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1. Podstawa realizacji pracy 

Podstawą realizacji pracy jest umowa  nr ZO-02/EP-176/2013 zawarta w dniu 2 
lipca 2013 roku pomiędzy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu a firmą „Pectore-Eco” Sp. z o.o. z Gliwic. 
 

2. Określenie sposobu realizacji pracy. 

2.1. Uwarunkowania prawne oraz podstawowe założenia. 
 

Konieczność realizacji pracy wynika z  art. 113 ust. 3 pkt. 1a) Prawa wodnego, 
zgodnie z którym: 
„3. Opracowując dokumentacje planistyczne, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się, 
sporządzane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla 
poszczególnych regionów wodnych:  
(…) 
1a) wykazy wielkości emisji i stężeń:  

a) substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na pod-stawie 
art. 38d ust. 4,  
b) innych substancji, niż wskazane w lit. a, powodujących zanieczyszczenie – dla 
których zostały określone środowiskowe normy jakości” 

Jednocześnie stanowi wypełnienie zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej.  
Wykaz substancji priorytetowych został określony w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w 
dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. z 2011 r. nr 254 poz.1528), a środowiskowe normy 
jakości określa 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. 2011 nr 257 poz. 
1545). 
Głównym celem realizacji pracy jest zidentyfikowanie tych substancji, wskazanie źródeł 
ich emisji do środowiska oraz określenie obszarów gdzie ich występowanie jest 
największe i gdzie mogą przyczynić się do wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia celów 
środowiskowych. 
 
Podstawą metodyczną realizacji pracy są: 

− „Projekt wytycznych technicznych dotyczących przygotowania wykazu emisji, 
zrzutów substancji priorytetowych i niebezpiecznych substancji priorytetowych” 
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opracowany w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania RDW (wersja 10.3 
26/10/2011),  

− „Opracowanie raportu Przewodnik do opracowania wykazu wielkości emisji i 
stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały 
określone środowiskowe normy jakości” Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych, Katowice, wrzesień 2012. 

 
Emisje substancji priorytetowych w krajach członkowskich są regulowane przede 
wszystkim wyżej wymienionymi dyrektywami – czyli Ramową Dyrektywą Wodną oraz 
dyrektywą EQS. Istnieje również szereg aktów regulujących stosowanie poszczególnych 
substancji.  

Wśród umów międzynarodowych regulujących problem substancji 
priorytetowych na szczególną uwagę zasługuje Konwencje Sztokholmska. 

 
Konwencja Sztokholmska. 

Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych 
została uchwalona 22 maja 2001 roku, a weszła w życie 17 maja 2004 roku. Celem 
Konwencji Sztokholmskiej jest ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez 
ograniczenie zanieczyszczenia trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO). 
Konwencja określa odpowiednie substancje oraz zasady dotyczące produkcji, importu 
i eksportu tych substancji. Niezamierzona produkcja tych substancji ma różne źródła, 
takie jak spalanie w gospodarstwach domowych lub spalarniach odpadów. Są to związki 
toksyczne, a jednocześnie trwałe i wykazujące zdolność bioakumulacji. 

Postanowienia Konwencji Sztokholmskiej na obszarze UE wprowadza 
rozporządzenie nr 850/2004 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych 
i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG. 
 
 

2.2. Sposób realizacji kluczowych elementów pracy. 
 

Inwentaryzacja danych. 

Dane dotyczące występowania substancji priorytetowych w wodach 
powierzchniowych pochodzą z Państwowego Monitoringu Środowiska. Jest to 
praktycznie jedyne dostępne źródło informacji,  tak więc nie przewidywano 
konieczności dodatkowego pozyskiwania danych. 

Znacznie większy problem stanowiło pozyskanie danych na temat emisji 
substancji. Przyjęto, że podstawą będą dane z Krajowego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń, pozyskane od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
oraz dane z urzędów marszałkowskich z rejestru opłat za korzystanie ze środowiska.  
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Istotnym źródłem informacji na temat punktowych źródeł zanieczyszczeń było również 
opracowania wykonane w latach wcześniejszych: 

- „Identyfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń wymagających pozwoleń 
zintegrowanych wg dyrektywy IPPC”, PPHU GEPOL Sp. z o.o., Poznań, 2008 r. 

- „Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej ilości 
odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizacja na mapach dla potrzeb warunków 
korzystania z wód regionów wodnych”, LEMTECH Konsulting sp. z o.o., Kraków, 
grudzień 2010 r. 

- „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu 
tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionach wodnych: 
Środkowej Odry, Metuje, Orlicy, Izery, Łaby i Ostrożnicy”, RZGW we Wrocławiu, 
Wrocław 2012 r. 

 
Uzupełnieniem tych informacji, zgodnie z „Przewodnikiem…” są informacje 

pochodzące z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych. Należy sobie zdawać 
sprawę, iż są to informacje stanowiące jedynie pewne teoretyczne odniesienie w 
stosunku do rzeczywistych wyników. 

Dane dotyczące monitoringu oraz emisji substancji zostały gromadzone w 
arkuszach xls. Zakres pól w tych arkuszach jest zgodny z zakresem kart charakterystyk 
wymaganym „Przewodnikiem...” oraz dodatkowo obejmuje informacje na temat zlewni 
bilansowej oraz scalonej części wód. Dodatkowo zostało utworzone makro, 
umożliwiające automatyczne wygenerowanie karty charakterystyk dla wybranego 
punktu pomiarowo-kontrolnego lub punktowego źródła zanieczyszczeń. Na potrzeby 
niniejszej pracy zostały wygenerowane i załączone do opracowania karty 
charakterystyk dla wszystkich punktów pomiarowo-kontrolnych oraz punktowych 
źródeł zanieczyszczeń. Rozwiązanie to umożliwia wygenerowanie dowolnej, nowej 
karty charakterystyk w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w istniejącej, 
bądź dodania nowego punktu monitoringu/punktu zrzutu. 

 

Obliczenie obciążenia rzecznego. 

„Przewodnik…” zaleca, zgodnie z podręcznikiem Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej 
Dyrektywy Wodnej „Projekt wytycznych technicznych dotyczących przygotowania 
wykazu emisji i zrzutów substancji priorytetowych i niebezpiecznych substancji 
priorytetowych. Wersja 10.3.”  obliczenie obciążenia rzecznego zgodnie ze wzorem: 
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Ly -  obciążenie roczne (t / rok) 

Qd  - średnia arytmetyczna przepływu dobowego (m3/s) 

Qmeas  - średnia arytmetyczna wszystkich przepływów dobowych z pomiarem 

stężenia (m3/s) 

Ci  - stężenie (mg / l) 

Qi  - pomiar przepływu dobowego (m3/ s) 

Uf  -  współczynnik korekcyjny dla innej stacji monitorowania lokalizacji 

przepływu i jakości  

wody 

n -  liczba danych z pomiarów w okresie objętym badaniem. 
 

Autorzy odwołują się tutaj do wytycznych “OSPAR  Guidelines for Harmonised 
Quantification and Reporting Procedures for Nutrients (HARP-NUT). Guideline 7: 
Quantification and reporting of the monitored riverine load of nitrogen and phosphorus, 
including flow normalisation procedures.”  

 

Zgodnie z niniejszymi wytycznymi, roczny ładunek należy szacować według wzoru: 

 
 
gdzie: 

Ci  - stężenie substancji w próbce  i 
Qi  - przepływ w chwili poboru próbki i 
Qśr  - średni przepływ dla okresu poboru prób  
n  - liczba prób pobrana w okresie badania 
 

W przypadku braku wystarczających danych dla zastosowania powyższej formuły, 
wytyczne zalecają stosowanie wzoru uproszczonego: 
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Niestety obie formuły wymagają znajomości wielkości przepływu w chwilach 
poboru prób, jednakże w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce, 
podczas poboru prób do badań, nie jest mierzony przepływ.  

W związku z powyższym na potrzeby niniejszej pracy należałoby powyższy wzór jeszcze 
uprościć. Biorąc pod uwagę zakres istniejących danych, możliwe do zastosowania są 3 
rodzaje uproszczenia: 

- zastąpienie przepływu chwilowego przepływem średnim dobowym; 
- zastąpienie przepływu chwilowego przepływem średnim rocznym; 
- zastąpienie przepływu chwilowego przepływem  średnim z wielolecia. 

W niniejszej pracy zdecydowano się na zastosowanie uproszczenia polegającego na 
zastąpieniu przepływu chwilowego przepływem średnim rocznym.  

 
 

co po uproszczeniu daje: 

L = cśr·Qśr 

 

Qśr  -  średni roczny przepływ w punkcie pomiaru stężenia 

Cśr – średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów  stężeń w roku. 

 

Wykorzystanie przepływów dobowych wcale nie gwarantuje większego stopnia 
dokładności obliczeń. Większość rzek w analizowanym obszarze cechuje znaczna 
dynamika zmienności przepływów – wezbrania są gwałtowne i wielkość przepływu 
może zmienić się z dnia na dzień o kilkaset procent.  Dlatego też przepływ chwilowy w 
momencie poboru prób może znacząco różnić się od przepływu dobowego. 

W przypadku braku możliwości pozyskania przepływów średnich rocznych, 
można będzie zastosować uproszczenie, polegające na wykorzystaniu przepływu 
średniego z wielolecia, zgodnie z wzorem: 

L = cśr·SSQ 

Spowoduje to jednak wygenerowanie błędu, wynikającego z uśrednienia 
przepływów w latach mokrych i w latach suchych, co może wpłynąć na kolejny błąd w 
obliczeniu ładunków substancji w poszczególnych latach. 

Wielkości przepływów w punktach poboru prób została obliczona metodą interpolacji. 
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2.3. Identyfikacja pozostałych źródeł zanieczyszczeń. 
 

W przypadku gdy wykonane analizy wykazały, że ładunek danego 
zanieczyszczenia w wodach (obciążenie rzeczne) znacząco przekracza ładunek 
wprowadzany ze źródeł punktowych, konieczne było zidentyfikowanie pozostałych ich 
źródeł. Jest to trudne zadanie, gdyż w praktyce nie jest możliwe dokładne obliczenie 
bądź pomierzenie wielkości emisji pochodzących z innych źródeł niż punktowe, 
wielkości te mogą być jedynie oszacowane.  

W związku z powyższym pierwszym krokiem było pozyskanie jak najszerszych 
informacji na temat potencjalnych źródeł danego zanieczyszczenia. Po uzyskaniu takich 
informacji przeanalizowana została realna możliwość ich wpływu na obecność 
substancji w wodach.  

Przewidywane źródła informacji to: 

1) Ankietyzacja JST oraz WIOŚ.  

W założeniu miało to być podstawowe źródło informacji na temat wszelkich 
nieudokumentowanych źródeł zanieczyszczeń. JST oraz WIOŚ często posiadają 
informacje na temat m.in. historycznych zrzutów ścieków, niezabezpieczonych 
składowisk odpadów i in. Przyczyny braku możliwości wykorzystania tych 
informacji opisano w dalszej części opracowania. 

2) Wyniki monitoringu osadów dennych. 

Wyniki badań osadów dennych mogą w pewnych przypadkach dostarczyć 
informacji na temat substancji odprowadzanych w przeszłości. Ponadto 
zanieczyszczenie wód może być wynikiem wtórnego uwalniania się substancji z 
osadów, a nie bezpośredniego zrzutu do wód. 

3) Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych. Depozycja atmosferyczna. 

Monitoring opadów atmosferycznych prowadzony jest  w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Analizowane są tutaj jednak tylko metale ciężkie: ołów, 
kadm i nikiel.  
Ponadto, w ramach europejskiego programu EMEP – European Monitoring and 
Evaluation Programme, wyznaczana jest depozycja atmosferyczna przy pomocy 
modelu matematycznego. Dane takie mogą być również jedynie informacją 
pomocniczą, szczególnie ze względu na niewielką rozdzielczość dostępnych 
danych. Niemniej jednak w pewnych przypadkach mogą pomóc wyjaśnić 
pochodzenie substancji znajdującej się w wodach.  
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3. Charakterystyka regionów wodnych  

3.1.  Charakterystyka regionu wodnego Środkowej Odry 
 

3.1.1. Położenie geograficzne 

Region Wodny Środkowej Odry, którego powierzchnia zajmuje około 39 300 km², 
położony jest w południowo – zachodniej części kraju, a swoim obszarem obejmuje pięć 
województw: dolnośląskie – 100%, opolskie – 79,7%, lubuskie – 53%, wielkopolskie – 
12,7% i śląskie – 7,6%. 

Region Wodny Środkowej Odry, zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym 
Polski (Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 1998 r.), położony jest 
w obrębie 5 podprowincji: Pojezierza Południowobałtyckie, Niziny Sasko – Łużyckie, 
Niziny Środkowopolskie, Sudety i Przedgórze Sudeckie, Wyżyna Śląsko – Krakowska, 
oraz 16 makroregionów: Nizina Śląska, Wyżyna Śląska, Wyżyna Woźnicko–Wieluńska, 
Przedgórze Sudeckie, Sudety Wschodnie, Sudety Środkowe, Sudety Zachodnie, Pogórze 
Zachodniosudeckie, Nizina Śląsko – Łużycka, Wał Trzebnicki, Obniżenie Milicko-
Głogowskie, Wzniesienia Zielonogórskie, Nizina Południowowielkopolska, Pojezierze 
Leszczyński, Pradolina Warciańsko – Odrzańska oraz Pojezierze Lubuskie. 

3.1.2. Klimat. 

Warunki klimatyczne regionu wodnego Środkowej Odry, poza terenami górskimi, 
są do siebie bardzo zbliżone. Obszar ten znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego 
przejściowego i jest jednym z najcieplejszych klimatów w kraju, z bardzo krótkim 
okresem zimy i wczesnym pojawianiem się wiosny. Przyczyną tak korzystnych 
warunków klimatycznych jest istnienie na południowym – zachodzie naturalnej bariery 
górskiej, jaką są Sudety. Przy dominujących na tym obszarze wiatrach zachodnich 
i południowo – zachodnich maleje wilgotność, spada zachmurzenie, a w związku z tym 
wzrasta temperatura powietrza. Dopiero pojawienie się rzadziej występujących wiatrów 
północno – wschodnich powoduje wzrost opadów i ilości burz. 

Średnia roczna temperatura powietrza waha się od 8,5ºC na Nizinie Śląsko – 
Łużyckiej do 8,7ºC na nizinie Śląskiej i jest najwyższa w całej Polsce. Średnia roczna 
suma opadów kształtuje się od około 450 mm do 600 mm. Na omawianym obszarze 
występuje równie najdłuższy w Polsce okres wegetacyjny, który trwa od 220 do 230 dni 
w roku. 

Zupełnie inne warunki klimatyczne panują na terenach górskich. W najwyższym 
pasmie Sudetów – Karkonoszach wydzielono pięć pięter klimatycznych, gdzie średnia 
roczna suma opadów waha się od 700 mm do 800 mm w piętrze najniższym do nawet 
1150 mm w piętrze najwyższym. Podobne zróżnicowanie dotyczy średniej rocznej 
temperatury powietrza, od 7ºC w piętrze najniższym do 0,1ºC w najwyższych partiach 
gór (Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 1998 r.).     
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3.1.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. 

Region Wodny Środkowej Odry położony jest w obrębie kilku dużych jednostek 
geologiczno – strukturalnych, są to: Sudety na południowym – zachodzie, blok 
przedsudecki i monoklina przedsudecka w części centralnej oraz region śląsko – 
krakowski w części wschodniej.   

W obrębie Sudetów wyróżnić można dwie duże struktury depresyjne: 
synoklinoriumpółnocnosudeckie i synoklinoriumśródsudeckie – wraz z rowem Nysy 
Kłodzkiej, które wypełnione są osadami od karbonu po kredę. Blok przedsudecki, jako 
najstarsza jednostka geologiczno – strukturalna, zbudowany jest ze skał proterozoiku i 
paleozoiku. Monoklina przedsudecka, zbudowana ze skał permsko – mezozoicznych, 
oddzielona jest do bloku przedsudeckiego uskokami Środkowej Odry. Z monokilną 
przedsudecką od wschodu łączy się region śląsko – krakowski. Wszystkie trzy jednostki 
pokryte są kompleksem kenozoicznych osadów paleogenu i  neogenu.  

Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym (Nowicki, Sadurski, 2007) region 
wodny Środkowej Odry dzieli się na trzy subregiony o różnych warunkach 
hydrogeologicznych, są to:   

- subregion Sudetów, 
- subregion Środkowej Odry południowy, 
- subregion Środkowej Odry północny. 
 

Subregion Sudetów swoim zasięgiem obejmuje pasma górskie oraz przedgórze 
Sudetów. Ze względu na specyficzne warunki hydrogeologiczne najlepiej dostępnym 
i najbardziej wykorzystywanym piętrem wodonośnym jest piętro czwartorzędowe, 
występujące w dolinach większych rzek, dolinach kopalnych i na obszarach 
wysoczyznowych. Eksploatowane jest również piętro neogeńskie, występujące gównie 
w zachodniej części subregionu. Ponadto wykorzystywane są także zasoby piętra 
wodonośnego kredowego, które występuje w nieckach północno i śródsudeckiej oraz 
w Rowie Nysy Kłodzkiej w skałach krystalicznych pięter starszego paleozoiku 
i prekambru. 

W subregionie środkowej Odry południowym wyróżnia się piętra wodonośne: 
czwartorzędowe, neogeńskie, kredowe i triasowe. Główny użytkowy poziom wodonośny 
tworzy piętro czwartorzędowe w północnej części subregionu, są to zbiorniki dolinne, 
doliny kopalne, sandry i poziomy międzyglinowe. Noegeńskie piętro wodonośne o dużej 
zasobności występuje na terenie bloku przedsudeckiego i są to głównie piaski i żwiry. 
Piętro kredowe powiązane jest z kredą opolską, natomiast osady triasowe to głównie 
pstry piaskowiec.   

W subregionie środkowej Odry północnym wyróżnia się pietra wodonośne: 
czwartorzędowe, neogeńsko – paleogeńskie i jurajskie. Swoim zasięgiem obejmuje on 
część Ziemi Lubuskiej i Niziny Wielkopolskiej, na północ od Wzgórz Trzebienickich. 
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Czwartorzędowe piętro wodonośne to poziom wód gruntowych, występujący głównie w 
osadach piaszczysto – żwirowych, rzecznych i wodnolodowcowych oraz dwa poziomy 
wgłębne – międzyglinowe, dolny i górny, które występują głównie w piaskach i żwirach 
występujących w glinach morenowych. Neogeńsko – paleogeńskie piętro wodonośne 
występuje w obrębie osadów ilasto – mułowcowych, piaszczysto – piaskowcowych, 
które są izolowane kompleksem iłów poznańskich o bardzo słabej przepuszczalności. 
Jurajski poziom wodonośny ma jedynie znaczenie lokalne.  

Na obszarze regionu wodnego Środkowej Odry wstępuje  w całości lub w części 
38 głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), z których 24 obejmuje utwory 
czwartorzędowe. (źródło: PGW dla Dorzecza Odry) 

 

3.1.4. Hydrografia. 

Środkowy odcinek rzeki Odry, będący główny ciekiem regionu wodnego 
Środkowej Odry, ma długość około 430 km i płynąc w kierunku północno – zachodnim 
rozpoczyna się u ujścia rzeki Kłodnicy, a kończy u ujścia Nysy Łużyckiej. Całkowita 
długość sieci rzecznej zlewni Środkowej Odry to 22042 km. 

Największe prawobrzeżne dopływy Środkowej Odry to: Barycz (136,2 km), Mała 
Panew (129,1 km), Widawa (109 km), Stobrawa (80,3 km), Krzycki Rów (74,3 km), 
Obrzyca (49 km), natomiast lewobrzeżne to: Bóbr (278,3 km), Nysa Łużycka (246,1 km), 
Nysa Kłodzka (188,8 km), Bystrzyca (101,5 km), Oława (99 km), Kaczawa (86 km),  
Ślęza (84,1 km), Osobłoga (69,8 km).Zgodnie z Mapą Podziału Hydrograficznego Polski 
(2010) w regionie wodnym znajdują się 33 jeziora o powierzchni powyżej 50 ha, 
największe z nich to: jezioro Sławskie (830 ha), jezioro Niesłysz (470 ha), jezioro 
Dominickie (330 ha km²) i jezioro Wieleńskie-Trzytoniowe (209 ha) i jezioro Przemęt 
(208 ha). 

Na obszarze regionu wodnego znajduje się 19 sztucznych zbiorników wodnych o 
powierzchni powyżej 50 ha (MPHP 2010), z których największe to: Nysa (1916 ha), 
Turawa (1786 ha), Otmuchów (1716 ha), Mietków (837 ha) i Topola (369 ha). 
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Mapa nr 1. Zlewnie bilansowe regionu wodnego Środkowej Odry (źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych otrzymanych od Zamawiającego) 

W obrębie zlewni bilansowych 11 największych rzek regionu wodnego, , 
przedstawionych na Mapie 1, wydzielone zostały mniejsze jednostki bilansowe jakimi są 
scalone części wód powierzchniowych (SCWP), których na terenie regionu wodnego 
Środkowej Odry jest 126, w tym 75 zlewni źródliskowych i 51 różnicowych. 

3.1.5. Obszary chronione przyrodniczo. 

Na terenie regionu wodnego Środkowej Odry występuje wiele unikatowych 
miejsc i obiektów przyrodniczych, które są objęte ochroną prawną na mocy ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 
zm.), są to: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody oraz obszary sieci 
Natura 2000, o których informacje są przekazywane do Unii Europejskiej. 

 W granicach regionu wodnego Środkowej Odry znajdują się dwa parki narodowe, 
oba zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, są to: Karkonoski Park 
Narodowy (55,81 km²) – utworzony w 1959r. oraz Park Narodowy Gór Stołowych 
(63,35 km²) – utworzony w 1993r. Otuliny obu parków narodowych zajmują łączną 
powierzchnię ok. 230 km².  

Parków krajobrazowych położonych w całości w granicach regionu wodnego 
Środkowej Odry jest 16, większość zlokalizowana jest na terenie województwa 
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dolnośląskiego. Oprócz tego 4 parki krajobrazowe położone są w granicach regionu 
wodnego jedynie częściowo. Najstarszym z nich jest utworzony w 1981 r. Książański 
Park Krajobrazowy. 

 Rezerwaty przyrody zlokalizowane na obszarze regionu wodnego Środkowej 
Odry zajmują powierzchnię ok. 95 km².  

 Ustanowione na mocy dyrektyw unijnych obszary Natura 2000 to obszary 
specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). 
W regionie wodnym Środkowej Odry obszary specjalnej ochrony ptaków zajmują łączną 
powierzchnię około 4033 km² (10,3 % powierzchni regionu wodnego Środkowej Odry) 
w ilości: 13 w całości położonych w granicach regionu wodnego i 4 częściowo 
położonych w granicach regionu wodnego. Specjalnych obszarów ochrony siedlisk jest 
143 i zajmują powierzchnię około 4666 km² co stanowi 11,9 % powierzchni regionu 
wodnego Środkowej Odry (presje 2012).    

3.1.6. Użytkowanie terenu 

Na obszarze regionu wodnego Środkowej Odry w użytkowaniu terenu (Mapa 2) 
przeważają grunty orne, których procentowy udział w ogólnej powierzchni regionu 
wynosi 60,7%. Grunty orne występują głównie w dolinach rzek w centralnej i 
południowo – wschodniej części regionu. Lasy, zajmujące 34,2% powierzchni regionu, 
pokrywają głównie tereny wyżynne, a największe ich kompleksy występują w północno 
– zachodniej części regionu. Obszary zantropogenizowane, stanowiące 4,1 % 
powierzchni regionu, to głównie tereny dużych aglomeracji miejskich, z których 
największe to: Wrocław (630,5 tys. mieszkańców), Opole (122,5 tys. mieszkańców), 
Zielona Góra (119,1 tys. mieszkańców), Legnica (103,1 tys. mieszkańców) i Jelenia Góra 
(82,8 tys. mieszkańców). Pozostały obszar regionu wodnego Środkowej Odry zajmują 
strefy podmokłe (0,14%) i tereny wodne (0,9%). (źródło: CORINE Land Cover, GUS) 
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Mapa nr 2. Użytkowanie terenu regionu wodnego Środkowej Odry (źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych CLC) 

3.1.7. Charakterystyka społeczno – ekonomiczna i gospodarcza.  

 
Zgodnie z danymi statystycznymi GUS z 2008 r. region wodny Środkowej Odry 

zamieszkiwało 4,9 mln mieszkańców, a średnia gęstość zaludnienia wynosiła około 
125 osób/ km².  

Największy procent ludności regionu wodnego – około 60% (2,9 mln) stanowią 
mieszkańcy województwa dolnośląskiego, które w całości położone jest w granicach 
regionu wodnego. Średnia gęstość zaludnienia wynosi tu 146 osób/km². Największe 
miasta województwa stanowią największe skupiska ludności w województwie, są to: 
Wrocław – 630,5 tys. i Legnica – 103,1 tys. mieszkańców, w których gęstość zaludnienia 
wynosi kolejno 2156 i 1829 osób/km². Mieszkańcy województwa opolskiego stanowią 
17,5% ludności regionu wodnego (0,8 mln), a średnia gęstość zaludnienia wynosi tu ok. 
108 osób/km². Największym miastem jest Opole – 122,5 tys. mieszkańców, w którym 
gęstość zaludnienia wynosi 1268 osób/km². Około 12% ludności regionu wodnego (0,6 
mln) stanowią mieszkańcy województwa lubuskiego. Średnia gęstość zaludnienia 
wynosi tu ok. 73 osób/km². Zielona Góra z 119,1 tys. mieszkańców jest największym 
skupiskiem ludności, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 2043 osób/km². Mieszkańcy 
województwa wielkopolskiego stanowią 9% ludności regionu wodnego (0,4 mln). 
Średnia gęstość zaludnienia wynosi tu 116 osób/km². Największym skupiskiem ludności 
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jest miasto Leszno – 64,7 tys. mieszkańców, w którym gęstość zaludnienia wynosi 2031 
osób/km².  

Pozostałe 3% ludności regionu wodnego stanowią mieszkańcy województwa 
śląskiego. Średnia gęstość zaludnienia jest tu bardzo wysoka i wynosi średnio 375 
osób/km². (źródło: GUS)  

Poziom rozwoju gospodarczego na obszarze regionu wodnego Środkowej Odry 
jest ściśle związany z występowaniem bogatych zasobów surowców mineralnych 
głównie w centralnej części regionu, na terenie województwa dolnośląskiego. 
Największe znaczenie mają tu, jedyne w Polsce, złoża rud miedzi i srebra oraz 
udokumentowane złoża węgla brunatnego i gazu ziemnego. W związku z powyższym 
najbardziej rozwijającymi się gałęziami gospodarki w regionie są hutnictwo i przemysł 
metalurgiczny oraz przemysł mineralny. Największym zakładem przemysłowym 
prowadzącym podziemną eksploatacje rud miedzi jest KGHM Polska Miedź S.A. 
w Lubinie, działająca w trzech zakładach górniczych: Lubin, Rudna oraz Polkowice-
Sieroszowice na terenie Legnicko – Głogowskiego Okręgu. Kolejnym dużym zakładem 
przemysłowym jest Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów”, prowadząca odkrywkową 
eksploatację węgla brunatnego na terenie tzw. „Worka Turoszowskiego”. Ponadto 
w regionie wodnym wyróżnić można wrocławski okręg przemysłowy, w którym 
najbardziej rozwinięte gałęzie przemysłu to: maszynowo – metalowy, środków 
transportu, spożywczy, elektroniczny, metalowy, odzieżowy i chemiczny. Inne duże 
zakłady przemysłowe w regionie to: „Volkswagen Motor Polska” Sp. z o.o. 
w Polkowicach, PGE Elektrownia Turów S.A., „Volvo Polska” Sp. z o.o. czy zakłady 
przemysłu chemicznego, tj. PCC Rokita S.A., Rokita – Agro S.A., Vita Polymers Poland Sp. 
z o.o. itd. 

W południowo – wschodniej części regionu wodnego, na terenie województwa 
opolskiego, dominuje przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną. Inne dobrze rozwinięte gałęzie przemysłu to przemysł 
spożywczy, energetyczny, chemiczny, mineralny, maszynowy, metalowy, meblarski oraz 
budowlany. Największe zakłady przemysłowe tego regionu to: Nutrica w Opolu, Zott 
Polska w Opolu, Cukry Nyskie w Nysie, Górażdże Cement w Choruli, PV Prefabet w 
Kluczborku, Huta Małapanew w Ozimku, Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem. 

 Zasobna w surowce mineralne jest również północno – wschodnia część regionu 
wodnego Środkowej Odry, na terenie województwa lubuskiego. Występują tam m.in. 
złoża węgla brunatnego, ropy i gazu ziemnego, rudy miedzi, torfu, kredy jeziornej, soli 
kamiennej i potasowej, a także surowców ilastych i piasków. Dwie pierwsze kopaliny 
występują przede wszystkim we wschodniej i północno-wschodniej części 
województwa. Południowa część województwa to także obszar zasobny w surowce 
o przeznaczeniu budowlanym, tj. piaski, żwiry i gliny, których największe ilości 
występują w  dolinie rzeki Bóbr. Do bogactw naturalnych tej części regionu zaliczyć 
można także drewno, a przemysł drzewny najbardziej dynamicznie rozwija się 
w okolicach Żar i Żagania. Głównym ośrodkiem miejskim i przemysłowym jest Zielona 
Góra gdzie najważniejsze gałęzie przemysłu to przemysł: drzewny, metalowy i 
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informatyczny, a największe zakłady to: Steinpol – fabryka mebli, Tabor Szynowy Opole 
S.A.- Zakład i ADB Global oraz Kronopol Sp. z o.o. - fabryka płyt wiórowych w Żarach. 

 Niewielka część regionu wodnego, położona na terenie województwa 
wielkopolskiego, charakteryzuje się dużą zasobnością w złoża gazu ziemnego, które 
występują głównie na terenie gmin Sośno i Odolanów w powiecie ostrowskim (Bogdaj – 
Uciechów) oraz w gminie Śmigiel w powiecie kościańskim (Brońsko).  Inne znaczące 
surowce tej części regionu wodnego to: surowce ilaste ceramiki budowlanej, piasek, 
torfy oraz lokalnie ropa naftowa. Ważnym ośrodkiem miejskim jest Leszno, w którym 
dominującymi branżami są handel i naprawy oraz budownictwo i przetwórstwo 
przemysłowe. Największe zakłady przemysłowe to: LOB S.A.- Produkcja zabezpieczeń, 
okuć budowlanych i meblowych, Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. zo.o. i Akwakit – Brasco 
S.A. – Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego. 

Obszar regionu wodnego Środkowej Odry swoim zasięgiem obejmuje jedynie 
dwa powiaty województwa śląskiego: tarnogórski i lubliniecki. Południowa część 
powiatu tarnogórski, z miastem Tarnowskie Góry, jest najlepiej rozwinięta przemysłowo 
i technologiczne, co jest związane z bliskim sąsiedztwem aglomeracji górnośląskiej. 
Podstawowe gałęzie przemysłu to przemysł: maszynowy, elektromaszynowy, metalowy 
i odzieżowy. Większe zakłady na terenie powiatu to m.in: Fabryka Maszyn i Urządzeń 
TAGOR S.A. w Tarnowskich Górach, Zakłady Tworzyw Sztucznych "Nitroerg" S.A.- 
Krupski Młyn. Powiat lubliniecki to głównie rolnictwo, jednak w Lublińcu znajduje się 
duży zakład produkcji wykładzin Lentex S.A. Ta część regionu jest również atrakcyjna 
pod kątem turystyki i rekreacji, najsłynniejsze zabytki techniki  w Tarnowskich Górach 
to Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych i Sztolnia „Czarnego Pstrąga. 

Region Wodny Środkowej Odry jest zróżnicowany pod kątem warunków do 
prowadzenia działalności rolniczej. Obszary rolnicze dominują na Nizinie Śląskiej, co 
związane jest z występującymi tam glebami dobrej jakości i sprzyjającym klimatem. 
Główne uprawy regionu, w części położonej na terenie województwa dolnośląskiego, to: 
pszenica, rzepak, buraki cukrowe i ziemniaki. Wśród zwierząt hodowlanych 
najpopularniejsze są: bydło, trzoda chlewna, drób i ryby. Wraz z rolnictwem na obszarze 
województwa rozwija się przemysł spożywczy: młyny, cukrownie, gorzelnie, 
mleczarnie, zakłady przetwórstwa mięsnego i owocowo – warzywnego. 

Część regionu wodnego położona na terenie województwa opolskiego przoduje 
w skali kraju pod względem plonów zbóż, rzepaku i rzepiku oraz buraków, a także pod 
względem przeciętnego rocznego udoju mleka. Tereny rolne obejmują południową 
i zachodnią część województwa z ośrodkami w Nysie i Brzegu. 

W przypadku województwa lubuskiego jedną ze specjalizacji regionalnych 
związanych z rolnictwem jest hodowla zwierząt. Na czołowe miejsce wysunęła się 
zwłaszcza produkcja drobiarska.     

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się niekorzystnymi dla rolnictwa 
warunkami klimatyczno – glebowymi. Do powiatów, w których udział gleb 
marginalnych wynosi ponad 50% w ogólnej powierzchni gruntów ornych, należą m.in.: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konurbacja_g%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ska�
http://www.tagor.com.pl/�
http://www.tagor.com.pl/�
http://www.tagor.com.pl/�
http://www.nitroerg.pl/�
http://www.nitroerg.pl/�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowa_Kopalnia_Rud_Srebrono%C5%9Bnych�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztolnia�
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ostrowski, ostrzeszowski i wolsztyński. W strukturze upraw dominują zboża, a w 
następnej kolejności rośliny przemysłowe, w tym rzepak i buraki cukrowe. Dobrze 
rozwinięty jest także rynek owoców i warzyw. 90% gospodarstw województwa zajmuje 
się produkcją zwierzęcą: bydła, trzody chlewnej i drobiu.  

Konsekwencją wysokiego poziom rozwoju gospodarczego regionu jest 
niekorzystny wpływ poszczególnych gałęzi przemysłu na środowisko wodne. 
Przykładem może być odwadnianie kopalń, które prowadzi do zmian warunków 
wodnych, zubożenia zasobów użytkowych wód podziemnych, tworzenia się lejów 
depresyjnych oraz zrzutów zanieczyszczonych wód kopalnianych do wód 
powierzchniowych. Charakterystyczne dla regionu wodnego Środkowej Odry wysoko 
rozwinięte gałęzie przemysłu, tj. hutnictwo, przemysł metalurgiczny lub przemysł 
mineralny dodatkowo obciążają środowisko wodne poprzez emisję metali ciężkich 
zarówno do wód powierzchniowych jak i podziemnych. 

Ponadto niektóre gałęzie gospodarki, w tym także rolnictwo mogą być źródłem 
emisji substancji priorytetowych do środowiska wodnego. Dane dotyczące stosowania 
substancji priorytetowych przez zakłady przemysłowe na terenie regionu wodnego 
Środkowej Odry zostały zebrane przy okazji realizacji dwóch prac wykonanych na 
zlecenie RZGW we Wrocławiu: „Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń 
z określeniem rzeczywistej ilości odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizacją na 
mapach dla potrzeb warunków korzystania z wód regionów wodnych” z 2010 r. oraz 
„Identyfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń  wymagających  pozwoleń 
zintegrowanych wg dyrektywy IPPC”.  

W pierwszej wymienionej powyżej pracy spośród 98 zidentyfikowanych zrzutów 
ścieków z zakładów przemysłowych w 13 stwierdzono obecność substancji 
priorytetowych, tj. kadm, nikiel, ołów i rtęć. Były to głównie zakłady hutnicze 
i przetwórstwa metali oraz produkujące energię elektryczną i ciepło. 

W drugim opracowaniu spośród 485 przeanalizowanych zakładów posiadających 
instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej 
działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości, 105 były to zakłady odprowadzające w 
ściekach substancje priorytetowe takie jak: kadm, nikiel, ołów czy rtęć. W większości 
były to zakłady związane z przemysłem hutniczym i metalurgicznym, następnie zakłady 
prowadzące gospodarkę odpadami oraz przemysł chemiczny. 

 

3.1.8. Charakterystyka części wód powierzchniowych i podziemnych wraz 
z oceną stanu. 

Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje jednolitą część wód powierzchniowych jako 
”oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, 
strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas 
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wód przybrzeżnych”. W ramach wykonywanych na mocy art. 5 i załącznika nr II RDW 
charakterystyk obszarów dorzeczy, wody powierzchniowe w Polsce zostały 
zakwalifikowane do określonych typów wód zgodnie z systemem A oraz zaliczone do 
jednej z kategorii jednolitych część wód. 

W regionie wodnym Środkowej Odry wydzielono 684 jednolite części wód rzek 
oraz 24 jednolite części wód jezior. Najwięcej JCWP rzek wydzielonych w regionie 
wodnym została zakwalifikowana jako typ 17 – Potok nizinny piaszczysty (ok. 300 
JCWP) oraz typ 4 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – 
zachodni (ok. 100 JCWP). Natomiast JCWP jezior zakwalifikowane zostały do 3 typów: 
3a –  Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane, 3b 
– Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane i 5a 
– Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane. 

Według oceny stanu jednolitych części wód płynących za lata 2010 – 2012 
(GIOŚ), w której zastosowano procedurę przenoszenia wyników ocen stanu wód dla 
nieopomiarowanych JCWP w oparciu o wyniki opomiarowanych JCWP na podstawie 
obligatoryjnych i fakultatywnych cech  podobieństwa, badaniami objętych zostało 285 
JCWP rzek regionu wodnego Środkowej Odry. Dla pozostałych JCWP ocena została 
przeniesiona z podobnych monitorowanych JCWP.  

Stan ekologiczny bardzo dobry odnotowano w 6 JCWP (2,1% badanych JCWP). Są 
to najczęściej rzeki położone w wyższych partiach Sudetów, których zlewnie 
pozbawione są znaczących presji antropogenicznych, są to: Bystrzyca Dusznicka od 
źródła do Kamiennego Potoku, Budzówka od źródła do Jadkowej, górny bieg Łomnicy 
i Jedlicy oraz Leśnica i Dubielski Potok. Stan dobry i powyżej dobrego określono dla 161 
JCWP (23,6%), gdzie przeważają rzeki płynące przez obszary górskie. Największą grupę 
stanowią JCWP, dla których stan określono jako umiarkowany – 381 JCWP (55,8%), 
gdzie dla wielu JCWP na ocenę wpłynął parametr biologiczny lub też niespełnienie 
wymogów dla obszarów chronionych. Stan słaby wystąpił w 85 JCWP (12,4%), 
natomiast stan zły w 50 JCWP (7,3%), głównie na rzekach mniejszych, będących 
odbiornikiem ścieków komunalnych. 

Stan ekologiczny monitorowanych zbiorników zaporowych (Nysa, Otmuchów, 
Kozielno, Topola) został określony jako umiarkowany. 

W ramach oceny stanu jezior za 2011r. (GIOŚ) stan ekologiczny określono dla 12 
JCWP jezior w regionie wodnym Środkowej Odry. Jedynie stan jeziora Tarnowskie Duże 
(Tarnowskie Wielkie) został uznany za dobry. Stan 7 jezior uznano za umiarkowany. 
Stan słaby odnotowano w 2 JCWP jezior, a w 2 kolejnych odnotowano stan zły. 

W ramach oceny stanu wód prowadzony jest również monitoring substancji 
szczególnie szkodliwych, o których mowa jest w Ramowej Dyrektywie Wodnej, a ich 
wykaz znajduje się w Załączniku II Dyrektywy 2008/105/WE w sprawie 
środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (Załącznik X RDW). Dla 
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potrzeb oceny stanu chemicznego w punktach monitoringu diagnostycznego w 2011 r. 
oznaczono stężenia 37 substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń 
wykonanych przez laboratoria WIOŚ z wymaganą częstotliwością 12 oznaczeń w roku. 
Dodatkowo w ocenie uwzględniono wyniki badań 8 substancji priorytetowych (zlecone 
firmie zewnętrznej przez GIOŚ) z częstotliwością 4 razy w roku (C10-13-chloroalkanów, 
chlorfenwinfosu, chloropiryfosu, ftalanu, nonylofenolu, oktylofenolu, związków 
trybutylocyny i trifuraliny). Z uwagi na to, że poszczególne elementy oceny stanu 
chemicznego oznaczane były z różną częstotliwością, a niektóre z nich nie zostały 
uwzględnione w ocenie ze względu na zbyt wysoką granicę oznaczalności, cała ocena 
stanu chemicznego charakteryzuje się niskim poziomem ufności. 

Zgodnie z danymi z oceny stanu jednolitych części wód płynących za lata 2010 – 
2012 (GIOŚ) stan chemiczny 317 JCWP rzek w regionie wodnym Środkowej Odry został 
określony jako poniżej stanu dobrego, z czego 57 JCWP ze względu na przekroczone 
stężenia średnioroczne, a 260 JCWP ze względu na przekroczone stężenia średnioroczne 
i maksymalne. Zły stan chemiczny niektórych JCWP został określony na podstawie 
przekroczeń wartości granicznych niektórych substancji priorytetowych.  

Najwięcej przekroczeń stężeń średniorocznych stwierdzono dla 
Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu – 27 JCWP, z których dla 8 dokonano 
dziedziczenia oceny stanu chemicznego z 2011 r. Najwyższe stężenia odnotowano dla 
Jcwp Kaczawa od Czarnej Wody do Odry. 

Przekroczenia dla kadmu stwierdzono w 6 JCWP dla stężeń średniorocznych 
i maksymalnych, a w 1 JCWP tylko dla stężeń średniorocznych. Dla dwóch z nich 
dokonano dziedziczenia oceny stanu chemicznego z 2011 r. Najwyższe stężenia 
odnotowano dla JCWP Stoła od źródła do Kanara. 

Wartości graniczne stężeń średniorocznych i maksymalnych dla rtęci 
stwierdzono w 2 JCWP, są to: Obrzański Kanał Południowy i Młynówka Kaszczorska z 
jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgińsko. 

Dla JCWP Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau stwierdzono 
przekroczenia stężeń średniorocznych związków tributylocyny, a dla JCWP Prudnik od 
Złotego Potoku do Osobłogi przekroczenia stężeń średniorocznych Benzo(b)fluorantenu 
i Benzo(K)fluorantenu. 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną dokonano również podziału na jednolite 
części wód podziemnych, które wg definicji z RDW oznaczają „określoną objętość wód 
podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 
wodonośnych”. W regionie wodnym Środkowej Odry wydzielonych zostało 21 JCWPd, 
które w całości znajdują się w granicach regionu wodnego Środkowej Odry oraz 2 
położone w granicach regionu wodnego jedynie częściowo (nr 107 i 125). Największą 
powierzchnię zajmuje JCWPd nr 109 – około 4260 km², a najmniejsza to JCWPd nr 139 – 
około 24 km². 
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Zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód podziemnych wykonaną przez GIOŚ 
w 2011 r. stan JCWPd nr: 78, 92, 96 i 126 określono jako słaby, z których JCWPd nr 92 i 
126 ze względu na zły stan chemiczny, a JCWPd nr 78 i 96 ze względu na stan ilościowy. 
Stan pozostałych JCWPd został określony jako dobry. 

 
Charakterystyka pozostałych regionów wodnych na obszarze działania RZGW 
Wrocław. 

 Poza regionem wodnym Środkowej Odry na obszarze działania RZGW Wrocław 
znajduje się  5 innych regionów wodnych (Mapa nr 3). Cztery z nich należą do dorzecza 
rzeki Łaby, które na terenie Polski zajmuje powierzchnię 240 km², są to regiony wodne: 
Izery, Łaby i Ostrożnicy, Matuje i Orlicy. Ostatni z nich – region wodny Morawy należy 
do, zajmującego powierzchnię około 1 km² na terenie Polski, dorzecza Dunaju. Są to 
niewielkie regiony wodne, w których użytkowaniu przeważają lasy oraz grunty orne 
(Mapa 4), a ich szczegółową charakterystykę przedstawiono poniżej. 
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Mapa nr 3. Pozostałe regiony wodne na obszarze RZGW Wrocław (źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych otrzymanych od Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mapa nr 4. Użytkowanie terenu pozostałych regionów wodnych na obszarze RZGW 
Wrocław (źródło: opracowanie własne na podstawie danych CLC) 
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3.2. Region Wodny Izery 

3.2.1. Położenie geograficzne. 

Region wodny Izery zajmuje powierzchnię około 47 km² i administracyjnie 
położony jest w granicach województwa dolnośląskiego, w części południowej 
powiatów jeleniogórskiego i lwóweckiego oraz gminy Mirsk w powiecie lwóweckim  w 
14,5% (25 km²) i gminy Szklarska Poręba w powiecie jeleniogórskim w 29,5% (22,4 
km²). 

Region Wodny Izery, zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski 
(Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 1998 r.), położony jest 
w obrębie podprowincji Sudety i Przedgórze Sudeckie, makroregionu Sudetów 
Zachodnich i południowo – zachodniej części mezoregionu Gór Izerskich. Jako 
najbardziej wysunięta na wschód część Sudetów od wschodu i południa sąsiaduje z 
Karkonoszami i Kotliną Jeleniogórską, a od północy z Pogórzem Izerskim. Większa część 
Gór Izerskich znajduje się na terytorium Czech. 

3.2.2. Klimat 

Ze względu na położenie geograficzne klimat regionu wodnego Izery 
charakteryzuje się typowo górskimi warunkami. Wiejące najczęściej w regionie wiatry 
zachodnie i północno – zachodnie, związane z ekspozycją Gór Izerskich, niosą wilgotne i 
ciepłe masy powietrza śródziemnomorskiego i atlantyckiego powodujące gwałtowną 
zmienność warunków pogodowych. Długi okres utrzymywania się pokrywy śnieżnej (50 
– 60dni) i czas trwania zimy, a co za tym idzie późno pojawiająca się, chłodna wiosna 
mają wpływ na długość trwania okresu wegetacyjnego w regionie, który trwa tu jedynie 
do 180 dni. Średnia temperatura powietrza zróżnicowana jest w zależności od 
wysokości nad poziomem morza, od 4,5ºC w najwyższych partiach gór, przez 5,5 – 6ºC 
na wysokości od 600 do 800 m n.p.m., po 6,5ºC w najniższym piętrze Gór Izerskich, na 
wysokości od 450 do 600 m n.p.m. Średnie temperatury lipca mieszczą się w granicach 
15°C – 17°C, a stycznia od -4°C do -6°C. Suma opadów w Górach Izerskich wynosi 1200 
mm, a na Hali Izerskiej nawet 1500 mm.  

3.2.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. 

Góry Izerskie zbudowane są z granitoidów batolitu izersko – karkonoskiego z 
osłoną skał metamorficznych. W zmetamorfizowanych utworach występują żyły kwarcu 
i półszlachetne minerały ozdobne (Kondracki, 1998). Góry jedynie w kilku miejscach 
przekraczają wysokość 1100 m n.p.m. 

Na obszarze regionu wodnego Izery występuje piętro wodonośne 
czwartorzędowe – pokrywowe oraz paleozoiczno – proterozoiczne. W holoceńskich 
osadach rzecznych i torfach poziom zwierciadła wód podziemnych jest zmienny (0 – 2 
m) i uzależniony od ilości opadów atmosferycznych. Wody ze względu na niewielki 
zasięg i małą miąższość osadów nie mają znaczenia użytkowego. W żwirach i piaskach 
plejstocenu wodny podziemne zalegają na głębokości od 2 do 5 m i charakteryzuje je 
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ograniczony zasięg, duże wahania poziomu zwierciadła wody i zmienna wydajność. 
W czwartorzędowych glinach deluwialnych z rumoszem skalnym wody podziemne 
występują na głębokości od 0 do 3 m, a w piaskach i żwirach zwietrzelinowych na 
głębokości od 0 do 6 m. Ze względu na fakt, iż prawie na całym obszarze występują 
zwietrzeliny granitowe o niskiej przepuszczalności i odsączalności, stopień 
wodoprzepuszczalności zależy od ich uziarnienia i zwięzłości. Skutkuje to tym, że 
w czasie dużych opadów zasoby wodne są duże, a w okresie bezdeszczowym ulegają 
wyczerpaniu. W związku z powyższym wody do celów użytkowych mogą być 
pozyskiwane jedynie drogą głębokiego drenażu. Opisana powyżej warstwa tworzy jeden 
główny zbiornik wód podziemnych. 

Wody podziemne starszego paleozoiku występują w pokrywach 
zwietrzelinowych, systemach spękań i strefach tektonicznych, a studnie charakteryzują 
się zwykle niską wydajnością (od 0,7 do 67 m³/h, zwykle od 2 do 5 m³/h). Dlatego 
bardziej efektywne są ujęcia drenażowe i ujęcia źródeł, które dostarczają większe ilości 
i lepsze jakościowo wody. W regionie wodnym Izery wyróżniono rejon 
wodnogospodarczy – Łaba.  

3.2.4. Hydrografia. 

Główna rzeka regionu wodnego Izery – Izera ma długość 7 km. Rzeka swój 
początek bierze na południowym stoku Stogu Izerskiego na wysokości 1066 m n.p.m. 
Izera w górnym biegu płynie w kierunku południowo – zachodnim, a przy granicy 
polsko – czeskiej zmienia kierunek na południowo – wschodni płynąc meandrami 
wzdłuż granicy. Lewostronne dopływy Izery to zaczynając od źródeł rzeki: Tracznik, 
Łącznik, Jagnięcy Potok, Kobyła i Kamionek.  Najdłuższym z nich jest Jagnięcy Potok, 
którego długość wynosi 5,5 km. Drugą, większą rzek regionu wodnego jest Melnica, 
której jedynie źródłowy odcinek znajduje się na terenie Polski, gdyż w dalszym biegu 
rzeka płynie na południe, przekracza granicę polsko – czeską i płynie dalej w kierunku 
Harrachowa. Cała sieć hydrograficzna regionu wodnego ma długość 29 km. Na region 
wodny Izery składa się tylko jedna SCWP nr SO1205 – Izera, mająca charakter 
źródliskowy. 

3.2.5. Obszary chronione przyrodniczo. 

Region wodny Izery położony jest w granicach otuliny Karkonoskiego Parku 
Narodowego. Ponadto na terenie regionu znajduje się rezerwat przyrody Torfowiska 
Doliny Izery. Spośród obszarów chronionych sieci Natura 2000 występują tu dwa 
obszary specjalnej ochrony ptaków: Karkonosze (PLB020007) i Góry Izerskie 
(PLB020009) oraz dwa specjalne obszary ochrony siedlisk: Karkonosze (PLH020006) 
i Torfowiska Gór Izerskich (PLH020047). 

3.2.6. Użytkowanie terenu. 

Zgodnie z mapą pokrycia terenu CORINE Land Cover, obszar regionu wodnego 
Izery w 99,4% stanowią lasy i tereny zielone. Pozostałe 0,6% to tereny rolne 
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zlokalizowane w południowo – wschodniej części regionu w dolinie rzeki Mielnicy. 
Występuje tu duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, których powierzchnia nie 
przekracza 1ha. W regionie nie występują tereny zantropogenizowane. 

3.2.7. Charakterystyka społeczno – ekonomiczna i gospodarcza.  

Region wodny Izery jest praktycznie niezamieszkały nie jest więc możliwe 
scharakteryzowanie regionu pod kątem społeczno – gospodarczym. W wykonanej przez 
RZGW we Wrocławiu w 2012 pracy pn. „Identyfikacja znaczących oddziaływań 
antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe 
i podziemne w regionach wodnych: Środkowej Odry, Metuje, Orlicy, Izery, Łaby 
i Ostrożnicy (Upa), Morawy” nie stwierdzono występowania w regionie wodnym Izery 
żadnych presji antropogenicznych. 

3.2.8. Charakterystyka części wód powierzchniowych i podziemnych wraz z 
oceną stanu. 

W regionie wodnym Izery wydzielono dwie JCWP to: Izera od źródła do Mumlavy 
PLRW50003967 oraz Mielnice PLRW500049889. Pierwsza część wód ma długość 29,88 
km i została zakwalifikowana jako typ 3 – Potok sudecki. Druga JCWP ma długość 6,28 
km i została zakwalifikowana jako typ 4 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem 
gruboziarnistym – zachodni. Obie JCWP to naturalne części wód. 

Zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód płynących za lata 2010 – 2012 
(GIOŚ) stan JCWP Izera od źródła do Mumlavy został określony jako zły, gdzie stan 
ekologiczny określono jako umiarkowany, a stan chemiczny jako poniżej stanu dobrego 
ze względu na przekroczenia stężeń średniorocznych kadmu (0,128 (µg/l)). Ocena stanu 
dla JCWP Mielnice została przeniesiona z podobnej, monitorowanej części wód Dzika 
Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia PLRW500049617 i jej stan ekologiczny 
i chemiczny, a także ogólny stan JCWP, został określony jako dobry. 

Region wodny Izery swoim zasięgiem obejmuje JCWPd nr 106, której stan 
chemiczny i ilościowy zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód podziemnych 
wykonaną przez GIOŚ w 2011 r. zostały określone jako dobry. 
 

3.3. Region wodny Łaby i Ostrożnicy 

3.3.1. Położenie geograficzne. 

Region wodny Łaby i Ostrożnicy o powierzchni 19,4 km² położony jest w 
województwie dolnośląskim. Większa część regionu (około 19 km²) położony jest w 
granicach powiatu kamiennogórskiego w gminie Lubawka (około 47% jej powierzchni). 
Ponadto małe fragmenty regionu znajdują się na terenie powiatu jeleniogórskiego i 
gmin: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Piechowice, Jelenia Góra miasto i  Szklarska Poręba.  

Region wodny Łaby i Ostrożnicy położony jest w obrębie podprowincji Sudety i 
Przedgórze Sudeckie. Jego południowo – wschodnia część położona jest na terenie 
makroregionu Sudetów Środkowych i w zachodnich częściach mezoregionów Bramy 
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Lubawskiej i Gór Kamiennych, a północno – zachodnia część regionu położona jest w 
granicach makroregionu Sudetów Zachodnich i mezoregionu Karkonoszy (Kondracki, 
1998).  

3.3.2. Klimat. 

Klimat tego regionu, ze względu na położenie, jest typowo górski. Warunki 
termiczne, opady i zróżnicowanie pogodowych warunków lokalnych wiązane są ściśle z 
piętrami wysokości. Średnia roczna temperatura waha się w granicach od 6°C do 7°C, a 
średnia temperatura w lipcu i sierpniu wynosi 14°C – 15°C. Temperatury zimą nie 
spadają poniżej -3°C. Okres wegetacyjny trwa średni 180 dni i jest to związane z długim 
czasem trwania zimy i długo zalegającą pokrywą śnieżną (50-60 dni). Średnie roczne 
opady wynoszą od 750 do 800 mm, a w wyższych partiach gór do 1200 mm. 
Charakterystyczna dla tego obszaru zmienność pogodowa jest związana z najczęściej 
wiejącymi wiatrami zachodnimi i północno – zachodnimi, które niosą masy powietrza 
śródziemnomorskiego i atlantyckiego. 

3.3.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. 

Pod względem geologicznym region wodny Łaby i Ostrożnicy położony jest na 
terenie niecki środkowosudeckiej związanej ze zrębem sudeckim. Strukturę nieckowatą 
wypełniają utwory karbonu i permu, na nich zalega kilkumetrowa warstwa piaskowców 
kredowych, osadzonych w czasie transgresji morskiej. Występujące w spodzie niecki 
warstwy słabo odporne utwory karbońskie tworzą obniżenia śródgórskie, np. Brama 
Lubawska. W permie miały miejsce żyłowe i warstwowe intruzje magmy, z których 
powstały porfiry budujące m.in. wzniesienia Gór Wałbrzyskich i pasmo Gór Kamiennych 
(Kondracki, 1998). 

Poziomy wodonośne w regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy występują 
w utworach: górnej kredy, triasu dolnego, permu, karbonu i paleozoiku (dewon, sylur). 
Piętro kredowe tworzą piaskowce z marglami i iłowcami. Paleozoik to krystaliczne skały 
metamorficzne i plutoniczne, a ich pojemność wodna jest niska i zależy od stopnia 
spękania skał. W utworach kredy górnej i triasu dolnego wydajność wodna może 
przekroczyć 200 m³/h. Pierwszy poziom użytkowy występuje lokalnie w dolinach rzek, 
w czwartorzędowych piaskach i żwirach. Wydajność wodna wynosi tam do 30 m³/h, a 
zwierciadło wodny jest swobodne, niekiedy pod niewielkim ciśnieniem.  

W północno – wschodniej części regionu wodnego Łaby i Ostrożnicy występuje 
GZWP nr 342 (Niecka wewnątrz sudecka Krzeszów). 

3.3.4. Hydrografia. 

Główną rzeką regionu jest rzeka Ostrożnica, której długość w granicach Polski 
wynosi 7,2 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicach Śnieżki, na wysokości 1432 m 
n.p.m., a jej główne dopływy to lewostronny Dopływ w Uniemyślu i prawostronny 
Dopływ w Okrzeszynie, oba o długości około 3 km. Całkowita długość sieci rzecznej 
regionu to około 13 km. 
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W regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy wydzielona została jedna SCWP nr SO1204 
– Ostrożnica, która ma charakter źródliskowy. 

3.3.5. Obszary chronione przyrodniczo. 

W regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy znajduje się fragment Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Ponadto w regionie zlokalizowane są dwa obszary specjalnej 
ochrony ptaków:  

Karkonosze (PLB020007), zajmujący powierzchnię 0,39 km² regionu wodnego 
oraz Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010). Ponadto w regionie występują 
dwa specjalne obszary ochrony siedlisk: Góry Kamienne (PLH020038) i Karkonosze 
(PLH020006), obszary te znajdują się niemal na całej powierzchni regionu. 

3.3.6. Użytkowanie terenu. 

Obszar regionu wodnego Łaby i Ostrożnicy niemal po połowie podzielony jest 
pomiędzy tereny rolne (około 52%) i lasy (około 48%). Tereny rolne zlokalizowane są 
głównie w centralnej części regionu, lasy natomiast na obrzeżach wschodnich, 
zachodnich i na południu. Na obszarze regionu nie występują obszary 
zantropogenizowane. 

3.3.7. Charakterystyka społeczno – ekonomiczna i gospodarcza.  

Region wodny swoim zasięgiem obejmuje niemal połowę gminy Lubawka w 
powiecie kamiennogórskim, którą zamieszkuje około 5,5 tys. (GUS, 2012) mieszkańców. 
Gęstość zaludnienia wynosi tu około 40 osób/km². 

Gospodarstwa rolne zlokalizowane w regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy są na 
ogół małe – do 1 ha, a ich powierzchnia nie przekracza 13 ha. Wielkość hodowli zwierząt 
gospodarskich w regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy wynosi ponad 291 DJP, co daje 
średnio 28 DJP/km2 (0,28 DJP/ha) użytków rolnych (presje 2012).  

W wykonanej przez RZGW we Wrocławiu w 2012 r. pracy pn. „Identyfikacja 
znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływań na 
wody powierzchniowe i podziemne w regionach wodnych: Środkowej Odry, Metuje, 
Orlicy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Morawy” nie stwierdzono występowania w 
regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy żadnych presji antropogenicznych. 

3.3.8. Charakterystyka części wód powierzchniowych i podziemnych wraz z 
oceną stanu. 

W regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy wydzielona została jedna JCWP – 
Ostrożnica PLRW5000492229, której długość wynosi około 13 km i została 
zakwalifikowana jako typ 4 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem 
gruboziarnistym – zachodni. JCWP Ostrożnica jest naturalną częścią wód. 

Zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód płynących za lata 2010 – 2012 
(GIOŚ) stan JCWP został określony na podstawie przeniesienia wyników z innej, 
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podobnej, monitorowanej części wód (Prudnik od źródła do Złotego Potoku 
PLRW600041176449). Na tej podstawie stan ekologiczny JCWP Ostrożnica został 
określony jako umiarkowany (ze względu na fizykochemię), stan chemiczny jako dobry, 
a stan ogólny JCWP określono jako zły. 

Region wodny Łaby i Ostrożnicy swoim zasięgiem obejmuje JCWPd nr 122 o 
powierzchni 18,9 km² oraz niewielką część JCWPd 107 (0,45 km²). Stan chemiczny 
i ilościowy zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód podziemnych wykonaną przez 
GIOŚ w 2011 r. zostały określone jako dobry. 

3.4. Region wodny Metuje 

3.4.1. Położenie geograficzne. 

Region wodny Metuje zajmuje powierzchnię 100 km² i położony jest na terenie 
województwa dolnośląskiego, na terenie trzech powiatów: kłodzkiego – gminy Lewin 
Kłodzki i Kudowa Zdrój (niemal w całości położone w regionie wodnym), Radków 
(około 30%), Szczytna (około 4%) i Duszniki – Zdrój (około 1%), wałbrzyskiego – gmina 
Mieroszów (około 9%) oraz kamiennogórskiego – gminy: Kamienna Góra (około 0,1%) i 
Lubawka (około 1%). 

Wg podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego (1998) region wodny Metuje 
położony jest w granicach podprowincji Sudety i Przedgórze Sudeckie, makroregionu  
Sudetów Środkowych i fragmentów mezoregionów: Góry Stołowe i Góry Orlickie oraz 
części Pogórza Orlickiego. 

3.4.2. Klimat. 

Klimat regionu wodnego Metuje to łagodny klimat górski i podgórski. Dzięki 
dominującym wiatrom zachodnim, przynoszącym masy powietrza znad Atlantyku 
i Morza Śródziemnego, średnie temperatury miesięczne i roczne oraz amplitudy 
temperatur w regionie są niższe niż na obszarach sąsiednich. Średnie roczne 
temperatury wynoszą od 6°C do 7°C, temperatury lipca wynoszą od 14°C do 15°C, a 
stycznia od 2°C do 3°C. Okres wegetacyjny trwa średnio 180 dni. Pokrywa śnieżna w 
Górach Stołowych zalega średnio przez 50 – 60 dni w roku, a roczne sumy opadów 
wynoszą 790 mm w Kudowie – Zdrój, a w Górach Stołowych nawet 1100 mm. Typowo 
górskim zjawiskiem jakie tu występuje jest inwersja termiczna. 

3.4.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. 

Podobnie jak wcześniej opisany region wodny, region wodny Metuje położony 
jest w obrębie niecki środkowosudeckiej, a także w niewielkiej części na obszarze 
metamorfikuorlicko – bystrzyckiego i granitoidów Kudowy. Nieckę śródsudecką 
wypełniają utwory karbonu i permu, na nich zalega kilkumetrowa warstwa piaskowców 
kredowych, osadzonych w czasie transgresji morskiej. Obrzeża niecki tworzą 
prekambryjskie, metamorficze bloki Gór Orlickich zlokalizowane na południowym – 
zachodzie. Na obszarze Gór Orlickich charakterystyczne są jasne gnejsy oraz łupki 
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mikowe. Część północno – zachodnia uległa wypiętrzeniu i tworzy Góry Stołowe. Góry 
Stołowe są górami inwersyjnymi i budują je najmłodsze  w niecce środkowosudeckiej 
górnokredowe piaskowce ciosowe i margle.  Granitoidy Kudowy znajdują się w 
północno – zachodniej części Gór Orlickich i tworzą przecinającą skały metamorficzne 
intruzję, wydłużoną w kierunku z północy na południe. 

W regionie wodnym Metuje wyróżniamy dwa piętra wodonośne: 
czwartorzędowe i kredowe. Czwartorzędowe piętro wodonośne jest dobrze dostępne i 
często wykorzystywane. Wody tego piętra występują na głębokości 5 m, a zwierciadło 
wody jest swobodne o wydajności nie przekraczającej 10 m³/h. Występujące w 
utworach kredy wody szczelinowe i szczelinowo – porowe występują na głębokości 200 
m ich wydajność to przeważnie 10 – 30 m³/h. Wody szczelinowe o mniejszej wydajności 
(do 10 m³/h) występują również w utworach permu dolnego w okolicach Lewina 
Kłodzkiego i Brzozowic. 

W regionie wodnym Metuje znajdują się fragmenty dwóch GZWP, są to: GZWP nr 
341 – Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka i GZWP nr 342 – Krzeszów. Występują 
w utworach górnej kredy, a ujęcia wód podziemnych mają głębokość 80 – 180 m. Łączne 
szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiorników wynoszą 60 tys. m3/d. 

3.4.4. Hydrografia. 

Rzeka Metuje, jest lewobrzeżnym dopływem Łaby i płynie na terenie Czech 
północnych prze Góry Stołowe i Pogórze Orlickie. Sieć hydrograficzna zasilająca Metuje 
wynosi ok. 90 km. Głównymi dopływami Metuje w granicach regionu wodnego są: 
Żydawka (11,9 km), Czermnica (10,1 km), Klikawa (14,9 km) i Oleszanka (19,5 km).  

W regionie wodnym Metuje wydzielono dwie SCWP o charakterze źródliskowym, 
są to: SO1202 – Dopływ Metuje (Zidovka, Szybka, Czermnica) o powierzchni 92,7 km² 
oraz SO1203 – Dopływ z Łącznej o powierzchni 6,7 km². 

3.4.5. Obszary chronione przyrodniczo. 

Region wodny Metuje w 25% położony jest w obrębie Parku Narodowego Gór 
Stołowych, a w 30% w obrębie jego otuliny. Ponadto w regionie występują obszary sieci 
Natura 2000, są to: specjalne obszary ochrony siedlisk – Góry Stołowe PLB020006 
i Sudety Wałbrzysko – Kamiennogórskie PLB020010 oraz Specjalne obszary ochrony 
siedlisk: Góry Stołowe PLH020004, Góry Kamienne PLH020038, Grodczyn i Homole 
koło Dusznik PLH020039 i Góry Orlickie PLH020060. 

3.4.6. Użytkowanie terenu. 

Największą część powierzchni regionu wodnego Metuje zajmują lasy – około 
53%. W następnej kolejności są tereny rolne – około 43% i tereny zantropogenizowane 
– około 4%. Tereny rolne występują głównie w zachodniej części regionu w dolinach 
większych rzek. Największe skupiska ludności to: Kudowa Zdrój (10,35 tys. 
mieszkańców) i Lewin Kłodzki (1,9 tys. mieszkańców). 
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3.4.7. Charakterystyka społeczno – ekonomiczna i gospodarcza.  

Region wodny Metuje zamieszkuje około 12,0 tys. mieszkańców. Gęstość 
zaludnienia waha się od 35 osób/km² w gminie Lewin Kłodzki do 300 osób/km² w 
gminie Kudowa Zdrój. 

Region ten jest bardzo atrakcyjny pod względem przyrodniczym i kulturalnym. 
Gospodarka regionu oparta jest o turystykę i lecznictwo uzdrowiskowe. Przykładem 
tego jest Kudowa Zdrój, która jest miastem uzdrowiskowym z pijalnią arsenowych wód 
mineralnych. Rozwinięty jest tu także handel, usługi i budownictwo. 

 Powiat kłodzki zasobny jest również w surowce mineralne mające szerokie 
zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, budowlanym, drogownictwie, 
kolejnictwie.  

Średnia wielkość przeciętnego gospodarstwa rolnego to około 13 ha. Wielkość 
hodowli zwierząt gospodarskich w regionie wodnym Metuje wynosi ponad 1100 DJP, 
czyli około 26 DJP/km² użytków rolnych. Wartość DJP dla gminy Mieroszów to 31 
DJP/km² użytków rolnych (presje 2012). 

3.4.8. Charakterystyka części wód powierzchniowych i podziemnych wraz z 
oceną stanu. 

W regionie wodnym Metuje wydzielono trzy JCWP, są to: Czermnica 
PLRW500049449 (długość około 17 km), Klikawa PLRW500049469 (długość około 
31,8 km) i Dopływ z Łącznej PLRW5000494129 (długość około 9 km). Wszystkie JCWP 
są naturalne i zostały zakwalifikowane jako typ 4 – Potok wyżynny krzemianowy z 
substratem gruboziarnistym – zachodni. 

Zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód płynących za lata 2010 – 2012 
(GIOŚ) ocena stanu dla JCWP Czermnica PLRW500049449 została przeniesiona 
z podobnej, monitorowanej części wód Dzika Orlica od źródła do Czerwonego 
Strumienia PLRW500049617 i jej stan ekologiczny i chemiczny, a także ogólny stan 
JCWP, został określony jako dobry. Identyczna sytuacja jak opisana powyżej miała 
miejsce dla JCWP Dopływ z Łącznej PLRW5000494129. Dla JCWP Klikawa 
PLRW500049469 również dokonano przeniesienia oceny z JCWP Dzika Orlica od źródła 
do Czerwonego Strumienia PLRW500049617, ale tylko dla stanu chemicznego, który 
został określny jako dobry. Stan ekologiczny, określony na podstawie rzeczywistych 
danych z monitoringu, oceniono jako umiarkowany, a ogólny stan JCWP określono jako 
zły. 

W regionie wodny Metuje wydzielono dwie JCWPd: nr 137 o powierzchni 92,7 
km² oraz 123 o powierzchni 6,7 km². Stan chemiczny i ilościowy zgodnie z oceną stanu 
jednolitych części wód podziemnych wykonaną przez GIOŚ w 2011 r. zostały określone 
jako dobry. 
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3.5. Region wodny Orlicy 

3.5.1. Położenie geograficzne. 

Region wodny Orlicy zajmuje powierzchnię 72,6 km². Położony jest na terenie 
województwa dolnośląskiego, w czterech gminach powiatu kłodzkiego: Duszniki Zdrój 
(0,4 km²), Szczytna (12,9 km²), Bystrzyca Kłodzka (36 km²) i Międzylesie (23,3 km²).  

Region wodny Orlicy położony jest w obrębie  podprowincji Sudety i Przedgórze 
Sudeckie, makroregionu  Sudetów Środkowych, w przeważającej części na obszarze 
mezoregionu Góry Bystrzyckie i w południowej części mezoregionu Góry Orlickie. 

3.5.2. Klimat. 

Klimat regionu wodnego Orlicy jest charakterystyczny dla Sudetów. Występują tu 
niższe niż na terenach sąsiednich średnie temperatury powietrza i wyższe amplitudy 
temperatur. Średnia roczna temperatura wynosi 7°C, średnia temperatura lipca wynosi 
od 17°C do 18°C, a w styczniu wynosi około 2°C. Roczne sumy opadów wahają się od 
750 do 800 mm, a w najwyższych partiach gór 1150 mm. Pokrywa śnieżna zalega około 
50 – 60 dni w roku, co opóźnia pojawienie się wiosny a tym samym skraca okres 
wegetacyjny, który trwa do 180 dni. Wieją tu głównie wiatry zachodnia. 

3.5.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. 

Region wodny Orlicy położony jest na terenie niecki środkowosudeckiej na 
obszarze Gór Orlickich i Bystrzyckich. Na terytorum Polski przypada jedynie 20 km² z 
360 km² powierzchni jaką zajmują Góry Orlickie. Pozostała część bloku znajduje się na 
terytorium Czech. Jest to pasmo górskie zbudowane z prekambryjskich gnejsów. Góry 
Bystrzyckie pod względem geologicznym tworzą wspólny blok prekambryjski z Górami 
Orlickimi i są równoległym do nich pasmem opadającym tektonicznym stopniem do 
Kotliny Kłodzkiej. (Kondracki, 1998) 

W regionie wodnym Orlicy głównym piętrem wodonośnym są wody szczelinowe 
w utworach krystalicznych paleozoiczno – proterozoicznych. Występują one na 
głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, a ich wydajność wynosi od kilku do 
20 m³/h, najczęściej 10 m³/h. Wody te zasilane są poprzez infiltrację, która jest 
procesem nieciągłym i jej największe wartości zasilania występują latem i wiosną.  

Region wodny Orlicy swoim zasięgiem obejmuje całą JCWPd nr 138 o 
powierzchni 71 km². W regionie znajduje się również niewielka część JCWPd nr 125 o 
powierzchni 1,5 km². 

3.5.4. Hydrografia. 

Główną rzeką regionu jest Orlica, której odcinek od źródeł do Czerwonego 
Strumienia o długość 34,3 km znajduje się na terytorium Polski. Rzeka płynie 
południowo – zachodnim podnóżem Gór Orlickich wzdłuż granicy Polski z Czechami. Jej 
główne dopływy w granicach regionu to: Dopływ w Lasówce (3,7 km), Dopływ z 
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Królewskiego Lasu (3,9 km), Dopływ z Piaskowic (2 km), Tartaczny Potok (4,8 km), 
Dopływ spod góry Jagodnej (3 km), Dopływ z Poniatowa (3 km), Dopływ z Lesicy (3,7 
km) i Czerwony Strumień (4,8 km). Całkowita długość sieci hydrograficznej regionu to 
około 60 km. 

W regionie wodnym Orlicy występuje jedna SCWP nr SO1201 – Orlica, która ma 
charakter źródliskowy. 

3.5.5. Obszary chronione przyrodniczo. 

Region wodny Orlicy swoim zasięgiem obejmuje niewielką część otuliny 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego oraz część rezerwatu Torfowisko pod Zieleńcem o 
powierzchni około 1 km². Spośród obszarów sieci Natura 2000 region wodny swoim 
zasięgiem obejmuje całość specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzika Orlica 
PLH020061. Ponadto w regionie występują fragmenty specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk: Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083), Góry Bielskie i Grupa Śnieżnika 
(PLH020016), Góry Orlickie (PLH020060) oraz Torfowisko pod Zieleńcem 
(PLH020014). 

3.5.6. Użytkowanie terenu. 

Większą część regionu wodnego Orlicy pokrywają lasy (65,7%), które występują 
na północy rozciągają się wzdłuż wschodniej granicy regionu. Treny rolne stanowią 
33,5% powierzchni regionu i występują na północnym i południowym zachodzie 
regionu. Pozostała część to tereny podmokłe (0,8%). W regionie nie występują tereny 
zantropogenizowane. 

3.5.7. Charakterystyka społeczno – ekonomiczna i gospodarcza.  

Liczba ludności zamieszkującej region wodny Orlicy to około 3 tys. osób. 
Większość zamieszkuje północno – zachodnią część regionu, a gęstość zaludnienia 
wynosi ok. 14 osób/km². W regionie nie występują większe miasta ani miejscowości.  

Średnia wielkość przeciętnego gospodarstwa rolnego to około 13 ha. Wielkość 
hodowli zwierząt gospodarskich w regionie wodnym Orlicy wynosi 711 DJP, co daje 
średnio 30 DJP/km²  użytków rolnych w regionie wodnym. Najwyższa wartość DJP 
występuje w gminie Szczytna i wynosi 22 DJP/km2  użytków rolnych. 

W wykonanej przez RZGW we Wrocławiu w 2012 r. pracy pn. „Identyfikacja 
znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływań na 
wody powierzchniowe i podziemne w regionach wodnych: Środkowej Odry, Metuje, 
Orlicy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Morawy” w regionie wodnym Orlicy 
zidentyfikowano presję antropogeniczną w postaci występowania terenów 
zmeliorowanych. 
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3.5.8. Charakterystyka części wód powierzchniowych i podziemnych wraz z 
oceną stanu. 

W regionie wodnym Orlicy wydzielono jedną JCWP Dzika Orlica od źródła do 
Czerwonego Strumienia PLRW500049617 o długości 34,3 km. JCWP została określona 
jako naturalna i zakwalifikowana jako typ 4 – Potok wyżynny krzemianowy z 
substratem gruboziarnistym – zachodni.  

 Zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód płynących za lata 2010 – 
2012 (GIOŚ) stan JCWP Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia określono 
jako dobry, przy dokonaniu dziedziczenia oceny stanu chemicznego z 2011 r. 

 Region wodny Orlicy swoim zasięgiem obejmuje całą JCWPd nr 138, której 
stan zarówno chemiczny jak i ilościowy, zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód 
podziemnych wykonaną przez GIOŚ w 2011r. został określony jako dobry. Stan JCWPd 
nr 125, której jedynie niewielki fragment znajduje się w granicach regionu, również 
został określony jako dobry. 

 

3.6. Region wodny Morawy 

3.6.1. Położenie geograficzne. 

Region wodny Morawy zajmuje jedynie powierzchnię 0,72 km². Region w całości 
położony jest na terenie województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego głównie 
w gminie Międzylesie oraz fragmentami w gminach: Bystrzyca Kłodzka i Stronie Śląskie.  

Geograficznie region położony jest w obrębie podprowincji Sudety i Przedgórze 
Sudeckie, makroregionu Sudety Wschodnie. Region położony jest w Masywie Śnieżnika, 
gdzie najwyższym szczytem jest Śnieżnik (1425 m n.p.m.), na którego wschodnich 
stokach znajdują się źródła rzeki Morawa. 

3.6.2. Klimat. 

Klimat regionu wodnego Morawy jest typowo górski z niższymi niż na terenach 
sąsiednich temperaturami powietrza i większymi amplitudami. Okres wegetacji trwa tu 
do 180 dni. Średnie roczne temperatury wahają się w granicach od 6°C do 7°C. Średnia 
miesięczna temperatura w styczniu wynosi od -2°C do -3°C. Pokrywa śnieżna utrzymuje 
się średnio 50-60 dni w ciągu roku, a w najwyższych partiach gór nawet do 160 dni. 
Opad w ciągu roku osiąga wartość 1150 mm. 

3.6.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. 

Region wodny położony jest na terenie Sudetów Wschodnich, których główny 
blok stanowią zrównane hercyńskie struktury fałdowe o kierunku południkowym, 
zbudowane ze skał dewońskich i karbońskich. Najwyższe wzniesienia zbudowane są ze 
skał metamorficznych i wulkanicznych. Masyw Śnieżnika zbudowany jest z gnejsu. 
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Region wodny Morawy obejmuje dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe 
i paleozoiczno – proterozoiczne. Wody w utworach czwartorzędowych związane są 
jedynie ze zwietrzeliną o niewielkiej miąższości. Zwierciadło wody jest swobodne lub 
pod niewielkim ciśnieniem, a wydajności wynoszą do kilku m³/h. W krystalicznych 
utworach paleozoiczno – proterozoicznych występują wody szczelinowe na głębokości 
od kilku do 100 m. Wydajności wynoszą od kilku do 30 m³/h, a przeważnie osiągają 
wartość do 10 m³/h. 

Region wodny Morawy swoim zasięgiem obejmuje niewielką cześć GZWP nr 339 
– Śnieżnik – Góry Bialskie. Jest to zbiornik szczelinowy, w którym głębokość ujęć wód 
podziemnych wynosi 10 – 30 m, a zasoby dyspozycyjne dla całego zbiornika wynoszą 37 
tys. m³/d. 

3.6.4. Hydrografia. 

Region wodny Morawy należy do dorzecza Dunaju i zlewiska Morza Czarnego. 
W granicach regionu nie występują żadne istotne cieki. 

W regionie wodnym Morawy występuje jedna SCWP SO1206 – Morawa i Krupa, 
która ma charakter źródliskowy. 

3.6.5. Obszary chronione przyrodniczo. 

Region wodny Morawy swoim zasięgiem obejmuje część Śnieżnickiego Parku 
Krajobrazowego. Ponadto region w całości położony jest w granicach specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016). 

3.6.6. Użytkowanie terenu. 

Zajmujący powierzchnię 0,72 km² region wodny Morawy w całości pokrywają 
lasy. Region ten jest niezamieszkały. 

3.6.7. Charakterystyka społeczno – ekonomiczna i gospodarcza. 

W związku z tym, iż Region wodny Morawy jest niezamieszkały nie ma 
możliwości scharakteryzowania go pod kątem społeczno – gospodarczym. W wykonanej 
przez RZGW we Wrocławiu w 2012 r. pracy pn. „Identyfikacja znaczących oddziaływań 
antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe i 
podziemne w regionach wodnych: Środkowej Odry, Metuje, Orlicy, Izery, Łaby i 
Ostrożnicy (Upa), Morawy” nie stwierdzono występowania w regionie wodnym Morawy 
żadnych presji antropogenicznych. 

3.6.8. Charakterystyka części wód powierzchniowych i podziemnych wraz z 
oceną stanu. 

W regionie wodnym Morawy nie wyznaczono jednolitych części wód 
powierzchniowych. Region wodny Morawy swoim zasięgiem obejmuje fragment JCWPd 
nr 125, której stan zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód podziemnych 
wykonaną przez GIOŚ w 2011 r. został określony jako dobry. 
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4. Charakterystyka substancji priorytetowych 

Pojęcie substancji priorytetowych oraz substancji priorytetowych 
niebezpiecznych, zostało zdefiniowane w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zaś ich lista 
została określona w dyrektywie EQS. Substancje priorytetowe są to substancje, 
stanowiące szczególne zagrożenie dla środowiska wodnego.  Wśród nich wyróżniono 
grupę substancji niebezpiecznych, czyli substancji, które powodują znaczne ryzyko ze 
względu na trwałość, toksyczność, bioakumulację, małą podatność na degradację i 
ryzyko dla zdrowia ludzi. 

Substancje priorytetowe, zgodnie z dyrektywą EQS to: 
− alachlor 
− antracen 
− atrazyna 
− benzen 
− bromowany difenyloeter 
− kadm i jego związki 
− C10-13 chloroalkany 
− chlorfenwinfos 
− chloropiryfos 
− 1,2-dichloroetan 
− dichlorometan 
− ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) 
− diuron 
− endosulfan 
− fluoranten 
− heksachlorobenzen 
− heksachlorobutadien 
− heksachlorocykloheksan 
− izoproturon 
− ołów i jego związki 
− rtęć i jej związki 
− naftalen 
− nikiel i jego związki 
− nonylofenol 
− oktylofenol 
− pentachlorobenzen 
− pentachlorofenol 
− wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: 

 benzo(a)piren 
 benzo(b)fluoranten 
 benzo(g,h,i)perylen 
 benzo(k)fluoranten 
 i ndeno(1,2,3-cd)piren 

− symazyna 
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− związki tributylocyny 
− trichlorobenzeny 
− trichlorometan (chloroform) 
− trifluralina 

 
Pogrubioną czcionką powyżej zaznaczono te substancje priorytetowe, które zostały w 
dyrektywie określone jako niebezpieczne. 
W trakcie realizacji niniejszej pracy, we wrześniu 2013 roku, weszła w życie dyrektywa 
zmieniająca dotychczas obowiązującą dyrektywę EQS. Zmiany polegają przede 
wszystkim na obniżeniu wartości granicznych niektórych substancji oraz na dodaniu do 
listy substancji priorytetowych kolejnych związków, tj.: 

− dikofol 
− kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodne (PFOS) 
− chinoksyfen 
− dioksyny i związki dioksynopodobne 
− aklonifen 
− bifenoks 
− cybutryna 
− cypremetryna 
− dichlorfos 
− heksabromocyklodekany 
− heptachlor i epoksyd heptachloru 
− terbutryna 

 
Ponieważ nie są obecnie prowadzone badania monitoringowe „nowych” substancji, nie 
zostały one objęte analizą w ramach niniejszego opracowania. Również w ocenie 
przekroczeń środowiskowych norm jakości nie zostały uwzględnione nowe wartości 
graniczne, co wynika z faktu, iż oceniano wyniki badań prowadzonych w latach 2008-
2011, kiedy obowiązywała jeszcze dyrektywa z 2008 roku. Dopiero wyniki badań z roku 
2013 będą musiały zostać ocenione zgodnie ze zmienioną dyrektywą, co może znacząco 
wpłynąć na zawartość wykazów. 
 
Dyrektywa EQS określa również środowiskowe normy jakości dla szeregu substancji 
niezakwalifikowanych jako priorytetowe: 

− czterochlorek węgla 
− pestycydy cyklodienowe (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna) 
− DDT całkowite 
− para-para-DDT 
− tetrachloroetylen 
− trichloroetylen. 
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Obecność substancji w wodach nie musi jednoznacznie świadczyć o ich aktualnym 
wprowadzaniu do wód. Większość z nich charakteryzuje się zdolnością do akumulacji w 
środowisku. Tak więc, nawet substancje, które już od wielu lat nie są stosowane, a co za 
tym idzie nie są wprowadzane do środowiska, nadal krążą w ekosystemie. 

Przykładem takiej substancji może być dichlorodifenylotrichloroetan, czyli DDT. 
Substancja ta została wycofana już kilkadziesiąt lat temu – od 1975 roku w Polsce 
istnieje zakaz jej stosowania, a jednak nadal jej obecność jest wykrywana między innymi 
w wodach powierzchniowych. 

Zasady i ograniczenia w stosowaniu wielu substancji regulowało Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, 
obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 
zawierających je produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.). 
Aktualnie akt ten jest uznany za uchylony, ze względu na zmiany w ustawie o 
substancjach i preparatach chemicznych (ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie 
ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw). 
Z uwagi jednak na brak nowego aktu wykonawczego, w niniejszej pracy autorzy odnoszą 
się do niniejszego rozporządzenia. 
Analogiczna sytuacja dotyczy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin 
jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391 ze zm.). 

Często też, z uwagi na swoją trwałość,  substancje są transportowane na znaczne 
odległości z powietrzem lub z wodą, a także w produktach je zawierających. Stąd też na 
ogół trudno jest jednoznacznie wskazać źródło pochodzenia danej substancji, jak i 
określić czas jej wprowadzenia do środowiska. Niemniej jednak często możliwe jest 
określenie gałęzi gospodarki odpowiedzialnej za emisję. 
Poniżej opisano podstawowe zastosowanie poszczególnych substancji i źródła ich emisji 
do środowiska. 
 
Alachlor 
Alachlor jest stosowany jako herbicyd, stosowany do zwalczania roślin jednorocznych i 
innych chwastów szerokolistnych w uprawach kukurydzy, bawełny, kapusty i innych. 
Pobierany jest głównie przez kiełkujące korzenie i transportowany do części 
wegetatywnych. 
Oznaczony jest w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 
listopada 2001 r. jako substancja priorytetowa. 
Wykrywany jest w wodach podziemnych i powierzchniowych. 
Od 2008 roku w Polsce stosowanie alachloru jest zakazane. 
 
Antracen 
Antracen jest produktem ubocznym  destylacji smoły węglowej, może też być 
produkowany z ropy naftowej. Stosowany jest w produkcji materiałów pirotechnicznych 
oraz produktów do konserwacji drewna. Od lat 80-tych produkcja antracenu 
gwałtownie spada. 
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Powstaje jako produkt uboczny w procesach spalania, nawet podczas palenia 
papierosów, ognisk, ogrzewania domów, korków ulicznych, tarcia asfaltu, 
a przemysłowo w rafineriach węgla, hutach, przemyśle aluminiowym i w elektrowniach. 
Oznaczony jest w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 
listopada 2001 r. jako substancja priorytetowa niebezpieczna. 
 Stosowanie olejów antracenowych i smoły węglowej (obie zawierają antracen) 
w kosmetyce jest zabronione. 
Występuje w powietrzu, glebie, wodach. 
 
Atrazyna 
Atrazyna należy do selektywnych herbicydów systemicznych, wiązanych głównie przez 
korzenie, ale także poprzez liście.  
Związek oznaczony jest w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE 
z 20 listopada 2001 r. jako substancja priorytetowa niebezpieczna. 
Występuje w  środowisku wodnym oraz glebach. Kumulowany jest także w liściach 
roślin. 
Obecnie w Polsce stosowanie atrazyny jest zakazane. 
 
Benzen 
Benzen naturalnie jest składnikiem ropy naftowej i smoły węglowej. Stosowany jest do 
produkcji tworzyw sztucznych, kauczuku syntetycznego,  jako surowiec dla barwników, 
żywic, detergentów i środków ochrony roślin. Jego głównym źródłem w środowisku są 
emisje przemysłowe do powietrza. Zgodnie z zapisami § 9 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 
zawierających je produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) 
benzen nie może występować we wprowadzanych do obrotu zabawkach lub częściach 
zabawek w stężeniu przekraczającym 5 mg/kg masy zabawki lub części zabawki. 
Jednocześnie substancja ta nie może występować w stężeniach większych niż 0,1% masy 
we wprowadzanych do obrotu substancjach i preparatach, z wyjątkiem:  
- paliw do silników spalinowych,  
- substancji i preparatów do wyłącznego stosowania w procesach przemysłowych, pod 
warunkiem że emisja benzenu nie przekracza ustalonych wartości, 
 - odpadów.  
 
Bromowany difenyloeter 
Penta-BDPE nie jest produkowany w krajach UE. Wykorzystywany jest do produkcji 
pianek poliuretanowych, zastosowań w samochodach oraz innych produktów 
poliuretanowych. Octa- i deca- BDPE są produkowane w UE i mają szersze zastosowanie 
–tworzywa sztuczne, przemysł tekstylny, produkcja polimerów ABS. 
Oznaczony w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 
2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna 
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Kadm i jego związki 
Kadm jest metalem występującym naturalnie między innymi w rudach cynku i paliwach 
kopalnianych. 
W działalności człowieka jest produktem ubocznym rafinerii cynku. Stosowany jest  w  
bateriach i elektronice oraz jako produkt niezamierzony w produkcji nawozów 
sztucznych, procesach spalania i procesach hutniczych. W związku z działalnością 
człowieka występuje on w wodach, glebie i powietrzu. 

Oznaczony w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 
2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
Stosowanie kadmu jest zakazane Dyrektywą 91/338/EWG. Jego limity emisji oraz 
zawartości w odpadach są ściśle ograniczone szeregiem dyrektyw. 
 
C10-13-chloroalkany 

Substancja nie występuje w środowisku naturalnie. W działalności człowieka stosowana 
jest przemyśle metalurgicznym, gumowym, odzieżowym, w produkcji barwników, spoiw 
i pcv. Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 

 
Chlorfenwinfos 
Chlorfenwinfos jest insektycydem i akarycydemorganicznofosforowym o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym. Jego pozostałości wykazują długa aktywność. Stosowany 
jest doglebowo lub służy do zaprawiania nasion. W Polsce nie jest produkowany, jednak 
jest stosowany. Oznaczony jest w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako substancja priorytetowa. 
 
 
 
Chloropiryfos 
Choropiryfos jest insektycydem, akarycydem i nematocydem o działaniu kontaktowym, 
żołądkowym i przez drogi oddechowe. Nie jest pobierany przez korzenie roślin. 
Stosowany jest w uprawach winogron, owoców cytrusowych, kukurydzy, warzyw.  
W Polsce nie jest produkowany, jednak jest stosowany. Aktualnie jest zalecany jako 
alternatywny pestycyd do pestycydów z grupy POP.s (trwałych zanieczyszczeń 
organicznych) np. DDT. Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego  
i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja 
niebezpieczna. 
 
1,2-dichloroetan   
Jest substancją szeroko stosowaną w przemyśle, między innymi w produkcji chlorku 
winylu (MCV) i polichlorku winylu (PCV). Oznaczony jest w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako substancja 
priorytetowa. 
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Dichlorometan   
Jest substancją szeroko stosowaną w przemyśle, między innymi w produkcji farb, 
powlekanych tworzyw sztucznych oraz rozpuszczalników, a także jako odczynnik 
analityczny lub chemikalia do syntez. Stosowany jest też przy  oczyszczaniu  
i wyodrębnianiu półproduktów i produktów w przemyśle farmaceutycznym  
i chemicznym, wyciągach różnych materiałów z produktów spożywczych i napojów (np. 
proces produkcji kawy bezkofeinowej). Ponadto jest stosowany w aerozolach, piankach 
sprężonych, różnych procesach chemicznych oraz jako wtórny środek chłodzący. 
Oznaczony jest w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 
listopada 2001 r. jako substancja priorytetowa. 
 
Di(2-etyloheksyl) ftalany (DEHP) 
Jest substancją szeroko stosowaną w przemyśle, między innymi w produkcji polimerów 
(głównie miękkiego PCV),  farb, lepiszczy, substancji uszczelniających, lakierów, 
atramentu do drukarek, powlekanych tworzyw sztucznych oraz rozpuszczalników. 
Nie jest produkowany w Polsce, jednak jest stosowany. Substancja oznaczona w decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako 
priorytetowa substancja niebezpieczna. Zgodnie z zapisami § 30a Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, 
obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 
zawierających je produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) 
zakazane jest stosowanie jako substancji lub składników preparatów ftalanu di(2-
etyloheksylu) (DEHP), w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku do masy materiału z 
dodatkiem plastyfikatorów, w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. 
 
Diuron 
Diuron jest systemicznym herbicydem. Jego działanie polega na hamowaniu fotosyntezy. 
Stosowany w szczególności w uprawach bawełny, owoców cytrusowych, oliwek, 
ananasów, bananów, kukurydzy. Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa 
substancja niebezpieczna. 
Diuron został wymieniony w Załączniku 2, pkt I, 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie 
wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest 
zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako 
substancja aktywna, dla której Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie 
niedopuszczenia jej do stosowania w środkach ochrony roślin oraz która nie może 
znajdować się w obrocie. 
 
Endosulfan 
Endosulfan jest nie-sytemicznym insektycydem i akarycydem o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym. Stosowany jest  w uprawach bawełny, owoców cytrusowych, oliwek, 
ananasów, bananów, kukurydzy. 
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Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 
20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. Endosulfan został 
natomiast wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu 
substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione z 
dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako substancja aktywna, 
której stosowanie w środkach ochrony roślin podlega ograniczeniom oraz w Załączniku 
2, pkt I, 1 tego rozporządzenia jako substancja aktywna, dla której Komisja Europejska 
wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia jej do stosowania w środkach ochrony roślin 
oraz która nie może znajdować się w obrocie. 
 
Fluoranten 
Głównymi źródłami fluorantenu są: spalanie paliw, produkcja materiałów ściernych, 
mas bitumicznych. Oznaczony jest w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako substancja priorytetowa. Fluoranten stanowi 
wskaźnik występowania innych, bardziej groźnych przedstawicieli 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).  
 
Heksachlorobenzen 
Heksachlorobenzen jest selektywnym fungicydem stosowanym do zaprawiania nasion. 
Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 
20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. Stosowanie 
heksachlorobenzenu jako fungicydu jest zabronione dyrektywą 79/117/EWG. W 
związku z tym w krajach Unii Europejskiej nie ma zamierzonej produkcji i stosowania 
tego związku. Pojawia się jednak jako zanieczyszczenie w pestycydach oraz w trakcie 
produkcji perchloroetylenu, chlorobenzenu i innych chlorowanych związków 
organicznych jak PCV. Jest też emitowany z przemysłu metalowego, procesów spalania i 
składowisk odpadów. 
HCB jest silnie adsorbowany przez glebę i osady, jest odporny na rozkład, cechuje się 
wysokim potencjałem kumulacji i odkłada się w tkankach organizmów wodnych i 
lądowych. 
 
Heksachlorobutadien 
Heksachlorobutadienbył wykorzystywany jako fungicyd, do zaprawiania nasion, 
w żyroskopach, jako nośnik ciepła, płyn hydrauliczny, rozpuszczalnik do usuwania 
wodorowęglanów, czterochlorku węgla itp. Obecnie nie jest produkowany ani 
stosowany w krajach Unii Europejskiej. Jednak jest produktem ubocznym przy produkcji 
perchloroetylenu, chlorobenzenui PCV, pojawia się też jako zanieczyszczenie w 
pestycydach. 
Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE 
z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
 
Heksachlorocykloheksan 
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HCH stosowany jest jako środek konserwujący do drewna oraz środek insektobójczy. 
Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE 
z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
Na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska ((t.j. z 23.01.2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), substancja została 
określona jako substancja stwarzająca szczególne zagrożenie dla środowiska, której 
wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione. 

Izoproturon 
Izoproturon jest systemicznym herbicydem, absorbowanym przez korzenie i liście, 
hamującym fotosyntezę. Jest szeroko stosowany we wszystkich państwach 
członkowskich, poza Finlandią. 
Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE 
z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
 
Ołów i jego związki 
Ołów naturalnie występuje jako składnik skorupy ziemskiej. W działalności człowieka 
stosowany jest w produkcji baterii, pokryć dachowych, płytek ceramicznych, 
monitorów, wag, kabli, rur. Sole ołowiu są słabo rozpuszczalne w wodzie, jednak 
wykazują dużą zdolność akumulacji w osadach dennych, jak i bioakumulacji. Substancja 
oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 
2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. Ołów i jego pochodne został 
wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu substancji 
aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione z dnia 13 
maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako substancja aktywna, której 
stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega ograniczeniom.  

Zgodnie z zapisami § 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 
ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów z dnia 
5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazane jest stosowanie: węglanu 
ołowiu (II) (PbCO3), bis (węglanu) diwodorotlenku ołowiu (II) (2PbCO3Pb(OH)2), 
siarczanu (VI) ołowiu (1:1) (PbSO4) oraz siarczanu (VI) ołowiu w postaci PbxSO4 jako 
farb lub składników preparatów przeznaczonych do stosowania jako farby.  
 
Rtęć i jej związki 
Rtęć naturalnie występuje jako składnik skorupy ziemskiej. W działalności człowieka 
stosowany jest w produkcji baterii, sprzętu elektrycznego i pomiarowego oraz farb. 
Niezamierzona emisja rtęci powstaje przy spalarniach i w elektrowniach opalanych 
węglem. W chwili obecnej trwa proces wycofywania rtęci z produkcji i zastosowania 
m.in. w urządzeniach pomiarowych, w związku z czym emisja rtęci w ostatnich latach 
znacząco spadła. Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. Rtęć 
i jej pochodne została wymieniona w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie 
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wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest 
zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako 
substancja aktywna, której stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub 
podlega ograniczeniom.  

Zgodnie z zapisami § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 
ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów z dnia 
5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) związki rtęci w postaci substancji lub 
składników preparatów są zakazane do stosowania do: 
- zapobiegania zanieczyszczeniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta:  

a) kadłubów łodzi,  
b) klatek, pływaków, sieci i innych przyborów lub urządzeń używanych w 

hodowli ryb lub małży,  
c) jakichkolwiek przyborów lub urządzeń zanurzonych całkowicie lub 

częściowo w wodach śródlądowych i morskich;  
- zabezpieczania drewna;  
- oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich przeznaczenia;  
- impregnacji tkanin technicznych o dużej odporności oraz włókien przeznaczonych do 
ich wytwarzania. 
Ponadto na podstawie zapisów § 30g w/w rozporządzenia, zakazuje się wprowadzania 
do obrotu rtęci w:  
- termometrach lekarskich - od dnia 3 kwietnia 2009 r. 
- barometrach przeznaczonych do sprzedaży dla konsumentów - od dnia 4 października 
2009 r. 
- innych niż wymienione w pkt 1 i 2 urządzeniach pomiarowych przeznaczonych do 
sprzedaży dla konsumentów, w szczególności w manometrach, sfigmomanometrach, 
termometrach innych niż lekarskie - od dnia 3 kwietnia 2009 r. 
 
Naftalen 
Naftalen naturalnie jest składnikiem ropy naftowej i smoły węglowej. W przemyśle 
stosowany jest do syntezy chemikaliów, barwników ftaleinowych, indygo, środków 
owadobójczych i wybuchowych. Stosowany jest również w pirotechnice do efektów 
specjalnych w filmach oraz w przemyśle chemicznym do produkcji farmaceutyków i 
pestycydów. W Polsce nie jest produkowany, jednak powstaje jako produkt uboczny 
między innymi w przemyśle rafineryjnym oraz przez samochody. Jest produkowany w 
innych krajach UE. 
Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 
20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. Naftalen został 
wymieniony w Załączniku 2, pkt I, 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu 
substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione z 
dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako substancja aktywna, 
dla której Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia jej do 
stosowania w środkach ochrony roślin oraz która nie może znajdować się w obrocie. 
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Nikiel i jego związki 
Nikiel naturalnie występuje jako składnik skorupy ziemskiej w postaci minerałów 
garnieryt i pentlandyt. W przemyśle stosowany jest m.in. w produkcji stali nierdzewnej, 
stopów nieżelaznych, stopów stali, galwanizacji, stopów odlewniczych oraz baterii i 
katalizatorów. Nikiel szeroko stosowany jest w produkcji przedmiotów codziennego 
użytku, jak np. opakowania żywności, naczynia, armatury. W wodach zazwyczaj stężenie 
niklu jest niskie, gdyż szybko podlega sorpcji przez minerały ilaste i wodorotlenki Fe i 
Mn osadów dennych. Łatwo podlega bioakumulacji. Oznaczony jest w decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako 
substancja priorytetowa. 
 
Nonylofenole (4-(para)-nonylofenol) 
Nonylofenole stosowane są w przemyśle w produkcji środków pomocniczych dla 
przemysłu włókienniczego, jako dodatki do skór, w barwnikach, przemyśle metalowym, 
celulozowo-papierniczym itp. Stosowane są też w rolnictwie jako pestycydy. 
Produkowane są tylko w czterech spółkach w Unii Europejskiej, dodatkowo są 
importowane. Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
Zgodnie z zapisami § 26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 
ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów z dnia 
5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazane jest wprowadzanie do obrotu i 
stosowanie produktów zawierających nonylofenol C6H4(OH)C9H19 
i oksyetylenowanynonylofenol (C2H4O)nC15H24O oraz zawierających je preparatów w 
stężeniach równych lub większych niż 0,1% masowego do:  

−  czyszczenia przemysłowego i sprzątania, z wyjątkiem kontrolowanych urządzeń 
zamkniętych do prania na sucho, gdzie płyn piorący krąży w obiegu zamkniętym i 
jest potem spalany, oraz urządzeń do prania z wyposażeniem specjalnym, gdzie 
ciecz piorąca jest zawracana lub spalana;  

− czyszczenia w warunkach domowych;  
− obróbki tekstyliów i skóry, z wyjątkiem procesów, w których nie powstają ścieki, 

oraz procesów, w których ścieki są wstępnie oczyszczane w celu całkowitego 
usunięcia frakcji organicznej przed oczyszczaniem biologicznym (odtłuszczanie 
skór owczych);  

− środków emulgujących w produktach stosowanych do zabiegów higienicznych 
wymion krów;  

− obróbki metali, z wyjątkiem zastosowania w kontrolowanych systemach 
zamkniętych, gdzie  płyn myjący jest zawracany lub spalany;  

− produkcji masy celulozowej i papieru;  
− produktów kosmetycznych;  
− innych produktów użytku (higieny) osobistej, z wyjątkiem spermicydów;  
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− składników środków ochrony roślin i produktów biobójczych. 
 
Oktylofenole (para-tert-oktylofenol)   
W przemyśle stosowane są jako środki pomocnicze dla przemysłu włókienniczego. 
Oznaczony jest w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 
listopada 2001 r. jako substancja priorytetowa. 
 
Pentachlorobenzen 
Pentachlorobenzen jest związkiem pośrednim przy produkcji fungicydu – quintozenu. 
Jego stosowanie jest objęte pewnymi ograniczeniami, jednak w niektórych krajach jest 
nadal stosowany. Ponadto, pentachlorobenzen jest zanieczyszczeniem przy innych 
produkcjach chemicznych, np. heksachlorobenzenu. W Polsce pentachlorobenzen nie 
jest produkowany ani stosowany. Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa 
substancja niebezpieczna. 
Pentachlorobenzen został wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW 
w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin 
jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako 
substancja aktywna, której stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub 
podlega ograniczeniom.  

Pentachlorofenol 
Źródłem wytwarzania pentachlorofenolu jest produkcja pentachlorofenolu 
z heksachlorobenzenu (HCB) oraz impregnacja drewna. Jest również wykorzystywany 
do impregnacji tekstyliów przed grzybami i bakteriami (np. transport wojskowy, 
namioty). Substancja nie jest produkowana w Polsce ani w innych krajach Unii 
Europejskiej, jednak niektóre kraje jeszcze niedawno była importowana. Substancja 
oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 
2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. Pentachlorofenol został 
wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu substancji 
aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione z dnia 13 
maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako substancja aktywna, której 
stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega ograniczeniom.  
Zgodnie z zapisami § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 
ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów z dnia 
5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazuje się wprowadzania do obrotu i 
stosowania pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów oraz substancji i preparatów, 
w których występują one jako zanieczyszczenia lub składniki w stężeniach 
przekraczających 0,1% ich masy. 
 
Benzo(a)piren 
Źródłem benzo(a)pirenu w środowisku są procesy spalania. Substancja oznaczona w 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako 
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priorytetowa substancja niebezpieczna. Zgodnie z zapisami § 28 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, 
obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 
zawierających je produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) 
zakazane jest stosowanie do impregnacji drewna następujących substancji i preparatów, 
w których one występują jako składniki lub zanieczyszczenia: kreozotu, oleju 
kreozotowego, destylatów ze smoły węglowej - olejów naftalenowych, oleju 
kreozotowego - frakcja acenaftenowa, destylatów wyższych (smoły węglowej), oleju 
antracenowego, smółek kwaśnych, węgla, surówki, kreozotu drzewnego, 
niskotemperaturowej alkalicznej smoły węglowej, jeżeli zawierają m.in. benzo(a)piren 
w stężeniu większym niż 0,005% ich masy.  
 
Benzo(b)fluoranten 
Źródłem benzo(b)fluorantenu w środowisku są procesy spalania. 
Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE 
z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
 
Benzo(g,h,i)perylen 
Benzo(g,h,i)perylen naturalnie występuje jako składnik smoły pogazowe. Ponadto jego 
źródłem w środowisku są procesy spalania. Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa 
substancja niebezpieczna. 
 
Benzo(k)fluoranten 
Źródłem benzo(k)fluorantenu w środowisku są procesy spalania. Substancja oznaczona 
w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. 
jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
 
Indeno(1,2,3-cd)piren 
Źródłem indeno(1,2,3-cd)pirenu w środowisku są procesy spalania, a ponadto środki 
konserwujące drewno, ruch samochodowy, produkcja żelaza i stali. Substancja 
oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 
2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
 
Symazyna 
Symazyna jest systemicznym herbicydem, działającym poprzez hamowanie fotosyntezy. 
Stosowana jest jako środek ochrony roślin w uprawach buraka cukrowego, tytoniu, 
pomidorów, ryżu, soi, sałaty i innych warzyw. Stosowana jest stosunkowo rzadko. 
Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 
20 listopada 2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
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Związki tributylocyny (TBT) 
Związki tributylocyny wykorzystywane są w produkcji klei, w przemyśle stoczniowym 
do produkcji farb przeciwporostowych oraz do impregnacji drewna. Zakaz stosowania 
TBT obecnie obowiązuje w Unii Europejskiej, jak i w wielu innych krajach świata. 
Między innymi Międzynarodowa Organizacja Morska zakazała stosowania TBT w 
farbach przeciwporostowych. Jednak może być zawarta jako zanieczyszczenie w innych 
związkach zawierających cynę. Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa 
substancja niebezpieczna. 
 
Trichlorobenzeny 
 
Trichlorobenzeny są stosowane głównie jako surowiec do produkcji pewnych grup 
pestycydów, barwników, pigmentów oraz jako rozpuszczalnik. Substancja oznaczona w 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako 
priorytetowa substancja niebezpieczna. Zgodnie z zapisami § 30e Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, 
obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych  i preparatów niebezpiecznych oraz 
zawierających je produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) 
zakazane jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie jako substancji lub składnika 
preparatów 1,2,4-trichlorobenzenu w stężeniu równym lub większym niż 0,1% 
masowych, bez względu na zastosowanie.  Zakaz ten nie dotyczy zastosowania 1,2,4-
trichlorobenzenu:  
- jako produktu pośredniego syntezy lub 
- jako rozpuszczalnika w zamkniętych procesach chemicznych w reakcjach chlorowania 
lub 
- do celów produkcji 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzenu (TATB). 
 
Trichlorometan (chloroform) 
Związek ten stosowany jest powszechnie w farmacji, protetyce, sektorze medycznym 
chemii, w chemii organicznej i petrochemii. Nie jest produkowany w Polsce, jednak jest 
tu stosowany. Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako substancja priorytetowa. Trichlorometan 
został wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu 
substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione z 
dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako substancja aktywna, 
której stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega 
ograniczeniom. Zgodnie z zapisami § 29 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w 
sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 
produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazane jest 
wprowadzanie do obrotu detalicznego lub jakiegokolwiek innego obrotu dostępnego dla 
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konsumentów, a także nieodpłatne przekazywanie konsumentom produktów 
zawierających jako składnik lub zanieczyszczenie m.in. chloroform. 
 
Trifluralina 
Trifluralina stosowana jest jako herbicyd doglebowy. Stosowana jest w uprawach roślin 
pastewnych, warzyw, roślin oleistych. Stosowanie jest dozwolone w Polsce. Substancja 
oznaczona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 
2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
 
Czterochlorek węgla   
Dawniej powszechnie stosowany był jako tani rozpuszczalnik, szczególnie często 
używany przy ekstrakcji tłuszczów i innych związków organicznych z roślin, a także jako 
dodatek do środków czystości, rozpuszczalnik do farb i klejów (m.in. butaprenu) oraz 
jako środek gaśniczy w "gaśnicach tetrowych". Obecnie jego źródłem w środowisku jest 
produkcja terachlorku węgla oraz innych chlorometanów przez chlorowanie metanu. 
Czterochlorek węgla został wymieniony w Załączniku 1 Rozporządzenia MRiRW w 
sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin 
jest zabronione z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1391 ze zm.) jako 
substancja aktywna, której stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub 
podlega ograniczeniom.  Zgodnie z zapisami § 29 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  
i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 
produktów z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 ze zm.) zakazane jest 
wprowadzanie do obrotu detalicznego lub jakiegokolwiek innego obrotu dostępnego dla 
konsumentów, a także nieodpłatne przekazywanie konsumentom produktów 
zawierających jako składnik lub zanieczyszczenie m.in. czterochlorek węgla. 
 
DDT 
DDT jest środkiem owadobójczym stosowanym obecnie jedynie w krajach trzeciego 
świata. W Polsce od lat 70-tych ubiegłego wieku obowiązuje zakaz jego produkcji 
oraz stosowania. Zakazany jest też w pozostałych krajach członkowskich, a także w 
większości państw na świecie. Substancja oznaczona w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 2001 r. jako priorytetowa 
substancja niebezpieczna. 
 
Pestycydy cyklodienowe (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna) 
Związki te stosowane są jako środki ochrony gleby i ziarna, środek ochrony roślin. W 
Polsce istnieje zakaz zarówno produkcji, jak i stosowania tych związków. Substancje 
oznaczone w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2455/2001/WE z 20 listopada 
2001 r. jako priorytetowa substancja niebezpieczna. 
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Trichloroetylen 
Substancja ta stosowana jest w produkcji atramentów, materiałów przylepnych, farb, 
emalii, gumy oraz odtłuszczanie metali. W przeszłości był  powszechnie używany do 
czyszczenia garderoby, oraz ze względu na właściwości narkotyczne jako anestetyk w 
chirurgii i położnictwie. Jest dopuszczona w Polsce do produkcji i stosowania. 
 
Tetrachloroetylen 
Substancja ta stosowana jest w produkcji farb i klejów oraz odtłuszczaniu metali, 
wywabianiu plam  i praniu na sucho. Jest dopuszczona w Polsce do produkcji 
i stosowania. 
 

5. Inwentaryzacja punktów pomiarowo - kontrolnych 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz identyfikacja 
substancji priorytetowych oraz innych substancji 
powodujących zanieczyszczenie, występujących w wodach 
powierzchniowych. 

Punkty pomiarowo-kontrolne, w których prowadzony był monitoring substancji 
priorytetowych zestawiono w załączniku nr 1 (monitoring rzek) oraz nr 2 (monitoring 
zbiorników), zawierających wszystkie informacje wymagane zgodnie ze wzorem karty 
charakterystyki zawartej w „Przewodniku…”. 
 
Na potrzeby realizacji niniejszego etapu pracy wykorzystano następujące źródła danych: 

− Baza monitoringu wód GIOŚ, 
− Zestawienia pojedynczych pomiarów w latach 2009 i 2011, wykonanych przez 

zewnętrzną firmę na zlecenie GIOŚ, 
− Dane bezpośrednio od WIOŚ. 

 
Jako podstawę postanowiono uznać  dane zawarte w bazie Access, jako jednolite 

w skali kraju źródło, w której zebrane są dane pochodzące ze wszystkich wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowiska, w jednakowej formie. 
 

Praca nad tworzeniem bazy danych wymagała szerokich konsultacji zarówno z 
GIOŚ, jak i poszczególnymi Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska. W 
związku z licznymi błędami i nieścisłościami oraz związaną z tym koniecznością 
pozyskiwania wyjaśnień i poprawek, jej tworzenie okazało się znacznie bardziej 
czasochłonne, niż byłoby w sytuacji, gdy dane byłyby jednorodne i praca polegałaby 
jedynie na ich wprowadzeniu do bazy. 
 

Podczas dokonywania przeglądu danych monitoringowych zaobserwowano 
gwałtowne zmiany stężeń niektórych substancji na przestrzeni lat 2008-2011. W 
pierwszych dwóch latach odnotowywano niepokojące podwyższenia stężeń niektórych 
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substancji, a nawet przekroczenia środowiskowych norm jakości  w punktach, gdzie w 
latach następnych, nie zanotowano występowania tychże substancji. Zaistniała sytuacja 
wymagała konsultacji wyników. Dane Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w 
ramach Państwowego Monitoringu  Środowiska przeprowadzonego w latach 2008 oraz 
2009 uznane zostały, przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, za wyniki o niskiej wiarygodności  w 
przypadku tego opracowania. Sytuacja ta spowodowana jest stosowaniem 
niejednorodnych metod pomiarów substancji priorytetowych przez laboratoria WIOŚ w 
tych latach. Zmiana narzędzi pomiarowych oraz  niejednokrotnie nieprawidłowe granice 
oznaczalności, mogły wskazywać na występowanie bardzo dużych przekroczeń w 
danym punkcie monitoringowym, co nie miało odzwierciedlenia w danych dotyczących 
zrzutów oraz wynikach monitoringu w latach następnych - 2010 i 2011. 

 
Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące części zawartych w ww. bazie 
wyników – np. duże różnice między wynikami w kolejnych latach, występowanie 
wysokiej zawartość substancji w zlewniach słabo zagospodarowanych antropogenicznie 
itp., zwrócono się dodatkowo bezpośrednio do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony 
Środowiska o udostępnienie wyników badań. Po ich analizie stwierdzono szereg błędów 
w bazie Access, które w miarę możliwości zweryfikowano w bazie wykonanej na 
potrzeby niniejszego opracowania. 
Wyniki badań z WIOŚ dolnośląskiego, które swoim zasięgiem obejmują największą 
liczbę analizowanych punktów monitoringowych, otrzymano za pośrednictwem 
Zamawiającego, zaś do pozostałych wystosowano w dniu 3 września 2013 r. pismo z 
prośbą o udostępnienie wyników badań. Niestety do dnia oddania wersji roboczej 
opracowania, pomimo dodatkowych próśb telefonicznych, nie otrzymano wyników z 
WIOŚ Opole.  
 
Dane otrzymane od WIOŚ również w wielu przypadkach wymagały weryfikacji, 
w szczególności dotyczyło to lat 2008-2009. Różne inspektoraty stosowały wówczas 
różne formy zapisu wyników, które zmieniały się również w ciągu roku. Na przykład 
wyniki poniżej granicy oznaczalności były zapisywane w zależności od laboratorium i 
w zależności od roku: 

− poprzez dodanie znaku „<” przed wartością granicy oznaczalności, 
− jako 0, 
− jako wartość równa połowie granicy oznaczalności, 
− jako wartość równa granicy oznaczalności. 

 
Wyjaśnienia prowadzone były drogą mailową oraz telefoniczną. Poza szczegółowym 
wyjaśnieniem pojedynczych niespójnych wyników, zgodnie ze wskazaniami GIOŚ oraz 
WIOŚ, przy weryfikacji wyników zastosowano następujące zasady: 

− W przypadku różniących się wyników – należy brać pod uwagę wynik mniejszy. 
− W przypadku, gdy wszystkie wyniki w ciągu roku są takie same – wynik poniżej 

granicy oznaczalności. 
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− W przypadku gdy są tylko 2 różne wartości wyników w ciągu roku – wynik 
poniżej granicy oznaczalności, która uległa zmianie w ciągu roku; zasada ta nie 
była jednak oczywista w przypadku jedynie 4 wyników w ciągu roku – 
przyjmowano wtedy wartość średnią. 

 
Szczegółowe wyniki monitoringu zestawiono w załączniku nr 1 i nr 2 oraz 
w wygenerowanych kartach charakterystyk cieków i zbiorników wodnych. Zaś w 
tabelach poniżej przedstawiono podsumowanie, obrazujące skalę występowania 
substancji w punktach pomiarowo-kontrolnych cieków w regionie wodnym Środkowej 
Odry (tabela. nr 1) oraz w pozostałych regionach wodnych (tabela nr 2) . 
 
Tabela nr 1. Występowanie substancji priorytetowych w punktach monitoringowych 
regionu wodnego Środkowej Odry w 2011 r. 

Zlewnia 
bilansowa 

Liczba punktów pomiarowo-
kontrolnych 

Liczba punktów pomiarowo-
kontrolnych, w których stwierdzono 

występowanie substancji priorytetowych 
Barycz 25 3 
Bóbr 17 14 
Bystrzyca 21 14 
Kaczawa 15 7 
Mała Panew 23 12 
Nysa Kłodzka 39 19 
Nysa Łużycka 22 12 
Obrzyca 6 2 
Osobłoga 3 3 
Przyodrze 32 2 
Widawa 15 3 

Razem 218 91 

 
Tabela nr 2. Występowanie substancji priorytetowych w punktach monitoringowych 
regionów wodnych: Metuje, Izery, Łaby i Ostrożnicy, Orlicy oraz Morawy w 2011 r. 

Region wodny Liczba punktów pomiarowo-
kontrolnych 

Liczba punktów pomiarowo-
kontrolnych, w których stwierdzono 

występowanie substancji priorytetowych 

Metuje 2 1 
Izery 1 0 
Łaby i Ostrożnicy 1 0 
Orlicy 1 0 
Morawy 0 0 
Razem 5 1 

 
W regionie wodnym Środkowej Odry w 2011 roku substancje występowały w 91 
punktach pomiarowo-kontrolnych. Większość badanych substancji, jeżeli występowała 
w wodach, to bardzo często w niewielkich stężeniach, znacznie niższych od 
dopuszczalnych. Substancją, której wartość graniczna została przekroczona 
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w największej liczbie punktów pomiarowo-kontrolnych była suma 2 związków: 
benzo(g.h.i)perylen oraz indeno(1,2,3-cd)piren. W roku 2011 średnioroczna wartość 
tych substancji została przekroczona w 36 punktach monitoringowych, z czego 
najwięcej, po 6 punktów w zlewniach Bystrzycy i Kaczawy, a 5 punktów w zlewni Małej 
Panwi. Zostało to zobrazowane na mapie nr 5. 
Kolejną, często wykazującą przekroczenia, substancją jest kadm i jego związki (mapa 
nr 6) W 2011 roku w regionie wodnym Środkowej Odry kadm przekroczył 
średnioroczne wartości graniczne w 26 punktach: w 7 punktach w zlewni Małej Panwi, 
w 5 punktach w zlewni Nysy Łużyckiej i w 4 punktach w zlewni Nysy Kłodzkiej. W 
zlewni Małej Panwi wartości stężeń kadmu są najwyższe. Punkt monitoringowy, gdzie 
kadm osiąga najwyższe średnioroczne stężenia to: Woda Graniczna – miejscowość 
Hanusek – od 77,9 μg/l w 2008 roku do 150,2 μg/l w 2011r. 
Pozostałe substancje, które wystąpiły w ciekach regionu wodnego w stężeniach 
przekraczających średnioroczne wartości dopuszczalne to: endosulfan, nonylofenol, 
diuron, heksachlorobenzen, trifluralina, suma benzo(b)fluorantenu 
i benzo(k)fluorantenu, ołów i jego związki, nikiel i jego związki, całkowite DDT oraz rtęć 
i jej związki. Były to jednak sporadyczne przekroczenia w jednym do trzech punktów.  
 
W pozostałych regionach wodnych monitoring substancji priorytetowych był 
prowadzony w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. Jeden punkt w regionie wodnym 
Metuje wykazał obecność niklu i jego związków oraz rtęci i jej związków. Stężenie tych 
substancji nie przekroczyło jednak średniorocznych norm jakości. 
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Mapa nr 5 Lokalizacja występowania - suma benzo (g.h.i.) perylen + Indeno (1,2,3-cd) piren, w punktach monitoringowych cieków w 2011 r. 
(źródło: opracowanie własne na podstawie pozyskanych informacji) 
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Mapa nr 6. Lokalizacja występowania – kadm i jego związki, w punktach monitoringowych cieków w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na 
podstawie pozyskanych informacji)
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6. Ranking substancji priorytetowych i innych substancji na 
podstawie danych z monitoringu jakości wód powierzchniowych 

 
Ranking substancji priorytetowych na podstawie danych z monitoringu 

sporządzono zgodnie z wytycznymi wskazanymi w „Przewodniku…”, w trzech etapach: 
 
Etap 1 – wyznaczenie częstości występowania przekroczeń średniorocznych wartości 
środowiskowych norm jakości (wyrażonej w procentach) w stosunku do całkowitej 
wykonanej liczby oznaczeń poszczególnych substancji we wszystkich punktach 
monitoringowych i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności malejącej. 
 
Etap 2 – wyznaczenie częstości występowania (wyrażonej w procentach) 
poszczególnych substancji w stosunku do całkowitej wykonanej liczby oznaczeń we 
wszystkich punktach monitoringowych i klasyfikacja na tej podstawie w kolejności 
malejącej.    Przez występowanie rozumie się oznaczone średnioroczne stężenia danej 
substancji większe niż granica wykrywalności wyznaczona dla stosowanej procedury 
analitycznej, ale nieprzekraczające maksymalnych i średnich wartości środowiskowych 
norm jakości. 
 
Etap 3 – naniesienie na listę rankingową substancji, które nie zostały sklasyfikowane w 
1 i 2 etapie – czyli substancji, które we wszystkich badanych punktach występowały 
poniżej granicy wykrywalności, bądź nie były w ogóle badane. 
 
W tabelach nr 1 do nr 4 przedstawiono ranking substancji dla regionu wodnego 
Środkowej Odry. Dla pozostałych regionów tj.: Metuje, Orlicy, Izery, Łaby i Ostrożnicy, 
rankingów nie przeprowadzono, ze względu na jedynie pojedyncze pomiary. Wyniki 
monitoringu dla tych regionów zestawiono jedynie w tabelach. 
 
W rankingach uwzględniono, zgodnie z „Przewodnikiem…”, wszystkie badane 
substancje, jednak zdaniem autorów podczas wnioskowania na temat „ważności” 
substancji, należy pominąć substancje, które były badane w niewielkiej liczbie punktów 
pomiarowo-kontrolnych. Przykładem może być badanie związków tributylocyny w 
2009 roku – jeżeli substancja była badana jedynie  w 2 punktach i obu tych punktach jej 
zawartość przekroczyła wartość graniczną, oznacza to częstość przekroczeń 100%, co 
stawia substancję na 1 miejscu w rankingu. Wynik taki nie świadczy jednak o tym, iż 
substancja ta jest rzeczywiście problemem w skali całego regionu wodnego. 
 
Oceniając przekroczenia wartości granicznych substancji, przyjęto wartości graniczne 
zgodnie z aktualnie obowiązującą Dyrektywą 2008/105/WE w sprawie 
środowiskowych norm jakości. Jest to podejście inne niż w „Przewodniku…”, w którym 
przyjęto wartości graniczne zgodne z propozycją Parlamentu Europejskiego dot. zmian 
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w niniejszej Dyrektywie z 31 stycznia 2012 r. Wartości zgodne z propozycją zmian są 
dość znacząco zaostrzone w stosunku do Dyrektywy.  
Zdaniem autorów, oceniając zawartość substancji w wodach na podstawie badań 
monitoringowych w latach 2008-2011, należy stosować przepisy obowiązujące w tym 
okresie, nie zaś przepisy planowane do wprowadzenia.  
 
 
Tabela nr 3. Ranking substancji priorytetowych w regionie wodnym Środkowej Odry w 
roku 2008. 

Nr Nazwa substancji LICZBA 
OZNACZEŃ 

Liczba 
punktów 
powyżej 
granicy 

wykrywalności 

Częstość 
występowania 

[%] 

Liczba 
przekroczeń 

powyżej 
wartości 

granicznych 

Częstość 
przekroczeń 

[%] 

1 ETAP 
1 Kadm i jego związki 26 1 3,8 22 84,6 

2 
sumabenzo(g.h.i)perylen 
+ Indeno(1,2,3-cd)piren 32 4 12,5 27 84,4 

3 Rtęć i jej związki 33 2 6,1 24 72,7 

4 
sumaBenzo(b)fluoranten 
+ Benzo(k)fluoranten 36 30 83,3 6 16,7 

5 Endosulfan 23 1 4,3 3 13,0 
6 Fluoranten 38 34 89,5 3 7,9 
7 Benzo(a)piren 38 33 86,8 2 5,3 
8 Nikiel i jego związki 41 22 53,7 2 4,9 
9 pestycydy cyklodienowe 24 8 33,3 1 4,2 
10 Ołów i jego związki 35 14 40,0 1 2,9 
2 ETAP 

11 

Oktylofenol (4-(1,1',3,3' - 
tetrametylobutylo)-
fenol)) 

2 2 100,0 0 0 

12 Trifluralina 20 17 85,0 0 0 

13 
Trichlorometan 
(chloroform) 

26 20 76,9 0 0 

14 Izoproturon 4 3 75,0 0 0 
15 Trichloroetylen 20 15 75,0 0 0 
16 Atrazyna 6 4 66,7 0 0 
17 Czterochlorek węgla 27 18 66,7 0 0 
18 Symazyna 6 4 66,7 0 0 
19 Trichlorobenzen 24 15 62,5 0 0 
20 Naftalen 38 23 60,5 0 0 
21 Antracen 30 16 53,3 0 0 
22 Heksachlorocykloheksan 29 15 51,7 0 0 
23 Tetrachloroetylen 7 3 42,9 0 0 
24 Heksachlorobenzen 22 7 31,8 0 0 
25 Alachlor 22 3 13,6 0 0 
26 Dichlorometan 26 3 11,5 0 0 
27 Benzen 27 3 11,1 0 0 
28 Pentachlorobenzen 22 2 9,1 0 0 
29 1,2-dichloroetan 27 2 7,4 0 0 
30 Pentachlorofenol 22 1 4,5 0 0 
3 ETAP 
31 Heksachlorobutadien 21 0 0 0 0 
32 Chlorfenwinfos 4 0 0 0 0 
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33 Chloropyrifos 4 0 0 0 0 
34 Diuron 3 0 0 0 0 
35 Alkany, C10-13 i chloro 2 0 0 0 0 

36 
Ftalan di(2-
etyloheksylu) (DEHP) 2 0 0 0 0 

37 Bromowany difenyloeter 0 0 nd 0 nd 
38 Całkowite DDT 0 0 nd 0 nd 
39 para-para-DDT 0 0 nd 0 nd 

40 
Nonylofenol (4-
nonylofenol) 0 0 nd 0 nd 

41 
Związki tributylocyny 
(kation tributylocyny) 0 0 nd 0 nd 

 
 
Tabela nr 4. Ranking substancji priorytetowych w regionie wodnym Środkowej Odry w 
roku 2009. 

Nr Nazwa substancji 
LICZBA 

OZNACZE
Ń 

Liczba 
punktów 
powyżej 
granicy 

wykrywalnoś
ci 

Częstość 
występowan

ia [%] 

Liczba 
przekrocze
ń powyżej 
wartości 

granicznyc
h 

Częstość 
przekrocze

ń [%] 

1 ETAP 

1 
 Związki tributylocyny 
(kation tributylocyny) 3 0 0,0 3 100,0 

2 Kadm i jego związki 47 4 8,5 27 57,4 

3 

sumabenzo(g.h.i)peryl
en + Indeno(1,2,3-
cd)piren 

42 8 19,0 22 52,4 

4 Symazyna 16 1 6,3 4 25,0 
5 Całkowite DDT 6 5 83,3 1 16,7 

6 

sumaBenzo(b)fluorant
en + 
Benzo(k)fluoranten 

37 22 59,5 6 16,2 

7 Rtęć i jej związki 37 17 45,9 4 10,8 
8 Benzo(a)piren 40 27 67,5 2 5,0 
9 Dichlorometan 21 0 0,0 1 4,8 

10 
Bromowany 
difenyloeter 43 0 0,0 2 4,7 

11 Alachlor 24 0 0,0 1 4,2 
12 Nikiel i jego związki 55 20 36,4 1 1,8 
2 ETAP  
13 para-para-DDT 5 5 100,0 0 0 
14 Tetrachloroetylen 8 8 100,0 0 0 
15 Trichloroetylen 11 11 100,0 0 0 
16 Fluoranten 25 19 76,0 0 0 

17 
Trichlorometan 
(chloroform) 

25 19 76,0 0 0 

18 Antracen 25 15 60,0 0 0 
19 Czterochlorek węgla 9 5 55,6 0 0 
20 Naftalen 27 14 51,9 0 0 

21 
pestycydy 
cyklodienowe 6 3 50,0 0 0 

22 Ołów i jego związki 50 22 44,0 0 0 

23 
Heksachlorocykloheks
an 

5 2 40,0 0 0 
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24 Trichlorobenzen 25 8 32,0 0 0 
25 Endosulfan 20 6 30,0 0 0 
26 Heksachlorobenzen 14 4 28,6 0 0 
27 Diuron 13 3 23,1 0 0 
28 Izoproturon 43 5 11,6 0 0 
29 Benzen 11 1 9,1 0 0 
30 Atrazyna 39 3 7,7 0 0 
31 Pentachlorobenzen 27 2 7,4 0 0 

32 
Ftalan di(2-
etyloheksylu) (DEHP) 

43 2 4,7 0 0 

33 Pentachlorofenol 27 1 3,7 0 0 
3 ETAP 

34 

Oktylofenol (4-
(1,1',3,3' - 
tetrametylobutylo)-
fenol)) 

42 0 0 0 0 

35 Chlorfenwinfos 41 0 0 0 0 
36 Chloropyrifos 41 0 0 0 0 
37 Trifluralina 29 0 0 0 0 
38 1,2-dichloroetan 22 0 0 0 0 
39 Heksachlorobutadien 12 0 0 0 0 

40 
Nonylofenol (4-
nonylofenol) 

7 0 0 0 0 

41 
Alkany, C10-13 i 
chloro 6 0 0 0 0 

 
 
Tabela nr 5. Ranking substancji priorytetowych w regionie wodnym Środkowej Odry w 
roku 2010. 
 

Nr Nazwa substancji 
LICZBA 

OZNACZE
Ń 

Liczba 
punktów 
powyżej 
granicy 

wykrywalnoś
ci 

Częstość 
występowani

a [%] 

Liczba 
przekrocze
ń powyżej 
wartości 

granicznyc
h 

Częstość 
przekrocze

ń [%] 

1 ETAP 

1 

sumabenzo(g.h.i)peryl
en + Indeno(1,2,3-
cd)piren 

21 2 9,5 17 80,9 

2 

sumaBenzo(b)fluorant
en + 
Benzo(k)fluoranten 

6 1 16, 7 4 66,67 

3 Kadm i jego związki 41 2 4,9 13 31,7 
4 Rtęć i jej związki 40 5 12,5 9 22,5 
2 ETAP 
5 Benzo(a)piren 3 2 66, 7 0 0 
6 Nikiel i jego związki 34 8 23,5 0 0 
7 Ołów i jego związki 33 4 12,1 0 0 
3 ETAP 

8 
pestycydy 
cyklodienowe 1 0 0 0 0 

9 para-para-DDT 1 0 0 0 0 
10 Heksachlorobenzen 1 0 0 0 0 

11 
Heksachlorocykloheks
an 

1 0 0 0 0 

12 Alachlor 0 0 nd 0 nd 
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13 Antracen 0 0 nd 0 nd 
14 Atrazyna 0 0 nd 0 nd 
15 Benzen 0 0 nd 0 nd 

16 
Bromowany 
difenyloeter 0 0 nd 0 nd 

17 Czterochlorek węgla 0 0 nd 0 nd 
18 Alkany, C10-13 i chloro 0 0 nd 0 nd 
19 Chlorfenwinfos 0 0 nd 0 nd 
20 Chloropyrifos 0 0 nd 0 nd 
21 Całkowite DDT 0 0 nd 0 nd 
22 1,2-dichloroetan 0 0 nd 0 nd 
23 Dichlorometan 0 0 nd 0 nd 

24 
Ftalan di(2-
etyloheksylu) (DEHP) 0 0 nd 0 nd 

25 Diuron 0 0 nd 0 nd 
26 Endosulfan 0 0 nd 0 nd 
27 Fluoranten 0 0 nd 0 nd 
28 Heksachlorobutadien 0 0 nd 0 nd 
29 Izoproturon 0 0 nd 0 nd 
30 Naftalen 0 0 nd 0 nd 

31 
Nonylofenol (4-
nonylofenol) 0 0 nd 0 nd 

32 

Oktylofenol (4-
(1,1',3,3' - 
tetrametylobutylo)-
fenol)) 

0 0 nd 0 nd 

33 Pentachlorobenzen 0 0 nd 0 nd 
34 Pentachlorofenol 0 0 nd 0 nd 
35 Symazyna 0 0 nd 0 nd 
36 Tetrachloroetylen 0 0 nd 0 nd 
37 Trichloroetylen 0 0 nd 0 nd 

38 
Związki tributylocyny 
(kation tributylocyny) 0 0 nd 0 nd 

39 Trichlorobenzen 0 0 nd 0 nd 

40 
Trichlorometan 
(chloroform) 0 0 nd 0 nd 

41 Trifluralina 0 0 nd 0 nd 
 
 
 
Tabela nr 6. Ranking substancji priorytetowych w regionie wodnym Środkowej Odry w 
roku 2011. 
 

Nr Nazwa substancji 
LICZBA 

OZNACZE
Ń 

Liczba 
punktów 
powyżej 
granicy 

wykrywalnoś
ci 

Częstość 
występowani

a [%] 

Liczba 
przekrocze
ń powyżej 
wartości 

granicznyc
h 

Częstość 
przekrocze

ń [%] 

1 ETAP 
1 Endosulfan 1 0 0 1 100,0 

2 
Nonylofenol (4-
nonylofenol) 4 0 0 3 75,0 

3 Kadm i jego związki 37 2 5,4 27 73,0 

4 
sumabenzo(g.h.i)peryl
en + Indeno(1,2,3- 66 23 34,8 42 63,6 
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cd)piren 
5 Diuron 21 5 23,8 3 14,3 
6 Heksachlorobenzen 25 15 60,0 1 4,0 
7 Trifluralina 26 0 0 1 3,8 

8 

sumaBenzo(b)fluorant
en + 
Benzo(k)fluoranten 

58 55 94,8 2 3,4 

9 Ołów i jego związki 59 23 39,0 2 3,4 
10 Nikiel i jego związki 67 33 49,3 2 3,0 
11 Całkowite DDT 57 0 0 1 1,8 
12 Rtęć i jej związki 63 36 57,1 1 1,6 
2 ETAP 
13 Benzo(a)piren 57 55 96,5 0 0 
14 Tetrachloroetylen 29 22 75,9 0 0 
15 Trichloroetylen 29 21 72,4 0 0 
16 Fluoranten 28 20 71,4 0 0 

17 

Oktylofenol (4-
(1,1',3,3' - 
tetrametylobutylo)-
fenol)) 

23 16 69,6 0 0 

18 
Trichlorometan 
(chloroform) 29 20 69,0 0 0 

19 Trichlorobenzen 27 17 63,0 0 0 
20 Antracen 29 15 51,7 0 0 
21 Czterochlorek węgla 29 14 48,3 0 0 
22 Naftalen 29 13 44,8 0 0 
23 Dichlorometan 25 5 20,0 0 0 
24 Pentachlorobenzen 25 4 16,0 0 0 

25 
Ftalan di(2-
etyloheksylu) (DEHP) 29 4 13,8 0 0 

26 Heksachlorobutadien 24 3 12,5 0 0 
27 Izoproturon 18 2 11,1 0 0 
28 1,2-dichloroetan 28 3 10,7 0 0 
29 Atrazyna 20 2 10,0 0 0 
30 Alachlor 34 2 5,9 0 0 
31 para-para-DDT 17 1 5,9 0 0 

32 
Heksachlorocykloheks
an 

53 3 5,7 0 0 

33 
pestycydy 
cyklodienowe 60 3 5,0 0 0 

34 Pentachlorofenol 21 1 4,8 0 0 
35 Benzen 25 1 4,0 0 0 
36 Chlorfenwinfos 29 1 3,4 0 0 
3 ETAP 
37 Chloropyrifos 29 0 0 0 0 
38 Alkany, C10-13 i chloro 28 0 0 0 0 
39 Symazyna 20 0 0 0 0 

40 
Bromowany 
difenyloeter 0 0 nd 0 nd 

41 
Związki tributylocyny 
(kation tributylocyny) 0 0 nd 0 nd 

 
Analizując rankingi dla poszczególnych lat można zauważyć występującą prawidłowość. 
Jeżeli pominiemy przy analizie substancje dla których wykonane zostały jedynie 
pojedyncze badania, pozostałe substancje w czołówce rankingu to metale ciężkie oraz 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Jest to wynik dość przewidywalny, gdyż 
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substancje są szeroko stosowane w przemyśle, bądź w gospodarstwach domowych. W 
dalszej części, dotyczącej porównania ilości substancji w wodach oraz ich źródeł, szerzej 
zostały omówione potencjalne ich źródła. 
 

7. Identyfikacja i charakterystyka punktowych źródeł 
zanieczyszczeń wraz z określeniem wielkości emisji substancji 
priorytetowych i innych substancji powodujących 
zanieczyszczenie. 

 
Wykaz punktowych emisji, w których stwierdzono występowanie substancji 
priorytetowych zestawiono w tabeli Excel, będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego 
opracowania, zawierającej wszystkie informacje wymagane zgodnie z wzorem karty 
charakterystyki zawartej w „Przewodniku…”. Dane do tabel zostały utworzone w 
oparciu o pozwolenia wodno prawne oraz zintegrowane. 
 
W latach 2008-2012 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonał 3 
opracowania, których elementami była m.in. identyfikacja punktowych źródeł 
zanieczyszczeń wód, są to: 

- „Identyfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń wymagających pozwoleń 
zintegrowanych wg dyrektywy IPPC”, PPHU GEPOL Sp. z o.o., Poznań, 2008 r. 

- „Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej 
ilości odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizacja na mapach dla potrzeb 
warunków korzystania z wód regionów wodnych”, LEMTECH Konsulting sp. z 
o.o., Kraków, grudzień 2010 r. 

- „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu 
tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionach wodnych: 
Środkowej Odry, Metuje, Orlicy, Izery, Łaby i Ostrożnicy”, RZGW we Wrocławiu, 
Wrocław 2012 r. 

 
Zakłady, które rzeczywiście odprowadzają do wód substancje priorytetowe 
zidentyfikowano na podstawie danych o wielkościach emisji z  Krajowego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) oraz urzędów marszałkowskich.  
 
Na podstawie baz danych utworzonych w ramach wymienionych wyżej opracowań 
możliwa była lokalizacja większości źródeł emisji substancji priorytetowych w 
zlewniach poszczególnych punktów pomiarowo-kontrolnych. W przypadku emisji, które 
nie są zawarte w bazach danych, zlokalizowano je na podstawie informacji o 
miejscowości i/lub odbiorniku uzyskanych od Urzędów Marszałkowskich oraz 
bezpośrednio od użytkowników wód. 
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Pośród wszystkich przedmiotowych regionów wodnych, zrzuty substancji 
priorytetowych zanotowano w dwóch, tj.: regionie wodnym Środkowej Odry oraz 
regionie wodnym Metuje.  
 
W latach 2010-2011 w regionie wodnym Metuje zlokalizowano 2 zakłady, które 
raportują zrzuty sumy metali ciężkich. W 2011 roku odprowadzony ładunek tych 
substancji wyniósł 85,71 kg/rok.  

W regionie wodnym Środkowej Odry natomiast zidentyfikowano 142 zakłady 
raportujące zrzuty metali ciężkich. W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie, 
obrazujące ilość podmiotów emitujących do wód substancje priorytetowe na obszarach 
zlewni bilansowych tego regionu w 2011 r.   

 
Tabela 7. Liczba użytkowników wód odprowadzających metale ciężkie w regionie wodnym 
Środkowej Odry w 2011 r.  

 

Zlewnia 
bilansowa 

Liczba 
zidentyfikowanych 

zakładów 
zrzucających 

substancje 

Liczba 
zakładów 

zrzucających  
kadm 

Liczba 
zakładów 

zrzucających  
ołów 

Liczba 
zakładów 

zrzucających 
rtęć 

Liczba 
zakładów 

zrzucających 
nikiel 

Barycz 2 1 0 1 1 
Bóbr 8 3 4 3 4 
Bystrzyca 22 0 4 1 5 
Kaczawa 15 3 4 4 5 
Mała Panew 19 1 1 0 9 
Nysa Kłodzka 8 1 1 1 2 
Nysa Łużycka 4 3 3 3 3 
Obrzyca 2 1 1 0 1 
Osobłoga 1 1 1 1 1 
Przyodrze 55 17 24 17 28 
Widawa 6 2 3 1 4 
Razem 142 33 46 32 63 

 
 
Substancje priorytetowe pochodzące z punktowych źródeł emisji stanowią przede 
wszystkim kadm, ołów, rtęć oraz nikiel. W regionie wodnym Środkowej Odry największa 
liczba zakładów odprowadzających powyższe metale ciężkie usytuowana jest 
w granicach zlewni Przyodrze. W 2011 roku zidentyfikowano na jej obszarze 28 
zakładów zrzucających nikiel, 17 zakładów zrzucających kadm i rtęć oraz 24 zakłady 
zrzucające ołów. Ładunki tych substancji w odprowadzanych ściekach były bardzo 
różne. Przykładowo dla niklu, odnotowano zrzuty w przedziale 0,002 - 2712,723 kg/rok, 
dla rtęci oraz kadmu kolejno  0,007 - 62,7 kg/rok,  0,15 -53,337 kg/rok. Dla ołowiu 
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największy zrzut wyniósł 607,25 kg/rok. Bardzo duże ładunki metali ciężkich 
odnotowano również w zlewni Kaczawy. Na jej terenie zlokalizowano 15 zakładów 
odprowadzających substancje priorytetowe, z czego 5  odprowadza nikiel, 4 rtęć i ołów, 
a 3 kadm. Dane dotyczące lokalizacji zrzutów omawianych metali zobrazowane są na 
poniższych mapach. (Mapa nr 7 do nr 10) 
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Mapa nr 7. Punktowe źródła emisji – kadm i jego związki, w roku 2011 na terenie RZGW Wrocław (źródło: opracowanie własne na podstawie 
pozyskanych informacji) 
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Mapa nr 8. Punktowe źródła emisji – ołów i jego związki, w roku 2011 na terenie RZWG Wrocław (źródło: opracowanie własne na podstawie 
pozyskanych informacji 
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Mapa nr 9. Punktowe źródła emisji – nikiel i jego związki,  w roku 2011 na terenie RZGW Wrocław (źródło: opracowanie własne na podstawie 
pozyskanych informacji) 
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 Mapa nr 10. Punktowe źródła emisji – rtęć i jej związki, w roku 2011 na terenie RZGW Wrocław (źródło: opracowanie własne na podstawie 
pozyskanych informacji).
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8. Ranking substancji priorytetowych i innych substancji na 
podstawie wielkości emisji ze źródeł punktowych 

Ranking substancji priorytetowych na podstawie wielkości emisji został wykonany 
zgodnie z „Przewodnikiem…”. Ranking sporządzono jedynie dla regionu wodnego 
Środkowej Odry, z uwagi na fakt, iż w regionie wodnym Metuje zidentyfikowano tylko 
dwa zakłady raportujące zrzuty sumy metali ciężkich, a w pozostałych regionach nie 
zidentyfikowano żadnych emisji substancji priorytetowych.  Zgodnie z wytycznymi 
uszeregowano substancje w kolejności malejącej według sumarycznej wielkości zrzutów 
w regionie, odrębnie dla każdego roku w okresie 2008-2011. Wyniki rankingu 
przedstawiono w tabelach nr 5 do nr 8. 

Tabela 8. Ranking substancji priorytetowych na podstawie emisji w 2008 roku 

Nazwa substancji Całkowity ładunek w 
2008 roku [kg] 

Nikiel i jego związki 4703,755 
Ołów i jego związki 1748,893 
Trichlorometan (chloroform) 1626,966 
Kadm i jego związki 309,007 
1,2-dichloroetan 301,058 
Rtęć i jej związki 297,966 
Trichloroetylen 160,39 
pestycydy cyklodienowe 7,628 
Czterochlorek węgla 0,021 
Tetrachloroetylen 0,001 

 
 
Tabela 9. Ranking substancji priorytetowych na podstawie emisji w 2009 roku 

Nazwa substancji Całkowity ładunek w 
2009 roku [kg] 

Nikiel i jego związki 2689,809 
Ołów i jego związki 2035,388 
Kadm i jego związki 313,753 
1,2-dichloroetan 285,436 
Rtęć i jej związki 193,86 
Trichlorometan (chloroform) 189,117 
Trichloroetylen 178,522 
pestycydy cyklodienowe 23,626 
Trichlorobenzen 19,866 
Czterochlorek węgla 15,034 

 
 
Tabela 10. Ranking substancji priorytetowych na podstawie emisji w 2010 roku 

Nazwa substancji Całkowity ładunek w 
2010 roku [kg] 

Ołów i jego związki 2300,106 
Trichlorometan (chloroform) 1745,443 
Nikiel i jego związki 1326,719 
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Kadm i jego związki 340,978 
Trichloroetylen 257,334 
1,2-dichloroetan 238,624 
Rtęć i jej związki 205,035 
Trichlorobenzen 184,782 
Heksachlorobenzen 6,354 

 

Tabela 11. Ranking substancji priorytetowych na podstawie emisji w 2011 roku 

Nazwa substancji Całkowity ładunek w 
2011 roku [kg] 

Nikiel i jego związki 6832,472 
Ołów i jego związki 2357,302 
Trichlorometan (chloroform) 1212,333 
Kadm i jego związki 370,355 
Trichloroetylen 217,276 
Rtęć i jej związki 155,602 
1,2-dichloroetan 122,278 
Tetrachloroetylen 38,818 
Czterochlorek węgla 1,356 

 
W rankingu uwzględniono wszystkie zidentyfikowane zakłady, raportujące do 

urzędów marszałkowskich bądź do Krajowego Rejestru Transferu i Uwalniania 
Zanieczyszczeń zrzuty jakichkolwiek substancji priorytetowych przynajmniej w jednym 
roku w ciągu analizowanego okresu. Zakładów uwzględnionych w rankingu jest 163. 

Jak pokazują powyższe tabele, substancje wprowadzane do wód w największych 
ilościach to metale ciężkie, w szczególności ołów i nikiel. Jednocześnie substancje te 
zrzucane są przez największą liczbę zakładów: w 2011 roku zrzuty kadmu raportowały 
33 zakłady, zaś ołowiu – 48 zakładów. Najwięcej udokumentowanych zrzutów kadmu 
było w zlewni Przyodrza –17, natomiast ołowiu – również w zlewni Przyodrza – 25. 
Szczegółowe wyniki zestawione są w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania, oraz 
w wygenerowanych kartach charakterystyk. 

 

9. Analiza porównawcza emisji substancji priorytetowych i 
innych substancji ze źródeł punktowych z występowaniem tych 
substancji w punktach monitoringowych 

 
Obliczenie obciążenia rzecznego. 
 
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z metodyką opisaną w „Przewodniku…”, 
zmodyfikowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego w początkowym etapie pracy. 
Dokładny opis zawarto w rozdziale nr 2 niniejszej pracy pn. Określenie sposobu realizacji 
pracy. 
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Porównanie wielkości emisji z ładunkiem w punktach pomiarowo-kontrolnych 
(ppk). 
 
W celu porównania wielkości emisji z ładunkiem poszczególnych substancji wykazanym 
w badaniach monitoringowych wód, zestawiono dane o obciążeniu rzecznym ze 
wszystkimi udokumentowanymi emisjami w zlewniach punktów pomiarowo-
kontrolnych. 
 
Dla każdego ppk, w którym występują substancje priorytetowe, sporządzono kartę 
porównawczą, w której zawarto wszystkie dające się skwantyfikować informacje 
niezbędne do przeprowadzenia analizy porównawczej: 

− Substancje wykazane w monitoringu – stężenia i ładunki w latach 2008-2011; 
− Zakłady zrzucające te substancje – ładunki w latach 2008-2011; 
− Depozycja atmosferyczna – ilość substancji w opadzie atmosferycznym w zlewni 

punktu pomiarowo-kontrolnego. 
 
Karty porównawcze zawarto w załączniku nr 4 do opracowania,, zaś poniżej 
przedstawiono ich podsumowanie. Z uwagi na uwarunkowania związane z 
monitoringiem w latach 2008-2009, które opisano wyżej, skupiono się na analizie 
wyników z lat 2010-2011. 
 
Przeprowadzona analiza wyraźnie pokazuje, iż w znaczącej większości nie jest możliwe 
jednoznaczne wskazanie źródeł większości substancji – emisje punktowe mają tutaj 
niewielki udział. W dalszej części pracy przeanalizowano pozostałe możliwości 
przedostawania się tych substancji do wód.  
 
 

10. Identyfikacja rozproszonych źródeł zanieczyszczeń wraz z 
oszacowaniem wielkości emisji substancji priorytetowych i 
innych substancji z tych źródeł. 

 
W trakcie realizacji pracy podjęto próbę poszukiwania źródeł substancji 

występujących w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych, w zlewniach tych 
punktów. Jednak analiza znacznej części wyników wykazała, iż jest to zadanie 
bezcelowe.  

W załączniku nr 5 do niniejszego opracowania przeanalizowano zarówno 
udokumentowane, jak i potencjalne źródła substancji priorytetowych dla każdego 
punktu pomiarowo-kontrolnego, zaś poniżej przedstawiono syntetyczne 
podsumowanie. 
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Znaczna część substancji nie jest obecnie stosowana, bądź jest stosowana w ilości 
znacznie mniejszej niż w przeszłości. Jednak substancje te raz wprowadzone do 
środowiska, utrzymują się tam przez bardzo długi czas, krążąc w wodzie, glebie i 
powietrzu. Tak więc, oprócz sytuacji, gdzie istnieją udokumentowane aktualne emisje, 
niemożliwe jest ustalenie zarówno ich źródła, jak i czasu kiedy przedostały się do 
środowiska. 
Zakłady wprowadzające do wód substancje priorytetowe posiadają obowiązek ich 
raportowania. Dane takie zostały uwzględnione w niniejszej analizie i pokazały, że w 
większości przypadków ilość substancji wprowadzanych w całym regionie wodnym jest 
znacznie mniejsza niż zawartość w wodach. Równocześnie należy wziąć pod uwagę, że 
nie cały zrzucany ładunek dociera do punktu poboru prób. 
Jednakże, poszukiwanie „winnych” zanieczyszczenia wód, wśród działających obecnie 
zakładów przemysłowych byłoby automatycznym założeniem ich bezprawnego 
działania. 
 

Występująca często sytuacja, dotycząca bardzo wysokiego obciążenia rzeki daną 
substancją, nie udokumentowana przez dane o zrzutach, jest bardzo trudna do 
wyjaśnienia. Obecnie obowiązujące prawo dotyczące ochrony środowiska uniemożliwia 
uzyskanie pełnych danych o emisji do wód ze źródeł punktowych. Podmioty 
korzystające ze środowiska nie mają obowiązku raportowania zrzutów substancji 
innych niż te zawarte w uzyskanych pozwoleniach. Ponadto, Urzędy Marszałkowskie 
często nie posiadają danych dotyczących odbiornika ścieków, który jest przez te 
podmioty obciążany. Ograniczenia wynikające z legislacji praktycznie uniemożliwiają 
Urzędom oraz Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska określenie punktowego 
źródła emisji danej substancji do wód.  
 

Należy również pamiętać, iż zaledwie część zanieczyszczeń przedostaje się do 
wód ze ściekami,  bądź spływami powierzchniowymi. Znaczna ich część dostarczana jest 
drogą depozycji atmosferycznej. Bardzo wyraźnie pokazują to wyniki badań metali 
ciężkich w opadzie atmosferycznym – ładunek dostający się tą drogą na powierzchnię 
zlewni często wielokrotnie przekracza ten odprowadzany ze ściekami. 
 
Potencjalne źródła substancji priorytetowych w wodach 

Jak wspomniano wyżej, jednoznaczne wskazanie źródeł poszczególnych 
substancji jest niemożliwe. Najbardziej prawdopodobne źródła poszczególnych 
substancji dla każdego punktu monitoringowego opisano w załączniku nr 5, zaś poniżej 
przedstawiono jedynie syntetyczne podsumowanie. Analizę przeprowadzono na 
podstawie zagospodarowania terenu w zlewni i okolicach – mapa Corine Land Cover 
oraz ortofotomapa. Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, skupiono się przede 
wszystkim na substancjach, których obecność wykazał monitoring w latach 2010-2011. 
Wynika to z opisanych wyżej uwarunkowań przeprowadzania monitoringu w latach 
2008-2009. 
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W przypadku metali ciężkich – Cd, Pd oraz Ni – obliczony na podstawie danych 
GIOŚ  ładunek dostarczany wraz z opadem atmosferycznym na powierzchnie zlewni jest 
w większości przypadków większy niż ładunek tych substancji wykazany w badaniach 
monitoringowych. Nie oznacza to jednak, iż jedynie opad atmosferyczny jest 
odpowiedzialny za obecność tych metali w wodach. Ponadto metale ciężkie ulegają 
kumulacji w środowisku – gdy raz się do niego dostaną, krążą w ekosystemie, tak więc 
ich obecność jest w dużej mierze skutkiem dawnych, nieistniejących już zrzutów. 
Wynika to również z faktu, iż kilkadziesiąt lat temu podejście do zagadnienia ochrony 
środowiska w przemyśle było często bezprzedmiotowe. 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rtęci. W przemyśle stale maleje jej zużycie, a 
w szczególności jakiekolwiek emisje. Jednak pochodzić ona może z opadu 
atmosferycznego, a także z odpadów komunalnych, jako iż wiele lat była powszechnie 
stosowana, a jeżeli raz dostała się do środowiska, będzie w nim stale krążyć w różnych 
formach przez wiele lat. 
 
Szereg substancji tj.: 

− Antracen 
− Fluoranten 
− Heksachlorobenzen 
− Benzo(a)piren 
− Benzo(b)fluoranten 
− Benzo(k)fluoranten 
− Benzo(g.h.i)perylen 
− Indeno(1,2,3-cd)piren 

przedostaje się do środowiska przede wszystkim w procesach spalania. Obecnie 
większość zakładów przemysłowych, w których takie procesy zachodzą, posiada 
odpowiednie urządzenia zabezpieczające przed przedostawaniem się substancji 
niebezpiecznych do powietrza. Jednak jeszcze kilkanaście lat temu przemysł był 
znaczącym źródłem tych substancji. Ponieważ przemieszczają się one wraz z masami 
powietrza na znaczne odległości, określenie ich źródła jest praktycznie niemożliwe. 
Obecnie źródłem tych substancji  może być przede wszystkim transport samochodowy 
oraz lokalne kotłownie i indywidualne systemy grzewcze.  
 
Wiele substancji, będących środkami ochrony roślin tj.: 

− Alachlor 
− Atrazyna 
− Pestycydy cyklodienowe (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna) 
− DDT  

są od wielu lat wycofane zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej. Zarówno ich produkcja, jak i stosowanie jest zakazane. W związku z tym 
ich obecność w wodach jest wynikiem ich stosowania w przeszłości i dużej ich trwałości 
w środowisku.  
Pozostałe środki ochrony roślin tj.: 
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− Diuron 
− Izoproturon 

są powszechnie stosowane w rolnictwie. 
 
Inne substancje, które nie są produkowane ani stosowane w Polsce to 
Heksachlorobutadien. 
 
Substancje stosowane w przemyśle rafineryjnym tj.: 

− Antracen 
− Benzen 
− Naftalen. 

 
Źródłem tych substancji mogą być bezpośrednio emisje przemysłowe, transport 
samochodowy, stacje paliw, bazy paliwowe – w szczególności ścieki opadowe z tych 
terenów, a także z dróg oraz terenów miejskich i przemysłowych. Wprawdzie istnieje 
obowiązek odpowiedniego oczyszczania ścieków deszczowych z takich terenów, jednak 
w praktyce niemożliwa jest kontrola, czy jest ono właściwe. Tak więc niemożliwe jest 
wskazanie „winnego” obecności takich zanieczyszczeń w wodach. 
 
Osady denne 
 
Badania wykazały znaczną zawartość metali ciężkich w osadach badanych rzek. 
Świadczy to o znacznym dopływie zanieczyszczeń w przeszłości. Jedną z przyczyn 
zawartość tych metali w wodach może być uwalnianie ich z osadów.  
Wysoka zawartość metali ciężkich w osadach dennych, pozwalająca na przypuszczenia, 
że jest głównym ich źródłem w wodach występuje w rzekach w zlewniach następujących 
punktów monitoringowych: 

− Oława – pon. m. Siechnice (Mokry Dwór) – Cd, Pb, Ni 
− Oława – ujście do Odry (pon. jazu Małgorzata)  - Cd, Pb, Ni 
− Ślęza – ujście do Odry - Ni 
− Pełcznica pon. Wałbrzycha – Ni 
− Kaczawa – ujście do Odry – Hg, Pb, Ni 
− Kaczawa – ujęcie wody dla m. Legnicy - Ni 
− Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. 

Nysa - Cd, Pb, Ni 
− Polski Rów – ujście do Baryczy - Hg 
− Mała Panew – Czarnowąsy - Cd 
− Mała Panew – poniżej ujścia Stoły – Cd, Pb, Ni 
− Odra pow. PCC Rokita – Pb, Hg 
− Odra m. Połęcko – Cd, Pb, Ni 
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Osady denne gromadzą również znaczne ilości węglowodorów. Monitoring osadów 
wykazał znaczną zawartość WWA w osadach dennych w zlewniach następujących 
punktów: 

− Bystrzyca – ujście do Odry - benzo(g.h.i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren 
− Kaczawa – ujście do Odry – benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, - benzo(g.h.i)perylen iindeno(1,2,3-cd)piren 
− Kaczawa – ujęcie wody dla m. Legnicy - benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, benzo(g.h.i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren 
− Orla – ujście do Baryczy (m. Wąsosz) - benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, benzo(g.h.i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren, fluoranten 
− Lubsza - ujście do Nysy Łużyckiej (m. Gubin) - benzo(a)piren, benzo(k)fluoranten, 

benzo(g.h.i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren, fluoranten 
− Odra pow. PCC Rokita - benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 

benzo(g.h.i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren, fluoranten 
− Odra m. Połecko- benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 

benzo(g.h.i)perylen i Indeno(1,2,3-cd)piren, fluoranten. 
 

 
Punkty monitoringowe, w których wykazano obecność innych substancji w osadach: 

− Odra pow. PCC Rokita – antracen, DDT 
 
Emisje przemysłowe 
 
Pomimo iż, jak już wspomniano powyżej, praktycznie nierealne jest konkretne 
zaadresowanie poszczególnych zanieczyszczeń, istnieją w regionie obszary intensywnie 
użytkowane przemysłowo bądź rolniczo, gdzie obecność substancji priorytetowych w 
wodach nie jest zaskakujące. 
 
Zlewnia Małej Panwi (rzeki Mała Panew, Stoła, Wilczarnia, Dębnica) położona jest na 
obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest to obszar, gdzie przez ponad sto 
lat intensywnie rozwijał się przemysł, głównie górniczy i hutniczy, generujący olbrzymie 
ilości zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te generowane były zarówno bezpośrednio na 
obszarze zlewni, jak i na terenach otaczających i dostarczane z masami powietrza. 
Pomimo, iż obecnie emisje zanieczyszczeń są minimalizowane, na obszarze zlewni 
zaledwie kilka zakładów raportuje zrzut substancji priorytetowych, to można się 
spodziewać, że słaby stan chemiczny wód na tym obszarze będzie się jeszcze 
utrzymywał. 
Obszarem, gdzie generowane były i nadal są znaczne ilości zanieczyszczeń jest obszar 
miasta Wrocławia i okolic. Widoczne jest to w wynikach badań w ujściowych odcinkach 
rzek: Oława, Widawa, Bystrzyca i Ślęza, gdzie występują zarówno metale ciężkie, WWA, 
jak i tetrachlorometan, trichlorometan, tetrachloroetylen, trichloroetylen, 
trichlorobenzen – będące charakterystycznymi zanieczyszczeniami dla wielu rodzajów 
przemysłu. Wrocławski okręg przemysłowy to obszar, gdzie rozwijał i nadal rozwija się 
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przemysł maszynowo – metalowy, środków transportu, spożywczy, elektroniczny, 
metalowy, odzieżowy i chemiczny. Jest to również obszar miejski, gdzie działalność 
człowieka skoncentrowana jest na niewielkim obszarze, generując zanieczyszczenia 
związane z życiem codziennym – jak te pochodzące z transportu samochodowego czy 
ogrzewania domów. Są to przede wszystkim produkty spalania oraz substancje 
ropopochodne.  
Podobnie jak w przypadku obszaru zlewni Małej Panwi – pomimo, iż obecnie niewiele 
zakładów odprowadza substancje priorytetowe ze ściekami, to wpływ ostatnich 
kilkudziesięciu lat nadal jest i jeszcze przez lata będzie obserwowany w postaci 
obecności w środowisku substancji niebezpiecznych. 
 
Rolnictwo 
Nizina Śląska jest terenem, który cechuje występowanie wysokiej jakości gleb oraz 
klimatu sprzyjającemu uprawom. W związku z powyższym jest intensywnie użytkowany 
rolniczo. Część regionu usytuowana na terenie województwa dolnośląskiego jest 
zaadaptowana głównie pod uprawę pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych  oraz 
ziemniaków. Część regionu wodnego położona na terenie województwa opolskiego 
natomiast przoduje w skali kraju pod względem plonów zbóż, rzepaku i rzepiku oraz 
buraków. Ten rodzaj upraw wymaga szczególnej ochrony przed szkodnikami oraz 
chorobami, co może spowodować przedostawanie się niebezpiecznych substancji do 
wód powierzchniowych. Potwierdzają to wyniki badań prowadzone w punktach 
monitoringowych głównych rzek Niziny Śląskiej. Monitoring prowadzony m.in. na Nysie 
Kłodzkiej wskazuje na występowanie w jej wodach substancji grzybobójczych, takich jak 
heksachlorobenzen (HCB). W zlewni rzeki Ślęzy również zaobserwowano występowanie 
substancji będących środkami ochrony roślin, m.in. heksachlorobenzenu (HCB), 
heksachlorocykloheksan (HCH) oraz diuronu. W zlewni rzeki Bystrzycy natomiast 
zanotowano występowanie izoproturonu.  
Stosowane też często w rolnictwie osady ściekowe mogą spowodować zwiększenie 
zawartości metali ciężkich w wodach rzek, co potwierdził monitoring przeprowadzony 
na tym obszarze.  
Wszystkie wyżej wymienione substancje cechuje również wysoki potencjał akumulacji, 
co utrudnia wskazanie obszarów, gdzie środki ochrony roślin są stosowane nadmiernie. 
 

11. Substancje priorytetowe w zbiornikach wodnych. 

 
Zestawienie substancji występujących w sztucznych zbiornikach oraz jeziorach zawarto 
w załączniku 2. W przypadku zbiornika nie jest możliwe oszacowanie ładunku 
substancji w nim występujących. Źródła zanieczyszczeń zbiorników są w zasadzie takie 
same jak rzek przez nie przepływających. Ze względu na znacznie mniejsza dynamikę 
przepływu niż w przypadku rzek, problemem jest dużo większa zdolność akumulacji 
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substancji w osadach dennych, także skutki wprowadzania zanieczyszczeń do 
zbiorników są znacznie dłuższe niż w przypadku rzek. 
 
Substancje priorytetowe badano w 11 zbiornikach zaporowych. We wszystkich 
stwierdzono zawartość substancji priorytetowych. W 5 zbiornikach stwierdzono jedynie 
obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jednak inne substancje 
nie były w nich badane. Te zbiorniki to: 

− Bukówka 
− Mietków 
− Pilchowice 
− Złotniki 
− Słup 

 
W 5 zbiornikach stwierdzono występowanie metali ciężkich: 

− Sosnówka (kadm, ołów, nikiel), 
− Dobromierz (rtęć, nikiel) 
− Niedów (kadm, ołów, nikiel), 
− Lubachów (kadm, ołów, rtęć, nikiel). 
− Turawa (kadm, rtęć) 

 
Lokalizacja występowania wymienionych powyżej metali ciężkich zobrazowana została 
na mapach 11 – 14. 
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Mapa nr 11. Lokalizacja występowania – kadm i jego związki, w zbiornikach wodnych w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie 
pozyskanych informacji) 
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Mapa nr 12. Lokalizacja występowania – nikiel i jego związki, w zbiornikach wodnych w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie 
pozyskanych informacji) 
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Mapa nr 13. Lokalizacja występowania – ołów i jego związki, w zbiornikach wodnych w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie 
pozyskanych informacji) 
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Mapa nr 14. Lokalizacja występowania – rtęć i jej związki, w zbiornikach wodnych w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie 
pozyskanych informacji)
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W dwóch zbiornikach: Turawa (zlewnia Małej Panwi) oraz Topola (zlewnia Nysy 
Kłodzkiej) stwierdzono oprócz WWA i metali ciężkich występowanie szeregu innych 
substancji, co szczegółowo wskazano w załączniku nr 2.  
 

12. Substancje priorytetowe w pozostałych regionach wodnych – 
Morawy, Orlicy, Izery, Łaby i Ostrożnicy oraz Metuje. 

 
Dla regionów wodnych Morawy, Orlicy, Izery, Łaby i Ostrożnicy oraz Metuje nie 
przeprowadzono rankingu, ze względu na jedynie pojedyncze punkty pomiarowo-
kontrolne. 

W regionie wodnym Morawy brak jest punktów pomiarowo-kontrolnych, w regionach 
wodnych Orlicy, Izery oraz Łaby i Ostrożnicy – po jednym punkcie, zaś w regionie 
wodnym Metuje dwa punkty. Wyniki badań monitoringowych wskazują na 
występowanie substancji priorytetowych jedynie w  poniższych punktach: 

− Szybka (Klikawa) pow. przejścia granicznego w Kudowie Zdr.; 
− Orlica – przejście graniczne Niemojów–Bartošovice; 
− Izera pon. Izerki (m. Harrachov). 

 
Pomimo występowania w tych punktach znacznej liczby substancji, w tym WWA oraz 
metale ciężkie, to ich stężenia są stosunkowo niewielkie – znacznie poniżej wartości 
granicznych. 
Szczegółowe zestawienie wyników monitoringu w tych punktach zawarto w załączniku 
nr 1, zaś analizę potencjalnych źródeł poszczególnych substancji – w załączniku nr 5. 
 
W zlewniach punktów monitoringowych na rzece Orlicy oraz Izerze nie zidentyfikowano 
żadnych emisji punktowych. Jednak zlewnie te znajdują się w większości poza granicami 
Polski. W zlewni Klikawy zidentyfikowano dwa zrzuty metali ciężkich, jednak 
monitoring nie wykazał ich obecności w wodach. 

13. Podsumowanie 

Niniejsze opracowanie pozwala stwierdzić, iż największy problem wśród 
substancji priorytetowych  na terenie regionów wodnych: Środkowej Odry, Orlicy, Izery, 
oraz Metuje stanowią, niezmiennie, metale ciężkie oraz wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne. Są to substancje stosowane w dużych ilościach zarówno 
w różnych gałęziach przemysłu jak i w życiu codziennym. Potwierdzone to zostało 
występowaniem przekroczeń środowiskowych norm jakości odnotowanym w punktach 
monitoringowych na terenach uprzemysłowionych jak: zlewnia Małej Panwi czy m. 
Wrocław, ale także na obszarach gdzie nie działają duże zakłady produkcyjne m.in. 
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okolice Dusznik Zdrój. Nie stanowi to jednak podstawy do jednoznacznego 
i kategorycznego określenie ich źródła w środowisku. Zgodnie z wynikami opracowania 
można uznać , że punktowe źródła emisji stanowią niewielki procent emisji zawartości 
w środowisku. Wpływ na takie wyniki mają zapewne ograniczenia prawne w 
pozyskiwaniu rzeczywistych danych o ilości emitowanych substancji przez podmioty 
korzystające ze środowiska. Ważnym elementem obciążającym wody powierzchniowe 
są rozproszone źródła emisji takie jak: osady denne czy rolnictwo. Należy również 
pamiętać, iż zaledwie część zanieczyszczeń przedostaje się do wód ze ściekami,  bądź 
spływami powierzchniowymi. Znaczna ich część dostarczana jest drogą depozycji 
atmosferycznej. Bardzo wyraźnie pokazują to wyniki badań metali ciężkich w opadzie 
atmosferycznym – ładunek dostający się tą drogą na powierzchnię zlewni często 
wielokrotnie przekracza ten odprowadzany ze ściekami. Również wspomniane osady 
denne mogą stanowić wyjaśnienie dla podwyższonych zawartości tych substancji w 
wodach.  

Spełnienie wymagań Dyrektywy EQS jest jednym z elementów celów środowiskowych, 
jakie muszą osiągnąć do 2015 roku wszystkie jednolite części wód. Do terminu 
osiągnięcia tego celu pozostało od chwili obecnej dwa lata, co jest zdecydowanie zbyt 
krótkim okresem, aby można było zakładać znaczącą poprawę w tym zakresie. W 
związku z powyższym, wszystkie jednolite części wód, w których wystąpiły jakiekolwiek 
przekroczenia dopuszczalnych wartości substancji priorytetowych można uznać za 
wstępnie zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Konieczność zastosowania 
ewentualnych odstępstw i decyzja co do ich charakteru – przesunięcie terminu ich 
osiągnięcia czy też obniżenie celów, powinno być przedmiotem odrębnych 
szczegółowych analiz. Podstawą tych analiz powinna być przede wszystkim wykonana 
przez Głowy Inspektorat Ochrony Środowiska ocena stanu jednolitych części wód. 
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