źródłową” 

NIE – w przeciwnym przypadku 

3 LpNext Podwójna precyzja                           8 Roboczy kod następnej jcw 

4 Nazwa_JCW                                                 Krótki tekst                              255 Nazwa jcw 

5 Dorzecze Krótki tekst                              255 Dorzecze 

6 eucd Krótki tekst                              255 Kod EUCD 

7 eucdNext Krótki tekst                              255 Kod EUCD następnej jcw 

8 Status                                                    Krótki tekst                              255 Status jcw 

9 Typ Krótki tekst                              255 Typ cieku 

10 Powierzchnia Podwójna precyzja                           8 Powierzchnia jcw 

11 Obwod Podwójna precyzja                           8 Obwód jcw 

12 Dlugosc Podwójna precyzja                           8 Długość cieku 

 

 

7)  Model bilansowy zanieczyszczeń odprowadzanych do wód  
 

Obliczenia są wykonywane zgodnie z następującym, ogólnym schematem: 

 

JCW1 JCW2 JCW3 JCW4

p
p

k1

Bilans dla 
jcw

Bilans dla 
jcw

Bilans dla 
jcw

Weryfikacja 
na ppk

Bilans dla 
jcw

 

 

Bilans zanieczyszczeń jest prowadzony dla ciągu jcw przy zachowaniu następujących 

reguł:  
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1. W niemonitorowanych jcw przeprowadzony jest bilans w oparciu o dostępne 

źródła danych (opisane powyżej) 

2. W monitorowanej jcw oprócz bilansu wykonywana jest także weryfikacja oparta 

o wyniki pomiarów stężeń wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska 

3. Jako zanieczyszczenie wprowadzone z wodą do jcw następnej po monitorowanej 

przyjmowana jest wartość zweryfikowana na ppk.  

8)  Migracja ładunków i stężeń – opis modelu. 

Tryby pracy  programu 

Program wyróżnia dwa tryby pracy: 

• Tryb analizy stanu 

• Tryb symulacji 

W trybie analizy stanu istotną rolę w weryfikacji obliczeń odgrywają dane pozyskane 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ładunki wypływające 

z monitorowanych jcw są obliczane na podstawie pomiarów a obliczenia dla 

niemonitorowanych jcw są  weryfikowane. 

W trybie symulacji program dodaje do każdej jcw dodatkowy (wirtualny) zrzut 

punktowy i przypisuje mu ładunek określony przez użytkownika programu. Ładunek 

ten może mieć wartość dodatnią i będzie interpretowany jako zwiększenie obciążenia 

jcw lub wartość ujemną i będzie interpretowany jako np. zwiększenie stopnia 

oczyszczania ścieków ze źródeł punktowych lub zmniejszenie obciążenia ładunkami 

ze źródeł obszarowych poprzez np. zmniejszenie ilości wysianych nawozów. W trybie 

symulacji obliczenia nie są weryfikowane w punktach pomiarowo-kontrolnych. 

Następujący schemat pokazuje pierwszy krok iteracji: 
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Dla jcw1, jcw3, jcw4 i jcw7 program wylicza wartość ładunku odprowadzanego do 

następnych jcw. W trybie analizy stanu ładunek odprowadzony z jcw4 będzie 

wyliczony na podstawie wartości zmierzonych w ppk1. 

JCW1 JCW2

JCW3 JCW4

JCW5

JCW7

p
p

k2

p
p

k1

JCW6

JCW8

 

Rysunek 2. Obliczenia migracji zanieczyszczeń. Krok 2. 

jcw1, jcw3, jcw4 i jcw7 są zbilansowane więc można wykonać obliczenia dla jcw2 i jcw6 

 

JCW1 JCW2

JCW3 JCW4

JCW5

JCW7

p
p

k2

p
p

k1

JCW6

JCW8

 

Rysunek 1. Obliczenia migracji zanieczyszczeń. Krok 1. 
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JCW1 JCW2

JCW3 JCW4

JCW5

JCW7

p
p

k2

p
p

k1

JCW6

JCW8

 

Rysunek 3. Obliczenia migracji zanieczyszczeń. Krok 3. 

 

W kroku 3 jcw2 i jcw6 są też zbilansowane, więc jest możliwe wykonanie obliczeń dla jcw5. 

W trybie analizy stanu ładunek odprowadzony z jcw5 do jcw8 zostanie wyliczony na 

podstawie pomiarów wykonanych w ppk2. W jcw5 zostanie też wykonana analiza  różnicy 

pomiędzy ładunkiem zmierzonym w ppk2 a ładunkiem wyliczonym dla jcw5. 

JCW1 JCW2

JCW3 JCW4

JCW5

JCW7

p
p

k2

p
p

k1

JCW6

JCW8

 

Rysunek 4. Obliczenia migracji zanieczyszczeń. Krok 4. 

Po zbilansowaniu w kroku czwartym jcw5 można przeprowadzić obliczenia dla jcw8 a tym 

samym zakończyć analizę migracji substancji w przykładowej sieci jcw. 



 

108 
 

JCW1 JCW2

JCW3 JCW4

JCW5

JCW7

p
p

k2

p
p

k1

JCW6

JCW8

 

Rysunek 5. Obliczenia migracji zanieczyszczeń. Krok 5. Koniec obliczeń 

 

Instrukcję obsługi programu ujęto w załączniku nr 9 do niniejszego opracowania. 

 

2.4.2.  Uproszczone  rozwiązania symulacyjne 

1) Wymagane dane do prac symulacyjnych 

Realizacja symulacyjnych obliczeń dla ustalenia wymaganej redukcji danego 

zanieczyszczenia w  jednolitej części wód wymaga posiadania między innymi 

dokładnej wiedzy o  źródłach i uwalnianych z nich zanieczyszczeń. W konkretnym 

przypadku np. fosforu i azotu pochodzących ze źródeł punktowych i rozproszonych. 

Należy tylko zwrócić szczególną uwagę na strukturę i charakter presji  określonych 

w ramowej dyrektywie wodnej (RDW) i podręcznikach.  

Wymagane są także dokładne dane o między innymi lokalizacji miejsca zrzutu do 

badanej jednolitej części wód. 

Danych tych nie ma, co utrudnia w istotny sposób możliwość podjęcia i realizacji 

prac nad modelowymi rozwiązaniami pozwalającymi na dokładną identyfikację 

pochodzenia obciążeń fosforem i azotem poszczególnych JCWP oraz zlewni 

zbiorników i zlewni usytuowanych powyżej nich. 

Prace nad modelowymi rozwiązaniami dla np. redukcji czy też symulowania 

obecności fosforu i azotu w  jednolitych częściach wód nie ułatwia także brak 
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ustalenia celów środowiskowych JCW, a zwłaszcza możliwości ograniczenia ilości 

uwalnianego fosforu i azotu z  poszczególnych źródeł i z uwzględnieniem czynnika 

zmienności w czasie oraz charakteru produkcji podczas których one powstają. Prace 

te jednak podjęto i wykonano pomimo w/w  i innych utrudnień, a wyniki 

przedstawiono w poprzednim rozdziale. 

2) Uwarunkowania symulowania zmian 

Symulowanie zmian jakości wód w zależności od wprowadzonych zmiennych 

wartości danego wskaźnika wymaga ponadto pełnego wdrożenia rozwiązań 

wymaganych unijną polityką wodną i realizowanych zgodnie ze strategią zawartą w 

ramowej dyrektywie wodnej (RDW). 

Zgodnie z tymi podstawowymi wymaganiami konieczne jest szczegółowe 

identyfikowanie s i ł  sp rawcz ych  i  p res j i  z określeniem źródeł uwalnianych 

ładunków zanieczyszczeń wraz z prowadzeniem kontroli i ewidencjonowaniem 

zmian. 

W dalszej kolejności wymagane jest dokładne opomiarowanie zlewni rzek z  

o d p o w i ed n ią  i l o ś c i ą  i  r o z m i es z cz an i em  p u n k t ó w  p o m i a ro wo -

k o n t ro l n yc h  z  u wz g lęd n i en i em  m o n i t o r i n gu  d i a gn o s t yc z n eg o  i  

m o n i t o r i n gu  o p e ra c y j n e g o .   Podstawą działań w tej części jest możliwość 

określenia zagrożenia jednolitych część wód. 

Kolejny obszar wymaganej wiedzy i danych to identyfikacja o d d z i a ł yw ań  na 

jednolitych częściach wód z uwzględnieniem wcześniej wskazanych presji  i stanu. 

Obszar r ea k c j i  to obszerny zbiór  informacji i danych do przeprowadzenia  

analizy działań dla ograniczenia zrzutów, zwłaszcza w odniesieniu do zagrożonych 

wód. Warunków tych nie spełniają istniejące rozwiązania zarówno na obszar zlewni 

w granicach RZGW jak i na obszarze całego kraju. 

Decydującym czynnikiem ograniczającym  ocenę efektów planowanych redukcji 

rzeczywistych i symulacyjnych jest nadal brak danych o źródłach i uwalnianych z 

nich zanieczyszczeniach, których to prac dotychczas nie podjęto pomimo, że presje 

są fundamentem warunkującym podjęciem jakichkolwiek prac na PGWD dla 

osiągnięcia wymaganego stanu wód do 2015 r. 
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3) Punkty pomiarowo-kontrolne (ppk)  monitoringu biogenów na obszarze zlewni 

RZGW Gliwice w latach 2008-2013 

Monitoring dorzecza Wisły na obszarze RZGW Gliwice to praktycznie 24 ppk 

usytuowane na: 

− Przemsza z 6 ppk; 

− Brynica z 2 ppk; 

− Pszczynka 2 ppk; 

− Gostynia 2 ppk; 

− Biała Przemsza 5 ppk; 

− Mała Wisła z 7 ppk. 

Monitoring dorzecza Odry na obszarze RZGW Gliwice to praktycznie 25 ppk 

usytuowanych na: 

− Kłodnica z 3 ppk; 

− Bierawka z 3 ppk; 

− Ruda z 3 ppk; 

− Olza z 5 ppk; 

− Troja z 2 ppk; 

− Psina z 2 ppk; 

− Opawica z 1 ppk; 

− Opawa z 1 ppk; 

− Odra z 5 ppk. 

Z danych tych wynika, że zaledwie 5 rzek na obszarze zlewni RZGW Gliwice 

monitorowanych jest ilością od 5 do 7 ppk. Ponadto należy zwrócić uwagę, że przy 

lokalizacji ppk uwzględniono uwarunkowania wówczas istniejące a nie wymagania 

wynikające z potrzeb symulacyjnych. 

4)  Rozwiązania uproszczone 

W tej sytuacji zaistniała konieczność szukania uproszczonych rozwiązań 

pozwalających na ustalenie wymaganego stopnia redukcji fosforu i azotu w JCW do 

wartości określonych dla dobrego i/lub możliwego w oparciu o wprowadzone  

symulowane działania i dane. 

W tym celu podjęto prace nad sformułowaniem projektu modelu, w dostosowaniu 

 i w oparciu o dostępną wiedzę i dane, pozwalającego na zastosowanie czytelnych 

i   prostych w  funkcjonowaniu  i obsłudze rozwiązań opartych o wyniki 
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Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości wód, w części dotyczącej 

badania obecności fosforu i  azotu w wodach rzek. 

Zwrócono uwagę, aby rozwiązanie pozwalało między innymi na wiarygodne 

i czytelne  identyfikowanie stanu dobrego i/lub możliwego monitorowanych 

jednolitych części wód oraz identyfikowanie stanu dobrego i/lub możliwego 

jednolitych części wód niemonitorowanych. 

Podkreślić także należy, że projekt modelu sformułowany w ten sposób  

dostosowany jest do ograniczonej ilości danych o źródłach i  uwalnianych 

zanieczyszczeniach do wód, w tym fosforu i azotu. 

Szczegółowy opis zastosowanych uproszczonych rozwiązań oraz sposób 

postępowania przedstawiono poniżej „Opis uproszczonego modelu i sposobu 

postępowania”.
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I. SYMULACJA REDUKCJI O ŁADUNEK A DO STĘŻENIA FOSFORU ODPOWIADAJĄCEGO STANOWI DOBREMU 

− Symulacja obejmuje JCW 5,6,7 NOP, czyli JCW pomiędzy JCW OP 4 i 8 

− Wyliczenie wartości stężeń a,b,c,d wykonano w oparciu o interpolacje 
Dotyczy to wszystkich JCW NOP w oparciu o JCW OP 

− Stężenie po symulacji w JCW5 = b1; w JCW6 = c1 i w JCW7 = d1 

− Redukcja stężenia w JCW5 o b-b1; w JCW6 o c-c1 i w JCW7 o d-d1 

II. WYMAGANE WYKONANIE PRAC DLA WYLICZENIA I ZESTAWIENIA ZBIORÓW DANYCH DO SYMULACJI 

III. DLA UŁATWIENIA PRAC W/W MODEL SYMULACJI WPŁYWU REDUKCJI PRZYKŁADOWEGO FOSFORU NA JCW WYMAGA ZASTOSOWANIA PROSTYCH DZIAŁAŃ 

IV. PODKREŚLIĆ NALEŻY PREFEKCJONIZM I DALEKO WZROCZNOŚĆ AUTORÓW UNIJNEJ POLITYKI WODNEJ I STARTEGII UJĘTEJ W RDW A ZWŁASZCZA:  

− Identyfikację danych dla każdej jcw, w tym identyfikacji źródeł i uwalnianych z nich zanieczyszczeń do środowiska wodnego; 

− Konieczność konkretnych presji z konkretnych źródeł uwalnianych zanieczyszczeń do badanej JCW; 

− Identyfikację wyników celów środowiskowych dla badanej JCW opartych m.in. na analizie ekologiczno-ekonomicznej. 

V. OPRACOWANY MODEL OPARTO O DOSTEPNE DANE 

− Prace modelowe koncentrują uwagę na ustalenie redukcji stężeń poprzez redukcje łącznych ładunków danego zanieczyszczenia ze źródeł zanieczyszczeń do badanej JCW; 

− Brak danych o konkretnych źródłach i uwalnianych z nich zanieczyszczeń oraz ustalonych celów środowiskowych ograniczają możliwość pełnego wykorzystania opracowanego 
modelu w części pełnej identyfikacji działań i procesów produkcyjnych lub inwestycyjnych dla uzyskania wymaganej redukcji z konkretnych źródeł. 

 

a – redukcja stężeń o wartości „a” dla osiągnięcia stanu dobrego 
A – ładunek wprowadzony powodujący przekroczenie – a x Q = Akg 
Presje  -  identyfikacja zakładów w JCW odprowadzających ładunek Akg
  
-zakład 1 = emisja x,  redukcja  1 – x`    
-zakład 2 = emisja y,  redukcja  2 – y`      Akg 
-zakład 3 = emisja z,  redukcja  3 – z` 
 
 

JCW opomiarowane       - JCW OP

JCW nieopomiarowane  - JCW NOP  

OPIS UPROSZCZONEGO MODELU I SPOSOBU POSTĘPOWANIA 
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2.5.   Opracowanie wykazu możliwych do zastosowania środków technicznych i 

nietechnicznych umożliwiaj ących ograniczenie dopływu fosforu do wód 

2.5.1. Działania dla ograniczenia dopływu fosforu do wód 

Unijna polityka wodna realizowana zgodnie ze strategią zawartą w treści  ramowej 

dyrektywy wodnej (RDW) oraz „dyrektywa ściekowa”, „dyrektywa azotanowa” i inne 

zawierają praktycznie pełny „wykaz możliwych do zastosowania środków 

technicznych i nietechnicznych umożliwiających ograniczenie dopływu fosforu do 

wód”. 

Bez żadnej przesady można stwierdzić, że polityka Unii Europejskiej skoncentrowana 

jest na osiągnięcie wymaganego stanu wód do 2015 roku i zwalczaniu eutrofizacji 

Morza Bałtyckiego. Można też stwierdzić, że polityka ta jest rozwinięciem 

i  wzmocnieniem Konwencji Helsińskiej i działań HELCOM, działań realizowanych 

od wielu lat przy silnym wsparciu Polski, w tym prac realizowanych przez GIOŚ 

w  ramach Pollution Load Compilation (PLC). 

W pracach unijnych i HELCOM na szczególną uwagę zasługują prace realizowane w 

ramach „Ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej”, dla której Bałtycki Plan 

Działań dla redukcji fosforu i azotu ma stać się programem pilotażowym oraz w 

ramach „Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Polityka 

Morska”. 

W szerokim zakresie realizowane są także prace mające na celu identyfikację 

obecności fosforu i azotu w jednolitych częściach wód ze wskazaniem źródeł z 

których te zanieczyszczenia są uwalniane. Znaczenie tych zasadnych i 

czasochłonnych oraz kosztownych prac ma szczególne uzasadnienie w obecnej 

sytuacji skierowania Polski przez Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości za niepełne wdrożenie dyrektywy azotanowej (sprawa C-356/13). 

Podejmując te konkretne działania i prace w odniesieniu do jednolitych części wód 

należy: 

− pamiętać, że wysiłek działań i prac o charakterze merytoryczno-informacyjnym 

dla danej jednolitej części wód w danym czasie powinien być proporcjonalny do 

skuteczności wykorzystania wyników tych prac; 

− nie zapominać, że każda tak podjęta i wykonana praca w ściśle określonym 

zakresie, wymaga ściśle określonego nakładu prac za ściśle określone i wymierne 

środki finansowe; 
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− uwzględniać istnienie obligatoryjnego obowiązku wykonywania szeregu zadań i 

prac przez różne podmioty i instytucje zobowiązane z urzędu do np. doskonalenia 

metod usuwania fosforu, realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego 

na poziomie regionalnym i lokalnym oraz wielu innych prac. 

Biorąc jednak pod uwagę charakter i praktyczne przeznaczenie realizowanego dla 

RZGW Gliwice projektu, uznano za celowe wykonanie kilku opracowań zakresie 

możliwych do zastosowania propozycji rozwiązań umożliwiających ograniczenie 

dopływu fosforu do wód, propozycji traktowanych jako przykładowe opracowania 

i  ujęcia ich w formie załączników. 

Z opracowań tych należy wymienić: 

1)  Kontrolę oczyszczania ścieków (załącznik 10); 

2)  Metody usuwania fosforu i azotu ze ścieków  (załącznik 11); 

3)  Kierunki działań dla rolnictwa oraz terenów użytkowanych rolniczo -  

(załącznik 12); 

4)  Katalog działań dla ograniczenia emisji fosforu do wód powierzchniowych na 

obszarze RZGW Gliwice  -   (załącznik 13); 

5)   Opracowanie wykazu środków działań w odniesieniu do poszczególnych JCWP 

      -  (załącznik 14). 

Ponadto opracowano poniżej „Broszurę informacyjną redukcji substancji biogennych, 

w tym fosforu i azotu w zlewniach wód na obszarze RZGW Gliwice”. 

 

2.5.2. Broszura informacyjna redukcji substancji biogennych, w tym fosforu i azotu 

w  zlewniach wód na obszarze RZGW Gliwice 

 
Broszura informacyjna 

redukcji substancji biogennych, w tym fosforu i azotu w  zlewniach wód  
na obszarze RZGW Gliwice 

 
1) Znaczenie wód powierzchniowych dla gospodarki i społeczeństwa 

Nie ma praktycznie miejscowości, w sąsiedztwie której nie było by powierzchniowych 

wód płynących lub stojących. Może to być sieć rowów melioracyjnych, potoki, rzeki oraz 

jeziora naturalne i zbiorniki antropogeniczne. Do tych ostatnich zaliczamy wyrobiska po 

wyeksploatowanych złożach kopalin (piasku, żwiru, kruszywa, węgla itp.), zapadliska w 

rejonach szkód górniczych oraz zbiorniki zaporowe.  
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Zbiorniki wodne stanowią wartościowe elementy krajobrazu, jako elementy przyrodo 

twórcze stanowią siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt. Wpływają na lokalny klimat, 

a także stanowią rezerwuary wody, wykorzystywanej do różnych celów. Tworzeniu 

antropogenicznego zbiornika wodnego towarzyszy szereg skutków natury przyrodniczej. 

Przede wszystkim następuje zmiana warunków hydrologicznych. Skierowanie wód cieku 

do zagłębienia terenu, czy to zapadliska czy wyrobiska kopalni piasku, powoduje 

zwolnienie przepływu wody, co w porównaniu z ekosystemem potamicznym stanowi 

radykalną zmianę warunków samooczyszczania wód. W przypadku województwa 

śląskiego także jakość wód cieków pozostawia wiele do życzenia. Zmiany środowiskowe 

wywoływane przez powstanie zbiornika wodnego, a także stan ekologiczny przyszłego 

zbiornika są, jak się wydaje, całkowicie pomijane na etapie projektowania i budowy.  

Stan ekologiczny tych ekosystemów wód powierzchniowych jest bardzo różny. Znajdują 

się one pod wpływem antropopresji, czyli pod wpływem skutków gospodarczej 

działalności człowieka. Antropopresja jako czynnik sprawczy oraz eutrofizacja, jako jeden 

ze skutków antropopresji to czynniki, z jakimi należy się uporać, aby zatrzymać a 

następnie cofnąć proces degradacji wód powierzchniowych. Przez antropopresję 

rozumie się całokształt oddziaływania człowieka na środowisko, w zdecydowanej 

większości negatywny. Przyczyn tego zjawiska szukać trzeba w czynnikach 

antropogenicznych, związanych z urbanizacją, uprzemysłowieniem, rozwojem turystyki i 

zmianami metod uprawy ziemi oraz hodowli zwierząt na terenie zlewni. Wzrastająca 

liczba ludności powoduje, ze wzrasta zapotrzebowanie na wodę, co wymaga rozwoju 

metod jej uzdatniania, jednocześnie skutkuje wzrostem ilości ścieków, które nawet w 

przypadku oczyszczenia, odprowadzane są do wód powierzchniowych. Doprowadzanie 

do zbiorników wodnych mineralnych związków fosforu i azotu powoduje przyspieszenie 

naturalnego starzenia się, a w skrajnych przypadkach gwałtowną degradację. 

Antropopresja może mieć charakter rolniczy, przemysłowy, komunalny i rekreacyjny. W 

wyniku działalności gospodarczej powstają odpady stałe oraz ścieki, charakterystyczne i 

specyficzne dla poszczególnych gałęzi gospodarki, czy to będzie uprawa roli, hodowla 

zwierząt, zakłady metalurgiczne, elektrownie, kopalnie. Ponieważ ścieki – oczyszczone 

bądź nieczyszczone – wymagają odprowadzenia poza miejsce ich powstawania, siła 

rzeczy odbiornikami stają się płynące wody powierzchniowe. 
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 Ekosystemy wód płynących (potamiczne) oraz stojących (limniczne) stanowią bardzo 

ważne elementy środowiska, wartościowe z punktu widzenia możliwości ich 

zagospodarowania w imię wymiernych korzyści społecznych i materialnych. Można 

śmiało nazwać je bogactwem naturalnym z uwagi na ich potencjał gospodarczy. Nic tak 

nie przyciąga społeczeństwa jak czysta woda w rzekach i jeziorach.  

 Istnieje szereg możliwości wykorzystania ekosystemów wodnych. Najbardziej 

powszechnym sposobem jest ujmowanie wody do celów komunalnych, oczywiście o ile 

jakość wody spełnia wymagania w tym zakresie.  

 Należy zdawać sobie sprawę z tego, że woda w środowisku naturalnym przemieszcza się 

w określonym obiegu. Zaczyna się on opadami atmosferycznymi, następnie woda 

gromadzi się na obszarze źródliskowym, skąd początkowo drobne cieki spływają na 

tereny położone coraz niżej zwiększając swoja wielkość, tworząc zakola, zalewiska, 

zbiorniki wodne. Powszechnie wiadomo, że gdzie nie ma wody tam nie ma życia. Dlatego 

tylko dbałość o możliwie najwyższą jakość zasobów wodnych zapewni bogactwo 

przyrody, jej bioróżnorodność i należyty stan ekologiczny. 

 

2) Azot i fosfor - zagrożenia dla środowiska wodnego  

Istotą niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi zainteresowanych na rolę związków 

azotu i fosforu dla środowiska, w tym przypadku wód powierzchniowych. Dlatego 

autorzy ograniczyli się do problemu eutrofizacji, pozostającego w ścisłym związku z 

obecnością w wodzie tych pierwiastków.  

Eutrofizacja jest procesem pojawiającym się jako suma czynników powodujących wzrost 

stężeń mineralnych substancji odżywczych i w konsekwencji wzrost produkcji pierwotnej 

ze wszystkimi ujemnymi następstwami. Słowo „eutrofizacja” jest pochodzenia greckiego, 

oznacza „dobrze odżywiony”. Określa ono proces w wyniku którego ekosystemy wodne 

wzbogacane są w substancje nawozowe, sprzyjające tzw. procesowi produkcji 

pierwotnej. Jest to proces wykorzystywania rozpuszczonych w wodzie mineralnych 

związków azotu i fosforu (nazywanych substancjami biogennymi) do produkcji biomasy 

organizmów planktonowych czyli glonów.  

Powszechnie znane i obserwowane jest zjawisko „zakwitów glonów”. Wiadomo, że 

intensywność tego zjawiska, w szczególności gdy ma miejsce zakwit sinic, może 

całkowicie wykluczyć możliwość korzystania w jakikolwiek sposób z wody, zwłaszcza 



 

117 
 

poboru wody dla celów komunalnych oraz do kąpieli. Z tego względu należy wszelkimi 

sposobami dążyć do minimalizowania zakwitów glonów. Jest to możliwe poprzez 

ograniczanie wprowadzanych do wód powierzchniowych ładunków fosforu i azotu.  

Jak wykazały badania to fosfor stanowi czynnik warunkujący biologiczne procesy 

przemiany materii. Z uwagi na swoją aktywność chemiczną fosfor nie występuje w 

postaci czystej. Najłatwiej przyswajaną przez organizmy roślinne formą tego pierwiastka 

są fosforany. Jakkolwiek fosfor nie wchodzi w skład białka, ale powstanie biomasy 

zawierającej białko nie jest możliwe bez obecności fosforu. Bardzo ważną rolę fosforu 

podkreśla fakt, że już niewielka jego ilość w środowisku wodnym uruchamia przemiany 

biologiczne i biochemiczne. Badania wykazały, że w korzystnych warunkach jedna 

cząsteczka fosforu umożliwia zaangażowanie w produkcję biomasy glonów pięćdziesiąt 

cząstek azotu oraz sześćset cząstek węgla. Wynika stąd prosty wniosek, że usunięcie już 

jednej cząsteczki fosforu przerywa łańcuch przemian i eliminuje produkcję biomasy.  

 Mineralnymi formami azotu wprowadzanymi do wód powierzchniowych są głównie 

azotany oraz azot amonowy. Azotany wymywane są głównie z gleb na obszarze zlewni, 

znajdują się również w ściekach przemysłowych. Azot amonowy pochodzi ze ścieków 

bytowo-gospodarczych i również ze ścieków przemysłowych. Fosfor do wód 

wprowadzany jest przede wszystkim  ze ściekami bytowo-gospodarczymi. Duże ładunki 

fosforu wprowadzane do wód pochodzą z chemicznych środków czystości (detergenty). 

Należy podkreślić zdolność do sorbowania związków fosforu na powierzchni cząstek 

mineralnych i organicznych (gleby) co – w określonych warunkach chemicznych gleb - 

ogranicza jego migrację do środowiska wodnego. Z chwilą wysycenia kompleksu 

sorpcyjnego gleby, zdolność do kumulowania fosforu zmniejsza się a wtedy sole tego 

pierwiastka zaczynają przedostawać się do wód powierzchniowych. Początkowo do 

rowów melioracyjnych a następnie do cieków i zbiorników wodnych.  

Nadmiar biodostępnych związków fosforu w środowisku wodnym skutkuje 

zmniejszeniem bioróżnorodności gatunkowej z jednoczesnym zwiększeniem  biomasy. 

Biorąc pod uwagę fakt, że biomasa żywa po określonym czasie obumiera należy liczyć się 

ze skutkami procesów jej rozkładu. Procesy w wyniku których zostają zużyte duże ilości 

tlenu, pogarszają stan ekosystemu wodnego. W wodach płynących z uwagi na ich stałe 

napowietrzanie, procesy te nie są tak niebezpieczne jak w jeziorach i innych wodach 

stojących.  
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Ekosystemy limniczne (wody stojące – jeziora, zbiorniki zaporowe) są bardzo wrażliwe na 

nadmierną zasobność w związki fosforu. Wynika to z faktu zwolnienia przepływu wody 

retencjonowanej w zbiorniku. Utworzenie zbiornika antropogenicznego w wyniku zalania 

wyeksploatowanego wyrobiska kopalin, bądź przegrodzonej zaporą doliny cieku - wodą 

o niskiej jakości, zawierającej wysokie stężenia biogenów, powoduje od chwili jego 

powstania uruchomienie procesów niekorzystnie wpływających na jakość wody w 

zbiorniku. 

W pierwszych kilku latach funkcjonowania, w korzystnych warunkach tlenowych,  

zbiornik posiada zdolność kumulacji i magazynuje w osadach dennych znaczną część 

wprowadzanych do niego zanieczyszczeń. Z chwilą przekroczenia „pojemności” jeziora 

następuje skokowy wzrost produkcji pierwotnej.  Przyczyną tego zjawiska jest powróte 

fosforu skumulowanego w osadach dennych do warstwy trofogenicznej, w której 

uwolnione substancje biogenne ponownie wchodzą w cykl przemiany materii. Stąd w 

jeziorach występuje nieliniowa zależność między dopływem substancji biogennych a 

produkcją pierwotną W związku z bardzo dużym obciążeniem powierzchniowych 

zbiornika związkami azotu i fosforu proces eutrofizacji - któremu towarzyszą wybitnie 

niekorzystne zjawiska jak: zakwity glonów, deficyty tlenowe, uwalnianie z osadów 

dennych nagromadzonych tam zanieczyszczeń, pojawianie się siarkowodoru – przebiega 

bardzo szybko.  

W szczególnych przypadkach, kiedy pozwalają na to warunki morfologiczne i 

geograficzne, można podjąć próbę zahamowania a nawet niekiedy cofnięcia tego 

procesu. Aby wybrać właściwą metodę ochrony (rekultywacji) zbiornika, należy w 

możliwie dokładny sposób określić jego aktualny stan fizyczno-chemiczny z 

uwzględnieniem wspomnianej wyżej cykliczności niektórych zjawisk. Postępujące 

odtlenienie hypolimnionu i wód warstw naddennych w okresie stagnacji zimowej i letniej 

prowadzi do stopniowego uruchomienia tzw. wewnętrznego wzbogacania wód w 

pierwiastki biogenne odkładane uprzednio w osadach dennych i nowego, zasadniczo 

odmiennego etapu eutrofizacji jezior. Zmiany jakościowe i ilościowe w faunie i florze 

litoralowej, pelagicznej i bentosowej zachodzą w miarę wzrostu eutrofizacji. Obserwuje 

się ubożenie składu gatunkowego na wszystkich poziomach troficznych przy 

równoczesnym zwiększeniu liczebności w obrębie pozostałych gatunków. 
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Analizując zagrożenie, jakie dla jezior stwarzają związki azotu i fosforu operuje się – 

wypracowanym na przestrzeni lat badań – pojęciem zewnętrznego obciążenia 

substancjami biogennymi. Obciążenie „dopuszczalne” to takie, które nie powoduje 

niekorzystnych zmian i zjawisk w jeziorze. Natomiast dopływ związków azotu i fosforu w 

ilościach przekraczających obciążenie dopuszczalne  wywołuje wzrost produkcji 

pierwotnej w jeziorze, w wyniku czego na jej utlenienie zużyty zostaje cały ładunek tlenu 

zawarty w wodzie zbiornika, zwłaszcza w warstwie przydennej (tzw. hypolimnion). W 

następnym etapie eutrofizacji zapas tlenu wprowadzony do wody w czasie cyrkulacji 

wiosennej, lub jesiennej, nie wystarcza. Pojawiają się deficyty tlenowe. 

W warunkach beztlenowych zachodzi redukcja żelaza, następnie redukcja siarczanów do 

siarkowodoru, co powoduje obniżenie pH osadów i wody nad osadowej. Fosforany, w 

obiegu których żelazo odgrywa istotną rolę, zostają uwolnione do wody i w okresie 

stagnacji letniej osiągają znaczne stężenia w hypolimnionie. Duża część zredukowanego 

żelaza tworzy jednak na powierzchni osadów siarczki i zostaje wyłączona ze strącania 

fosforanów w okresie cyrkulacji  jesiennej. W warunkach skrajnie redukcyjnych w 

osadach powstaje również metan, a z unoszącymi się pęcherzykami tego dazu 

transportowane są, mimo stabilnego uwarstwienia termicznego w okresie stagnacji 

letniej, znaczne ilości biogenów do warstwy produkcyjnej jeziora. Zjawisko konwekcji 

metanowej, to główny mechanizm nawożenia wewnętrznego, a powstanie siarkowodoru 

w wodzie jest momentem, od którego eutrofizacja przebiega w sposób lawinowy. 

Następuje gwałtowna degradacja ekosystemu. W tym momencie niezbędna staje się 

rekultywacja zbiornika.  

W sytuacji szczególnego zagrożenia znajdują się antropogeniczne ekosystemy wodne. W 

przypadku zbiorników zaporowych, przegrodzona zaporą dolina rzeki zostaje zalana bez 

usuwania zalewanego gruntu. Taka sama sytuacja dotyczy zbiorników powstających w 

wyniku osiadania powierzchni ziemi na terenach szkód górniczych, w tzw. zapadliskach 

pogórniczych. Zalewany wodami spływów powierzchniowych oraz wodami podziemnymi 

zbiornik od pierwszej chwili otrzymuje niejako “z natury” grubą warstwę uprawianej 

dotychczas gleby, która odpowiada warstwie bogatych w substancje biogenne i organiczne 

osadów dennych. Wymywane związki azotu i fosforu wprowadzane są do wody w krótkim 

czasie i proces produkcji pierwotnej zostaje niemal natychmiast uruchomiony. 
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Zbiorniki tworzone w wyeksploatowanych wyrobiskach kopalin, znajdują się w 

zdecydowanie lepszej sytuacji. Początkowo dno wyrobiska piaskowego jest bardzo ubogie 

w materie organiczną oraz substancje biogenne. Warstwa osadów dennych musi się 

dopiero wytworzyć. 

Jednak ze względu na fakt, iż zbiorniki te powstają w wyniku skierowania do nich cieków 

prowadzących wody często bardzo złej jakości, zbiorniki te zamiast w warstwie gleby 

otrzymują ładunki biogenów w wodami tych cieków. 

Przykładem takiego zbiornika jest zbiornik Pławniowice. Natychmiastowe obciążenie 

utworzonego poprzez zalanie wyrobiska kopalni piasku zbiornika dużymi ładunkami azotu i 

fosforu od chwili jego utworzenia spowodowało, że zbiornik osiągnął stadium hipertrofii w 

bardzo krótkim czasie. Badania przeprowadzone w rok po zalaniu zbiornika tj. w roku 1976 

wykazały brak deficytów tlenu, brak zakwitu wody. Kolejne badania z lat 1993-94 wykazały 

daleko posuniętą degradację tego ekosystemu. Z chwilą, kiedy eutrofizacja zaczyna 

przebiegać w sposób lawinowy niezbędna staje się rekultywacja zbiornika. 

Słowo „rekultywacja” pochodzi z języka łacińskiego, od słowa cultus oznaczającego 

„uprawę, pielęgnowanie, hodowlę”, stosowanego w odniesieniu do gospodarki rolnej 

(uprawa roślin). Dodanie przedrostka „re-„ nadaje temu określeniu znaczenie 

„odwrotności” w postaci „przywracać warunki do uprawy”, a dokładniej „przywracanie 

glebom zdegradowanym cech umożliwiających ponowne intensywne, efektywne 

wykorzystanie rolnicze”.  

 Termin „rekultywacja” w odniesieniu do jezior i zbiorników wodnych jest stosowany w 

znaczeniu odnowy, zatrzymania lub zwolnienia procesów degradacji. Nie jest to termin w 

pełni oddający istotę podejmowanych działań, ponieważ celem tych zabiegów nie jest 

„przywrócenie zbiornikowi zdolności do hodowli ryb”, wręcz przeciwnie, celem tych 

zabiegów jest maksymalne ograniczenie właściwości produkcyjnych, tak w zakresie 

produkcji pierwotnej (rozwój glonów) jak i wtórnej (hodowla ryb).  

Celem różnego rodzaju zabiegów jest cofnięcie lub zatrzymanie procesów wynikających z 

nadmiernej eutrofizacji a także eliminowanie ujemnych skutków tego procesu. 

Osiągnięcie tych celów wymaga usunięcia z ekosystemu związków fosforu i azotu oraz 

materii organicznej, co w sumie stanowi proces odwrotny do eutrofizacji. Proces ten 

nazwano „oligotrofizacją” Słowo „rekultywacja” pochodzi z języka łacińskiego, od słowa 

cultus oznaczającego „uprawę, pielęgnowanie, hodowlę”, stosowanego w odniesieniu do 
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gospodarki rolnej (uprawa roślin). Dodanie przedrostka „re-„ nadaje temu określeniu 

znaczenie „odwrotności” w postaci „przywracać warunki do uprawy”, a dokładniej 

„przywracanie glebom zdegradowanym cech umożliwiających ponowne intensywne, 

efektywne wykorzystanie rolnicze”.  

Termin „rekultywacja” w odniesieniu do jezior i zbiorników wodnych jest stosowany w 

znaczeniu odnowy, zatrzymania lub zwolnienia procesów degradacji. Nie jest to termin w 

pełni oddający istotę podejmowanych działań, ponieważ celem tych zabiegów nie jest 

„przywrócenie zbiornikowi zdolności do hodowli ryb”, wręcz przeciwnie, celem tych 

zabiegów jest maksymalne ograniczenie właściwości produkcyjnych, tak w zakresie 

produkcji pierwotnej (rozwój glonów) jak i wtórnej (hodowla ryb).  

 Celem różnego rodzaju zabiegów jest cofnięcie lub zatrzymanie procesów wynikających 

z nadmiernej eutrofizacji a także eliminowanie ujemnych skutków tego procesu. 

Osiągnięcie tych celów wymaga usunięcia z ekosystemu związków fosforu i azotu oraz 

materii organicznej, co w sumie stanowi proces odwrotny do eutrofizacji. Proces ten 

nazwano „oligotrofizacją” czyli zubożaniem. Zabiegi ochronne, w odniesieniu do 

zbiorników wodnych mają na celu zmniejszenie antropopresji, w procesie wzbogacania 

wód w substancje nawozowe. Ten termin najlepiej oddaje sens i cele do osiągnięcia.  

 

3) Problemy ochrony zbiorników wodnych 

Stan śródlądowych wód powierzchniowych zależy od sposobu i intensywności 

użytkowania zlewni. Z powyższego wynika, że zabiegi ochronne podejmowane na 

terenach otaczających zbiornik (jezioro) bądź pozostających ze zbiornikiem w kontakcie 

hydrologicznym, wymagają kompleksowej strategii zmierzającej do eliminacji źródeł 

zanieczyszczeń.  

Wielu autorów podkreśla, że aby osiągnąć pozytywny skutek zabiegów 

rekultywacyjnych, niezbędne jest jednoczesne stosowanie zabiegów ochronnych. 

Ochrona zbiornika wymaga wieloletnich, systematycznych i konsekwentnych działań o 

charakterze formalno-prawnym i organizacyjnym. Sprowadza się w zasadzie do 

podejmowania przedsięwzięć mających odciąć dopływ zanieczyszczeń. Z uwagi na 

bardzo zróżnicowany charakter oraz rozproszenie tych źródeł na obszarze zlewni, są to 

zadania niezmiernie trudne, wymagające zarówno długiego czasu jak i determinacji w ich 

realizowaniu. Bez ograniczenia obciążenia zewnętrznego związkami fosforu i azotu, 
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zabiegi rekultywacyjne mogą być skazane na niepowodzenie, bądź nie przyniosą 

spodziewanych rezultatów. Spełnienie tego warunku jest niezmiernie trudne. Zlewnia 

zbiornika, w zależności od wielkości, stopnia zurbanizowania i zagospodarowania, 

generuje zanieczyszczenia w postaci spływów powierzchniowych, ścieków opadowych, 

ścieków komunalnych. Nawet w sytuacji, kiedy stopień ich oczyszczenia będzie spełniał 

stosowne normy, ładunki substancji biogennych oraz materii organicznej w dalszym 

ciągu mogą przekraczać zdolność procesów samooczyszczania. W takiej sytuacji efekty 

zabiegów rekultywacyjnych mogą być mniejsze od zamierzonych, nie mniej mogą one 

zahamować i choćby częściowo ograniczyć proces degradacji zbiornika.  

Zabiegi ochronne dotyczą zjawisk zachodzących na obszarze zlewni, natomiast 

rekultywacyjne są zawsze przeprowadzane w obrębie misy zbiornika. Z uwagi na czas 

realizacji - zdecydowanie krótszy w przypadku zabiegów rekultywacyjnych - i osiągane 

efekty, rekultywacja jeziora ma zdecydowanie bardziej spektakularny wydźwięk aniżeli 

jego ochrona. Należy w tym miejscu podkreślić, że zniszczenie jeziora jest zdecydowanie 

łatwiejsze i wymaga krótszego czasu niż ochrona i poprawa jakości jego stanu.  

W odniesieniu do wód powierzchniowych podstawowe rodzaje źródeł zanieczyszczeń to 

źródła punktowe i obszarowe. Szczególnym rodzajem źródła zanieczyszczeń są opady 

atmosferyczne. Wprowadzają one znaczące ładunki zanieczyszczeń na teren zlewni a 

także bezpośrednio, na powierzchnię jeziora. Do zanieczyszczeń punktowych zalicza się 

zakończenia kolektorów ścieków; komunalnych, przemysłowych oraz deszczowych. Z 

uwagi na charakter oraz bezpośrednie oddziaływanie, źródła te stanowią największe 

zagrożenie dla wód płynących (przekształcanie rzeki w kanał ściekowy) a w przypadku 

zasilania zbiornika, dla ekosystemu limnicznego.  

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jest niezbędne dla zminimalizowania  

ujemnych konsekwencji tego stanu. Potraktowanie zbiornika wodnego jako odbiornik 

ścieków w zasadzie przesądza o jego dalszym losie. Często, zwłaszcza na obszarach 

zlewni o charakterze rolniczym zlokalizowanych jest wiele niedużych miejscowości, w 

których powstają ścieki bytowo-gospodarcze. Ich oddziaływanie ma charakter 

zanieczyszczenia obszarowego. Niekontrolowane wprowadzanie tych ścieków do rowów 

melioracyjnych, naturalnych obniżeń terenu lub do ziemi, stanowi zagrożenie dla wód 

powierzchniowych. W tej sytuacji rozwiązanie stanowi sieć kanalizacji opaskowej, 

zakończona należycie funkcjonująca oczyszczalnia ścieków, z ich odbiornikiem poza 
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zlewnią jeziora. Należy szczególnie podkreślić, że nie wystarczy zaopatrzyć miejscowości 

w siec wodociągową, ale należy także zapewnić kontrolowany odbiór powstających 

ścieków. Doprowadzona siecią wodociągową spoza zlewni woda zwiększa ilość ścieków, 

tym samym komplikuje rozwiązanie problemu ich bezpiecznego ujmowania i  

odprowadzenia, co powoduje zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych.  

Przez zanieczyszczenia obszarowe rozumie się najczęściej wymywanie różnego rodzaju 

substancji z gleb użytkowanych rolniczo. Przez rolnicze użytkowanie zlewni należy jednak 

rozumieć nie tylko uprawę roślin, ale także hodowlę zwierząt.  

Jeziora pojawiły się zanim ludzie zaczęli intensywną gospodarkę rolniczą. W sytuacji, 

kiedy na terenach rolniczych powstaje zbiornik wodny (antropogeniczny) dochodzi do 

„konfliktu interesów”. Specyfika oddziaływania szeroko rozumianej gospodarki rolnej, w 

odniesieniu do wód powierzchniowych z zasady zawsze niekorzystnego, dla 

zminimalizowania tego wpływu wymaga uwzględnienia tego rodzaju antropopresji i 

zastosowania rozwiązań ochronnych.  

Odpływająca z terenu zlewni woda (spływy powierzchniowe i podziemne) prowadzi 

znaczące ładunki substancji biogennych pochodzących ze stosowanych nawozów 

sztucznych i naturalnych. Brak dostatecznych danych powoduje, że określenie wielkości 

ładunków a następnie opanowanie spływu tych zanieczyszczeń praktycznie jest 

nierozwiązane. Wciąż jest w tym zakresie potrzeba poszukiwania nowych, skutecznych 

metod ograniczania tego rodzaju antropopresji.  

Hodowla zwierząt, zwłaszcza w systemie przemysłowym, stwarza wielkie zagrożenie dla 

wód powierzchniowych. Przede wszystkim dlatego, że wciąż jeszcze rowy ziemne, małe 

cieki, potoki i rzeki, traktowane są jako „oczywiste odbiorniki ścieków” w tym także 

ścieków pochodzących z ferm hodowlanych bydła i trzody chlewnej. Szacuje się, że w 

Polsce, ładunki azotu i fosforu pochodzące od zwierząt hodowlanych są kilkakrotnie 

większe od ładunków pochodzących z ludzkich ścieków komunalnych. Właściwie 

zagospodarowane ścieki z tego rodzaju hodowli powoduje zminimalizowanie ich 

szkodliwego oddziaływania. Najlepszym rozwiązaniem jest ich rolnicze wykorzystanie do 

nawożenia gleb. Posiadanie stosownej powierzchni gruntów umożliwia stosowanie tego 

sposobu produkowanych ścieków gospodarskich.  

 Największy problem stanowi tzw. płynna gnojowica. Jest to produkt powstający w 

wyniku hodowli bezściółkowej, w dużych fermach hodowlanych. Ilość tych ścieków oraz 
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ich skład wymagają specjalnych metod dla ich bezpiecznego stosowania. Nie mniej 

lokalizowanie tego rodzaju przedsiębiorstw w sąsiedztwie zbiorników wodnych stwarza 

ryzyko ich zanieczyszczania.  

Badania wykazały, że monokulturowe uprawy stanowią większe zagrożenie dla wód 

powierzchniowych aniżeli tereny przyrodniczo urozmaicone. Duże znaczenie ma także 

ukształtowanie terenu. Z terenu płaskiego wody opadowe wzbogacone w wymywane ze 

zleni substancje pożywkowe spływają szybko. Tereny o urozmaiconej rzeźbie 

powierzchni i szacie roślinnej (zbiorniki zapadliskowe, śródpolne bagienka, łąki, 

zadrzewienia) zatrzymują i ograniczają przemieszczanie się spływów powierzchniowych.  

 Szczególne niebezpieczeństwo niesie ze sobą niewłaściwie rozumiana i realizowana 

melioracja. Niestety, najczęściej przez meliorację rozumie się odwadnianie terenu a nie 

optymalizowanie stosunków wodnych. Osuszenie terenu powoduje intensywne procesy 

mineralizacji skutkiem czego w glebach powstają mineralne formy fosforu i azotu. W 

okresach wiosennych roztopów oraz intensywnych opadów, sieć rowów melioracyjnych 

połączona w sposób naturalny z siecią potoków i rzek, niesie duże ładunki łatwo 

przyswajalnych fosforanów i azotanów. Uświadomienie tego zagrożenia skutkuje 

zamykaniem obiegu wód melioracyjnych, stosowaniem rowów opaskowych, 

gromadzeniem spływów w zbiornikach a następnie rozprowadzaniem ich na powierzchni 

uprawnej.  

 

4) Zbiornik antropogeniczny Pławniowice – przykład skutecznej rekultywacji 

W latach 1962—1969 kopalnia piasku w Taciszowie eksploatowała złoża ulokowane na 

zachód od miasta Pyskowice, w sąsiedztwie wsi Niewiesze i Pławniowice, tzw. Pole 

Taciszów V i VI. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, do którego, po 

ukształtowaniu skarp i wyrównaniu dna, w roku 1974 skierowano wodę Potoku 

Toszeckiego. W ten sposób utworzono zbiornik nazwany od pobliskiej miejscowości 

zbiornikiem „Pławniowice”. Do eksploatacji zbiornik oddano w 1975 roku. 

Powierzchnia zwierciadła wody zbiornika wynosi 225 ha, pojemność - 29 mln m3. Wraz 

ze zbiornikami Dzierżono Małe (110 ha, 10 mln m3), Dzierżono Duże (650 ha, 95 mln m3) i 

Kanałem Gliwickim zbiornik ten tworzy tzw. Zachodni Węzeł Wodny rzeki Kłodnicy 

(łączna powierzchnia lustra wody około 1000 ha, 140 mln m3) (Kostecki 2003). Woda ze 

zbiornika odprowadzana jest do rzeki Kłodnicy poniżej jazu w Pławniowicach.  
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Wyniki badań prowadzonych na zbiorniku Pławniowickim w latach 1993-1994 wykazały 

wysoki stopień trofii zbiornika oraz w związku z tym daleko posunięty proces degradacji 

jeziora. W tym czasie stwierdzono zupełne wyczerpanie tlenu w hypolimnionie, 

dochodzące do 4-5m pod powierzchnią wody. Przezroczystość wody w okresie stagnacji 

letniej wynosiła od 0,8m do 1,0m. pH wody w czasie stagnacji letniej, w wyniku 

intensywnej produkcji pierwotnej dochodziło do 10,7. Najistotniejsze jednak stało się 

stwierdzenie uruchomienia w zbiorniku procesu wewnętrznego wzbogacania wód 

zbiornika w substancje uwalniane z osadów dennych. W szczególności stwierdzono 

bardzo szybki i silny wzrost stężenia związków fosforu. Sformułowano więc roboczą 

hipotezę, o celowości zmiany sposobu odpływu wody ze zbiornika w celu 

wyprowadzenia zeń zamiast wód epilimnionu, wód hypolimnionu. Propozycja ta tym 

bardziej  była uzasadniona, że zbiornik Pławniowice posiada korzystne warunki 

ukształtowania terenu umożliwiające grawitacyjny odpływ wód ze zbiornika do rzeki 

Kłodnicy a następnie do Kanału Gliwickiego. 

W celu zweryfikowania wiedzy na temat stanu zbiornika oraz jego roli w procesie 

kształtowania się jakości wód, przeprowadzono kolejne badania w latach 1996- 1998. 

Badania nie tylko potwierdziły wyniki badań wcześniejszych. Wykazały, że w ciągu kilku 

następnych lat zaszły dalsze, niekorzystne zmiany stanu zbiornika uzasadniające 

potrzebę podjęcia decyzji o jego rekultywacji.  

Za podstawę koncepcji rekultywacji zbiornika Pławniowickiego przyjęto wyprowadzenie 

poza ekosystem substancji biogennych, w szczególności fosforanów, fosforu 

organicznego oraz azotu amonowego i organicznego, w celu osiągnięcia zmniejszenia 

trofii zbiornika.  

W przypadku zbiornika Pławniowickiego cel ten można było osiągnąć wyłącznie poprzez 

zmianę sposobu odprowadzania wody ze zbiornika. W miejsce dotychczasowego 

przelewu powierzchniowego zaproponowano usuwanie wód hypolimnionu rurociągiem 

upustowym, czyli metodą Olszewskiego (kortowską). Zamiast dobrze natlenionych i 

ubogich w mineralne związki azotu i fosforu wód powierzchniowych, „rurą 

Olszewskiego” odprowadzana jest woda pozbawiona tlenu, zawierające siarkowodór, 

znaczne ilości mineralnych związków azotu i fosforu i materii organicznej.  

Zainstalowanie trzech rur umożliwia odprowadzanie dużych ilości wody, co z punktu 

widzenia wielkości wyprowadzanych ładunków azotu i fosforu ma znaczenie zasadnicze. 
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Ponadto w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, górny przelew może funkcjonować na  

dotychczasowych zasadach. W tym celu wystarczy podnieść dostatecznie wysoko 

ruchomą zasuwę zamykającą. 

Podstawą metody rekultywacji ekosystemu limnicznego polegającej na usuwaniu 

hypolimnionu jest wykorzystanie stratyfikacji termicznej oraz procesów beztlenowych 

zachodzących w hypolimnionie. Rekultywacja jezior opisaną metodą wymaga wielu lat 

stosowania i przebiega wolniej w porównaniu do usuwania osadów dennych czy 

sztucznego napowietrzania. Natomiast po eliminacji zewnętrznych źródeł 

zanieczyszczeń, uzyskana poprawa jest trwała, ponieważ substancje biogenne usuwane 

są poza ekosystem. Metoda ta ma również zasadniczą przewagę nad innymi: po 

zainstalowaniu urządzeń, rekultywacja przebiega bez nakładów energetycznych. 

Pojemność hypolimnionu oszacowano na około 5-6 mln.m3. Zatem wydajność 

proponowanego rozwiązania spełnia stawiane wymagania odnośnie stopnia wymiany 

wody przez rurę odprowadzającą. Możliwa jest bowiem – w korzystnych warunkach 

hydrologicznych - całkowita wymiana wody hypolimnionu w ciągu jednego roku. Montaż 

rurociągu upustowego rozpoczęto w czerwcu 2003 roku. W grudniu 2003 roku 

hydrotechniczne urządzenie rekultywujące oddano do użytku.  

Od chwili uruchomienia urządzenia spustowego prowadzono badania zmian jakości 

wody zachodzących pod wpływem rekultywacji. Badania wykazały, że z roku na rok, na 

przestrzeni lat 2003-2010 stężenie fosforu w przydennej warstwie wody, odprowadzanej 

ze zbiornika systematycznie się obniża. (rys).  

 

 

 

 

 

 

 

Stężenie ortofosforanów w powierzchniowej i przydennej warstwie wody zbiornika Pławniowice,  
w latach 2004 - 2010 
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Badania wykazały, że na przestrzeni lat 2004 – 2011 zmniejszają się ładunki ortofosforanów 

odprowadzane ze zbiornika,. Wzrastają natomiast ładunki fosforu organicznego (rys. 34). 

Ponadto w poszczególnych latach tego okresu wyprowadzane ze zbiornika ładunki fosforu 

ogólnego i ortofosforanów były większe od doprowadzanych, natomiast wyprowadzane ze 

zbiornika ładunki azotu ogólnego były mniejsze od doprowadzanych natomiast ładunki azotu 

amonowego większe od doprowadzanych.  

Ładunek fosforu ogólnego wyprowadzany w ciągu roku ze zbiornika był około 2-krotnie większy 

od doprowadzanego. Dominującą postacią w ogólnym ładunku był fosfor fosforanowy, którego 

ładunki wyprowadzane ze zbiornika były w kolejnych latach od 2,5 do 3 razy większe od 

doprowadzanych. Z sumarycznego bilansu związków fosforu wynika, że uruchomienie „rury 

Olszewskiego” spowodowało w przeciągu pierwszych ośmiu lat rekultywacji zmniejszenie 

zasobności zbiornika w fosfor o 27 ton P. Z tego 26 ton P stanowiły ortofosforany (96%).  

Sumaryczny bilans związków fosforu - zb. Pławniowice dla okresu 2004-2011
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Sumaryczny bilans fosforu w zbiorniku Pławniowice dla lat 2004 – 2011.  
 

Systematyczne zmniejszanie zasobności zbiornika w związki fosforu spowodowało 

zmniejszenie intensywności produkcji pierwotnej. Znalazło to wyraz w zmianach pH 

epilimnionu (Rys.  ). Poniżej (Rys.  ) przedstawiono średnie wartości pH w epilimnionie, w 

czasie stagnacji letniej.  
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Rys.  1. Zmiany pH powierzchniowej warstwy wody zbiornika Pławniowice w czasie stagnacji letniej,  w 
latach 1976 – 2011 – wartości średnie. 

 

Najbardziej spektakularnym wskaźnikiem zmian jakości wody jest przezroczystość. Jak 

wspomniano ma wstępie, badania zbiornika z lat 1993 – 1998 wykazały najmniejszą 

widzialność krążka Secchiego wynoszącą w czasie stagnacji letniej 0,8 – 0,9m. Średnie 

wartości widzialności krążka Secchiego w okresie stagnacji letniej wynosiły od 2,8 do 1,3m. 

(rys. 43).  
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Rys.  2. Widzialność krążka Secchiego w czasie stagnacji letniej w latach 1976 – 2012  
 zbiornik Pławniowice – wartości średnie 
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Z chwilą uruchomienia na zbiorniku „rury Olszewskiego” odnotowano wzrost 

przezroczystości wody. Średnia widzialność krążka Secchiego w latach 2004 – 2011 w 

każdym z tych lat przekraczała 3m. Średnią wartość obliczono dla okresu stagnacji 

letniej, w czasie występowania w zbiorniku stratyfikacji termicznej Należy zaznaczyć, że 

nie brano pod uwagę wyników pomiarów z okresów cyrkulacji jesiennej, kiedy to 

przezroczystość wody gwałtownie wzrastała.  

Najwyższe wartości obliczono dla lat 2006 i 2008, w których wynosiły one 3,9m. Na 

przestrzeni 7 lat rekultywacji zbiornika, mimo wyraźnie wyższych wartości, nie 

odnotowano stałej tendencji wzrostu omawianego wskaźnika. Można raczej mówić o 

jego wyrównaniu, czy raczej o ustabilizowaniu. Nie mniej nie ulega wątpliwości, że 

przezroczystość wody uległa dużej poprawie. Od ośmiu lat przezroczystość wody w 

okresie stagnacji letniej utrzymuje się przy wartościach średnich powyżej 3m dochodząc 

do prawie 4m widzialności krążka Secchiego.  

Zastosowana na zbiorniku Pławniowice metoda kortowska (rura Olszewskiego) pozwoliła 

na zatrzymanie a następnie stopniowe cofanie procesu degradacji zbiornika. W ciągu 

dziesięciu lat systematycznie osiągano ujemny bilans fosforu. Całkowity ładunek fosforu 

odprowadzany ze zbiornika był każdego roku ponad dwukrotnie większy od ładunku 

doprowadzanego. Odprowadzany ze zbiornika ładunek ortofosforanów był ponad 

trzykrotnie większy od ładunku doprowadzanego. Bilans ładunków fosforu wykazał, że w 

ciągu ośmiu lat rekultywacji zbiornika zmniejszono jego zasobność w fosfor o około 30 

ton P. 

 

5) Problemy rekultywacji  

Rekultywacja zdegradowanego jeziora pociąga za sobą wysokie koszty. Wydaje się, że w 

tym miejscu zmianie musi ulec mentalność, sposób myślenia, ponieważ korzyści jakie się 

uzyskuje w postaci poprawy jakości wody w jeziorze mogą się wydawać niewymierne. 

Podstawowym warunkiem wyboru prawidłowej metody rekultywacyjnej jest określenie 

przyczyn degradacji co oznacza w praktyce konieczność skrupulatnego rozeznania 

sposobów zagospodarowania zlewni. Określenie podatności zbiornika wodnego na 

degradację prawie zawsze wskazuje na rolę tzw. czynników „zlewniowych” w 

nadmiernym obciążeniu azotem i fosforem. Niestety, w większości przypadków 
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ograniczenie dopływu ładunków substancji biogennych do jeziora jest praktycznie 

niemożliwe do zrealizowania.  

Bardzo istotna jest rola bilansu wodnego, przy czym zwraca się uwagę na znaczenie mas 

wodnych o jakości lepszej niż zalegające w zbiorniku. Niezbędne jest także 

weryfikowanie efektywności proponowanych metod renowacji jezior, w tym 

sprawdzanie wydajności i sprawności urządzeń. Rekultywowanie jeziora często w 

oparciu o kosztowne zabiegi i urządzenia wymaga wieloletniej, stałej kontroli 

skuteczności oraz stosownego korygowania. 

Wieloletnie badania na Jeziorze Kortowskim i Rudnickim Wielkim wykazały, że usuwanie 

wód hypolimnionu daje największe efekty w miesiącach letnich przy jednoczesnym 

odprowadzaniu wód powierzchniowych bogatych w związki organiczne i przydennych 

zawierających znaczne ładunki mineralnych związków azotu i fosforu. Zabieg stosowany 

od 1982 roku na Jeziorze Rudnickim Wielkim wykazał, że „rurociąg Olszewskiego” może 

być stosowany na jeziorach płytkich z objętościowo niewielkimi hypolimnionami.  

Przyczyn niepowodzeń zabiegów rekultywacyjnych upatruje się w przedkładaniu 

rekultywacji nad ochronę. Niestety, bardzo rzadko udaje się ograniczyć dopływ 

substancji biogennych do zbiornika w stopniu powodującym radykalną poprawę. Jest to 

zadanie bardzo trudne i tak naprawdę, nie bardzo wiadomo jak je zrealizować, ponieważ 

szereg decyzji sprzyjających ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń ze zlewni generuje 

koszty finansowe oraz może hamująco wpływać na gospodarkę.  

Rekultywacje zbiorników rozpoczyna się zazwyczaj w sytuacji, kiedy degradacja zbiornika 

osiąga apogeum, z tego względu nie należy spodziewać się ani szybkich efektów, ani 

bardzo wyraźnych zmian hydrochemicznych wskaźników jakości wody. Ponieważ proces 

oligotrofizacji zbiornika wymaga długiego czasu, dlatego zmiany zachodzące w 

ekosystemie limnicznym, zwłaszcza w pierwszych latach rekultywacji, są trudno 

zauważalne. Ośmioletni okres badań (2004 – 2011) nad „zachowywaniem się” zbiornika 

Pławniowice, w warunkach jego rekultywacji, umożliwił zaobserwowanie zmian 

zachodzących w zbiorniku, co bez zachowania ciągłości badań byłoby niemożliwe.  

Wdrożenie do rekultywacji zbiornika Pławniowickiego metody usuwania hypolimnionu 

(„rura Olszewskiego”) zakończyło się sukcesem. Podkreślić należy, że oddane do użytku 

w 2003 roku urządzenie, zapewnia ciągłe odprowadzanie wód hypolimnionu. W ten 

sposób stopniowo likwiduje skutki eutrofizacji i poprawia stan ekologiczny zbiornika. 
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Urządzenie to stanowi dla zbiornika trwały mechanizm obronny przed niekorzystnymi 

zjawiskami mogącymi zachodzić w zlewni zbiornika.  

 

6) Podsumowanie 

Wystarczy rozejrzeć się dookoła, aby stwierdzić, że cywilizacja ludzka opiera się na 

wodzie. Społeczeństwo wykorzystuje zasoby wodne na wiele sposobów lecz w wyniku tej 

działalności powstają zagrożenia, które przy braku dbałości o stan środowiska, w coraz 

większym stopniu ograniczają możliwości korzystania z jego bogactw.  

Korzystanie ze środowiska to jedno, ale aby robić to w sposób właściwy należy posiadać 

wiedzę o przebiegających w środowisku procesach, o tym jak funkcjonują ekosystemy, o 

wzajemnych powiązaniach i zależnościach pomiędzy elementami ożywionymi i 

nieożywionymi środowiska.  

Tereny sąsiadujące z wodami powierzchniowymi, będące pod ich wpływem, stanowią 

lub mogą stanowić przyrodnicze bogactwo nadające się do zagospodarowania, ponieważ 

mogą  w sposób znaczący zwiększać atrakcyjność miasta lub gminy. Warunek jest w 

zasadzie jeden – ograniczenie zasobności środowiska wodnego w związki fosforu i azotu. 

Przytoczony wyżej przykład zbiornika Pławniowice pokazał dobitnie, jak znaczący sukces 

można osiągnąć wspólnym wysiłkiem naukowców, władz samorządowych, wojewódzkich 

oraz administracji zbiornika.  

Żeby jednak osiągnąć cel tj. poprzez systematyczne techniczne i organizacyjne 

przedsięwzięcia doprowadzić do ograniczenia wprowadzanych do środowiska ładunków 

fosforu i azotu należy rozwiązać jeszcze jeden, bodajże najistotniejszy problem. Jest nim 

konieczność dokonania zmiany sposobu myślenia o środowisku i jego ochronie. 

Niezbędne jest stworzenie poczucia świadomości i odpowiedzialności za stan 

środowiska.  

Ważna w tym względzie jest sfera mentalna, ale równie ważne jest to, że dbałość o 

środowisko i dążenie, aby jego stan był coraz lepszy, po prostu się opłaca. 
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2.6.   Określenie zasad prowadzenia monitoringu i badania efektywności podejmowania 

działań 

Monitoring środowiska stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone 

informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez 

systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o jakości 

elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska oraz 

obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub innych wymagań oraz o 

występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian w 

tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i 

stanem elementów przyrodniczych. W Polsce Państwowy Monitoring Środowiska 

(PMŚ) prowadzony jest przez Inspekcję Ochrony Środowiska zgodnie z  systemem 

zarządzania środowiskowego wg modelu DPSIR -  D-(driving force/siła sprawcza), P-

(pressure/presja), S-(state/stan), I-(impact/oddziaływanie) i R-

(response/przeciwdziałanie). System PMŚ składa się z trzech bloków: bloku – presje 

(emisje),  bloku - stan (jakość środowiska) oraz bloku - oceny i prognozy określających 

rodzaje i intensywność oddziaływania na środowisko przy pomocy wybranych 

wskaźników środowiskowych. Ważną rolę w działaniach związanych z ochroną wód 

pełni informacja o presjach. Jest ona niezbędna do określenia zasad określenia założeń 

realizacji zadań w bloku - stan oraz bloku oraz stanowi podstawę do wykonywania ocen 

i prognoz. Zakładając celowość prowadzenia odrębnego związanego z występowaniem 

w wodach powierzchniowych związków azotu i fosforu celowe jest zachowanie 

zbliżonego układu monitoringu. 

Sieć monitoringu wód powierzchniowych powinna być zaprojektowana w taki sposób, 

aby umożliwiać pozyskiwanie spójnego i całościowego obrazu stanu ekologicznego, i 

chemicznego na obszarach jednolitych części wód. Monitoring JCW powinien 

uwzględniać oddziaływania antropogeniczne na danym obszarze, będące jednym z 

głównych źródeł zanieczyszczenia związkami azotu i fosforu. 

Istotnym zagrożeniem antropogenicznym dla jakości wód są przede wszystkim ścieki 

komunalne i przemysłowe z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Ścieki te są w różnym 

stopniu oczyszczane i odprowadzane bezpośrednio do wód lub za pośrednictwem 

dopływów. W rejonie RZGW Gliwice zlokalizowanych jest 990 punktów zrzutu 

ścieków posiadających pozwolenia wodnoprawne, w tym w obszarze zlewni Małej 

Wisły 643 punkty, region wodny Górnej Odry - 345 punktów, a w rejonie Czadeczki 



 

133 
 

dwa zrzuty ścieków. O ile sieć monitoringu jest rozbudowana w rejonach 

zinwentaryzowanych punktów zrzutu ścieków posiadających pozwolenia 

wodnoprawne, o tyle w rejonie mniejszych oczyszczalni nie prowadzi się w ogóle lub 

jedynie sporadycznie kontrolę ścieków oczyszczonych. Właściwe wydaje się być 

właśnie monitorowanie zrzutu ścieków na obszarach wiejskich, o mniejszej gęstości 

zaludniania, gdzie dochodzi do niekontrolowanych zrzutów. Wskazuje się również na 

konieczność monitoringu obszarów, gdzie ludność nie jest obsługiwana przez 

oczyszczalnie. W bilansie ładunków fosforu i azotu pochodzenia komunalnego ze 

źródeł niekontrolowanych należy przyjąć odpowiednie zaludnienie obszarów 

zurbanizowanych w stosunku do obszarów uznanych za użytki rolne (korzystając z 

programu „Corine Land Cover”). Dzięki temu uzyskuje się dla każdej gminy średnie 

gęstości zaludnienia w obszarach zurbanizowanych i uznanych za użytki rolne. 

Następnie należy wykorzystać dane z Banku Danych Regionalnych dotyczące ilości 

mieszkańców, ilości mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków oraz 

liczby turystów korzystających z noclegów. Pozwolą one na dokonanie obliczeń 

ładunków fosforu i azotu odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych, które nie są 

oczyszczane. W odprowadzanych ładunkach uwzględnione będą wielkości obciążenia 

wynikające ze stosowania w gospodarstwach domowych środków piorących. 

Jako kolejne, znaczące źródło azotu i fosforu ogólnego w rejonie RZGW Gliwice 

wymienia się rozproszoną kanalizację deszczową. Według danych z lat 2010-2013 

ładunek azotu ogólnego pochodzący z rozproszonej kanalizacji deszczowej wyniósł od 

2,8 t/rok dla Czadeczki do 914 t/rok w rejonie Małej Wisły oraz 78-0,2 t/rok w 

przypadku fosforu ogólnego. Proponuje się badania jakości (przynajmniej dwa razy do 

roku) i ilości oczyszczonych wód opadowych wprowadzonych do wybranych jednolitych 

części wód. Obszar monitoringu powinien być dobrany na podstawie rozkładu ładunków 

zanieczyszczeń substancji biogennych w rejonach wybranych, zbilansowanych zlewni.  

Duży procent ładunku azotu i fosforu ogólnego przypada również na rolnictwo. W celu 

zestawienia tych wartości dla poszczególnych gmin należy posłużyć się danymi 

statystycznymi GUS oraz klimatycznymi, przy zastosowaniu bilansującego programu 

komputerowego zalecanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w 

Puławach. W transporcie ładunków fosforu do wód uwzględniać należy również ich udział 

w spływie powierzchniowym i w odpływach drenarskich.  

Jako główne źródła zanieczyszczenia fosforem i azotem ogólnym w rejonie RZGW 

Gliwice wymienia się właśnie rolnictwo oraz niekontrolowane zrzuty ścieków 
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komunalnych. W ramach monitoringu wymienionych substancji biogennych proponuje 

się jednoczesną kontrolę wspomnianych źródeł z określeniem współczynników udziału 

ładunków fosforu i azotu. W tym celu należy: 

− wyznaczyć zlewnie dla scalonych części wód, a w nich obszary administrowane 

przez gminy,  

− w zlewni scalonej części wód należy dokonać selekcji z warstwy numerycznej 

pokrycia terenu Polski „Corine Land Cover” terenów rolnych oraz stref 

zurbanizowanych (pozostałe obszary nie będą brane pod uwagę),  

− określić udział ludności oraz turystów nie obsługiwanych przez oczyszczalnie na 

podstawie informacji z Banku Danych Regionalnych GUS,  

− obliczyć ładunek fosforu i azotu odpływającego ze zlewni zawartej w powierzchni 

gminy ze źródeł komunalnych niekontrolowanych i rolniczych, 

− określić sumaryczne ładunki fosforu i azotu w zlewni scalonej części wód 

odpływających ze źródeł komunalnych niekontrolowanych i rolniczych,  

− określić współczynniki udziału Prolicze/Pkomunalne oraz Nrolicze/Nkomunalne, które będą 

charakteryzować skalę wpływu rolnictwa i gospodarki komunalnej ze źródeł 

niekontrolowanych,  

− opracować listę scalonych części wód z podaniem dla nich ładunków fosforu i 

azotu ogólnego pochodzenia rolniczego oraz gospodarki komunalnej ze źródeł 

niekontrolowanych, ze współczynnikami udziału. 

W monitoringu fosforu i azotu ogólnego należy kłaść nacisk również na zmiany 

zachodzące w zbiornikach zaporowych, szczególnie tych rekultywowanych, 

przeznaczonych do celów rekreacyjnych (w tym kąpieliskowych) oraz wrażliwych na 

eutrofizację. Obecność biogenów powinna być badana szczególnie w okresie zakwitów 

oraz w czasie korzystania z kąpielisk przez ludzi. 

Przed przystąpieniem do określenia szczegółowych zasad prowadzenia monitoringu 

należałoby przeanalizować dotychczasowe dane oraz określić ich zmienność. Dla 

wybranych przekrojów, szczególnie w punktach przekroczeń fosforu ogólnego byłoby 

wykonanie analiz orto- i polifosforanów. Pozwoliłoby to na bliższe określenie źródeł 

fosforu w wodach. Z kolei dla przekroczeń azotu ogólnego wskazuje się na poszerzenie 

analizy o azotany(III) i (V) oraz amoniak. 
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2.6.1.   Presje 

W przypadku prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych pod kątem zawartości 

w wodach powierzchniowych związków azotu i fosforu problem presji należy do 

skomplikowanych. Warto odnieść się do modelu zaprezentowanego przez Behrendta 

oraz wykorzystywanego w Polsce przez Kowalkowskiego i współpracowników. 

Zgodnie z prezentowanymi przez cytowanych autorów danymi zawartość azotu i 

fosforu w wodach powierzchniowych uzależniona jest od ładunku tych związków, 

będącego rezultatem depozycji atmosferycznej, zrzutów wód drenażowych, spływu 

powierzchniowego z użytków rolnych, ładunku pochodzącego z erozji, spływu z 

obszarów zurbanizowanych i punktowych zrzutów ścieków komunalnych, 

przemysłowych oraz z produkcji rolnej. Dodatkowo w wyniku zachodzących w 

wodach procesów dochodzi do retencji związków tych pierwiastków w korytach rzek. 

Tak znaczna ilość czynników sprawia, że tylko część danych można uzyskać w 

wyniku bezpośrednich pomiarów ilości i jakości wód lub ścieków, część musi być 

szacowana. Dodatkowo w warunkach polskich przyjęto założenie, że dane o presjach 

będą pozyskiwane w ramach innych systemów lub obowiązków wykonywanych z 

mocy prawa przez inne organa administracji lub podmioty gospodarcze ( np. 

administratorzy oczyszczalni ścieków, przedsiębiorcy, itp.). 

Analizując to zagadnienie, biorąc pod uwagę ilość niezbędnych danych oraz ich 

wiarygodność należy przyjąć założenie, że celowe do określenia presji będzie 

wykorzystanie modelu zaproponowanego przez Behrendta, gdzie praktycznie 

wszystkie wartości można określić na podstawie odpowiednich wielkości 

uśrednionych, przyjętych na podstawie danych pochodzących z literatury, zaś wyniki 

monitoringu poszczególnych komponentów wykorzystywane są jako dane służące do 

kalibracji lub weryfikacji przyjętych założeń.  Możliwe jest także wykorzystanie części 

danych (punktowe źródła zanieczyszczeń, jakość wód deszczowych, drenażowych, 

itp.) jako danych wyjściowych do modelowania, tak jak to zrobiono w ramach 

niniejszego popracowania.  

Uwzględnienie wszystkich elementów wpływających na zawartość związków 

biogennych w wodach powierzchniowych daje możliwość określenia procentowego 

udziału poszczególnych źródeł zanieczyszczeń, a w rezultacie opracowania 

odpowiedniego programu działań, którego elementem będzie redukcja emisji 

związków azotu i fosforu. Przedstawione uwagi prowadzą do wniosku, że badania 

monitoringowe w zakresie presji mogą być ograniczone do minimum i należy je 
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prowadzić w takim stopniu, aby pozwalały ona na weryfikację danych i kalibrację 

modelu.       

Analizując zagadnienie presji wachlarz podejmowanych działań zmierzających do 

ograniczenia emisji może być stosunkowo szeroki obok typowo inwestycyjnych 

(budowa oczyszczalni ścieków komunalnych, przemysłowych oraz z przemysłu rolno 

– spożywczego, budowa urządzeń małej retencji, przerzuty ścieków), możliwe jest 

zastosowanie działań organizacyjnych i prawnych (racjonalizacja nawożenia użytków 

rolnych nawozami naturalnymi i sztucznymi, zmiany w sposobie prowadzenia prac 

polowych, wycofanie z użycia proszków zawierających fosforany, nakaz budowy 

oczyszczalni o RLM <2000 z podwyższonym usuwaniem związków biogennych w 

zlewniach zbiorników zaporowych, itp.).  

 

2.6.2. Stan  

Celem prac związanych z ograniczeniem zawartości azotu i fosforu w wodach 

powierzchniowych jest zmniejszenie zrzutu ładunku tych pierwiastków do Bałtyku, 

związane z podpisanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi, ograniczenie 

procesu eutrofizacji wód w zbiornikach zaporowych oraz spełnienie wymagań 

niektórych obowiązujących dyrektyw UE (ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa 

azotanowa, dyrektywa dotycząca jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych 

do spożycia przez ludzi, dyrektywa ptasia, dyrektywa o ochronie wód przeznaczonych 

do hodowli ryb, itp). Przyjęcie takich założeń sprawia, że monitoring można podzielić 

na badania związane z wodami płynącymi oraz badania w obrębie zbiorników 

zaporowych.   

 

2.6.3. Monitoring wód płyn ących 

Biorąc pod uwagę te cele trudno uznać za celowe prowadzenie monitoringu związków 

azotu i fosforu dla wszystkich jcwp. Uzyskanie tak znacznej ilości wyników sprawia, 

że stają się one nieczytelne, zaś ich interpretacja utrudniona. Wydaje się, że 

bezwzględnie należy prowadzić badania w punktach zlokalizowanych na wlocie do 

zbiorników zaporowych, w przekrojach ujściowych wybranych rzek, w rzekach 

głównych. Na obszarze RZGW Gliwice, w zależności od rangi punktu w niektórych 

ciekach - przekroje na Wiśle, ujście Pszczynki, Gostyni i Przemszy (Dorzecze Wisły), 

przekroje na Odrze, ujście Olzy, Kłodnicy (Dorzecze Odry), przekrój zlokalizowany 

powyżej zbiornika zaporowego (Goczałkowice)  badania należy prowadzić corocznie. 
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Pozwoli to na określenie kierunku zmian stężeń w  regionie. Drugą grupę stanowić 

będą wybrane przekroje na pozostałych ciekach. Proponuje się, aby były to przekroje 

zamykające scalone części wód powierzchniowych oraz wloty do znaczących 

zbiorników zaporowych (Przeczyce, Kuźnica Warężyńska, Dzierżno Duże) badania w 

tych przekrojach powinny być prowadzone co 3 lata. 

Próby wody do analiz powinny być pobierane przez cały rok z częstotliwością 1 raz w 

miesiącu (za wyjątkiem okresu zalodzenia), co powinno pozwolić na określenie 

sezonowości zmian stężeń. W zakresie związków azotu i fosforu analizy powinny 

obejmować -  azot organiczny, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, fosfor 

ogólny, ortofosforany i polifosforany. 

 

2.6.4.   Monitoring zbiorników zaporowych 

Podstawę prawną monitoringu stanowią wydane w 2011 roku rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości substancji priorytetowych oraz 

. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych  a także rozporządzenie. w 

sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

W oparciu  art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

przedstawił program Państwowego Monitoringu Środowiska obejmujących zadania 

wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb  

wynikających z polityki ekologicznej państwa.  

W Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2012-2015 ustalono, że 

monitoring  zbiorników zaporowych realizowany będzie w ramach operacyjnego 

(rzeki, w tym zbiorniki zaporowe, jeziora oraz wody przejściowe i przybrzeżne), 

badawczego 

oraz dla wszystkich kategorii wód - monitoringu obszarów chronionych. Monitoring 

obszarów chronionych będzie prowadzony w JCW znajdujących się na obszarach: 

− wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, 

− zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, 

− przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, 
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− wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 

− położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, 

których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych. 

Potrzeby monitoringu  zbiorników zaporowych położonych na terenie  RZGW w 

Gliwicach w większości pokrywają się z zakresem monitoringu badawczego. Celowa 

wydaje się propozycja rozszerzenia zakresu oznaczanych wskaźników o chlorofil ”a”, 

temperaturę wody, pH oraz azot Kjeldahla, również wykonywanych 12 razy w ciągi.  

Rzetelne określenia procesów zachodzących w zbiorniku  możliwe będzie w 

przypadku  oznaczenia wskaźników charakteryzujących warunki 

tlenowe, zanieczyszczenia organiczne oraz  warunki biogenne zarówno w 

przypowierzchniowej jak i przydennej warstwie wody.  

Niezbędne wydaje się również uzupełnienie danych monitoringu zbiorników 

zaporowych o wykonanie analogicznych oznaczeń w cieku dopływającym do 

zbiornika.  

 

2.6.5.   Monitoring działań podejmowanych w celu redukcji biogenów z charakterystyki 

społeczno-gospodarczej regionu 

Sposób prowadzenia monitoringu oraz ocena efektywności podejmowanych działań 

zależy od charakteru działania. Działania ze względu na możliwość bezpośredniego 

(określonego w sposób ilościowy lub w skali jakościowej) przełożenia na redukcję 

stężenia fosforu oraz spodziewanego czasu reakcji środowiska można 

przyporządkować do następujących grup: 

− Szybka reakcja środowiska z przełożeniem ilościowym (zredukowany ładunek) - 

działania związane ze zrzutami punktowymi 

− Wolna reakcja środowiska z przełożeniem ilościowym - działania związane z 

zanieczyszczeniami obszarowymi (ograniczenie nawożenia, uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w gminach) 

− Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia ilościowego oraz 

określenia czasu reakcji środowiska np. działania edukacyjne i informacyjne, 

działania o charakterze ogólno środowiskowym (zmiana sposobu 

zagospodarowania, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska).  
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Źródłem zanieczyszczeń fosforem może być gospodarka komunalna, przemysł, 

rolnictwo i działalność jednostek bezpośrednio zaangażowanych w te sektory (gmina, 

zakład przemysłowy) powinna przede wszystkim podlegać monitorowaniu. 

Równocześnie działania na rzecz redukcji fosforu mogą prowadzić jednostki 

kontrolujące (WIOŚ), prowadzące działania edukacyjno-informacyjne (ODR) lub 

wdrażające ogólno krajowe programy środowiskowe (ARiMR).  Monitorowanie 

stopnia wdrożenia działań prowadzonych przez jednostki realizujące działania i ocena 

ich efektywności  może polegać na ankietyzacji, gdyż mogą pojawić się problemy z 

określeniem podstaw prawnych  zmuszających jednostki do systematycznej 

sprawozdawczości.  

Wskaźniki efektywności działania mogą mieć charakter ilościowy lub jakościowy. Dla 

działań inwestycyjnych związanych z punktowymi źródłami zanieczyszczeń (np. 

modernizacja lub  budowa oczyszczalni z uwzględnieniem usuwania biogenów, 

wprowadzenie BAT) możliwe jest po zakończeniu inwestycji  określenie 

rzeczywistego zredukowanego ładunku fosforu. Taki wskaźnik jest optymalny gdyż 

przekłada się w sposób szybki i bezpośredni  na efekt ekologiczny w postaci spadku 

stężenia w cieku. Można również zastosować wskaźniki pomocnicze w postaci np. 

RLM objętych inwestycją. W przypadku źródeł punktowych  prowadzone są również 

działania kontrolne (WIOŚ) i dla tych działań można zastosować wskaźniki: liczba 

skontrolowanych podmiotów w stosunku do planu, liczba podmiotów, w których  

wystąpiły nieprawidłowości w stosunku do ogólnej liczby podmiotów 

kontrolowanych. W przypadku zanieczyszczeń obszarowych związanych z 

rolnictwem, gospodarką ściekową w gminie  trudno jest określić wielkość 

zredukowanego ładunku fosforu, dlatego też można posługiwać się wskaźnikami 

pośrednimi takimi jak: 

− Liczba gospodarstw rolnych objęta serwisem doradczym w stosunku do 

przewidywanej 

− Powierzchnia obszarów rolniczych objęta serwisem doradczym w stosunku do 

przewidywanej 

− Powierzchnia (km2) użytków rolnych objętych działaniami zmierzającymi do 

ograniczenia zanieczyszczenia związkami biogennymi 

− Liczba gospodarstw rolnych objęta dopłatami z programu rolnośrodowiskowego w 

stosunku do ogólnej liczy gospodarstw 
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− Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków w stosunku do liczby obiektów nie 

podłączonych do kanalizacji zbiorczej 

− Liczba skontrolowanych właścicieli zbiorników wybieralnych pod kątem 

regularnego wywozu zanieczyszczeń w stosunku do liczby obiektów nie 

podłączonych do kanalizacji zbiorczej 

− Liczba stwierdzonych w wyniku kontroli właścicieli zbiorników wybieralnych 

nieprawidłowości w stosunku do liczby obiektów kontrolowanych. 

− Liczba mieszkańców objętych nowo wybudowanym systemem kanalizacyjnym w 

stosunku do planowanej 

W związku z trudnością w ocenie efektywności działań, zwłaszcza w stosunku do 

źródeł obszarowych koniecznym może być  przeprowadzenie dodatkowych badań 

monitoringowych stanu środowiska wodnego. Badania mogą objąć stan wód 

podziemnych w obszarach użytkowanych rolniczo oraz w obszarach zamieszkałych 

nie skanalizowanych. Monitoring może również objąć odcieki z drenażu lub rowów 

melioracyjnych. 

W działaniach tych powinny być możliwie szeroko wykorzystane rozwiązania i 

kierunki działań ujęte w „Kodeksie dobrej praktyki rolniczej”. 

 

2.7.   Określenie sposobu dokumentacji realizacji programu 

Podstawą właściwej dokumentacji jest opracowanie w pierwszej kolejności, zakresu 

rzeczowego programu prac  wraz z listą wszystkich działań przypisanych do danej 

jednostki (np. działań realizowanych przez daną gminę w zakresie gospodarki 

ściekowej związanych ze źródłami punktowymi i obszarowymi) i terminem ich 

realizacji. Jednostka realizująca powinna być poinformowana o programie prac a zakres 

rzeczowy oraz wszelkie zobowiązania organizacyjne i finansowe wykraczające poza 

obowiązujące ramy prawne ściśle uzgodnione i zaakceptowane przez zainteresowanych. 

Ważne w tym układzie jest odpowiednie umocowanie prawne programu, tak aby 

jednostki realizujące były zobligowane do odpowiedniej sprawozdawczości 

sporządzanej ściśle na potrzeby programu na formularzach opracowanych w ramach 

programu. W przeciwnym wypadku raportowanie będzie miało charakter dobrowolny 

(np. ankiety) a zakres otrzymanych danych i informacji będzie zależał od 

standardowych procedur obowiązujących w danej jednostce, co nie zawsze będzie się 

pokrywało z potrzebami sprawozdawczości dla programu. Ustalenie na wstępie 
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realizacji programu przedstawionych powyżej zasad jest warunkiem dobrego przepływu 

informacji oraz sprawnego sporządzenia raportu zbiorczego.  

W pierwszej kolejności i z największą częstotliwością (np. co 6 miesięcy) raportowaniu 

powinien podlegać status wdrożenia działania oceniany za pomocą wskaźnika 

jakościowego (tak/nie): 

Dla działań nie inwestycyjnych 

− Nie rozpoczęte  

− W trakcie – działanie się rozpoczęło i postępuje  

− Ukończone  

Dla działań inwestycyjnych  

− Nie rozpoczęte – nie rozpoczęto procedur administracyjnych i technicznych 

− W trakcie planowania – procedury administracyjne rozpoczęte, ale nie zakończone 

− W trakcie budowy – budowa rozpoczęta nie zakończona 

− Ukończone – budowa zakończona, może być w fazie rozruchu 

Dla działań nie rozpoczętych i dla działań będących w trakcie realizacji których 

realizacja jest istotnie opóźniona wskazanym jest wyjaśnienie przyczyn opóźnień i 

przeszkód w realizacji. Taki system pozwoli na szybką ocenę stopnia zawansowania i 

zdiagnozowania przyczyn opóźnień.  

Z mniejszą częstotliwością np. co 2 lata powinien być wprowadzony obowiązek 

raportowania wyników podjętych i realizowanych prac w formie wskaźników 

ilościowych pozwalających na ocenę stopnia zawansowania oraz efektywności 

przyjętych działań. Struktura formularzy raportowych może być zbliżona do struktury 

zalecanej przez KE do raportowania wyników z postępu realizacji działań zapisanych w 

programie gospodarowania wodami.  

Poniżej przedstawiono przykładowe formularze: 
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Formularz skierowany do ARiMR 

Tabela wypełniana w układzie gmin 

Nazwa gminy    

Kod TERYT    

Powierzchnia w ha użytków rolnych objęta dopłatami z Programu rolnośrodowiskowego w 
okresie sprawozdawczym    

Źródła finansowania działania ze środków UE w okresie 
sprawozdawczym   

nazwa funduszu   

kwota w tys. zł   

Koszty realizacji działania w okresie sprawozdawczym w tys. zł    

Uwagi i komentarze    

Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania    

 

Formularz skierowany do gminy 

Nazwa (lokalizacja) oczyszczalni: 
 

Wartość parametru RLM dla oczyszczalni ścieków z 
podwyższonym usuwaniem biogenów (budowa nowej) w 
podanych etapach realizacji  

nie rozpoczęto budowy  

w trakcie planowania  

w trakcie budowy  

zostało zrealizowane   

Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku RRRR [tak/nie]    

Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania (opis do 2000 znaków)    

Źródła finansowania działania ze środków UE w okresie 
sprawozdawczym   

nazwa funduszu   

kwota w tys. zł   

Koszty realizacji działania w okresie sprawozdawczym w tys. zł    

Uwagi i komentarze    

Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania    
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2.8. Sformułowanie szczegółowych wymagań i ograniczeń w korzystaniu z wód 

koniecznych do wprowadzenia w warunkach korzystania z wód wraz 

z  uzasadnieniem 

Zlewnie rzek na obszarze działania RZGW Gliwice charakteryzują się najbardziej 

złożonymi uwarunkowaniami naturalnymi i antropogenicznymi na obszarze kraju, 

a   często uwarunkowania te wymieniane są jako jedne z najtrudniejszych na obszarze 

Europy. 

Z uwarunkowań rzutujących na poziom złożoności gospodarowania wodą na tym 

obszarze należy między innymi wymienić bardzo wysoki poziom zurbanizowania 

i  zagospodarowania powierzchni, w tym powierzchni terenów usytuowanych w pobliżu 

koryt rzek i cieków oraz na powierzchniach stanowiących ich zlewnie. Podkreślić 

należy, że rozwój procesów urbanizacyjnych i gospodarczych na tym obszarze, 

a  zwłaszcza rozwój przemysłu wydobywczego datowany jest od wielu wieków, 

a  oficjalne informacje o umiejętności wydobywania i przetwarzania rud metali 

datowane są od XI i XII wieku. 

Zasobność bogactw naturalnych na obszarze zlewni rzek na terenie RZGW Gliwice 

miała i ma istotny wpływ na rozwój przemysłu, a zwłaszcza wodochłonnego przemysłu 

ciężkiego i przetwórczego mającego wpływ na jakość wód i środowiska. 

Te uwarunkowania pogłębiane są usytuowaniem zlewni rzek RZGW Gliwice na 

wododziale Wisły i Odry położonym na obszarze intensywnej eksploatacji górnictwa, 

a  zwłaszcza górnictwa podziemnego, powodującego powierzchniowe odkształcenia 

w  tych zlewniach.  Celowo przedstawiono ten rys historyczny, aby podkreślić, że 

uwarunkowania i  problemy gospodarowania wodą w kraju potęgowane są na obszarze 

działania RZGW Gliwice.  Z tych problemów i uwarunkowań gospodarowania wodą 

należy przede wszystkim wymienić brak rozwiązań prawnych, organizacyjnych i 

ekonomiczno-fiskalnych dostosowanych do wymagań unijnej polityki wodnej oraz brak 

rozwiązań uwzględniających wysokie wymagania stawiane przed między innymi 

RZGW w  zakresie skutecznego gospodarowania wodą na obszarze zlewni. 

Unia Europejska określając cel osiągnięcia wymaganego stanu wód do 2015 roku 

położyła szczególny nacisk na podjęcie i wdrożenie przez Państwa Członkowskie (PC) 

rozwiązań w zakresie  „Koordynacji uzgodnień administracyjnych w obszarach 

dorzeczy” (art. 3 RDW), w tym „PC zapewniają odpowiednie uzgodnienia 

administracyjne, w tym określenie właściwej władzy, w celu stosowania zasad 
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niniejszej dyrektywy w każdym obszarze dorzecza leżącym na ich terytorium” (art. 3 

ust. 2 RDW). 

Aby w/w „właściwa władza” była zdolna do wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej 

(RDW) na obszarze dorzeczy leżącym na jej obszarze, Unia Europejska określiła 

szczegółowo „Program środków działania” ujęty w art. 11 RDW. 

Artykuł ten zawiera szczegółowe wskazania w zakresie wdrożenia rozwiązań prawnych, 

organizacyjnych i ekonomicznych stanowiących, obok w/w art. 3 RDW, skuteczne 

narzędzie wdrażania unijnej polityki wodnej przez „właściwą władzę”, w tym 

konkretnym przypadku przez RZGW Gliwice na obszarze jego działania. 

W artykule tym określono środki „podstawowe” i środki „dodatkowe”. 

Przykładowo, „3. „Środki podstawowe” są minimalnymi wymogami do spełnienia 

i  składają się z: 

a) środków wymaganych dla wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego 

ochrony wód, w tym działań wymaganych w ramach prawodawstwa określonego 

w  art. 10 i części A załącznika VI;  

b) środków uznanych za odpowiednie do celów art. 9;  

c) środków dla wspierania skutecznego i zrównoważonego wykorzystania wody 

w  celu uniknięcia narażenia celów określonych w art. 4;  

d) środków dla spełnienia wymogów art. 7, włączając środki dla zabezpieczenia 

jakości wody w celu zredukowania poziomu uzdatniania wymaganego dla produkcji 

wody do spożycia;  

e) kontroli poboru powierzchniowych i podziemnych wód słodkich i piętrzenia 

słodkich wód powierzchniowych, w tym prowadzenia rejestru lub rejestrów poboru 

wody i obowiązku uprzedniego uzyskania zezwolenia na pobór lub piętrzenie wód. 

Kontrole te są systematycznie poddawane przeglądowi i w miarę potrzeby 

uaktualniane. Państwa Członkowskie mogą zwolnić z tych kontroli dla poboru lub 

piętrzenia, które nie mają znaczącego wpływu na stan wód;  

f) kontroli, obejmujących wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia na sztuczne 

zasilanie lub uzupełnienie części wód podziemnych. Woda może być pobrana 

z  każdych wód powierzchniowych lub podziemnych, pod warunkiem że 

wykorzystanie tego źródła nie naraża osiągnięcia celów środowiskowych, 

ustalonych dla tego źródła lub zasilanej lub uzupełnianej części wód podziemnych. 

Kontrole te są okresowo przeglądane i w miarę potrzeby uaktualniane;  
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g) wymogu uzyskania uprzedniej regulacji, takiej jak zakaz wprowadzania 

zanieczyszczeń do wody dla zrzutów ze źródeł punktowych mogących spowodować 

zanieczyszczenie lub uprzedniego zezwolenia lub rejestracji opartej na ogólnie 

wiążących zasadach, ustanawiającego kontrole emisji dla danych zanieczyszczeń, 

uwzględniając kontrole zgodnie z art. 10 i 16. Kontrole te są okresowo przeglądane i 

w miarę potrzeby uaktualniane; 

h) środków zapobiegających lub kontrolujących wprowadzenie zanieczyszczeń, dla 

rozproszonych źródeł mogących spowodować zanieczyszczenie. Kontrole mogą 

przyjmować formę wymogu uzyskania uprzedniej regulacji, takiej jak zakaz 

wprowadzania zanieczyszczeń do wody, uprzedniego zezwolenia lub rejestracji 

opartej na ogólnie wiążących zasadach, gdzie taki wymóg nie jest inaczej 

przewidziany przez prawodawstwo wspólnotowe. Kontrole te są okresowo 

przeglądane i w miarę potrzeby uaktualniane”. 

Te przykładowe rozwiązania upoważniające władzę do zarządzania wodą na obszarze 

dorzecza powinny być pilnie wdrożone, a RZGW wyposażone w odpowiednie 

upoważnienia stosowne do stawianych przed nimi zadań. 

Dotyczy to zwłaszcza RZGW Gliwice, działającego w w/w szczególnych 

uwarunkowaniach. 

„Sformułowanie szczegółowych wymagań i ograniczeń w korzystaniu z wód” na 

terenie działań RZGW Gliwice to nic innego jak wdrożenie jasno sprecyzowanych 

rozwiązań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych wymienionych w w/w art. 11 

RDW pozwalających RZGW realizować unijną politykę wodną i zadania określone w 

dyrektywach unijnych. W warunkach RZGW Gliwice wymagane jest jednak przede 

wszystkim podkreślenie ważności i znaczenia powołania tej organizacji do 

rozwiązywania problemów gospodarki wodnej na tym szczególnie trudnym oraz 

wysoce zurbanizowanym i uprzemysłowionym obszarze kraju. Tylko na tym obszarze 

zlewni występują zjawiska nie mające  odpowiedników w  kraju, jak np. koryto rzeki 

ponad częścią obszaru jej zlewni, jak ma to miejsce w  przypadku Szarlejki. Przykładów 

tych można mnożyć, a wiele z nich powodowane są między innymi obniżeniem terenu 

o 50-70 m i więcej. 

Doświadczenia z obszarami zlewni na terenie działania RZGW Gliwice i kwalifikacje 

specjalistów realizujących zadania na tym obszarze powinny być wykorzystane przy 

formułowaniu potrzebnych rozwiązań stanowiących wdrożenie art. 11 RDW „Program 

środków działania”. 
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MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
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