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1. Cel pracy 

 
Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 

2011 r. Nr 40 poz. 451) opracowanie warunków korzystania z wód jest jednym z wielu 
działań niezbędnych do wprowadzenia dla osiągnięcia celów środowiskowych.  
Przyjmuje się zatem, że dążeniem warunków jest wspomaganie osiągnięcia tych celów.  
Dla opracowania warunków niezbędne jest zobrazowanie sposobu i poziomu 
wykorzystania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni  
oraz możliwości dalszego dysponowania tymi zasobami w miarę potrzeb,  
z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi ekologicznej wód  
i ekosystemów od wód zależnych. Dlatego elementem zrealizowanej pracy, obok 
charakterystyki zlewni Górnej Odry, analizy presji i oddziaływań antropogenicznych na 
wody, jest również bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

2. Wyniki pracy 

W ramach „Opracowania warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” 
zrealizowano następujący zakres prac: 

• Charakterystyka zlewni Górnej Odry: 

- Charakterystyka geograficzna i przyrodnicza zlewni 

- Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

- Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna 

- Charakterystyka obszarów chronionych 

- Charakterystyka społeczno- gospodarcza 

- Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 
kierunków rozwoju gmin 

• Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych 

• Ocena stanu JCWP i JCWPd 

• Ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP i JCWPd 

• Metodyka bilansowania zasobów wodnych 

• Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni 

• Analiza stanu zasobów w oparciu o wyniki bilansu wodnogospodarczego 
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• Sformułowanie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z 
wód 

• Opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód 
zlewni. 

Poniżej przedstawiono uzyskane wyniki głównych etapów prac. 

 

2.1. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych 
 

Zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych objęła: 

- punktowe źródła emisji zanieczyszczeń – zrzuty ścieków, 

-rozproszone źródła emisji zanieczyszczeń – zanieczyszczenia pochodzące głównie  
z sektora komunalnego (ludność niepodłączona do kanalizacji, ludność nieobsługiwana 
przez oczyszczalnie ścieków), 

- obszarowe źródła emisji zanieczyszczeń – sposób zagospodarowania zlewni 
wskazujący na możliwości generowania zanieczyszczeń trafiających do wód oraz 
potencjalne rolnicze źródła zanieczyszczeń, 

- pobory wody – pobory wód powierzchniowych i podziemnych, 

- zabudowa cieków – zabudowa poprzeczna i podłużna cieków mogąca powodować 
zaburzenia hydrologiczne i morfologiczne, zagrażająca ciągłości cieków, 

- składowiska odpadów -  analiza występujących na terenie zlewni obiektów depozycji 
odpadów wszystkich typów, 

- obszary górnicze – analiza rozmieszczenia obszarów górniczych na terenie zlewni. 

W zależności od typu presji i formy dostępnych danych, analizy poszczególnych presji  
i występujących oddziaływań antropogenicznych przeprowadzono w różny sposób: 

- na podstawie dostępnych informacji i danych oraz prac terenowych zrealizowano 
warstwy .shp – zrzutów ścieków, poborów wód powierzchniowych, poborów wód 
podziemnych, zabudowy poprzecznej i podłużnej cieków, 

- opis występowania obszarów górniczych oraz składowisk odpadów na terenie zlewni, 
zestawienia tabelaryczne, 

- na podstawie danych statystycznych i danych z projektu Corine Land Cover – 
opracowanie warstw .shp w odniesieniu do gmin oraz JCWP/ JCWPd, dot. punktowych, 
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rozproszonych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń oraz poboru i zużycia wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

W ramach prac przeprowadzono uzupełnienie oraz weryfikację baz danych 
dotyczących korzystania z wód (pobory wód podziemnych i powierzchniowych oraz 
zrzuty ścieków) oraz zabudowy cieków.  

Prace polegały na analizie i weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego materiałów 
oraz pozyskaniu dodatkowych informacji pozwalających na określenie poziomu 
użytkowania wód oraz na lokalizację miejsca tego użytkowania zarówno poprzez 
uzupełniające prace terenowe jak też kontakt telefoniczny z użytkownikami wód.  
 
Na tej podstawie sporządzono warstwy wektorowe dotyczące poborów wód i zrzutów 
ścieków.  

W zakresie zrzutów ścieków zweryfikowano 247 pozycji. W zakresie zrzutów ścieków 
deszczowych została utworzona nowa warstwa wektorowa uwzględniająca 748 
obiektów.  W przypadku poborów wód podziemnych zweryfikowanych zostało 196 ujęć 
z kolei wśród ujęć wód powierzchniowych – 127 obiektów. 

Na mapie poniżej przedstawiono lokalizację punktów zrzutu ścieków w zlewni Górnej 
Odry, uwzględniających rodzaj odprowadzanych ścieków, tj. zrzuty ścieków 
komunalnych, bytowych, przemysłowych (w tym z odwodnienia kopalń), zrzuty wody 
ze stawów rybnych oraz wód chłodniczych i wód z małych elektrowni wodnych. 
Zauważyć można znaczną koncentrację punktowych źródeł zanieczyszczeń w centralnej, 
wschodniej i południowej części zlewni, gdzie zlokalizowane są największe ośrodki 
miejskie i przemysłowe. Mapa ta w doskonały sposób obrazuje podział zlewni Górnej 
Odry na część rolniczą (zachodnia część zlewni) oraz pozostałą część miejsko- 
przemysłową. Lokalizację zrzutów ścieków deszczowych z uwagi na ich znaczną 
liczebność oraz odmienny charakter, w tym nieuwzględnianie w bilansie wodno- 
gospodarczym zasobów wodnych w analizowanej zlewni, przedstawiono na osobnej 
mapie i jako osobną warstwę tematyczną (.shp). 

Wynikowa warstwa zrzutów ścieków w zlewni Górnej Odry zawiera 413 obiektów. 

Na kolejnej mapie przedstawiono również lokalizację poborów wód powierzchniowych 
uwzględniających cel poboru. Zauważyć można znaczną przewagę poborów wód 
powierzchniowych na potrzeby stawów rybnych oraz przemysłu. 

Wynikowa warstwa poborów wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry zawiera 
164 obiekty ujęć wód. 
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Rysunek 1. Zrzuty ścieków w zlewni Górnej Odry uwzględniające podział  na rodzaj 
odprowadzanych ścieków. 
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Rysunek 2. Pobory wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry, uwzględniające  
przeznaczenie pobieranej wody 
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W wyniku przeprowadzonych prac polegających na weryfikacji i uzupełnieniu 
informacji nt. lokalizacji zabudowy poprzecznej cieków w zlewni Górnej Odry, uzyskano 
warstwę wektorową liczącą 719 obiektów. Dokonano przesunięć już zidentyfikowanych 
obiektów oraz wprowadzono nową zabudowę. Jako warstwę wyjściową przyjęto 
warstwę zabudowy poprzecznej zrealizowaną przez RZGW Gliwice. Liczba obiektów 
dodanych przez Wykonawcę do tej warstwy, również z wykorzystaniem warstwy 
zabudowy poprzecznej pochodzącej z opracowania dot. udrażniania cieków,  jest równa 
237 obiektom, w tym: 

- zweryfikowano lokalizację 52 obiektów 
- uzupełniono warstwę o 82 obiekty z warstw opracowania „Ocena potrzeb 
i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia 
dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”, 
- wprowadzono 103 nowych obiektów. 

 
Podobnej analizie i weryfikacji poddano przekazane przez zamawiającego warstwy 
zabudowy podłużnej cieków. Zrealizowana warstwa zabudowy podłużnej cieków 
w zlewni Górnej Odry liczy ostatecznie 450 obiekty, w tym 215 obiektów nowych. 
 
Rozmieszczenie zidentyfikowanych obiektów zabudowy podłużnej i poprzecznej 
przedstawiono na poniższych mapach.  
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Rysunek 3. Zabudowa poprzeczna cieków w zlewni Górnej Odry 
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Rysunek 4. Zabudowa podłużna cieków w zlewni Górnej Odry 
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Identyfikacja presji oddziaływujących na stan wód powierzchniowych  
i podziemnych w zlewni rzeki Górnej Odry, odbywała się poprzez analizę dostępnych 
informacji i danych wejściowych przekazanych przez Zamawiającego, pozyskanych  
i uzupełnionych w ramach niniejszej pracy oraz ogólnodostępnych danych 
statystycznych (Bank Danych Lokalnych). Znaczna ilość dostępnych informacji 
odniesiona jest do jednostek podziału administracyjnego- gmin. Obszerność danych dla 
tego podziału, zarówno pod względem zakresu informacji, jak też okresu którego 
dotyczą, zadecydowała o przyjęciu jako podstawowe danych statystycznych z Banku 
Danych Lokalnych, uzupełnionych innymi informacjami (projekt Corine Land Cover). 
Wskaźniki dla gmin stanowiły materiał bazowy do obliczenia wskaźników presji dla 
JCWP i JCWPd (poprzez zastosowanie metody średniej ważonej, gdzie wagą była 
powierzchnia gminy w powierzchni JCWP/ JCWPd). 
Dla dalszej analizy przyjęto następujące wydzielenia głównych grup presji 
antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne oraz grup wskaźników: 

 Presje punktowe – zanieczyszczenia; 

 Presje punktowe – zużycie wody, pobory wód podziemnych; 

 Presje obszarowe i rozproszone – zanieczyszczenia, w tym: 

• użytkowanie terenu, 

• rozproszone zanieczyszczenia komunalne, 

• presje rolnicze; 

 Inne presje. 

Zużycie wody potraktowano umownie jako presję punktową, z uwagi na brak w BDL 
danych dot. wielkości poborów wód, z wyjątkiem poborów wód podziemnych na cele 
przemysłowe, którą to informację również wykorzystano do obliczenia wskaźnika 
presji. Nie zdecydowano się na zastosowanie wielkości poborów z bazy pozwoleń 
wodnoprawnych, z uwagi na zachowanie jednolitości danych wejściowych do analizy 
(dane z pozwoleń wodnoprawnych często różnią się od informacji statystycznych). 
Jednak należy zaznaczyć, iż zużycie wody nie zawsze ma bezpośrednie przełożenie na 
wielkość faktycznego poboru wód w analizowanym obszarze, zwłaszcza w zlewniach 
gdzie funkcjonują międzyzlewniowe przerzuty wody.  
Oprócz wskaźników przedstawiających presje, obliczono również dodatkowe wskaźniki 
obrazujące stopień pokrycia obszaru zlewni różnymi formami zagospodarowania, które  
z uwagi na ochronę zasobów wodnych są pożądane.    
W tej części analizy występowania presji antropogenicznych podstawową jednostką 
odniesienia jest obszar jednolitej części wód. Zlewnia Górnej Odry obejmuje obszar 59 
JCWP, które pogrupowane są w większe jednostki wyznaczone w procesie planowania 
gospodarowania wodami w Polsce, w tzw. scalone jednolite części wód 
powierzchniowych (SCWP), których na terenie analizowanej zlewni jest 9.  
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W odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych obszar zlewni podzielony jest na 
5 JCWPd. 
 
Każdy zidentyfikowany wskaźnik, został zaklasyfikowany jako stymulanta, bądź 
destymulanta w kontekście jego wpływu na stan zasobów wodnych w analizowanej 
JCWP/ JCWPd. Jako stymulanta rozumiany jest wskaźnik, którego wysoka wartość jest 
pożądana ze względu na konieczność zachowania odpowiedniego stanu wód (ochrony 
zasobów wodnych), natomiast jako destymulanta, rozumiemy wskaźnik, którego 
wysoka wartość nie jest pożądana z tych samych przyczyn. Podział wskaźników na 
stymulanty i destymulanty jest pierwszym krokiem do przeprowadzenia zbiorczej oceny 
wpływu występujących presji na stan wód w zlewni Górnej Odry.  

Wartości wszystkich ze wskaźników zostały obliczone dla obszarów JCWP/ 
JCWPd i zestawione w postaci warstw presji. Wyniki dokonanych analiz  
w zakresie wskaźników presji występujących w zlewni rzeki Górnej Odry w odniesieniu 
do podziału obszaru zlewni na JCWP i JCWPd przedstawiają mapy zestawione  
w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. 
Wyliczone wartości wskaźników presji stanowiły materiał wejściowy do kolejnego 
etapu prac, dla przeprowadzenia analizy wpływu oddziaływań antropogenicznych na 
stan JCWP i JCWPd. 

Zestawienie informacji o zidentyfikowanych oddziaływaniach antropogenicznych dla 
poszczególnych JCWP, JCWPd i SCWP w zlewni Górnej Odry, dodatkowo przedstawiono 
w postaci tabelarycznej (arkusze xls) stanowiących załączniki 2, 3 i 4 do opracowania.  
 

2.2. Ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP  
i JCWPd 
 
Dla oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan wód w zlewni Górnej Odry 
zastosowano metodę Wielowymiarowej Analizy Porównawczej (WAP). 

Wykorzystując WAP przeprowadzono dwie odrębne analizy identyfikacji znaczących 
oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na JCWP oraz JCWPd w 
analizowanej zlewni. 

Procedura analizy obejmowała: 

1. Ustalenie wskaźników wejściowych (destymulant i stymulant) do analizy 
taksonomicznej na podstawie badania, w oparciu o kryteria wyznaczone przez WAP, 
wartości dostępnych wskaźników charakteryzujących antropopresję w zakresie: 

• warunków demograficznych, 
• gospodarki wodno-ściekowej komunalnej i przemysłowej, 
• rolniczego użytkowania gruntów i wód, 
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• wielkości hodowli zwierząt, 
• obszarów mających wpływ na retencyjność zlewni; 

2. Obliczenie zestandaryzowanych wartości wskaźników; 
3. Ustalenie współrzędnych wzorca na poziomie minimalnej (dla destymulant) lub 

maksymalnej (dla stymulant) wartości danego wskaźnika, przy uznaniu za wzorzec 
zestawu wartości cech charakteryzujących najmniejsze zagrożenie ze strony 
czynników presji; 

4. Obliczenie odległości od wzorca (im wartość bliższa 1 tym mniejsze zagrożenie dla 
środowiska) i hierarchizacja JCWP oraz JCWPd pod względem stopnia zagrożenia 
(od najmniejszego do największego); 

5. Pogrupowanie JCWP ze względu na stopień zagrożenia ze strony czynników presji do 
5 klas: bardzo niska (1), niska (2), średnia (3), wysoka (4), bardzo wysoka (5) (ze 
względu na małą liczbę JCWPd nie grupowano); 

6. Obliczenie dla każdego wskaźnika procentowego udziału w kwadracie odległości 
Euklidesowej (większy procent - większy udział w odległości od wzorca).  

 
Wielowymiarowa analiza porównawcza – wskazanie wpływu presji w odniesieniu 
do JCWP 

Do analizy WAP dla JCWP zlewni Górnej Odry wybrano ostatecznie następujące 
wskaźniki: 

Tabela 1. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWP 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

LAD_BZT5 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i 
przemysłowych odprowadzanych do wód lub do 
ziemi- BZT5  

kg/km2/rok 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane tys. 
m3/km2/rok 

SC_KOM _NO Ścieki komunalne - nieoczyszczane razem tys. 
m3/km2/rok 

ZW_PRZ Zużycie wody na potrzeby przemysłu  tys. 
m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej tys. 
m3/km2/rok 

GEST_LUD_N Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

osoba/km2 

N_ROK_MK Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem kg/rok/osoba 
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obsługi przez oczyszczalnie 

KAN_WOD 
Stosunek liczby ludności podłączonej do 
kanalizacji do liczby ludności podłączonej do 
wodociągu 

b.j. 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

LASY_PR Udział lasów w powierzchni JCWP % 

ORNE_PR Udział gruntów ornych w powierzchni JCWP % 

OB_ CHR Udział obszarów chronionych w powierzchni JCWP % 

 

Dla tych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWP 
w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 
• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej 

zagrożonej) – HIER; 
• Klasy zagrożenia ze strony czynników presji: bardzo niska (1), niska (2), średnia 

(3), wysoka (4), bardzo wysoka (5) – KLASA; 
• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 

kodem wskaźnika dopisane P, 
• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 

reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), 
przemysłu (kod PPRZEM), rolnictwa (PROL). 

W/w wyniki zawiera tabela atrybutów do warstwy .shp (geobaza). 

W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie wyników analizy WAP dla JCWP w zlewni 
Górnej Odry. 

Tabela 2. Odległość od wzorca oraz średnie wartości wskaźników w klasach dla JCWP 

Wskaźnik Jednostka KLASA 
1 2 3 4 5 

Liczba JCWP - 1 21 19 17 1 

Średnia odległość od 
wzorca 

- 0.65 0.37 0.25 0.13 -0.2 

Minimalna odległość 
od wzorca 

- 0.65 0.31 0.19 0.06 -0.2 

Maksymalna - 0.65 0.46 0.30 0.17 -0.2 
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odległość od wzorca 

LAD_BZT5 kg/km2/rok 21.97 65.78 81.31 88.80 410.53 

SC_PRZ_NO tys. m3/km2/rok 0.00 0.49 2.20 14.68 47.52 

SC_KOM _NO tys. m3/km2/rok 0.00 0.00 0.03 0.01 1.76 

ZW_PRZ tys. m3/km2/rok 0.14 6.66 9.03 5.49 68.68 

ZW_KOM tys. m3/km2/rok 0.98 6.81 10.65 12.14 32.71 

GEST_LUD_N osoba/km2 17.48 78.68 133.81 143.62 151.04 

N_ROK_MK kg/rok/osoba 0.89 3.05 3.20 3.49 2.23 

KAN_WOD  0.18 0.36 0.37 0.34 0.78 

POGL_ZW SD/ha UR 0.06 0.30 0.32 0.37 0.27 

ODP_NODZYS tys. t/km2/rok 0.02 7.34 15.16 72.91 43.27 

LASY_PR % 70.26 36.70 16.09 7.90 55.28 

ORNE_PR % 4.48 25.30 58.32 64.20 25.20 

OB_ CHR % 100 46.16 19.00 4.65 0.00 

W klasie 1 znalazła się jedna JCWP: RW600017115529 (Czerwona Woda) położona na 
obszarze gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, zlokalizowana w całości na obszarze Parku 
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.  

W klasie 5 znalazła się JCWP: RW600061158329 (Potok Szczygłowicki) położona na 
obszarze Knurowa i Czerwionki - Leszczyn.  
W klasie 5 występują najwyższe wartości wskaźników związanych z położonymi na 
terenie JCWP obszarami miejskimi takimi jak: zużycie wody w gospodarce komunalnej, 
jak i dla przemysłu, ładunek BZT5 w odprowadzanych ściekach, ilość nieoczyszczonych 
ścieków przemysłowych oraz komunalnych.  

W JCWP, które zakwalifikowane zostały do klasy 4 dominuje presja związana 
z nieuporządkowaną gospodarką komunalną (najwyższa wartość ładunku azotu od 1 
mieszkańca z uwzględnieniem obsługi przez oczyszczalnie oraz odpadów 
wytworzonych, nieodzyskiwanych), jak również presją ze strony rolnictwa (najwyższa 
wartość pogłowia oraz udział gruntów ornych) 

Na mapach poniżej przedstawiono klasyfikację oraz numer w hierarchii dla JCWP oraz 
procentowy udział grup wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa. 
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Podsumowując uzyskane wyniki analizy WAP w zlewni Górnej Odry, należy stwierdzić, 
że największe oddziaływania antropogeniczne występują w centralnej części zlewni. 
JCWP w północno - centralnej część zlewni mimo występowania znaczących presji 
antropogenicznych (gospodarka komunalna), uzyskały w większości 2 klasę i wysokie 
miejsca w hierarchizacji, dzięki wysokim wartościom wskaźników uznanych za  
stymulanty- % udział lasów i obszarów chronionych. 
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Rysunek 5. Klasyfikacja oraz numer w hierarchii dla JCWP 
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Wielowymiarowa analiza porównawcza – wskazanie wpływu presji w odniesieniu 
do JCWP 

Do analizy WAP dla JCWPd w zlewni Górnej Odry wybrano ostatecznie 
następujące wskaźniki: 

Tabela 3. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWPd 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

LAD_BZT5 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i 
przemysłowych odprowadzanych do wód lub do 
ziemi- BZT5  

kg/km2/rok 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane tys. 
m3/km2/rok 

SC_KOM _NO Ścieki komunalne - nieoczyszczane razem tys. 
m3/km2/rok 

ZW_PRZ Zużycie wody na potrzeby przemysłu  tys. 
m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej tys. 
m3/km2/rok 

GEST_LUD_N Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

osoba/km2 

N_ROK_MK Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem 
obsługi przez oczyszczalnie 

kg/rok/osoba 

KAN_WOD 
Stosunek liczby ludności podłączonej do 
kanalizacji do liczby ludności podłączonej do 
wodociągu 

b.j. 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

LASY_PR Udział lasów w powierzchni JCWP % 

ORNE_PR Udział gruntów ornych w powierzchni JCWP % 

OB_ CHR Udział obszarów chronionych w powierzchni JCWP % 
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Dla tych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWPd 
określono w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 
• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej 

zagrożonej) – HIER; 
• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 

kodem wskaźnika dopisane P; 
• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 

reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), 
przemysłu (kod PPRZEM), rolnictwa (PROL).  

W/w wyniki zawiera tabela atrybutów do warstwy .shp (geobaza). 

Na mapach poniżej przedstawiono numer w hierarchii dla JCWPd oraz procentowy 
udział grup wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej reprezentujących presje 
ze strony gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa. 

Spośród pięciu JCWPd w zlewni Górnej Odry, pierwsze miejsce w hierarchii 
(najmniejsza presja) z wartością odległości od wzorca równą 0,50 zajmuje JCWPd 144. 
JCWPd 128 zajęła piąte miejsce (najwyższa presja) i uzyskała wartość odległości od 
wzorca równą 0,19. 

Analiza decydujących sektorów działalności antropogenicznej wykazała, że 
w przypadku poszczególnych JCWPd decydują: 

• JCWPd 128: sektor komunalny (32,0%), rolnictwo (26,2%), sektor przemysłowy 
(0,4%); 

• JCWPd 129: sektor komunalny (44,2%), rolnictwo (32,6%), sektor przemysłowy 
(3,9%),; 

• JCWPd 133: sektor komunalny (58,0%), sektor przemysłowy (36,9%), rolnictwo 
(2,4%); 

• JCWPd 140: sektor komunalny (46,9%), sektor przemysłowy (24,6%), rolnictwo 
(5,7%); 

• JCWPd 144: rolnictwo (52,2%), sektor komunalny (47,9%), sektor przemysłowy 
(0,0%). 

Wyniki analizy WAP dla JCWPd w zlewni Górnej Odry wskazują sektor komunalny  oraz 
rolnictwo jako główne przyczyny zagrożenia stanu JCWPd. W przypadku JCWPd, dla 
której to rolnictwo zostało wskazane jako decydujący sektor generujący presje (JCWPd 
144), obserwuje się zerowe wartości wskaźników presji ze strony przemysłu. W 
przypadku tego obszaru nie należy jednak upatrywać zbyt dużego zagrożenia ze strony 
rolnictwa z uwagi na niskie wartości pogłowia zwierząt gospodarskich w stosunku do  
wartości granicznej 1,5 SD/ ha UR, jaką przyjmuje się w Polsce dla szacowania 
zagrożenia zasobów wodnych ze strony rolniczego użytkowania gruntów. Należy 



21 
 

traktować wskazanie tego sektora raczej jako potencjalnego źródła zagrożenia, 
w przypadku nasilenia intensyfikacji działalności rolniczej na gruntach ornych. 

 

Rysunek 6. Klasyfikacja oraz numer w hierarchii dla JCWPd 
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2.3. Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych 
i podziemnych w zlewni Górnej Odry 

 

Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni 
Górnej Odry został przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji obliczeniowej. 
Aplikacja ta została zaprojektowania w celu obliczenia dynamicznego bilansu 
ilościowego wód powierzchniowych w powiązaniu z wodami podziemnymi oraz do 
obliczenia statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych oraz ilościowego 
wód podziemnych. Powyższe obliczenia są wykonywane w oparciu o dane z pozwoleń 
wodnoprawnych (wersja POZW) oraz w oparciu o dane dot. rzeczywistego korzystania z 
wód (wersja RZECZ). Bilans ilościowy wód podziemnych jest przedstawiony w układzie 
jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz w układzie rejonów wodno-
gospodarczych, z podziałem na poszczególne piętra wodonośne. Aplikacja obliczeniowa 
spełnia warunki określone w Załączniku 8 opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
"Opracowania warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry". 

Podstawą do wykonania obliczeń są dane wejściowe: 

• geometryczne (o określonym położeniu przestrzennym) m.in. w postaci MPHP, 
punkty monitoringu jakościowego, wodowskazy, punkty poboru wód 
powierzchniowych, podziemnych, punkty zrzutu ścieków, granice JCWPd, 
rejonów wodno- gospodarczych;  

• opisowe m.in. w postaci danych o przepływach dobowych dla wodowskazów, 
dane o jakości wód w punktach monitoringu jakościowego, wielkości 
poborów/zrzutów dla punktów poboru wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz dla punktów zrzutów ścieków, informacje o jakości odprowadzanych 
ścieków. 

Wszystkie w/w dane są wprowadzone do jednej wspólnej bazy danych (tzw. geobazy), 
której szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 8 do opracowania.  

Aplikacja obliczeniowa będzie korzystać z tzw. procedur obliczeniowych 
zaprojektowanych specjalnie dla zlewni Górnej Odry realizujących poszczególne etapy 
obliczeń. 

Aplikacja obliczeniowa wykorzystuje oprogramowanie ArcGis Desktop 10.0 firmy Esri 
pracujące w systemie operacyjnym Windows XP lub nowszym. Ponieważ procedury 
obliczeniowe aplikacji są stworzone w języku Python dlatego konieczne jest środowisko 
Python w wersji 2.6 automatycznie instalowane wraz z ArcGis 10.0. 

Aplikacja obliczeniowa wykorzystuje platformę bazodanową MsSQL 2008 R2, w której 
stworzona jest geobaza z wykorzystaniem ArcGis Server zawierająca wszystkie dane 
wykorzystywane przez aplikację.  
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W ramach obliczeń bilansowych przeprowadzanych z zastosowaniem aplikacji 
obliczeniowej, uzyskano następujące wyniki: 

• przepływy dekadowe (obserwowane i naturalizowane); 
• przepływy o określonej gwarancji wystąpienia wraz z wyższymi (obserwowane 

i naturalizowane); 
• przepływy nienaruszalne w przekrojach bilansowych w zlewni, wyznaczone 

trzema metodami: metodą H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego oraz  
wg kryterium rybacko-wędkarskiego, metodą NFOŚiGW; 

• gwarancja czasowa zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników w zlewni;  
• zasoby dyspozycyjne zwrotne w przekrojach bilansowych o gwarancjach 0 - 

100%; 
• zasoby dyspozycyjne bezzwrotne w przekrojach bilansowych o gwarancjach 0 - 

100%; 
• stężenia i ładunki zanieczyszczeń (BZT5, azot og., fosfor og.) w przekrojach 

bilansowych; 
• chłonność rzeki w przekrojach bilansowych w odniesieniu do stanu dobrego; 
• zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania w JCWPd oraz w 

układzie rejonów wodno-gospodarczych, z podziałem na poszczególne piętra 
wodonośne;  

• rezerwy lub deficyty dostępnych zasobów wód podziemnych. 
 

Opracowana aplikacja obliczeniowa umożliwia wykonywanie takich operacji jak: 
• dodawanie nowych użytkowników, 
• usuwanie istniejących użytkowników 
• zmiana parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących, 
• symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy 

i jakościowy wód w zlewni, 
• przedstawianie wyników wariantowych analiz bilansowych w postaci zestawień 

tabelarycznych, profili podłużnych rzek (profile hydrologiczne i hydrochemiczne), 
wykresów słupkowych dot. ładunków zanieczyszczeń w ppk monitoringu 
jakościowego wód powierzchniowych dla zadanych wariantów gospodarowania 
wodą w zlewni, 

• tworzenie tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych w zlewni. 

 

Aplikacja obliczeniowa została zainstalowana u Zamawiającego. Opracowana została 
również Instrukcja użytkownika aplikacji obliczeniowej, stanowiąca załącznik nr 5 do 
opracowania. 
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2.4. Analiza stanu zasobów w oparciu o wyniki bilansu 
wodnogospodarczego 
 

Poniżej przedstawiono wyniki bilansu ilościowego zasobów wód powierzchniowych 
i zasobów wód podziemnych oraz zrealizowanego statycznego bilansu jakościowego 
wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry, wraz z analizą stanu tych zasobów oraz 
wskazaniem wynikających z niego propozycji ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni. 

Dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych 

Przepływy dekadowe dla przekrojów bilansowych w zlewni Górnej Odry z wielolecia 
1981 - 2011 stanowią szczegółową charakterystykę hydrologiczną, pozwalającą 
zobrazować czasową zmienność przepływów z 10 dniowym krokiem czasowym.  

Ciągi wartości przepływów dekadowych naturalizowanych stanowiły podstawę 
obliczenia przepływów o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi. 
Przepływ gwarantowany o gwarancji czasowej p% (Qgw,p%) jest to przepływ, który 
wraz z przepływami wyższymi od niego trwa przez p% analizowanego czasu. Dla 
przekrojów wodowskazowych w zlewni Górnej Odry policzone zostały przepływy 
o określonym czasie trwania wraz wyższymi dla gwarancji od 0 do 100%. Na poniższej 
mapie przedstawiono rozkład wartości przepływu gwarantowanego o gwarancji 
zapewnienia 90% w przekrojach bilansowych na ciekach w zlewni Górnej Odry. 
W aplikacji obliczeniowej istnieje możliwość wygenerowania profili hydrologicznych dla 
30 cieków w zlewni. Profile hydrologiczne wraz z innymi wynikami bilansowania 
zasobów wodnych w zlewni Górnej Odry przedstawionymi w postaci graficznej, 
stanowią załącznik nr 6 do opracowania.  

Wartości przepływów o gwarancji zapewnienia 90% w zlewni Górnej Odry przyjmują 
wartości z przedziału od 0,00 do 30,51 m3/s. 
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Rysunek 7. Przepływy gwarantowane 90% wraz z wyższymi w zlewni Górnej Odry 
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Wartości przepływów nienaruszalnych (Qn) w zlewni Górnej Odry, w zależności od 
zastosowanej metody obliczeń mieszczą się w następujących przedziałach: 

- Qn obliczony metodą H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego: od 0,003 
m3/s do 14,079 m3/s, 

- Qn obliczony metodą H. Kostrzewy wg kryterium rybacko- wędkarskiego (dla m-
ca III): od 0,002 m3/s do 22,586 m3/s, 

- Qn obliczony metodą H. Kostrzewy wg kryterium rybacko- wędkarskiego (dla m-
ca IX): od 0,002 m3/s do 31,831 m3/s, 

- Qn obliczony metodą NFOŚiGW: od 0,002 m3/s do 24,992 m3/s. 

Każdorazowo najwyższe wartości Qn występują na Odrze,  w jej dolnym odcinku.  

Przytoczone wartości Qn obliczone wg różnych metod wskazują na ogromne różnice 
wartości, zwłaszcza między wartościami Qn obliczonymi metodą hydrobiologiczną i 
pozostałymi.  

Obecnie w Polsce brak jest prawnie ustanowionej metody obliczania przepływów 
nienaruszalnych na potrzeby prac planistycznych, czy też gospodarowania wodami. 
Najczęściej stosowana jest metoda hydrobiologiczna H. Kostrzewy. 

Profile hydrologiczne przedstawiające wartości przepływów nienaruszalnych dla 30 
cieków w zlewni Górnej Odry, przedstawiono w załączniku nr 6 do opracowania. 

Zasoby wód powierzchniowych zlewni Górnej Odry scharakteryzowano również 
w aplikacji obliczeniowej poprzez określenie gwarancji czasowej zaspokojenia potrzeb 
użytkowników pobierających wodę powierzchniową.  
Wartości gwarancji 100% określonej dla całego analizowanego wielolecia, w zależności 
od wersji bilansu i zastosowanej metody obliczeniowej przepływu nienaruszalnego są 
osiągane w różnej liczbie przekroi w zlewni: 

- bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody hydrobiologicznej - w 34% 
przekroi w zlewni, 

- bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody hydrobiologicznej - w 31% 
przekroi w zlewni, 

- bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody rybacko- wędkarskiej- 
w 17% przekroi w zlewni, 

- bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody rybacko- wędkarskiej- 
w 15% przekroi w zlewni, 

- bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody NFOŚiGW - w 18% przekroi 
w zlewni, 

- bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody NFOŚiGW - w 17% przekroi 
w zlewni. 

 Najniższe wartości gwarancji w wysokości 27-28% w wersji bilansu wg pozwoleń i dla 
Qn wg metody hydrobiologicznej odnotowano na Piotrówce i na Rudzie poniżej 
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Zbiornika Rybnik. W wersji bilansu wg użytkowania rzeczywistego najniższe wartości 
gwarancji osiągają 29% w przekrojach na Piotrówce. 

Z aplikacji obliczeniowej można uzyskać wartości gwarancji czasowych zaspokojenia 
potrzeb użytkowników w zlewni Górnej Odry również w ujęciu miesięcznym dla okresu 
analizowanego wielolecia. 
Profile hydrologiczne przedstawiające wartości gwarancji czasowych zaspokojenia 
potrzeb wodnych użytkowników na 30 ciekach w zlewni Górnej Odry, przedstawiono w 
załączniku nr 6 do opracowania.  

Obliczone zasoby dyspozycyjne zwrotne (ZDZ) o gwarancji występowania 90% 
stanowią podstawę formułowania warunków korzystania z wód w zlewni Górnej Odry. 
Dla tych potrzeb przyjęto wartości obliczone wg wersji użytkowania dopuszczonego 
pozwoleniami wodnoprawnymi z uwzględnieniem potrzeb zachowania przepływu 
nienaruszalnego obliczonego z zastosowaniem metody hydrobiologicznej H. Kostrzewy. 
 
Przeprowadzone analizy obliczeniowe wskazują na brak zasobów wodnych o gwarancji 
występowania 90%, możliwych do rozdysponowania w następujących ciekach w zlewni, 
w zależności od wersji bilansu i przyjętej metody obliczeniowej przepływu 
nienaruszalnego: 

1. Bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody hydrobiologicznej: 
- Olza - górny odcinek od źródeł do granicy państwa 
- Puńcówka - górny odcinek 
- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
- Ruda 
- Potok z Przegędzy 
- Knurówka 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 

2. bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody hydrobiologicznej: 
- Olza - górny odcinek od źródeł do granicy państwa 
- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
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- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
- Ruda 
- Potok z Przegędzy 
- Knurówka 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 

3. bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody rybacko- wędkarskiej (średnio 
w roku): 
- Odra- górny i środkowy odcinek w granicach zlewni 
- Olza - górny odcinek od źródeł do granicy państwa 
- Opawa 
- Opawica 
- Ostra 
- Puńcówka - górny odcinek 
- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
- Ruda 
- Potok z Przegędzy 
- Knurówka 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 
- Dzielniczka 
- Cisek 

4. bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody rybacko- wędkarskiej (średnio 
w roku): 
- Odra- górny i środkowy odcinek w granicach zlewni 
- Opawa 
- Opawica 
- Ostra 
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- Puńcówka - górny odcinek 
- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
- Ruda 
- Potok z Przegędzy 
- Knurówka 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 
- Dzielniczka 
- Cisek 

 
5. bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody NFOŚiGW : 

- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
- Ruda- jedynie poniżej zb. Rybnik 
- Potok z Przegędzy 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 

 
6. bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody NFOŚiGW : 

- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
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- Łęgoń I 
- Potok z Przegędzy 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 

Najwyższe deficyty zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) wód powierzchniowych 
o gwarancji wystąpienia 90% w zlewni, w wersji bilansu wg PWP i dla Qn 
hydrobiologicznego, występują na Łęgoniu I i na Piotrówce, mieszcząc się w przedziale 
od - 1,52 do -1,00 m3/s.  
Wysokie ZDZ o tej gwarancji występują głównie na rzece Odrze. W w/w wersji bilansu, 
zasoby te znajdują się w przedziale od ok. 7,5 do niemal 18 m3/s. Dla bilansów wg PWP 
wg dwóch pozostałych wersji liczenia przepływu nienaruszalnego w zlewni Górnej 
Odry, maksymalne dostępne ZDZ o gwarancji 90% to 1,55 m3/s (metoda rybacko- 
wędkarska) i ok. 7,00 m3/s (metoda NFOŚiGW). Różnice w dostępności zasobów są 
zatem ogromne. 
 
Na kolejnych ilustracjach przedstawiono rozkład wartości zasobów dyspozycyjnych 
zwrotnych i bezzwrotnych w zlewni Górnej Odry i na profilach hydrologicznych Odry. 
Aplikacja obliczeniowa bilansu ilościowego umożliwia uzyskanie wyników i ich 
zobrazowanie dla wszystkich wartości gwarancji od 0 do 100%, dodatkowo również w 
postaci odpływu jednostkowego ze zlewni przekroju bilansowego (dm3/s*km2). 
Profile hydrologiczne przedstawiające wartości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i 
bezzwrotnych na 30 ciekach w zlewni Górnej Odry, przedstawiono w załączniku nr 6 do 
opracowania.  

Należy podkreślić fakt występowania deficytów wód powierzchniowych przede 
wszystkim w zlewniach, w których zlokalizowane są liczne ujęcia wód dla potrzeb 
stawów rybnych. Są to głównie zlewnie: 

- Piotrówki 
- Łęgonia I 
- Łęgonia 
- Plęśnicy 
- Suminy 
- górnej części zlewni Psiny 
- górnej części zlewni Rudy 

 
Brak zasobów w niektórych obszarach zlewni świadczy o konieczności wprowadzenia 
warunkami korzystania z wód zlewni ograniczeń w zakresie poborów wód. Zakres 
koniecznego ograniczenia poboru wód powierzchniowych w zlewniach poszczególnych 
przekrojów bilansowych dla zachowania wymagań funkcjonowania i ochrony 
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środowiska naturalnego, równy jest wartości deficytu zasobów obliczonych w tych 
przekrojach. Należy zaznaczyć, iż konieczność zachowania wartości przepływów 
nienaruszalnych w zlewni Górnej Odry jest znaczącą przyczyną braku dostępnych 
zasobów w zlewni.  
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Rysunek 8. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o gw 90% w zlewni Górnej Odry (bilans wg 
PWP, Qn hydrobiologiczny) 
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Rysunek 9. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o gw 90% w zlewni Górnej Odry (bilans wg 
użytkowania rzeczywistego, Qn hydrobiologiczny) 
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Rysunek 10. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o gw 90% w zlewni Górnej Odry (bilans 
wg PWP, Qn hydrobiologiczny) 
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Rysunek 11. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o gw 90% w zlewni Górnej Odry (bilans 
wg użytkowania rzeczywistego, Qn hydrobiologiczny) 
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Rysunek 12. Profil hydrologiczny rzeki Górnej Odry- zasoby dyspozycyjne zwrotne o wybranych gwarancjach występowania (wersja 
bilansu wg PWP, Qn hydrobiologiczny) 
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Rysunek 13. Profil hydrologiczny rzeki Górnej Odry - zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o wybranych gwarancjach występowania (wersja 
bilansu wg PWP, Qn hydrobiologiczny) 
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Bilans jakościowy wód powierzchniowych 

W ramach zrealizowanych prac wykonano bilans jakościowy wód powierzchniowych w 
zlewni Górnej Odry, obliczany w utworzonej aplikacji komputerowej. Moduł jakościowy 
bilansu wodnogospodarczego oparty jest o wyniki obliczeń modułu ilościowego bilansu. 

Dla realizacji bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry 
przyjęto następujące założenia: 

• Bilans jakościowy zasobów wodnych w zlewni Górnej Odry będzie miał charakter 
bilansu statycznego z uwagi na formę dostępnych danych o jakości wód 
powierzchniowych; 

• Bilans oparty zostanie o wyniki dynamicznego bilansu ilościowego, zrealizowanego 
na podstawie wartości przepływów w wieloleciu 1981 – 2011; 

• Bilans przeprowadzony zostanie dla dwóch wariantów użytkowania zasobów 
wodnych w zlewni: rzeczywistego, wg wydanych pozwoleń wodnoprawnych; 

• Bilans oparty zostanie o wyniki monitoringu jakościowego wód powierzchniowych 
z 2011 r. uzupełnione na wniosek Zamawiającego wynikami z 2010 i 2009 r., 
przeprowadzonego na 30 ciekach w zlewni; 

• Zobrazowanie wyników dla cieków głównych (na których prowadzono badania 
monitoringu jakościowego wód powierzchniowych) zostanie zrealizowane jako: 

- profile hydrochemiczne przedstawiające stężenia i ładunki zanieczyszczeń, 
chłonność/ wymaganą redukcję zanieczyszczeń, 

- zestawienia tabelaryczne (wszystkie obliczone charakterystyki), 

- mapy- zaznaczenie kolorystyczne (możliwe przedstawienie wszystkich obliczonych 
charakterystyk), 

- w postaci wykresów słupkowych dla punktów monitoringu jakościowego wód 
(ładunki zanieczyszczeń: całkowite, obszarowe, punktowe, z depozycji 
atmosferycznej); 

• Danymi wejściowymi do przeprowadzenia statycznego bilansowania jakościowego 
wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry będą: 

- dane o stężeniach średnich rocznych Nog, Pog i BZT5 w ppk na ciekach, 

- dane o wartościach przepływu w przekrojach bilansowych wód powierzchniowych 
(dane z dynamicznego bilansu ilościowego wód), tj. wartości przepływu SQ z 2011 
r., 
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- dane o wielkości użytkowania zasobów wodnych w zlewni, tj. o wartościach 
poborów wód powierzchniowych i podziemnych, dane o ilości odprowadzanych 
ścieków oraz wartościach stężeń zanieczyszczeń w ściekach (Nog, Pog i BZT5), 

- dane o wielkości ładunków zanieczyszczeń trafiających do wód z depozycji 
atmosferycznej (dot. Nog i Pog) ustalone jako wielkość ładunków substancji 
wnoszonych z opadami na obszar analizowanej zlewni – dane GIOŚ; 

• Zakłada się, że w zlewni rzecznej występują następujące źródła zanieczyszczeń 
antropogenicznych: 

- zanieczyszczenia punktowe - zrzuty ścieków, 

- zanieczyszczenia z depozycji atmosferycznej, 

- zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone; 

• Zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone zostaną określone jako różnica między 
ładunkiem całkowitym zanieczyszczeń w analizowanym przekroju bilansowym wód 
powierzchniowych, a sumą ładunku pochodzącego ze źródeł punktowych 
zanieczyszczeń i z depozycji atmosferycznej; 

• Bilansowanie zasobów wodnych w zlewni Górnej Odry nie będzie uwzględniać 
procesów samooczyszczania wód z uwagi na ich statyczny charakter. Statyczność 
procesu bilansowania jakościowego wód powierzchniowych wynika przede 
wszystkim z ograniczonej dostępności danych z monitoringu wód. Brak jest 
jednorodności prowadzonych badań monitoringowych w zakresie ilości i jakości 
wód oraz cechuje je niska częstotliwości. Powyższe uwarunkowania uniemożliwiają 
uwzględnienie procesów samooczyszczania wód, które w dużej mierze zależne są 
od chwilowych warunków atmosferycznych (konieczność uwzględnienia 
sezonowości). 

 

Poniższe mapy i profile hydrochemiczne cieków w zlewni Górnej Odry, przedstawiają 
uzyskane wyniki obliczeń w formie map z zaznaczeniem stężeń zanieczyszczeń (BZT5, 
Nog, Pog) w poszczególnych przekrojach bilansowych na ciekach. Mnogość wariantów 
obliczeniowych uniemożliwia przestawienie wszystkich uzyskanych wyników w tej 
części pracy, natomiast istnieje możliwość zapoznania się z wynikami obliczeń wprost w 
aplikacji obliczeniowej (zestawienia tabelaryczne, wykresy, profile hydrochemiczne, 
możliwość generowania map prezentujących wyniki obliczeń), a wygenerowane profile 
hydrochemiczne przedstawiające wartości stężeń, ładunków i chłonności 
zanieczyszczeń na 30 ciekach w zlewni Górnej Odry, przedstawiono w załączniku nr 6 
do opracowania.  
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W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- BZT5, uzyskane z aplikacji obliczeniowej 
wyniki wskazują na przekroczenia wartości stężenia odpowiadającego granicznej 
wartości tzw. dobrego stanu wód, w następujących ciekach: 

1. wersja bilansu wg PWP: 
- Odra 
- Bobrówka 
- Lesznica 
- Łęgoń I 
- Ruda 
- Nacyna 
- Bierawka 
- Krzanówka 
- Psina 
- Cisek 
2. wersja bilansu wg użytkowania rzeczywistego: 
- Odra 
- Bobrówka 
- Lesznica 
- Ruda 
- Nacyna 
- Bierawka 
- Krzanówka 
- Cisek 

Przekroczenia stężeń BZT5 w wersji bilansu rzeczywistego występują w znacznie 
mniejszej liczbie punktów na wskazanych ciekach oraz osiągają niższe wartości.  

Przekroczenia wartości granicznej stężeń BZT5 w zależności od wersji bilansu wynoszą 
max do 15,18 mg/dm3 dla bilansu wg PWP oraz 11,31 mg/dm3 dla wersji bilansu 
rzeczywistego, przy wartości granicznej dobrego stanu równej 6,00 mgO2/dm3. 

Przekroczenia wartości granicznej stężenia BZT5 w części cieków w zlewni Górnej Odry 
(Odra, Lesznica, Ruda, Nacyna, Bierawka) spowodowane są znacznymi ładunkami 
zanieczyszczeń wprowadzanymi ze zrzutami punktowymi ścieków komunalnych, 
bytowych, przemysłowych i z gospodarki stawowej.  

W zlewni rzek: Bobrówki, Łęgonia I, Krzanówki, Psiny, Ciska mamy natomiast do 
czynienia z przewagą źródeł obszarowych i z depozycji atmosferycznej w zakresie 
dostarczania ładunku BZT5 do wód powierzchniowych. 
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Rysunek 14. Stężenia BZT5 w przekrojach bilansowych w zlewni Górnej Odry wg dwóch wersji bilansu jakościowego 
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W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- Nog, uzyskane z aplikacji obliczeniowej wyniki 
wskazują na przekroczenia wartości stężenia odpowiadającego granicznej wartości tzw. 
dobrego stanu wód, w następujących ciekach: 

1. wersja bilansu wg PWP: 
- Lesznica 
- Bierawka 
- Śliwnica 

2. wersja bilansu wg użytkowania rzeczywistego: 
- Bierawka 
- Śliwnica 

Przekroczenia wartości granicznej stężeń Nog są stosunkowo niewielkie, w zależności od 
wersji bilansu wynoszą max do 14,51 mg/dm3 dla bilansu wg PWP oraz 10,57 mg/dm3 dla 
wersji bilansu rzeczywistego, przy wartości granicznej dobrego stanu równej 10,00 mg/dm3. 
 
Przekroczenia wartości granicznej stężenia Nog w cieku Lesznica spowodowane są przede 
wszystkim znacznymi ładunkami zanieczyszczeń wprowadzanymi ze zrzutami punktowymi 
ścieków przemysłowych i technologicznych. 

Przekroczenia wartości granicznej stężenia Nog w cieku Śliwnica spowodowane są przede 
wszystkim znacznymi ładunkami zanieczyszczeń wprowadzanymi ze zrzutami punktowymi 
ścieków komunalnych i ze stawów rybnych. 

Przekroczenia wartości granicznej stężenia Nog na Bierawce spowodowane są przede 
wszystkim znacznymi ładunkami zanieczyszczeń wprowadzanymi ze zrzutami punktowymi 
ścieków komunalnych i bytowych, przemysłowych oraz ze stawów rybnych. 
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Rysunek 15. Stężenia Nog w przekrojach bilansowych w zlewni Górnej Odry wg dwóch wersji bilansu jakościowego
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W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- Pog, uzyskane z aplikacji obliczeniowej wyniki 
wskazują na przekroczenia wartości stężenia odpowiadającego granicznej wartości tzw. 
dobrego stanu wód, w następujących ciekach: 

1. wersja bilansu wg PWP: 
- Psina 
- Bierawka 
- Ruda 
- Troja 
- Krzanówka 
- Nacyna 
- Lesznica 
- Szotkówka 
- Knurówka 
- Łęgoń I 
- Śliwnica 
- Łękawa 

2. wersja bilansu wg użytkowania rzeczywistego: 
- Psina 
- Bierawka 
- Ruda 
- Troja 
- Krzanówka 
- Nacyna 
- Lesznica 
- Knurówka 
- Śliwnica 
- Łękawa 

Przekroczenia wartości granicznej stężeń Pog, w zależności od wersji bilansu wynoszą max do 
1,43 mg/dm3 dla bilansu wg PWP oraz 0,82 mg/dm3 dla wersji bilansu rzeczywistego, przy 
wartości granicznej dobrego stanu równej 0,40 mg/dm3. 
Przekroczenia wartości granicznej stężenia Pog w ciekach w zlewni Górnej Odry 
spowodowane są przede wszystkim znacznymi ładunkami zanieczyszczeń wprowadzanymi 
ze zrzutami punktowymi ścieków komunalnych, bytowych, przemysłowych i z gospodarki 
stawowej. W zlewni rzeki Troi, Krzanówki i Śliwnicy mamy natomiast do czynienia z 
przewagą źródeł obszarowych i z depozycji atmosferycznej w zakresie dostarczania ładunku 
Pog do wód. 
Na podstawie uzyskanych wyników bilansu jakościowego wód powierzchniowych stwierdza 
się, że w zlewni Górnej Odry występują lokalnie problemy z jakością wód powierzchniowych 
(w zakresie analizowanych wskaźników zanieczyszczeń).  

Wobec powyższego istnieją podstawy wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu 
z wód (w analizowanym zakresie) w dokumencie warunków dla zlewni Górnej Odry.  
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Rysunek 16. Stężenia Pog w przekrojach bilansowych w zlewni Górnej Odry wg dwóch wersji bilansu jakościowego 
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Rysunek 17. Profil hydrochemiczny Odry- stężenia wskaźników zanieczyszczeń- bilans wg pozwoleń wodnoprawnych 
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Rysunek 18. Profil hydrochemiczny Odry- stężenia wskaźników zanieczyszczeń- bilans wg użytkowania rzeczywistego 
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Bilans ilościowy wód podziemnych 

Ocena zasobów wód podziemnych to istotny element każdego bilansu wodnego 
ze względu na ich rolę w zasilaniu wód powierzchniowych poprzez tzw. dopływ 
podziemny.  

Dla obszaru objętego opracowaniem dopływ podziemny do wód 
powierzchniowych ma miejsce przez cały rok.  W okresach bezdeszczowych dopływ ten 
stanowi jedyne źródło ich zasilania. Cieki powierzchniowe generalnie posiadają 
drenujący charakter w odniesieniu do  przypowierzchniowych poziomów wodonośnych.  

Uwzględniając powyższy wywód stwierdzić należy, iż w sytuacjach w których 
pobór wód podziemnych przekracza zasoby dyspozycyjne poszczególnych poziomów 
(pięter) wodonośnych (w szczególności przypowierzchniowych), następuje 
zmniejszenie przepływu w ciekach powierzchniowych i obniżenie poziomu wody w 
naturalnych zbiornikach wodnych. Przy czym ze względu na różnice prędkości 
przemieszczania się wód powierzchniowych i wód w skałach zbiornikowych budujących 
warstwy wodonośne zjawiska wahań zwierciadła wód podziemnych i 
powierzchniowych są przesunięte w czasie (choć wzajemnie skorelowane). 

Kluczowym pojęciem dla oceny możliwości poboru wód podziemnych z warstwy 
wodonośnej (piętra, poziomu wodonośnego) jest pojęcie zasobów dyspozycyjnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 
2011r. nr 291 poz. 1714) zasoby dyspozycyjne wód podziemnych definiować należy 
jako: „zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania, stanowiące średnią z 
wielolecia wielkość całkowitego zasilania wód podziemnych określonego obszaru 
bilansowego - będącego jednostką hydrogeologiczną, wytypowaną w celu ustalenia 
zasobów odnawialnych i zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wraz z oceną 
stopnia ich zagospodarowania - pomniejszone o średnią z wielolecia wielkość 
przepływu wód, tak aby nie dopuścić do znacznego pogorszenia stanu wód 
powierzchniowych związanych z wodami podziemnymi i do powstania znaczących 
szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych, a także określonymi z 
zachowaniem warunku niepogarszania stanu chemicznego wód podziemnych, 
ustalonymi z uwzględnieniem występującego w obszarze bilansowym przestrzennego 
zróżnicowania warunków zasilania, występowania, parametrów hydrogeologicznych i 
kontaktów hydraulicznych poziomów wodonośnych, przestrzennego rozkładu 
środowiskowych i hydrogeologicznych ograniczeń dla stopnia zagospodarowania 
zasobów oraz przestrzennego rozkładu istniejącego użytkowania wód podziemnych, 
wyznaczonymi bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-
ekonomicznych ujmowania wód.” 

Powyższa definicja potwierdza rolę utrzymania poboru wód podziemnych w 
ramach ustalonych dla nich (dla określonych obszarów bilansowych) zasobów 
dyspozycyjnych jako gwaranta utrzymania właściwego stanu powiązanych z nimi wód 
powierzchniowych. 
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W ramach niniejszego opracowania dokonano oceny ilościowej zasobów wód 
podziemnych w oparciu o poziom (%) wykorzystania zasobów dyspozycyjnych 
obliczonych dla poszczególnych jednostek bilansowych w postaci jednolitych części wód 
podziemnych oraz rejonów wodno-gospodarczych.  

Wielkość zasobów dyspozycyjnych dla poszczególnych jednostek została 
obliczona z wykorzystaniem aplikacji komputerowej wykorzystującej oprogramowanie 
ArcGIS, która przyporządkowuje obszarom zasobowym wartości modułu zasobów 
dyspozycyjnych (poszczególnych pięter wodonośnych). 

Wykorzystano moduły zasobów dyspozycyjnych pięter wodonośnych, ustalone 
na podstawie „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód 
podziemnych regionu wodnego Górnej Odry”, PG PROXIMA S.A. Wrocław Dębiec. T., 
Niedworok A., Hermanowski P., Bielecka H., 2011 r.  

Na podstawie map stanowiących załączniki w/w dokumentacji przyjęto granice 
zasięgu występowania utworów wodonośnych dla poszczególnych pięter wodonośnych, 
jednocześnie ograniczono zasięg ich występowania do granic opracowania oraz granic 
poszczególnych jednostek (obszarów bilansowych, zlewni), czyli inaczej niż to zrobiono 
w w/w dokumentacji.  

Celem takiego działania było maksymalne ograniczenie możliwego błędu 
polegającego na zawyżeniu wartości zasobów dyspozycyjnych, bowiem dla stałej 
wartości modułu zasobów dyspozycyjnych błąd polegający na zawyżeniu (w odniesieniu 
do rzeczywistości) powierzchni obszaru bilansowego skutkowałby zwiększeniem 
wartości zasobów dyspozycyjnych (liczonych jako iloczyn tego modułu i powierzchni 
obszaru bilansowego). Ponieważ celem niniejszego opracowania jest maksymalne 
możliwe ograniczenie ryzyka pogorszenia stanu ilościowego wód podziemnych, a przez 
to wód powierzchniowych, podejście takie uznać należy za konieczne. 

Zgodnie z udostępnionymi przez zamawiającego (RZGW Gliwice) wyjaśnieniami 
autora „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód 
podziemnych regionu wodnego Górnej Odry” PG PROXIMA S.A., zawarte w niej 
„…..powierzchnie pięter wodonośnych w obrębie poszczególnych zlewni bilansowych – 
wyszczególnione w dokumentacji - wynikają z badań modelowych, których specyfika 
zakładała obliczenia w obrębie całych pól elementarnych siatki dyskretyzacyjnej. Nie 
jest możliwym prowadzenie obliczeń modelowych idealnie po granicy obszaru 
bilansowego. Stąd też ww. wartości powierzchni odbiegają od rzeczywistych, 
wyliczonych innymi metodami.” 

Biorąc powyższe pod uwagę otrzymane przez autorów niniejszego opracowania 
wyniki nie są sprzeczne z powyższą dokumentacją hydrogeologiczną. 

 
 Stopień wykorzystania zasobów w ramach poszczególnych jednostek 

oceniono uwzględniając wielkość poboru wód podziemnych z ewidencjonowanych w 
jego obrębie czynnych ujęć wód podziemnych. Zostały one uwzględnione w aplikacji 
obliczeniowej. 

Dodatkowo dokonano przy tym następujących założeń: 
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- Do piętra wodonośnego fliszu karpackiego przyporządkowano studnie 
zlokalizowane w zasięgu występowania fliszu karpackiego, dla których jednocześnie w 
dostępnych bazach danych jako ujmowany poziom wodonośny wskazywany jest poziom 
czwartorzędowy, a jednocześnie „Dokumentacja hydrogeologicznej ustalającej zasoby 
dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego Górnej Odry” wskazuje, że 
zlokalizowane są one poza zasięgiem występowania piętra czwartorzędowego. Za takim 
rozwiązaniem przemawia rola dopływu podziemnego z piętra fliszu karpackiego dla 
zasilania warstw wodonośnych w utworach czwartorzędu (w omawianych 
przypadkach). 

- Studnie, dla których dostępne bazy danych wskazują, że ujmują jednocześnie 
piętro neogeńskie i czwartorzędowe bilansowano w obrębie piętra czwartorzędowego. 
Bowiem to piętro czwartorzędowe (jako wyżej ległe w odniesieniu do neogeńskiego) 
stanowi bezpośrednie źródło zasilania dla wód powierzchniowych. Zaniżenie poborów 
wody podziemnej z piętra czwartorzędowego (w przypadku mylnego przypisania tego 
poboru do pietra neogeńskiego) zwiększałoby ryzyko niewłaściwej oceny stanu wód 
powierzchniowych. 

- Analiz dokonano uwzględniając dopuszczalne pobory wód podziemnych 
wynikające z pozwoleń wodnoprawnych oraz dane na temat rzeczywistego poboru wód 
podziemnych pochodzące z bazy danych prowadzonej przez Marszałka Województwa 
Śląskiego o Opolskiego na cele obsługi opłat za korzystanie ze środowiska. 

 
Ocena stanu wykorzystania zasobów poszczególnych JCWPd 
 
Zbiorcze zestawienie wyników analizy stanu wykorzystania zasobów wód 

podziemnych dla poszczególnych JCWPd występujących w granicach opracowania 
przedstawiają poniższe mapy.  

Zawierają one wielkości liczbowe obliczonych aplikacją komputerową wartości 
zasobów dyspozycyjnych poszczególnych JCWPd (lub ich części) oraz zbilansowane 
wielkości rezerw bądź deficytów zasobów wód podziemnych.  

W poniższych tabelach przedstawiono także w/w zagadnienia w formie wielkości 
procentowych. 
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Rysunek 19. Zasoby wód podziemnych w JCWPd 
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Rysunek 20. Rezerwy/ deficyty zasobów wód podziemnych w JCWPd (bilans wg PWP) 
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Rysunek 21. Rezerwy/ deficyty zasobów wód podziemnych w JCWPd (bilans wg 
użytkowania rzeczywistego) 
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Stan ilościowy JCWPd – ocena i wnioski 

Z przedstawionej wyżej analizy ilościowej stanu wykorzystania zasobów 
poszczególnych JCWPd (występujących na terenie obszaru objętym opracowaniem) 
wynika, że w JCWPd nr 128, 133 i 140 stwierdza się pobór wód przekraczający wartości 
ustalonych zasobów dyspozycyjnych. Zwrócić przy tym należy uwagę, że znaczące 
sięgające 306% (wg pozwoleń wodnoprawnych) przekroczenie poboru w odniesieniu 
do zasobów piętra Q JCWPd 133 dotyczy nie całej JCWPd 133 lecz jedynie jej części 
objętej obszarem niniejszego opracowania o powierzchni wynoszącej ok. 118,83 km2  
przy ogólnej jej powierzchni 460,21 km2 .     
Powyższe ustalenia dotyczące oceny stanu ilościowego JCWPd 133 są z godne z treścią 
„Sprawozdania z wykonania zadania nr 7 „Opracowanie raportu o stanie chemicznym 
oraz ilościowym  161 jednolitych części wód podziemnych zgodnie z wymaganiami RDW 
i dyrektywy „córki”” w ramach „Monitoringu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych 
części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009-2011” – Warszawa lipiec 2011. 
Zgodnie z tym opracowaniem ze względu na ocenę stanu ilościowego uznano stan 
JCWPd nr 128, 129, 140 i 144 za dobry (przy czym JCWPd nr 128 ze względu na ocenę 
stanu chemicznego posiada ogólna ocenę stanu słabą). Stan JCWPd nr 133 ze względu na 
ocenę stanu (bilans wodny) posiada stan oceniany jako słaby. 

Zwrócić należy uwagę na znaczne różnice pomiędzy deklarowanym rzeczywistym 
poborem wód podziemnych, a wynikającym z pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku 
przyjęcia wartości z wersji bilansu wód podziemnych wg użytkowania rzeczywistego, 
problem sczerpywania zasobów występuje jedynie w JCWPd nr 133, nie dotyczy zatem 
JCWPd nr 128 i 140. 
  
 
Rejony wodno- gospodarcze 

Zestawienie wyników analizy wykorzystania zasobów wód podziemnych dla 
wydzielonych w obszarze opracowania rejonów wodno- gospodarczych zawierają 
poniższe mapy.  
Zawierają one wielkości liczbowe obliczonych aplikacją komputerową wartości zasobów 
dyspozycyjnych poszczególnych rejonów wodno- gospodarczych oraz zbilansowane 
wielkości rezerw bądź deficytów zasobów wód podziemnych.  
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Rysunek 22. Zasoby wód podziemnych w rejonach wodno- gospodarczych 
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Rysunek 23. Rezerwy/ deficyty zasobów wód podziemnych w rejonach wodno- 
gospodarczych (bilans wg PWP) 
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Rysunek 24. Rezerwy/ deficyty zasobów wód podziemnych w rejonach wodno- 
gospodarczych (bilans wg użytkowania rzeczywistego) 
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Stan ilościowy rejonów wodno- gospodarczych – ocena 

Analizy ilościowa wykorzystania zasobów wód podziemnych poszczególnych 
rejonów wodno- gospodarczych wydzielonych w obszarze opracowania wskazuje 
generalnie dobrą sytuacje w wersji bilansu rzeczywistego w tym zakresie, natomiast w 
wersji bilansu wg pozwoleń wodnoprawnych wskazuje na znaczące sczerpywanie 
zasobów. 
Zasoby poszczególnych jednostek rozpatrywane jako suma zasobów poszczególnych 
pięter w wersji bilansu wg pozwoleń wodnoprawnych są przekroczone poborem w 
obrębie dwóch rejonów. Ich wykorzystanie waha się od 36% do 200% wg pozwoleń 
wodnoprawnych i od 20% do 107% wg poboru deklarowanego. 
Zwrócić należy uwagę (podobnie jak przy ocenie JCWPd na znaczne różnice pomiędzy 
deklarowanym rzeczywistym poborem wód podziemnych, a wynikającym z pozwoleń 
wodnoprawnych, sięgające maksymalnie do 678% (dla piętra neogenu rejonu D). 
 
 
Wnioski z oceny stanu ilościowego wód podziemnych 
 
Biorąc pod uwagę wyniki powyższych ustaleń przyjąć należy do realizacji następujące 
zalecenia: 
1) Konieczne jest  ograniczenie poboru ilości wody podziemnej do wysokości ustalonych 
dla JCWPd 133 zasobów dyspozycyjnych (w praktyce dotyczy to poboru z piętra 
czwartorzędowego).  
2) Ograniczeniu powinien ulec pobór wody podziemnej z piętra czwartorzędowego 
w jego zasięgu występowania w obrębie rejonu wodno- gospodarczego A (Olza 
z dopływami). 
3) Należy podjąć działania dla urealnienia legalizowanego pozwoleniami 
wodnoprawnymi poboru wód podziemnych do wysokości rzeczywistego 
zapotrzebowania wnioskodawców. 
4) Ze względu na stwierdzone przekroczenia poborem wód podziemnych w obrębie 
pietra czwartorzędowego zarówno w ujęciu JCWPd jak i rejonów wodno- 
gospodarczych, należy objąć wody tego poziomu rozszerzonym monitoringiem 
w zakresie ilościowym (stanu zasobów). 
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2.5. Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki 
Górnej Odry 
 

W wyniku przeprowadzonych prac i analiz zgodnie z zakresem niniejszej pracy 
wskazanym przez Zamawiającego, na postawie dyskusji z Zamawiającym i po 
zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód 
regionu wodnego Górnej Odry, zaproponowano poniższy projekt rozporządzenia. 

 

........ 

 

w Gliwicach  

z dnia..... 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (Dz. U. z 
2012 r., poz. 145, 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165) zarządza się, co następuje: 

 

DZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

, 
obejmujące zlewnię Odry o powierzchni 2701,99 km2 

regionie wodnym Górnej Odry.  

(JCWP), zagregowanych (SCWP).  

(JCWPd). 

§ 2. 
wodnymi i kształtow : 

; 
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2)  priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  

3)  ograniczeń w zakresie korzystania z wód powierzchniowych i
. 

. 

. 

. 

DZIAŁ II 

 

ce  

§4. 1. Wymaga się, by przepływ wody w cieku w wyniku korzystania z wód, nie był 
zmniejszany poniżej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu 
nienaruszalnego dotyczy całej długości koryta cieku  z zastrzeżeniem § 6, ust. 2. 
2. Wielkość przepływu nienaruszalnego nie może być niższa od wielkości obliczonej dla 
danego przekroju cieku, zgodnie z metodą wskazaną w Rozporządzeniu Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry, z zastosowaniem aplikacji do 
bilansowania zasobów wód w zlewni Górnej Odry, będącej w posiadaniu Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

 

DZIAŁ III 

 Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

§ 5. 1. W zakresie zaspokajania potrzeb w zlewni Górnej Odry ustala się następujące 
priorytety w korzystaniu z wód: 

 ,  

 ,  

3)  pokrycie potrzeb e
chowem  ,  

 ,  
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5)  na cele ,  

 ,  

7)  pozostałe potrzeby.  

2. Ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych obowiązują w przypadku, gdy 
występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez 
więcej niż jednego użytkownika. 

3. O wyższości priorytetu, określonego w ust. 1, decyduje niższa pozycja liczbowa. 

 

DZIAŁ IV 

 Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 

§ 6. 
powierzchniowych: 

przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w § 4.  
Określanie dostępności zasobów wód powierzchniowych realizowane jest przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.  

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

, a ostatnia ocena elementów biologicznych JCWP, w której zlokalizowany jest 
pobór wód, zrealizowana w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazuje 
na co najmniej dobry stan wód. Odstępstwo to dotyczy wyłącznie istniejących ujęć wód 
powierzchniowych. 

3. Odstępstwo wskazane w ust 1 musi być monitorowane przez organ właściwy do 
wydania pozwolenia wodnoprawnego z częstotliwością przynajmniej raz w roku po 
dokonaniu oceny stanu JCWP przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
Pogorszenie oceny elementów biologicznych danej JCWP poniżej wartości 
odpowiadającej dobremu stanowi wód jest podstawą ograniczenia ilości poboru wód 
powierzchniowych dopuszczonej w pozwoleniu wodnoprawnym do poziomu nie 
powodującego sczerpywania przepływu nienaruszalnego poniżej miejsca ujmowania 
wód. 
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przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny. 

do tych celów, określonego w pozwoleniach wodnoprawnych.  

, w których należy wprowadzić zależne 
korzystanie z wód w

, a lokalizację JCWP przedstawiono 
na mapie w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

6. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód 

. 

Lokalizację JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych przedstawiono 
na mapie stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

:  

 jest uzasadniona potrzebami 
społecznymi lub

;  

 
dla 

technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty;  

 

w rozumieniu ustawy Prawo ochrony ;  

 
.  

7. Wprowadzanie ścieków do wód w stanie gorszym od dobrego nie może powodować 
zwiększenia stężeń w cieku wartości tych parametrów fizykochemicznych, które 
zadecydowały o stanie wód poniżej dobrego, poniżej miejsca wprowadzania 
zanieczyszczeń, a warunki wprowadzania ścieków muszą uwzględniać potrzebę 
poprawy stanu tych wód, poprzez ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym wymagań 
zaostrzonych w stosunku do określonych w przepisach wydanych na mocy art. 45 ust. 1 
pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne, jednak w stopniu nie większym niż wymaganie 
zastosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT). Wykaz JCWP w zlewni Górnej Odry 
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wykazujących brak chłonności zanieczyszczeń BZT5
. 

Lokalizację JCWP wykazujących brak chłonności zanieczyszczeń BZT5, azotu ogólnego i 
fosforu ogólnego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do 
rozporządzenia. 

8. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód powierzchniowych lub 
odprowadzania ścieków nie może ograniczać możliwości korzystania z wód innych 
użytkowników, posiadających ważne pozwolenia wodnoprawne. 

§ 7. 
podziemnych: 

dyspozycyjnych wód podziemnych dla poszczególnych pięter wodonośnych w obrębie 
JCWPd.  
Określanie aktualnej rezerwy w/w zasobów realizowane jest przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.  

wodować przekroczenia dostępnych 
zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych.  

: 
ne, 

;  

wód powierzchniowych. 

4. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych nie może 
ograniczać możliwości korzystania z wód innych użytkowników, posiadających ważne 
pozwolenia wodnoprawne. 

DZIAŁ V 

 Postanowienia końcowe 

§ 8. 1. Z uwagi na występujące sczerpywanie przepływu nienaruszlanego w JCWP w 
zlewni Górnej Odry wymienionych w załączniku nr 10 i przedstawionych na mapie w 
załączniku nr 11 do rozporządzenia, organy właściwe do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego w tych JCWP dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji 
pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z zasadami i w zakresie określonym w 
Rozp
sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry, z 
uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia, w następujących terminach i 
zakresach: 
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1) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie 
pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z 
wód powierzchniowych; 

2) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 
wartości dopuszczalnych poboru wód powierzchniowych określonych w 
pozwoleniach wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania;  

3) w terminie 1 roku od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja 
pozwoleń wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem 
dostępności zasobów wód powierzchniowych po przeprowadzeniu weryfikacji 
opisanej w pkt 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód powierzchniowych, o której mowa w ust. 1, pkt 
3 realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach. 

§ 9. 1. Z uwagi na brak chłonności ładunków zanieczyszczeń BZT5, azotu ogólnego i 
fosforu ogólnego w JCWP w zlewni Górnej Odry wymienionych w załączniku nr 8 do 
rozporządzenia, organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w tych JCWP 
dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z 
zasadami i w zakresie określonym w 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 
regionu wodnego Górnej Odry, z uwzględnieniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w następujących terminach i zakresach: 

1) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie 
pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z 
wód; 

2) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 
ilości dopuszczalnych zrzutów ścieków określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych do poziomu rzeczywistej średniej rocznej ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków; 

3) w terminie 1 roku od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja 
pozwoleń wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem chłonności 
cieków po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2. 

2. Określenie chłonności cieków o której mowa w ust. 1, pkt 3 realizowane jest przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

§ 10. 1. Z uwagi na występujące deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w 
JCWPd: 

• JCWPd 128 w zasięgu neogeńskiego piętra wodonośnego 
• JCWPd 133 w zasięgu czwartorzędowego piętra wodonośnego 
• JCWPd 140 w zasięgu neogeńskiego piętra wodonośnego 



65 
 

których zasięg przedstawiono na mapie w załączniku nr 12 do rozporządzenia, organy 
właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w obrębie tej JCWPd dokonają 
przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z zasadami i 
w zakresie określonym w 
Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Górnej Odry z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia, w następujących 
terminach i zakresach: 

1) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie 
pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie z 
wód podziemnych; 

2) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 
wartości dopuszczalnych poboru wód podziemnych określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania; 

3) w terminie 1 roku od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja 
pozwoleń wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem 
dostępności zasobów wód podziemnych po przeprowadzeniu weryfikacji 
opisanej w pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód podziemnych, o której mowa w ust. 1, pkt 3 
realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach. 

§ 11. W ramach przeglądu wydanych pozwoleń wodnoprawnych, o którym mowa w 
niniejszym rozporządzeniu oraz w 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 
regionu wodnego Górnej Odry, organy właściwe do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego dokonają przeglądu pozwoleń wodnoprawnych również w zakresie 
następujących zadań: 

1) wygaszenie nieaktualnych pozwoleń wodnoprawnych, 

2) zwiększenie kontroli pracy czynnych ujęć wód oraz oczyszczalni ścieków 
komunalnych i przemysłowych, poprzez nakazywanie w pozwoleniach 
wodnoprawnych przedkładania rocznych raportów z zakresu pracy ujęć oraz 
oczyszczalni ścieków do katastru wodnego regionu wodnego Górnej Odry, 
prowadzonego przez RZGW Gliwice, w zakresie, formie i terminach zgodnych z 
określonymi w  przepisach wydanych na podstawie art. 149 ust. 2 i 4 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz.. 150, z późn. zm.) 

3)  zwiększenie kontroli pracy czynnych ujęć wód podziemnych, poprzez 
nakazywanie w pozwoleniach wodnoprawnych prowadzenia książki eksploatacji 
studni i obowiązkowe wyposażenie w wodomierz każdego ujęcia, z którego 
pobiera się wodę w ilości większej niż 5 m3/d, 
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4) sprawdzenie posiadania przez użytkowników ujęć wód podziemnych 
zatwierdzonych dokumentacji ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć, a w 
przypadku ich braku określenie terminu opracowania dokumentacji nie 
dłuższego niż 6 miesięcy pod rygorem wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego. 

, nie 
zmienionych w tym rozporządzeniu. 

§ 13. Rozp

Województwa Opolskiego. 
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 
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Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 
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Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 
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Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

, w których należy wprowadzić zależne 
korzystanie z wód wśród użytkowników pobierających wodę na potrzeby hodowli ryb i 
nawodnień 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP Kod SCWP 

1 Pietrówka z 
dopływami RW600061146999 GO0103 

2 Lesznica z 
Jedłownickim 

RW60006114889 GO0103 

3 Szotkówka bez 
Lesznicy RW6000611489 GO0103 

4 
Ruda do zb. Rybnik bez 
Potoków: z Przegędzy i 

Kamienia 
RW60006115651 GO0104 

5 Ruda od zbiornika 
Rybnik do ujścia 

RW60001911569 GO0105 

6 Sumina do Dopływu w 
Suminie RW60006115683 GO0105 

7 Sumina od Dopływu w 
Suminie do ujścia 

RW600061156899 GO0105 

8 Przykopa RW600017115889 GO0106 

9 Psina do Suchej Psiny 
włącznie 

RW60001611524 GO0109 

10 Troja do Morawy 
włącznie RW6000161152669 GO0109 

11 Łęgoń RW60002311549 GO0110 

12 Łęgoń I RW600023115169 GO0110 

13 Plęśnica RW600023115322 GO0110 
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Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

, w których należy wprowadzić zależne 
korzystanie z wód wśród użytkowników pobierających wodę na potrzeby hodowli ryb i 
nawodnień 
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Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Status 
części 
wód 

1 
Odra od granicy 

państwa w 
Chałupkach do Olzy 

RW6000191139 GO0101 zagrożona naturalna 

2 Bełk RW60001611389 GO0101 zagrożona naturalna 

3 
Odra od Olzy do 

wypływu z polderu 
Buków 

RW6000011513 GO0101 zagrożona silnie 
zmieniona 

4 Bobrówka RW60001211449 GO0103 zagrożona naturalna 

5 Olza od Ropiczanki 
do granicy RW60001411453 GO0103 zagrożona silnie 

zmieniona 

6 Olza od granicy do 
Piotrówki 

RW6000011459 GO0103 zagrożona silnie 
zmieniona 

7 Szotkówka bez 
Lesznicy RW6000611489 GO0103 zagrożona naturalna 

8 
Olza - odcinek 
graniczny od 

Piotrówki do ujścia 
RW6000911499 GO0103 zagrożona silnie 

zmieniona 

9 Puńcówka RW600012114369 GO0103 zagrożona naturalna 

10 Lesznica z 
Jedłownickim RW60006114889 GO0103 zagrożona naturalna 

11 Pietrówka z 
dopływami 

RW600061146999 GO0103 zagrożona silnie 
zmieniona 

12 Potok z Przegędzy RW60006115634 GO0104 zagrożona naturalna 

13 Potok z Kamienia RW60006115636 GO0104 zagrożona naturalna 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Status 
części 
wód 

14 

Ruda do zb.Rybnik 
bez Potoków: z 

Przegędzy i 
Kamienia 

RW60006115651 GO0104 zagrożona naturalna 

15 Ruda w obrębie 
zbiornika Rybnik RW600001156539 GO0104 zagrożona silnie 

zmieniona 

16 Gzel RW6000611565349 GO0104 zagrożona naturalna 

17 Dopływ spod 
Ochojca RW6000611565369 GO0104 zagrożona naturalna 

18 Ruda od zbiornika 
Rybnik do ujścia 

RW60001911569 GO0105 zagrożona silnie 
zmieniona 

19 Czerwona Woda RW600017115529 GO0105 zagrożona naturalna 

20 Wierzbnik RW600016115669 GO0105 zagrożona naturalna 

21 
Sumina do 
Dopływu w 

Suminie 
RW60006115683 GO0105 zagrożona silnie 

zmieniona 

22 Dopływ w Suminie RW60006115684 GO0105 zagrożona naturalna 

23 
Sumina od 
Dopływu w 

Suminie do ujścia 
RW600061156899 GO0105 zagrożona naturalna 

24 Łękawa RW60001611586 GO0106 zagrożona naturalna 

25 Dopływ z Podlesia RW60006115814 GO0106 zagrożona naturalna 

26 

Bierawka do 
Knurówki włącznie 

(bez Dopływu z 
Podlesia i Potoku 

Szczygłowickiego) 

RW60006115838 GO0106 zagrożona silnie 
zmieniona 

27 Śliwnica RW60006115849 GO0106 zagrożona silnie 
zmieniona 

28 Sierakowicki Potok RW600016115876 GO0106 zagrożona naturalna 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Status 
części 
wód 

29 Przykopa RW600017115889 GO0106 zagrożona naturalna 

30 Bierawka od 
Knurówki do ujścia 

RW600019115899 GO0106 zagrożona silnie 
zmieniona 

31 Potok 
Szczygłowicki RW600061158329 GO0106 zagrożona silnie 

zmieniona 

32 Dopływ z lasu RW6000171158922 GO0106 zagrożona naturalna 

33 Łęknica RW6000171158929 GO0106 zagrożona naturalna 

34 Psina do Suchej 
Psiny włącznie 

RW60001611524 GO0109 zagrożona naturalna 

35 Dopływ z 
Krowiarek RW600016115252 GO0109 zagrożona naturalna 

36 Łopień RW600016115254 GO0109 zagrożona naturalna 

37 Troja od Morawy 
do ujścia RW600019115269 GO0109 zagrożona naturalna 

38 Krzanówka RW600016115289 GO0109 zagrożona naturalna 

39 Psina od Suchej 
Psiny do ujścia RW600019115299 GO0109 zagrożona naturalna 

40 Troja do Morawy 
włącznie 

RW6000161152669 GO0109 zagrożona silnie 
zmieniona 

41 Rozumicki Potok RW6000161152689 GO0109 zagrożona naturalna 

42 Grabia RW6000161152929 GO0109 zagrożona naturalna 

43 Przykopa RW6000161152949 GO0109 zagrożona naturalna 

44 Rów K2 RW60001611534 GO0110 zagrożona naturalna 

45 Łęgoń RW60002311549 GO0110 zagrożona naturalna 

46 Pogonica RW60002311574 GO0110 zagrożona naturalna 

47 Łęgoń I RW600023115169 GO0110 zagrożona naturalna 

48 Plęśnica RW600023115322 GO0110 zagrożona naturalna 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Status 
części 
wód 

49 Dzielniczka RW600016115929 GO0110 zagrożona silnie 
zmieniona 

50 Cisek RW600016115949 GO0110 zagrożona silnie 
zmieniona 

51 Dopływ z Brzeżec RW600023115972 GO0110 zagrożona naturalna 

52 

Odra od wypływu 
ze zb. Polder 

Buków do Kanału 
Gliwickiego 

RW600019117159 GO0110 zagrożona silnie 
zmieniona 

53 Olszówka RW6000161171429 GO0110 zagrożona silnie 
zmieniona 

* Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451) 
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Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 
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Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia 

1 Szotkówka bez 
Lesznicy 

RW6000611489 GO0103 zagrożona BZT5, Pog 

2 Lesznica z 
Jedłownickim 

RW60006114889 GO0103 zagrożona BZT5, Nog, Pog 

3 Bobrówka RW60001211449 GO0103 zagrożona BZT5 

4 

Ruda do zb.Rybnik 
bez Potoków: z 

Przegędzy i 
Kamienia 

RW60006115651 GO0104 zagrożona BZT5, Pog 

5 Ruda w obrębie zb. 
Rybnik RW600001156539 GO0104 zagrożona BZT5, Pog 

6 Ruda od zbiornika 
Rybnik do ujścia 

RW60001911569 GO0105 zagrożona BZT5, Pog 

7 Wierzbnik RW600016115669 GO0105 zagrożona Pog 

8 Łękawa RW60001611586 GO0106 zagrożona Pog 

9 

Bierawka do 
Knurówki 

włącznie (bez 
Dopływu z 

Podlesia i Potoku 
Szczygłowickiego) 

RW60006115838 GO0106 zagrożona BZT5, Nog, Pog 

10 Śliwnica RW60006115849 GO0106 zagrożona Nog, Pog 

11 
Bierawka od 
Knurówki do 

ujścia 
RW600019115899 GO0106 zagrożona Pog 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia 

12 Psina do Suchej 
Psiny włącznie 

RW60001611524 GO0109 zagrożona BZT5, Pog 

13 Troja od Morawy 
do ujścia 

RW600019115269 GO0109 zagrożona Pog 

14 Krzanówka RW600016115289 GO0109 zagrożona BZT5, Pog 

15 Psina od Suchej 
Psiny do ujścia 

RW600019115299 GO0109 zagrożona Pog 

16 Cisek RW600016115949 GO0110 zagrożona BZT5 

17 

Odra od wypływu 
ze zb. Polder 

Buków do Kanału 
Gliwickiego 

RW600019117159 GO0110 zagrożona BZT5 

18 Łęgoń I RW600023115169 GO0110 zagrożona BZT5, Pog 

* Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451) 
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Załącznik nr 9 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog 
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Załącznik nr 10 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

, w których następuje sczerpywanie przepływu 
nienaruszalnego 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP Kod SCWP 

1 Olza górna od źródeł do 
granicy RW600012114139 GO0102 

2 Bobrówka RW60001211449 GO0103 

3 Puńcówka RW600012114369 GO0103 

4 Pietrówka z dopływami RW600061146999 GO0103 

5 Olza odcinek graniczny od 
Piotrówki do ujścia 

RW6000911499 GO0103 

6 Lesznica z Jedłownickim RW60006114889 GO0103 

7 Szotkówka bez Lesznicy RW6000611489 GO0103 

8 Potok z Przegędzy RW60006115634 GO0104 

9 
Ruda do zb.Rybnik bez 
Potoków: z Przegędzy i 

Kamienia 
RW60006115651 GO0104 

10 Gzel RW6000611565349 GO0104 

11 Potok z Kamienia RW60006115636 GO0104 

12 Ruda od zbiornika Rybnik 
do ujścia RW60001911569 GO0105 

13 Czerwona Woda RW600017115529 GO0105 

14 Wierzbnik RW600016115669 GO0105 

15 Sumina do Dopływu w 
Suminie RW60006115683 GO0105 

16 Sumina od Dopływu w 
Suminie do ujścia 

RW600061156899 GO0105 

17 Łękawa RW60001611586 GO0106 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP Kod SCWP 

18 

Bierawka do Knurówki 
włącznie (bez Dopływu z 

Podlesia i Potoku 
Szczygłowickiego) 

RW60006115838 GO0106 

19 Przykopa RW600017115889 GO0106 

20 Bierawka od Knurówki do 
ujścia 

RW600019115899 GO0106 

21 Potok Szczygłowicki RW600061158329 GO0106 

22 Psina do Suchej Psiny 
włącznie 

RW60001611524 GO0109 

23 Troja od Morawy do 
ujścia 

RW600019115269 GO0109 

24 Krzanówka RW600016115289 GO0109 

25 Psina od Suchej Psiny do 
ujścia RW600019115299 GO0109 

26 Troja do Morawy 
włącznie 

RW6000161152669 GO0109 

27 Łęgoń RW60002311549 GO0110 

28 Łęgoń I RW600023115169 GO0110 

29 Plęśnica RW600023115322 GO0110 
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Załącznik nr 11 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

, w których następuje sczerpywanie przepływu 
nienaruszalnego 
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Załącznik nr 12 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

Jednolite części wód podziemnych z deficytami zasobów dyspozycyjnych wód 
podziemnych 

 



84 
 

Uzasadnienie Rozporządzenia Nr ..... Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia ..... w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego wraz z warunkami korzystania z wód 
zlewni, w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., są podstawowymi 
dokumentami planistycznymi w zakresie gospodarowania wodami. 

Zgodnie z art. 120 ust. 1 warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki 
korzystania z wód zlewni ustala, w drodze aktu prawa miejscowego dyrektor 
regionalnego zarządu, po ich 

, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a. 

nu wód. 

W zlewni Górnej Odry znajduje się 59 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
rzecznych, z czego 53 JCWP zostały określone w Planie gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry jako zagrożone osiągnięciem celów środowiskowych.  

W zlewni Gó (JCWPd), z 
czego 2 JCWPd zostały określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry jako zagrożone osiągnięciem celów środowiskowych.  

typowanie zlewni Górnej Odry do 
opracowania warunków korzystania z wód. 

zlewni Górnej Odry. 
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 sprawie warunków korzystania 
z wód zlewni Górnej Odry: 

akresie stanu wód, wynikające 
z ustalonych celów środowiskowych 

1.1. Wymaga się, by przepływ wody w cieku w wyniku korzystania z wód, nie był 
zmniejszany poniżej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu 
nienaruszalnego dotyczy całej długości koryta cieku  z zastrzeżeniem odstępstwa 
wskazanego w § 6, ust. 2. Jednocześnie wielkość przepływu nienaruszalnego nie może 
być niższa od wielkości obliczonej dla danego przekroju cieku, zgodnie z metodą 
wskazaną w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry, 
z zastosowaniem aplikacji do bilansowania zasobów wód w zlewni Górnej Odry, będącej 
w posiadaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z uwzględnieniem 
odstępstwa wskazanego w § 6, ust. 2. 
Metoda opisana w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej 
Odry, jest metodą H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego. 

Obecnie w Polsce brak jest prawnego ustanowienia metodyki określania przepływów 
nienaruszalnych, wobec czego proponuje się dla potrzeb bilansów wodnogospodarczych 
stosowanie przepływów nienaruszalnych ustalanych według wskazanej powyżej 
metody. 
1.2. Pozostałe wymagania w zakresie stanu wód w zlewni Górnej odry są tożsame 
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Odry. 

ce priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

.  

wód, bądź ich brak w obszarach zlewni Górnej Odry 
(załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia), należało ustalić priorytety w zaspokajaniu 
potrzeb wodnych użytkowników. Należy zaznaczyć, że ustalone priorytety w   
zaspokajaniu potrzeb wodnych obowiązują w przypadku, gdy występuje 
zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż 
jednego użytkownika. 
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 w zlewni Górnej Odry 
w zakresie ujmowania wód powierzchniowych, w postaci konieczności zachowania w 
korycie cieku przepływu nienaruszalnego, z uwzględnieniem odstępstwa wskazanego w 
§6, ust. 2 dla istniejących ujęć wody, ma na celu osiągnięcie przez wody co najmniej 
dobrego stanu/ potencjału.  
Wskazane odstępstwo jest konsekwencją braku prawnego ustanowienia w Polsce 
metodyki określania przepływów nienaruszalnych.  
Zapowiadane opracowanie metody szacowania przepływu środowiskowego, powinno 
pozwolić w przyszłości na określenie sposobu liczenia wartości przepływów 
nienaruszalnych, mającego umocowanie w prawie. Do tego czasu zaleca się stosowanie 
metody H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, wraz z dopuszczeniem ew. 
odstępstw od konieczności zachowania konkretnej wartości przepływu 
nienaruszalnego, z uwzględnieniem konieczności zachowania dobrego stanu 
ekologicznego wód. 

3.2. Zależne korzystanie z wód w zlewni przez użytkowników pobierających wody 
powierzchniowe dla napełniania i uzupełniania stawów dla hodowli ryb oraz do 
nawodnień we wskazanych JCWP (załącznik nr 4 do rozporządzenia), w których 
następuje sczerpywanie przepływu nienaruszalnego lub w JCWP położonej powyżej 
JCWP, w której następuje to sczerpywanie, wprowadzono z uwagi na istotny wpływ tych 
sposobów korzystania z wód na stan zasobów w zlewni. Zjawisko to dotyczy przede 
wszystkim cieków o małych powierzchniach zlewni w analizowanym obszarze. 

3.3. Wskazany w §8 i § 11 rozporządzenia przegląd i weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych pozwoli na wdrożenie wymagań i ograniczeń wskazanych 
w rozporządzeniach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Górnej Odry oraz zlewni Górnej Odry. 

i do ziemi 

4.1. Z uwagi n
Odry, w tym JCWP wymienionych w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz fakt, iż 53 z 
59 JCWP w zlewni zostało określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry jako zagrożone osiągnięciem celów środowiskowych, 

, w 
stosunku do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Odry.  

4.2. Wskazany w §9 i § 11 rozporządzenia przegląd i weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych pozwoli na wdrożenie wymagań i ograniczeń wskazanych 
w rozporządzeniach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 
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Górnej Odry oraz zlewni Górnej Odry. 

 

5.1. Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w zakresie poboru wód podziemnych w 
zlewni Górnej Odry, w stosunku do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry, ma na celu ochronę zasobów wód 
podziemnych w zlewni, poprzez zapobieganie nadmiernego wykorzystania tych 
zasobów, a jednocześnie gwarantujące użytkownikom posiadającym pozwolenia 
wodnoprawne na ujmowanie wód podziemnych, dostępność przyznanych limitów 
zasobów, o ile obecnie nie występuje przeeksploatowanie zasobów dyspozycyjnych. 
Powyższe zasadne jest również z uwagi na stwierdzony deficyt zasobów wód 
podziemnych w ramach następujących JCWPd: 

• JCWPd 128 w zasięgu neogeńskiego piętra wodonośnego 
• JCWPd 133 w zasięgu czwartorzędowego piętra wodonośnego 
• JCWPd 140 w zasięgu neogeńskiego piętra wodonośnego. 

5.2. Wskazany w §10 i § 11 rozporządzenia przegląd i weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych pozwoli na wdrożenie wymagań i ograniczeń wskazanych w 
rozporządzeniach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej 
Odry oraz zlewni Górnej Odry. 

Warunki korzystan 6 lat, w oparciu 
o ustalenia zawarte w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry. 
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3. Podsumowanie pracy 

Przeprowadzona obszerna analiza stanu środowiska oraz występujących presji 
antropogenicznych i innych uwarunkowań w zlewni Górnej Odry pozwoliła na 
sporządzenie kolejno oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan zasobów 
wodnych w zlewni i bilansu wodnogospodarczego wód w zlewni.  

Wyniki realizacji aplikacji bilansującej zasoby wód powierzchniowych  
i podziemnych w zlewni Górnej Odry pozwoliły na: 

• Określenie ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz ilości wód 
podziemnych w przekrojach bilansowych w zlewni; 

• Wskazanie obszarów, w których występują deficyty zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

• Obliczenie chłonności cieków lub wartości ładunków wybranych zanieczyszczeń 
koniecznych do zredukowania. 

Dodatkowo zrealizowana aplikacja służąca modelowaniu zasobów wód w zlewni Górnej 
Odry może być wykorzystywana do dalszych analiz zasobów wód po wprowadzeniu 
zaktualizowanych lub wydłużonych ciągów danych, tj. przepływy, wartości użytkowania 
wód, itp. Aplikacja służy również do obliczania potencjalnego wpływu nowych 
użytkowników pojawiających się w zlewni na stan zasobów wodnych. Możliwe do 
przeprowadzenia szczegółowe analizy bilansowe powinny być podstawą formułowania 
ograniczeń w korzystaniu z wód dla użytkowników/ grup użytkowników, bądź 
w określonych obszarach w zlewni Górnej Odry.  

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki bilansu wodnogospodarczego wód 
powierzchniowych i podziemnych w zlewni Górnej Odry, konieczne jest podjęcie działań 
zmierzających do poprawy stanu zasobów, czego efektem będzie wprowadzenie 
warunków korzystania z wód zlewni, a w dalszej kolejności poprawa stanu zasobów 
wodnych.  

Wyniki prac stanowiły podstawę sformułowania szczegółowych wymagań, 
priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód w zlewni Górnej Odry, które zostały 
zawarte w projekcie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie ustalenia 
warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry. 
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1. Podstawa i cel pracy 

 

 
Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry zostało 

sporządzone na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
ul. Sienkiewicza 2, Gliwice, przez firmę Pectore – Eco Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2, Gliwice.  

 
Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 

2011 r. Nr 40 poz. 451) opracowanie warunków korzystania z wód jest jednym z wielu 
działań niezbędnych do wprowadzenia dla osiągnięcia celów środowiskowych.  
Przyjmuje się zatem, że dążeniem warunków jest wspomaganie osiągnięcia tych celów.  
Dla opracowania warunków niezbędne jest zobrazowanie sposobu i poziomu 
wykorzystania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni  
oraz możliwości dalszego dysponowania tymi zasobami w miarę potrzeb,  
z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi ekologicznej wód  
i ekosystemów od wód zależnych. Dlatego elementem zrealizowanej pracy, obok 
charakterystyki zlewni Górnej Odry, analizy presji i oddziaływań antropogenicznych na 
wody, jest również bilans wodno- gospodarczy wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

2. Charakterystyka zlewni Górnej Odry 

 

2.1. Ogólna charakterystyka geograficzna i przyrodnicza 
zlewni 

 

Zlewnia Górnej Odry (bez zlewni Kłodnicy) zajmuje powierzchnię 2701,99 km2, 
co stanowi ok. 71% obszaru regionu wodnego Górnej Odry. Teren ten administracyjnie 
znajduje się na obszarze dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Województwo 
śląskie stanowi 67,0% powierzchni całkowitej omawianego obszaru. Pozostałe 33,0% 
zlewni leży w województwie opolskim. 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego [Kondracki J., 
2013 r.] zlewnia Górnej Odry położona jest w następujących regionach Polski: 

• fragmentarycznie w części zachodniej w makroregionie Sudety Wschodnie 
(332.6), znajdującym się prawie w całości na terytorium Czech 
- Mezoregion Góry Opawskie (332.63) – część Sudetów Wschodnich leżąca 

pomiędzy dolinami Białej Głuchołazkiej, Czarnej Opawy i Opawicy. Graniczy  
z Górami Złotymi od  północnego zachodu, z Niskim Jesionikiem od 
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południowego wschodu, z Wysokim Jesionikiem od południowego zachodu 
 i z Niziną Śląską od północnego wschodu.  

• w części centralnej i północnej w makroregionie Niziny Śląskiej (318.5) 
- Mezoregion Płaskowyż Głubczycki (318.58) – wysoko wzniesiona równina 

lessowa o urodzajnych glebach czarnoziemnych z niewielkimi płatami lasu. 
Przez środek Płaskowyżu przepływa Osobłoga. Płaskowyż Głubczycki 
sąsiaduje od wschodu z Kotliną Raciborską, od południa z doliną Opawy 
i Kotliną Ostrawską, od zachodu z Górami Opawskimi.  

- Mezoregion Kotlina Raciborska (318.59) – najbardziej wysunięta na 
południe część Niziny Śląskiej wzdłuż biegu Odry. Kotlina od wschodu 
graniczy z Garbem Tarnogórskim, Wyżyną Katowicką i Płaskowyżem 
Rybnickim, a od zachodu z Płaskowyżem Głubczyckim. Na południu Kotlinę 
Raciborską z Kotliną Ostrawską łączy dolina Odry.  

• w części wschodniej w makroregionie Wyżyny Śląskiej (341.1) i w części 
południowo-wschodniej w niewielkim fragmencie Kotliny Oświęcimskiej (512.2) 
- Mezoregion Wyżyna Katowicka (341.13) – stanowi środkową część Wyżyny 

Śląskiej. Podłożem Wyżyny są węglonośne skały karbońskie, na których 
w południowej części wyspowo zalegają dolomity i wapienie środkowego 
triasu. Wyżyna Katowicka przylega do Kotliny Raciborskiej od zachodu, 
Płaskowyżu Rybnickiego od zachodu i południa, do Pagórów Jaworznickich od 
południa i wschodu oraz do Garbu Tarnogórskiego od wschodu i północy. 
Region Wyżyny Katowickiej w największym stopniu uległ przekształceniu 
przez górnictwo i przemysł.  

- Mezoregion Płaskowyż Rybnicki (341.15) – rozciąga się między Wyżyną 
Katowicką na północy, Kotliną Raciborską na zachodzie, Kotliną Ostrawską na 
południu i Równiną Pszczyńską na wschodzie. Na fundamencie ze skał 
karbońskich zalegają osady morza mioceńskiego zawierające złoża soli, gipsu 
i siarki, które pokrywają gliny, żwiry i piaski czwartorzędowe. Płaskowyż 
znajduje się w południowej części górnośląskiego zagłębia węglowego i pod 
względem znaczenia jest drugim po GOP rejonem przemysłowym noszącym 
nazwę Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.  

- Mezoregion Równina Pszczyńska (512.21) – jest częścią Kotliny 
Oświęcimskiej i graniczy od zachodu z Płaskowyżem Rybnickim, od południa 
i wschodu z Doliną Górnej Wisły, od wschodu i północy z Pagórami 
Jaworznickimi i Wyżyną Śląską. Na węglonośnych utworach karbońskich, 
zalegających na większej głębokości niż w rejonach sąsiednich zalegają iły 
mioceńskie przykryte piaskami i glinami czwartorzędowymi. Część Równiny 
zajęta jest przez sosnowy bór nazywany Lasami Pszczyńskimi.  

- Mezoregion Dolina Górnej Wisły (512.22) – środkowa część Kotliny 
Oświęcimskiej, która rozpościera się pomiędzy Pogórzem Śląskim, a bruzdą 
Podkarpacia Północnego. W dnie doliny Wisły jak i w ujściowych odcinkach jej 
karpackich dopływów znajduje się wiele stawów rybnych. W mezoregionie 
tym znajduje się również duży zbiornik retencyjny – Jezioro Goczałkowickie, 
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który ma na celu zaopatrzenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 
w wodę. Dolina Górnej Wisły stanowi 2,2% powierzchni zlewni Górnej Odry. 

• w niewielkim fragmencie od południa wkracza na obszar makroregionu Kotliny 
Ostrawskiej (512.1) i dalej na południe Podgórza Zachodniobeskidzkiego (513.3) 
oraz Beskidu Zachodniego (513.4-5) 
- Makroregion Kotlina Ostrawska (512.1) – jest obniżeniem u spływu Odry, 

Ostrawicy i Olzy, której przeważająca część znajduje się w granicach Republiki 
Czeskiej. Do Polski należy część północna i wschodnia prawego dorzecza Olzy 
i jej dopływu Piotrówki. Skały okresu karbońskiego, zawierające węgiel 
kamienny przykryte są osadami z morza górnomioceńskiego, na których 
zalegają gliny i żwiry czwartorzędowe.  

- Mezoregion Wysoczyzna Kończycka (512.11) – część Kotliny Ostrawskiej, 
znajdującej się po polskiej stronie pomiędzy dolinami Olzy i Wisły.  

- Mezoregion Pogórze Śląskie (513.32) – fragment Pogórza 
Zachodniobeskidzkiego zbudowanego z serii fliszowych z wkładkami wapieni 
i cieszynitów. Ograniczony jest doliną Olzy od zachodu, doliną Wieprzówki od 
wschodu, Beskidami Zachodnimi od południa i Kotliną Oświęcimską od 
północy. Teren mezoregionu porozcinany jest dolinami płynących z gór rzek: 
Olzy, Wisły, Białej, Soły i Wieprzówki.  

- Mezoregion Beskid Śląski (513.45) – stanowi część Beskidu Zachodniego 
i rozciąga się pomiędzy doliną Olzy na zachodzie, doliną Soły, Kotliną Żywiecką 
i Bramą Wilkowicką na wschodzie i opada wysokim progiem na północ do 
Pogórza Śląskiego. Pod względem strukturalnym i krajobrazowym mezoregion 
ten dzieli się na dwie części. Część północna składa się z dwóch pasm 
rozdzielonych doliną Wisły i połączonych ze sobą równoleżnikowym pasmem 
na dziale wód Olzy i Wisły. Cześć ta jest zbudowana z masywnych piaskowców 
godulskich i istebniańskich. Część południowa zaczyna się na zachód od 
Przełęczy Jabłonkowskiej, położonej na terenie Czech i zbudowana jest z fliszu 
magurskiego.  
 

Znajdujące się w granicach zlewni Górnej Odry kompleksy leśnie, rzeki i zbiorniki 
wodne cechują się wysokim poziomem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 
Występujące liczne stawy są rajem nie tylko dla ptactwa wodnego. Dla występujących na 
tym obszarze rzadkich i cennych gatunków flory i fauny oraz unikatowych typów 
siedlisk wyznaczono szereg form ochrony przyrody i krajobrazu.  
Pod względem przyrodniczym najbardziej atrakcyjnym obszarem zlewni Górnej Odry 
jest teren Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 
Park ten został założony w celu ochrony walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru. 
W wyniku działalności cystersów powstały parki, aleje, systemy wodne i melioracyjne ze 
stawami rybnymi. Przyczyniło się to do urozmaicenia warunków siedliskowych i tym 
samym do rozwoju cennych i chronionych gatunków flory i fauny. Ochronie podlegają 
pozostałości naturalnych łęgów i grądów występujące na terenach nieatrakcyjnych dla 
rolnictwa oraz w miejscach trudnodostępnych. Występują tu także rzadkie i chronione 
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gatunki roślin, ptaków, płazów, gadów i ssaków. Na terenie Parku Krajobrazowego 
najbogatszym przyrodniczo jest kompleks leśno-stawowy „Łężczok”. Został utworzony 
celem ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego, alei zabytkowych drzew oraz 
starorzeczy rzeki Odry. Występują tu także chronione stanowiska kotewki orzecha 
wodnego oraz miejsca lęgowe awifauny.  
Ciekawą atrakcją krajobrazowo-przyrodniczą zlewni jest również kompleks leśny zwany 
„Szwajcarią Czyżowicką”, gdzie znajdują się zalesione wzgórza, oczka wodne, ciekawe 
okazy flory i fauny.  
Cenne pod względem przyrodniczym są również użytki ekologiczne. Na terenie Miasta 
Rybnika i okolic zlokalizowane są trzy użytki ekologiczne: „Okrzeszyniec”, „Meandry 
rzeki Rudy” i „Kencerz”. Pierwszy z nich został stworzony w celu ochrony ekosystemów 
wodnych i łąkowych. Charakteryzuje się on dobrze zachowaną roślinnością wodną 
i szuwarową z licznie występującymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin 
i zwierząt. Występuje tu kukułka szerokolistna będąca pod ścisłą ochroną. Obserwuje się 
również obecność naturalnych wpływów wód podziemnych w postaci młak i wysięków. 
Są one siedliskiem kumaków, rzekotek oraz żab. Użytek ekologiczny „Meandry rzeki 
Rudy” obejmuje swym zasięgiem naturalnie meandrujący odcinek rzeki Rudy 
ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt. 
Siedliska powstające z przemieszczających się sedymentów rzecznych, erozji bocznej 
oraz nanoszeniu przewróconych drzew stanowią miejsce lęgowe rzadkich gatunków 
ptaków tj. zimorodek oraz jaskółka brzegówka. Można tu również spotkać bociana 
białego, liczne gatunki płazów czy rzadkiego i objętego ścisłą ochroną niewielkiego 
ptaka gąsiorka. Użytek ekologiczny „Kencerz” obejmuje swym zasięgiem podmokłe łąki, 
torfowiska niskie i przejściowe oraz turzycowiska wzdłuż rzeki Rudy. Jest to doskonałe 
miejsce lęgowe dla wielu gatunków ptaków. Awifauna reprezentowana jest przez 
derkacza, jarzębiatkę oraz bociana czarnego. Do gatunków chronionych zaliczamy 
zwierzęta tj.: padalec, zaskroniec, jeż wschodni, dudek, kobuz, kopciuszek, kruk, bóbr,  
kulczyk, kwiczoł, makolągwa, pokląskwa, świergotek łąkowy. Użytek „Kencerz” 
utworzono także w celu ochrony zbiorowisk murawiskowych, torfowiskowych 
i borowych. Do chronionych i rzadkich roślin tego obszaru zaliczamy: widłaka 
goździstego, bagno zwyczajne, bobrka trójlistkowego, borówkę bagienną, turzycę 
pigułkowatą, siedmiopalecznika błotnego i wąkrotę zwyczajną. [EKOKONSULTING, 2011 
r.]. 
Na terenie zlewni Górnej Odry licznie występują cenne przyrodniczo gatunki roślin 
i zwierząt. Wśród cennych przyrodniczo gatunków ptaków występujących w granicach 
zlewni należy wymienić: bączka, podgorzałkę, hełmiatkę, bąka, dzierzbę czarnoczelną, 
mewę czarnogłową, rybitwę białowąsą, rybitwę rzeczną, rybitwę czarną, szablodzioba, 
ślepowrona, cyrankę, czernicę, kokoszkę, krakwę, krwawodzioba, perkoza dwuczubego, 
płaskonosa, sieweczkę rzeczną, śmieszkę, zausznika. W stosunkowo wysokim 
zagęszczeniu występują również: bocian biały, muchołówka białoszyja, krzyżówka, 
głowienka, łyska, perkozek. czapla biała i płaskonos. Należy również nadmienić, iż na 
terenie Lasu Tworkowskiego gniazduje bielik, a miejscem jego żerowania są stawy 
Wielikąt.  
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Zlewnia charakteryzuje się również występowaniem cennych pod względem 
przyrodniczym siedlisk, i tak obręb masywu Baraniej Góry jest centrum występowania 
w Polsce dolnoreglowego boru na torfie Bazzanio-Piceetum, jak również 
dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego. Na terenie północnej części Beskidu 
Śląskiego (ze względu na: chłodny i wilgotny klimat, dużą ilość opadów oraz strome, 
pokryte rumoszem skalnym stoki) rozwijają się dość licznie lasy jaworowe. Jest tu jedno 
z 4 stanowisk tojadu morawskiego w Polsce i jeden z 4 rejonów występowania tocji 
karpackiej. W obrębie Gór Opawskich wśród roślin na uwagę zasługują zaraza żółta i 
jaskier platanolistny. Występuje tu 10 gatunków storczyków, a wśród nich podkolan 
zielonawy, storczyk męski, jak również buławnik mieczolistny oraz kukułka Fuchsa. Nad 
potokami górskimi spotkać można pióropusznika strusiego, tojeść gajową oraz 
paprotnika kolczystego, w buczynach żywca kremowego, gnieźnika leśnego. W Górach 
Opawskich występuje także skrzyp olbrzymi, podrzeń żebrowiec oraz pokrzyk wilcza 
jagoda. Rosną tu również smardze stożkowate, flagowce olbrzymie, mądziaki psie czy 
też szyszkowce łuskowate. Niewątpliwą osobliwością jest okratek australijski. Wśród 
występujących tu zwierząt należy wymienić kumaki górskie, traszki górskie, salamandry 
plamiste, gniewosz plamisty oraz żmija zygzakowata. Wśród ptaków gnieździ się tu 
wiele rzadkich gatunków, należą do nich bocian czarny, pluszcz, pliszka górska czy też 
zimorodek. Spotkać można również derkacze, puchacza, popielice oraz kilka gatunków 
nietoperzy, m.in. podkowce małe, mopki, nocki duże oraz mroczki pozłociste. Obszar ten 
jest istotnym miejscem występowania kumaka górskiego, modraszki teleusa, modraszki 
nausitous. Stwierdzono również występowanie widłozęba zielonego. 
Na polsko-czeskiej granicy, na obszarze fragmentu doliny Odry zlokalizowana jest 
naturalnie meandrująca rzeka i płaty dobrze zachowanych siedlisk nadrzecznych, takich 
jak lasy łęgowe, zarośla wierzbowe, szuwary i podmokłe łąki. Obszar Rozumickiego Lasu 
pokryty w dużym stopniu przez bardzo dobrze wykształcone zbiorowiska grądu 
subkontynentalnego Tilio-Carpinetum, jak również łęg podgórski jesionowy Carici 
remotae-Fraxinetum oraz dębniak trzęślicowy Molinio arundinaceae-Quercetum, jest 
osobliwością roślinności Polski o ponadregionalnym znaczeniu.  
Istotnym jest również Las koło Tworkowa charakteryzujący się występowaniem siedlisk 
leśnych, takich jak łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), których zasięg obejmuje niewielkie płaty 
łęgów wierzbowo-topolowych (Salici-Populetum s.l.) oraz grąd środkowoeuropejski 
i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). 
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2.2. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 
 

2.2.1. Opis budowy geologicznej 
 
Ogólna charakterystyka 
 

Objęty niniejszym opracowaniem obszar zlewni Górnej Odry (bez zlewni 
Kłodnicy) cechuje duża zmienność w aspekcie jego budowy geologicznej. W jego obrębie 
występuje kilka jednostek geologicznych o odmiennym wykształceniu litologicznym 
oraz genezie.  
Wydzielić można elementy tworzące starsze podłoże przynależne do piętra 
waryscyjskiego oraz młodsze, które tworzą utwory piętra alpejskiego. 
Piętro waryscyjskie na obszarze opracowania reprezentują dwie jednostki geologiczne 
jest to: strefa morawsko – śląska występująca w części zachodniej oraz zapadlisko 
górnośląskie (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) występujące w części wschodniej.  
Piętro alpejskie w obszarze opracowania tworzą trzy jednostki geologiczne tj.: niecka 
opolska (w północno zachodniej części opracowania), zapadlisko przedkarpackie 
(w części południowo centralnej na linii NW - SE) oraz Karpaty zewnętrzne (w skrajnie 
południowej części). 
Wymienione wyżej jednostki geologiczne posiadają następującą ogólną budowę: 
Strefa morawsko-śląska – zbudowana jest z utworów karbonu dolnego, w zachodniej 
części omawianego regionu występujących pod osadami plejstocenu, natomiast w części 
północnej (poza zasięgiem opracowania) pod osadami kredy górnej i niższego neogenu. 
Zapadlisko górnośląskie – budują węglonośne utwory karbonu górnego, występujące 
przeważnie pod utworami triasu (poza terenem niniejszego opracowania) oraz 
neogenu. 
Niecka opolska – tworzą ją osady kredy górnej, które zalegają na utworach karbońskich, 
pokrywę tych utworów stanowią natomiast osady neogenu.  
Zapadlisko przedkarpackie –  składa się z szeregu rowów tektonicznych wypełnione jest  
miąższym kompleksem utworów niższego neogenu, leżącego zazwyczaj na utworach 
karbonu, od góry przykrytego osadami plejstocenu lub odsłaniającego się na 
powierzchni. 
Karpaty zewnętrzne (fliszowe) – zbudowane ze sfałdowanych utworów jurajskich, 
kredowych i paleogeńskich. Utwory te od południa są nasunięte na osady neogenu 
zapadliska przedkarpackiego, utwory fliszowe tylko w dolinach rzecznych przykryte są 
osadami plejstocenu.  
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Karbon 

 
Występujące w obrębie terenu niniejszego opracowania (zlewnia Górnej Odry bez 

zlewni Kłodnicy) utwory karbonu dolnego zaliczone są do strefy morawsko-śląskiej 
natomiast osady karbonu górnego (produktywnego) do zapadliska górnośląskiego 
(Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). 

 
 

Karbon Dolny 
 

Utwory karbonu dolnego występują w części południowo-zachodniej w rejonie 
Głubczyc ku granicy z Republiką Czeską (w tym w formie wychodni na powierzchni 
terenu). 
Strop utworów karbonu dolnego znajduje się w tym regonie na rzędnych od 240 do 300 
m n. p. m. Omawiane utwory wykształcone są w facji kulmu (wizen), są to ciemnoszare 
łupki przewarstwione ławicami szarogłazów, piaskowców szarogłazowych i zlepieńców.  
Większość utworów kulmu w strefie wychodni należy do warstw morawickich górnego 
wizenu. Warstwy te wykształcone są w postaci piaskowców szarogłazowych 
niebieskoszarych i szarych piaskowców średnioziarnistych z łupkami ilastymi, 
mułowcami i zlepieńcami. Występują one w ławicach o miąższości od kilku 
centymetrów do kilku metrów. W partiach spągowych ławic występują piaskowce 
gruboziarniste, miejscami zlepieńcowate, ku stropowi przechodzące w drobnoziarniste. 
Łupki ilaste i mułowce stanowią niewielkie wkładki lub też tworzą przeplatające się 
nawzajem pakiety o miąższości w przedziale od kilku do kilkunastu centymetrów, 
skrajnie kilkudziesięciu metrów.  
Na wschód od linii zasięgu występowania warstw morawickich (linii Zopowy – Zubrzyce 
– Lewice – Michałkowice – Branice – Boboluszki) w podłożu występują warstwy 
hradecko-kryjowickie. Wykształcone są one jako średnioziarniste piaskowce 
szarogłazowe, w formie gruboławicowych pakietów, od kilku centymetrów do kilku 
metrów miązszości, z wkładkami łupków ilastych i mułowców oraz zlepieńców. Ich 
odsłonięcia na powierzchni terenu występują w dolnych częściach zboczy dolin i dnach 
potoków zlokalizowanych pomiędzy miejscowościami Zubrzyce i Włodzienin, w rejonie 
Dzbańców i Posucic, w dnie rzek Psina i Złotnik oraz w pobliżu miejscowości Nasiedle, 
Dzierżysław i Wódka. 
Omawiane utwory karbonu dolnego są silnie zaburzone tektonicznie – sfałdowane 
(tworzą system fałdów o kierunku NW-SE). W strefie przypowierzchniowej są 
szczelinowate. Całkowita miąższość utworów kulmu w subniecce kędzierzyńskiej 
dochodzi do 1500 m.  
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Karbon górny 

 
W rejonie objętym opracowaniem utwory karbonu górnego (namuru, westfalu) 
występują pod przykryciem osadami czwartorzędowymi i trzeciorzędowymi, 
sporadycznie na powierzchni terenu (miasto Czerwionka-Leszczyny).  
Karbon górny wykształcony jest w facji molasowej składającej się z osadów 
klastycznych i fotogenicznych (węglowych). Utwory te budują Górnośląskie Zagłębie 
Węglowe. 
Pierwotna budowa geologiczna tych utworów została ukształtowana w czasie orogenezy 
waryscyjskiej, a następnie w czasie orogenezy alpejskiej nastąpiła jej przebudowa.  
Przeważająca część obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego znajduje się w zasięgu 
zapadliska przedkarpackiego, które wypełnione jest molasowymi utworami neogenu, 
fragmentarycznie leży pod nasunięciem Karpat fliszowych. Część północno-wschodnia 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (poza zasięgiem niniejszego opracowania) jest 
usytuowana w zasięgu pokrywy platformowej. Pokrywa ta zbudowana jest z osadów 
mezozoicznych. Jurajskie i triasowe utwory piętra pokrywowego tworzą południowe 
skrzydło monokliny śląsko-krakowskiej. Występujące w tym rejonie wychodnie karbonu 
produktywnego reprezentują młodszy paleozoik cokołu platformy waryscyjskiej.  
Utwory karbonu górnego na obszarze opracowania pod względem litologicznym 
występują w postaci kompleksu iłowcowo-piaskowcowo-mułowcowego z pokładami 
węgla kamiennego tzw. karbonu produktywnego. Miąższość całkowita osadów 
węglonośnych szacowana jest na 8500 m, przy czym największą miąższość posiadają 
w zachodniej części ich występowania, natomiast mniejszą w części wschodniej.  
W utworach karbonu górnego na omawianym terenie wydzielić można: 
- Serię paraliczną (warstwy brzeżne namuru A) - są to utwory klastyczne w postaci 
zlepieńców, piaskowców, mułowców i iłowców oraz utwory fitogeniczne w postaci 
łupków węglonośnych i węgli. Seria ta posiada cykliczną budowę charakteryzująca się 
występowaniem w utworach lądowo-morskich paralicznych pokładów węgla z fauną 
morską, brakiczną i słodkowodną.  
W obrębie omawianej serii wyróżniamy pakiety warstw skalnych o odmiennej litologii 
określane jako warstwy: gruszowskie pietrkowskie, jaklowieckie i porębskie. 
- Górnośląska seria piaskowcowa (namur B i C), cechuje ją przewaga utworów 
klastycznych w postaci piaskowców i zlepieńcow nad osadami ilasto-mułowcowymi. 
Tworzą ją limniczne warstwy jejkowickie, siodłowe i rudzkie.  
- Seria mułowcowa (westfal A i B), dominują w niej osady mułowcowo-iłowcowe, 
a miejscami ławice piaskowców, budujące warstwy zaleskie i orzeskie. 
Na utworach karbonu występują miejscami pokrywy mezozoiczne i kenozoiczne. 
W części południowo-zachodniej jest to kompleks utworów mezozoicznych o miąższości 
do 200m.   

Uwzględniając elementy tektoniki, w zasięgu Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego wydzielić można trzy zasadnicze strefy tektoniczne tj: 
- strefę tektoniki fałdowej, 
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- strefę tektoniki fałdowo-blokowej i fałdowej (część wschodnia-poza regionem 
opracowania), 
- strefę tektoniki dysjunktywnej. 
Tektonika fałdowa jest charakterystyczna dla utworów karbonu występujących 
w zachodniej części zagłębia natomiast tektonika fałdowo – blokowa dla jego 
wschodniej części (poza terenem opracowania).  
Przeważającą część zagłębia charakteryzuje prawie wyłącznie tektonika dysjunktywna. 
W strefie fałdowej górotwór jest pocięty uskokami zrzutowymi i przesuwczymi. Oprócz 
stref dyslokacji waryscyjskich, występują liczne uskoki i zapadliska powstałe w czasie 
orogenezy alpejskiej i odmłodzone w jej trakcie. 
Na skutek oddziaływania tektoniki fałdowej i blokowej powstały synkliny i antykliny. 
Najważniejsze z pośród nich to: niecka główna, niecka bytomska, niecka jejkowicka 
i niecka chwałowicka, strukturę antyklinalną tworzy siodło główne. Największą 
strukturę geologiczną zagłębia stanowi pocięta licznymi uskokami niecka główna.  
 
 
Trias 

 
Zgodnie z Mapą Geologiczna Polski w skali 1 : 1000 000 opracowaną pod 

redakcją R. Dadleza, S. Marka, J. Pokorskiego w bezpośrednim zasięgu niniejszego 
opracowania (zlewnia Górnej Odry nie obejmująca zlewni Kłodnicy) utwory triasu 
występują jedynie w formie izolowanych niewielkich fragmentów w jego środkowej 
części (na północ od Rybnika). Zalegają one na skałach karbonu górnego pod 
przykryciem utworów neogenu i czwartorzędu. Zachowały się one w rowach 
występujących pod utworami neogenu. W przeważającej części są to osady triasu 
dolnego w postaci warstw iłów, na których zalegają piaskowce lub piaski i żwiry, w ich 
stropie pojawiają się margle wapniste należące do retu. 

Utwory triasu występują także w niewielkim fragmencie przy 
północnowschodniej granicy opracowania (na terenie gminy Sośnicowice). 
Strukturalnie przynależne są one do monokliny śląsko-krakowskiej. 
Zalegają one pod pokrywą utworów czwartorzędu i trzeciorzędu, niezgodnie na 
utworach karbonu. Stratygraficznie należą do triasu dolnego i środkowego. 
Wykształcone są w przeważającej części w postaci utworów węglanowych tj. wapieni,  
dolomitów oraz margli przy czym spągowe partie  wykształcone są w facji pstrego 
piaskowca (warstwy świerklanieckie) w postaci iłów, iłowców, piaskowców 
słabozwięzłych.  
Utwory węglanowe są silnie spękane i skrasowiałe i stanowią skały zbiornikowe  GZWP 
330 Gliwice (położonego na północ i północny- wschód od obszaru opracowania). 
Utwory triasu dolnego w przeważającej części profilu to utwory retu w facji wapienno-
dolomitycznej (wapienie, dolomity, margle). Osady triasu środkowego zalegające 
zgodnie na utworach triasu dolnego, wykształcone są w facji wapienia muszlowego 
(najwyższa część w facji kajpru). Utwory wapienia muszlowego to serie wapieni 
dolomitycznych i dolomitów podrzędnie dolomitów marglistych. W obrębie wapienia 
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muszlowego przynależnego do anizyku wydzielono warstwy: błotnickie, gogolińskie, 
górażdżańskie, karchowickie, terebratulowe, jemielnickie tarnowickie. Wapień 
muszlowy przynależny do ladynu (górny) obejmuje warstwy: rybniańskie, 
boruszowickie, miedarskie.  
 
 
Kreda  

 
W obrębie obszaru objętego niniejszym opracowaniem utwory kredy występują 

w jego zachodniej części, w rejonie niecki kędzierzyńskiej oraz w rejonie płaskowyżu 
głubczyckiego.  
W niecce kędzierzyńskiej osady kredy górnej (cenomanu) w postaci warstw z Gosławic 
występują pod osadami czwartorzędu lub pod osadami miocenu. Utwory te 
wykształcone są w postaci szarych, zielonkawo-szarych, drobnoziarnistych piasków 
i piaskowców posiadających miąższość 30-50m.  
Występujące w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego utwory kredy górnej leżą w formie 
izolowanych płatów na utworach karbońskich. Utwory te to białe piaski i kruche 
piaskowce kwarcowe z domieszką lepiszcza kaolinowego wieku dolno cenomańskiego 
występujące pod utworami czwartorzędowymi. 
W obrębie utworów kredy opolskiej wyróżnia się warstwy z Gosławic, warstwy 
z Pruszkowa i warstwy z Niemodlina. 
 
 
Neogen 

 
Neogen w obszarze niniejszego opracowania reprezentowany jest przez osady 

miocenu i pliocenu, które występują w wielu miejscach na powierzchni terenu. 
Miąższość utworów neogenu wynosi generalnie 100-150 m, natomiast w obniżeniach 
tektonicznych sięga do 600 m osiągając największe miąższości w obrębie zapadliska 
rozciągającego się między Gliwicami, Żorami, Raciborzem i Koźlem. Morskie i lądowe 
osady miocenu zalegają niezgodnie na utworach karbonu oraz triasu.  
Występujące w profilu miocenu osady należą do dwóch ogniw stratygraficznych badenu 
(tortonu) i sarmatu.  

Baden reprezentują osady morskie, w obrębie których wydziela się trzy zespoły 
warstw: skawińskie, wielickie, i grabowieckie.  
Warstwy skawińskie rozpoczynają profil utworów badenu, wykształcone są one jako 
szare, zielonoszare iły margliste, zawierające glaukonit i dość liczną faunę, o miąższości 
do 50 m.  Warstwy wielickie mają postać iłów z wkładkami gipsów i soli kamiennej o 
miąższości od 10-20 do 40 m. Charakterystycznym utworem tych warstw są szare łupki 
ilaste o cienko płytkowej, blaszkowatej podzielności, wśród których występują cienkie 
warstewki i laminacje gipsu, a w okolicach Żor i Rybnika pokład soli kamiennej. 
Warstwy grabowieckie maja miąższość od około 30 m na wychodniach, do około 150-
200 m w środkowych częściach basenu mioceńskiego. Są one wykształcone jako szare 
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iły margliste, z nielicznymi wkładkami mułków i drobnoziarnistych piasków z bogatą 
fauną mięczaków oraz mikrofauną otwornic. Posiadają one szerokie rozprzestrzenienie 
zwłaszcza w centralnej części badanego obszaru.  
Utwory sarmatu na obszarze opracowania występują w postaci warstw kędzierzyńskich 
występujących zwłaszcza w obrębie Niziny Kozielskiej tj. w tzw. basenie sarmackim. 
Warstwy kędzierzyńskie to osady lądowe wykształcone w formie kompleksu iłów 
przewarstwionych piaskami, w centralnej części obszaru występują także żwiry. Cechą 
charakterystyczną warstw kędzierzyńskich jest występowanie w budujących je iłach 
żelaziaków ilastych, fauny i flory ponadto obecność w piaskach, niewielkich ilości, węgla 
brunatnego.  
W obszarze występowania utworów sarmatu wydzielić można dwie strefy, centralną 
(w środkowej części basenu sedymentacyjnego) gdzie utwory te są rozwinięte w pełnym 
profilu (o miąższości 50-130 m) oraz strefą peryferyczną, w której osady sarmatu nie 
tworzą ciągłej pokrywy i mają mniejszą miąższość (okala ona strefę centralną od 
wschodu południa i zachodu). Generalnie miąższość warstw kędzierzyńskich waha się 
w szerokim przedziale i jak to wyżej wskazano jest największa w centralnej części niecki 
sarmackiej. 
Centralna część basenu mioceńskiego posiada wyraźne ramy tektoniczne. Na północy jej 
granicę stanowi dyslokacja „Toszka”, w części wschodniej występuje nasunięcie 
michałowickie, od strony NW i NE także występuje granica o charakterze tektonicznym. 
Tektonika uskokowa zaznacza się ponadto w centralnej części zbiornika.  

Utwory pliocenu występują jako izolowane płaty o różnych rozmiarach, na 
obszarach położonych powyżej 200 m n.p.m. Występują one bezpośrednio na osadach 
sarmatu pod cienką pokrywą osadów czwartorzędowych. Osady plioceńskie są 
wykształcone w facji lądowej w postaci głazów i żwirów z domieszką frakcji 
piaszczystej, lokalnie z cienkimi wkładkami iłów o białym lub pstrym zabarwieniu. 
Miąższość tych osadów jest zmienna, miejscami dochodząca do 30 m.  
 
 
Czwartorzęd 

 
Osady czwartorzędowe występują niemal na całej powierzchni obszaru 

opracowania (poza miejscami wychodni utworów starszych), są one reprezentowane 
przez utwory plejstocenu i holocenu.  
Występujące na powierzchni terenu (bez przykrycia utworów czwartorzędu) utwory 
przedczwartorzędowe reprezentują neogen w rejonie Rybnika, Rydułtów, Raciborza 
i Knurowa (neogen), jurę i kredę w części południowej omawianego obszaru (w zasięgu 
fliszu karpackiego), niewielkie wychodnie kredy obecne w części południowo 
zachodniej, na obrzeżach zlewni Górnej Odry występują ponadto wychodnie utworów 
karbońskich oraz triasowych (w większości poza obszarem niniejszego opracowania na 
północ i wschód). 
W przeważającej części osady czwartorzędowe stanowią utwory pochodzenia 
lodowcowego oraz wodnolodowcowego. Obszar opracowania w całości objęły swym 
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zasięgiem zlodowacenia południowo-polskie. Zlodowacenia środkowo-polskie, 
reprezentowane głównie przez zlodowacenie Odry, które objęło środkową i północną 
część obszaru oraz całą dolinę Odry.  
Osady czwartorzędowe pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego wykształcone 
są przede wszystkim w postaci glin zwałowych i ich zwietrzelin; piasków i żwirów oraz 
piasków i żwirów sandrowych; piasków i żwirów rzecznolodowcowych. Miąższość 
wyżej wymienionych osadów jest zmienna, zawiera się w przedziale od 1-30 m na 
wysoczyznach, do około 120 m w obrębie dolin i pradolin rzek. 

W obszarze opracowania, na wschód od Odry, przebiega głęboka, 
czwartorzędowa rynna erozyjna Kędzierzyn-Koźle – Rudy (Rów Odry). Posiada ona 
głębokość od kilkudziesięciu do ponad 100 m. Struktura ta ulega wypłyceniu w rejonie 
Koźla.  
Rynna ta wypełniona jest osadami o zmiennym wykształceniu litologicznym zarówno 
w pionowym jak i poziomym rozprzestrzenieniu. Występują tu gliny i iły zastoiskowe 
oraz piaski i żwiry rzecznolodowcowe. W spągu tej struktury zalega seria żwirowo-
piaszczysta powiązana hydrostrukturalnie i hydrodynamicznie z poziomem 
wodonośnym sarmatu. Kompleksy utworów piaszczystych, oddzielone są od siebie 
utworami spoistymi typu gliny, mułki oraz iły zastoiskowe. Miąższość nadkładu, 
zalegającego nad spągowym kompleksem piaszczystym wynosi od 37 m do około 80 m. 
W obrębie utworów plejstocenu wyodrębnić można, zaczynając od spągowej części, 
następujące osady: 
- neoplejstocenu w postaci piasków i żwirów wodnolodowcowych, glin zwałowych 
zlodowacenia Odry, piasków, żwirów, glin i głazów lodowcowych moren czołowych 
i kemów zlodowacenia środkowopolskiego, mułków i żwirów rzecznych oraz lessów 
zlodowaceń.  
- mezoplejstocenu reprezentowane przez glinę zwałową zlodowaceń 
południowopolskich, żwiry, piaski i mułki wodnolodowcowe, piaski drobnoziarniste, 
pyły, iły oraz osady grubo klastyczne interglacjału mazowieckiego. 
- eoplejstocenu w postaci piasków różnoziarnistych, żwirów i głazików. 
Dodatkowo osady plejstocenu reprezentowane są przez piaski eoliczne, które występują 
w dolinach rzecznych i w wydmach, aluwia glin zwałowych oraz piaski i gliny 
deluwialne.  

Utwory przynależne do holocenu występują głównie w obrębie współczesnych 
dolin rzecznych, są one wykształcone w postaci żwirów piasków, glin napływowych, 
torfów, namuły, mady. Torfy i namuły występują także w obrębie starorzeczy 
i w bezodpływowych zagłębieniach dolin.  
 
 
Flisz karpacki 
 

Skrajnie południowa część zlewni Górnej Odry znajduje się w obrębie Karpat 
fliszowych. 
Podłoże Karpat fliszowych budują utwory: 
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- prekambru w postaci skał metamorficznych,  
- paleozoiczne (dewonu i karbonu) wykształcone w postaci piaskowców, mułowców, 
zlepieńców, iłowców, wapieni, margli i dolomitów, 
- neogenu w miejscach nasunięć fliszu na osady młodsze. 
W zasięgu występowania osadów fliszowych (w obrębie zlewni Górnej Odry) występują 
one na powierzchni terenu (poza obszarami niewielkich dolin rzecznych gdzie 
przykrywa je czwartorzęd), natomiast w części północnej zasięgu ich występowania są 
przykryte ciągłą pokrywą osadów czwartorzędu. 

Utwory fliszowe (w obszarze niniejszego opracowania) reprezentują sfałdowane 
utwory jury, kredy i paleogenu należące do serii (jednostek) podśląskiej, śląskiej, 
przedmagurskiej i magurskiej. 
Utwory serii podśląskiej (występujące w brzeżnej części na zewnętrz od jednostki 
śląskiej) wykształcone są w postaci łupków – marglistych z niewielką ilością 
cienkoławicowych piaskowców. Utwory tej serii są silnie tektonicznie zaburzone. 
Utwory serii śląskiej występują na północ od utworów serii magurskiej 
i przedmagurskiej. Reprezentowane są przez utwory od jury górnej do paleogenu 
(oligocen). W obrębię tych utworów wyróżnia się serię cieszyńską i serię godulską 
różniące się wykształceniem utworów górnej kredy.  
Utwory serii przedmagurskiej wykształcone są w postaci utworów piaskowcowo – 
łupkowych. W rejonie objętym niniejszym opracowaniem występują w okolicy 
Dzięgielowa i Istebnej. 
Utwory serii magurskiej występują na południu Karpat fliszowych, biorąc swój początek 
w granicach dokumentowanego obszaru w rejonie Istebnej.  

W obrębie utworów fliszowych wyróżnić możemy utwory w postaci: 
- piaskowców godulskich na obszarze dokumentowanych prac występują jedynie ich 
poziomy: górny i dolny; 
- warstw biotytowych występujących w brzeżnej części jednostki magurskiej oraz 
w jednostce przedmagurskiej; 
- warstw istebniańskich szeroko rozwiniętych w Beskidzie Śląskim; 
- piaskowców ciężkowickich występujących w obrębie jednostki śląskiej, magurskiej 
i podśląskiej; 
- piaskowców krośnieńskich w obszarze opracowania warstwy krośnieńskie występują 
w obrębie Beskidu Śląskiego; 
- warstw hieroglifowych występujących w obrębie jednostki śląskiej, podśląskiej oraz 
magurskiej.  
- łupków pstrych występujących w obrębie jednostki śląskiej i magurskiej. 

Występujące w obrębie Karpat fliszowych utwory czwartorzędowe to osady 
akumulacji rzecznej oraz utwory pokryw zboczowych poza obszarem dolin rzecznych. 
Ich miąższość w granicach dokumentowanego obszaru wynosi niewiele ponad 10 m. 
Wypełniające doliny cieków utwory aluwialne to otoczaki i żwiry z domieszką piasków, 
w stropowej części zaglinione. Utwory pokryw zboczowych reprezentowane są przez iły, 
gliny i piaski zwietrzelinowe oraz koluwia osuwiskowe. 
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2.2.2. Opis warunków hydrogeologicznych 
 

Obszar niniejszego opracowania według podziału hydrogeologicznego Polski leży 
w regionie Górnej Odry, który obejmuje górną część dorzecza Odry od granicy państwa 
do ujścia Kłodnicy. Obszar położony jest na obszarze Jednolitych Części Wód 
Podziemnych o numerach: 128, 129, 133, 140, 144. 

 
Zgodnie z klasyfikacją A.S. Kleczkowskiego (1990, zmodyfikowaną) obszar opracowana 
obejmuje teren takich regionów słodkich wód podziemnych jak: 
- subniecki głubczyckiej część południowo zachodnia, 
- subniecki kędzierzyńskiej część zachodnia, 
- niecki opolskiej część północna, 
- masywu karpackiego (części zewnętrznej) skrajnie południowa część, 
- przedkarpacki część południowa. 
 
 
 
Charakterystyka użytkowych pięter wodonośnych 

 
Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem wydzielić można piętra i poziomy 
wodonośne w utworach czwartorzędu, neogenu, karbonu i fliszu karpackiego oraz 
kredy. 
 
 
Czwartorzędowe piętro wodonośne 
 
 W powierzchniowych utworach czwartorzędu stwierdza się występowanie 
płytko zalegającego poziomu wodonośnego (w miejscach gdzie utwory przepuszczalne 
podściełają nieprzepuszczalne). Posiada on małą miąższość, nieciągłe 
rozprzestrzenienie, niewielką wydajność, małe znaczenie. Jest on eksploatowany 
głównie przez studnie kopane, posiada swobodne lub lekko napięte zwierciadło, 
zasilany jest opadami atmosferycznymi. 

Poza wymienionym wyżej płytkim poziomem wodonośnym w obrębie utworów 
czwartorzędu występują dwa poziomy wodonośne o charakterze użytkowym. 
Skałami zbiornikowymi poziomów wodonośnych czwartorzędowego piętra 
wodonośnego są piaski, różnoziarniste pospółki i żwiry. Utwory te tworzą przeważnie 
jeden poziom wodonośny, natomiast w obrębie dolin kopalnych wydziela się dodatkowo 
drugi z wspomnianych wyżej poziomów wodonośnych. Oba poziomy są od siebie 
izolowane utworami słaboprzepuszczalnymi w postaci glin mułków oraz iłów 
zastoiskowych.  
Czwartorzędowe piętro wodonośne zalega bezpośrednio na iłach neogeńskich 
w zachodniej i środkowej części zlewni Górnej Odry, natomiast w północno-wschodniej 
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części na utworach węglanowych triasu (poza terenem niniejszego opracowania) lub na 
piaskowcach i iłowcach karbonu. 
W głębszych strefach dolin i rozcięć erozyjnych występują lokalne kontakty 
hydrauliczne wód omawianego piętra z poziomami wodonośnymi neogenu oraz z serią 
węglanową triasu (poza terenem opracowania). 

Przynależny do piętra czwartorzędowego pierwszy użytkowy plejstoceński 
poziom wodonośny występuje w obrębie morfologicznych jednostek dolinnych, 
równinnych oraz niektórych wysoczyzn. Występuje w połączonych ze sobą w różnym 
stopniu warstwach piaszczystych utworów rzecznych, utworów rzeczno lodowcowych 
i lodowcowych, posiada charakter ciągły.  
Zwierciadło wód podziemnych omawianego poziomu posiada charakter swobodny lub 
lekko napięty, występuje w przedziale głębokości od poniżej metra (w obszarach 
dolinnych) do kilkunastu metrów na wyniesieniach. Poziom jest izolowany od 
powierzchni utworami słaboprzepuszczalnymi i nieprzepuszczalnymi w obrębie 
wysoczyzn, równin i niektórych dolin. W obrębie większości dolin rzecznych jest 
poziomem odkrytym.  
W dolinach rzecznych nad w/w poziomem niekiedy występują zawodnione osady 
piaszczyste o małej miąższości, lokalnym rozprzestrzenieniu i nieużytkowym 
charakterze. 
Na obszarach wysoczyznowych i równinnych w/w plejstoceński poziom wodonośny 
posiada nieciągłe rozprzestrzenienie i zmienną miąższość (od kilku do ok. 20 m), 
występuje na ogół w spągowej części utworów czwartorzędowych i jest powszechnie 
eksploatowany ujęciami wód podziemnych. Jest on lokalnie przewarstwiony utworami 
słabo przepuszczalnymi (gliny, pył). Na ogół nie ma bezpośredniego kontaktu 
z poziomem przypowierzchniowymi i jest od niego izolowany słabo przepuszczalnymi 
utworami gliniastymi.  
W obrębie obszarów dolinnych omawiany poziom wodonośny ma generalnie ciągłe  
rozprzestrzenienie i miąższość w przedziale od ok. 10–20 m na obszarze Kotliny 
Raciborskiej, do ok. 15–50 m w obrębie dolin rzecznych (Odry, Rudy, Bierawki i Psiny). 
W środkowej części zlewni Górnej Odry omawiany pierwszy poziom wodonośny 
w utworach czwartorzędu często zalega bezpośrednio na iłach neogeńskich. 
Parametry hydrogeologiczne warstw wodonośnych są zróżnicowane i uzależnione od 
wykształcenia litologicznego utworów wodonośnych. Wodoprzewodność przyjmuje 
wartości od około 100 do 500 m2/d, a współczynnik filtracji omawianej warstwy 
wodonośnej waha się od 1,2·10–5–1,6·10–3 m/s (0,04–5,83 m/h).  

W utworach czwartorzędu zlewni Górnej Odry występuje także drugi poziom 
wodonośny o znaczeniu użytkowym. Jest on oddzielony od pierwszego wyżej 
omówionego poziomu wodonośnego. Obecny jest w obrębie doliny kopalnej rzeki 
Kłodnicy (poza obszarem niniejszego opracowania, buduje GZWP nr 331) oraz rynny 
erozyjnej Kędzierzyn-Koźle - Rudy. Wymieniona rynna erozyjna zwana jest inaczej 
Rowem Odry. Występuje na głębokościach w przedziale od 10 – 20 m w jej części 
południowej, do 130 m w jej części północnej. Szerokość tej struktury zmienia się 
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w zakresie  od 1,3 km w części południowej, poprzez 3,2 km w części centralnej, do 2,0 
km w części północnej.  
Występujące w obrębie omawianej struktury utwory skalne mają zmienne 
wykształcenie litologiczne zarówno w układzie pionowym jak i poziomym i różne 
w związku z tym parametry hydrogeologiczne. Skałami wodonośnymi dla omawianego 
poziomu wodonośnego czwartorzędu jest seria utworów piaszczysto-żwirowych 
(występująca w spągu omawianej rynny erozyjnej), które są izolowane od stropu jak 
i spągu. Zalega ona na iłach neogeńskich, od wyżej ległego pierwszego poziomu 
wodonośnego czwartorzędu izolują ją osady gliniaste, o miąższości w przedziale 15 - 87 
m. Kompleks piaszczysto żwirowy zalega na głębokościach 75 – 103 m od powierzchni 
terenu. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi 15,6 - 36,0 m. Generalnie posiada ona 
wysokie parametry hydrogeologiczne, współczynniki filtracji są rzędu 5,7·10–5 – 6,5·10–3 
m/s, wodoprzewodność mieści się w przedziale od 100 do ok. 1500 m2/d, wydajność 
wynosi od kilku do ponad 150 m3/h. 
Wody omawianego poziomu mają zwierciadło wodonośne o charakterze 
subartezyjskim, lokalnie artezyjskim. 
 Zasilanie poziomów wodonośnych czwartorzędu zachodzi poprzez infiltrację 
opadów atmosferycznych oraz przez poziomy niżej zalegające w strefach kontaktów 
hydraulicznych. Drenaż odbywa się przede wszystkim dolinami rzek, główną osią 
drenażu jest dolina Odry, ponadto poprzez ujęcia studzienne. Na drenaż wód 
omawianego piętra czwartorzędu wpływ ma także lokalnie eksploatacja górnicza 
(podziemna lub odkrywkowa). 
Generalnie zasobność piętra wodonośnego czwartorzędu jest najczęściej niska i średnia, 
moduł zasobów odnawialnych zmienia się od ok. 4,99 do 12,45 m3/h·km2 Najbardziej 
zasobne w wodę są utwory dolin rzecznych (Odry, Bierawki, Psiny i Rudy) i struktury 
kopalne (dolina Kłodnicy Rów Odry). 
 Oba z omówionych wyżej poziomów wodonośnych piętra czwartorzędowego 
posiadają znaczenie użytkowe dla celów zaopatrzenia w wodę ludności oraz przemysłu. 
 
 
Czwartorzędowo-neogeński poziom wodonośny 

 
Występuje na niewielkim obszarze w centralnej części JCWPd 140 oraz 

w południowej części JCWPd nr 129. Tworzą go bezpośrednio zalegające na sobie (bez 
izolacji utworów nieprzepuszczalnych) utwory, posiadające bezpośredni kontakt 
czwartorzędowego poziomu wodonośnego z mioceńskim (sarmackim) poziomem 
wodonośnym. Poziom ten w obszarze opracowania zalega w postaci dwóch płatów 
(pasów) o przebiegu mniej więcej N-S w okolicy Raciborza oraz W-E pomiędzy 
Rydułtowami i Żorami. 
Poziom budują utwory wodonośne w postaci  miąższego kompleksu drobnych piasków, 
rzadziej pylastych czy z warstwą żwirów, z przewarstwieniami iłów. Miąższość utworów 
wodonośnych wynosi 16-125 m. Obszar występowania poziomów wodonośnych 
czwartorzęd-neogen posiada słabą izolację (od powierzchni terenu) lub jej brak. 
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Neogeńskie piętro wodonośne 
 

Utwory wodonośne neogenu występują w północno zachodniej i środkowej 
części obszaru objętego niniejszym opracowaniem. Są one związane z osadami pliocenu 
i miocenu zapadliska przedkarpackiego.  
Poziom wodonośny pliocenu na przeważającym obszarze ma charakter zakryty 
i zwierciadło wody podziemnej o charakterze napiętym. Posiada on stosunkowo mała 
miąższość i mniejszą wodonośność. Skały zbiornikowe tego poziomu reprezentują 
głównie piaski i żwiry występujące w formie soczew i płatów pomiędzy utworami słabo 
przepuszczalnymi. Wody tego poziomu eksploatowane są sporadycznie ujęciami 
studziennymi. 
Utwory wodonośne miocenu to piaski i żwiry występujące w kompleksie ilastym, 
ponadto warstwy żwirowe na wychodniach. W części północnej omawianego regionu 
utwory miocenu należą do lądowych osadów sarmatu budujących subnieckę 
kędzierzyńsko-głubczycką, natomiast w części południowej do morskich osadów 
badenu. W nadkładzie omawianych utworów występują utwory plejstocenu. W części 
północnej zapadliska tworzą one ciągłą pokrywę od kilkunastu do 100 m, natomiast 
w jego części południowej pokrywę nieciągłą o miąższości w przedziale 10-50 m. 
Wśród utworów wodonośnych miocenu wspomnieć należy także występujące lokalnie 
w rejonie Kuźni Raciborskiej i Zdzieszowic w formie płatów zawodnione piaski i żwiry 
należące do pliocenu o miąższości od kilku do około 40m.  
Warstwy wodonośne występujące w neogenie są często połączone ze sobą, w rejonie 
Kędzierzyn-Koźle występuje ponadto bezpośredni kontakt czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego z mioceńskim (sarmackim) poziomem wodonośnym.  
Zwierciadło wody znajduje się pod ciśnieniem subartezyjskim.  
Zasilanie neogeńskiego piętra wodonośnego następuje przez bezpośrednią infiltrację 
opadów i wód powierzchniowych na wychodniach ponadto poprzez przesączanie wód z 
poziomów czwartorzędowych oraz od strony uskoków tektonicznych 
i z czwartorzędowej rynny erozyjnej.  
Drenaż omawianego piętra wodonośnego odbywa się przez ujęcia studzienne. Naturalny 
spływ wód tego piętra odbywa się ku rzece Odrze z NE na SW. 

W profilu hydrogeologicznym neogenu wydzielić można dwa użytkowe poziomy 
wodonośne: 
Poziom wodonośny sarmatu, związany jest z wodonośnymi utworami miocenu 
lądowego, sarmatu. Jest to główny poziom użytkowy na omawianym obszarze.  
W jego obrębię wydzielić należy dwa rejony: 
- rejon centralny, obejmuje środkową część basenu sedymentacyjnego, w jej obrębie 
występuje ciągła seria utworów żwirowo-piaszczystych, z wyraźnym udziałem frakcji 
grubszej, przy czym utwory piaszczyste występują na ogół w spągowej części profilu 
sarmackiego, 
- rejon brzeżny, który otacza obszar centralny, w jego obrębie utwory piaszczyste mają 
mniejszą miąższość i nieciągłe rozprzestrzenienie. 
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Główny poziom wodonośny sarmatu, zalega najgłębiej w rejonie Kędzierzyna-Koźla (70-
100 m p.p.t.), w kierunkach brzeżnych (wychodni), głębokość zalegania wyraźnie maleje 
i nie przekracza 30-40 m p.p.t. 
Poziom w centralnej części basenu sedymentacyjnego jest najzasobniejszym poziomem 
użytkowym w tym rejonie i przedmiotem eksploatacji. 
Poziom wodonośny badenu budują wodonośne utwory miocenu morskiego. Skałami 
zbiornikowymi są drobnoziarniste piaski pylaste, często o charakterze kurzawkowym, 
rzadziej piaski drobno i średnioziarniste. Rozprzestrzenienie tych utworów jest 
nieciągłe miąższość bardzo zmienna (w przedziale 1-60m). Poziom posiada znaczną 
zmienność parametrów filtracyjnych utworów wodonośnych. Występujące w stropowej 
partii osadów badenu iły margliste, stanowią na ogół słaboprzepuszczalne podłoże dla 
wodonośnego sarmatu. 
Wody poziomu mają charakter naporowy. Eksploatacja wód poziomu badenu ma 
ograniczony charakter. 
 
Piętro wodonośne fliszu karpackiego 
 

W zasięgu zlewni Górnej Odry wodonośne utwory w skałach fliszowych 
występują w południowej części opisywanego rejonu objętego nasunięciem karpackim.  
W obrębie jednostek serii śląskiej i podśląskiej wodonośne utwory fliszowe mają postać 
piaskowców gruboławicowych (warstwy godulskie, biotytowe i istebniańskie), które 
przekładane są łupkami ilasto-marglistymi oraz piaskowców średnioławicowych 
z pakietami łupkowymi, ponadto wapieni (wapienie cieszyńskie) z wkładkami łupków.  
W zasięgu jednostki magurskiej (południowa część obszaru opracowania) utwory 
wodonośne to piaskowce paleogeńskie warstw krośnieńskich i górno – kredowych 
warstw biotytowych. 
Wodonośność utworów poleogeńskich, kredowych, a lokalnie także jurajskich fliszu 
karpackiego uzależniona jest głównie od ich wykształcenia, porowatości, 
szczelinowatości.  
Przyjmuje się, że w utworach fliszowych występuje jeden poziom wodonośny 
o charakterze porowo-szczelinowym.  
Na podstawie istniejącego rozpoznania użytkowego piętra wodonośnego w utworach 
fliszowych (paleogeńskich, poleogeńsko - kredowych, kredowych i lokalnie jurajskich) 
przyjmuje się podobne parametry hydrogeologiczne. Dla rejonu opracowania 
(na podstawie danych archiwalnych dla terenów przyległych) średnią miąższość 
warstwy wodonośnej określa się na 15 m. Głębokość występowania zwierciadła 
wodonośnego mieści się w przedziale od 2 do 56 m. 
Zwierciadło ma charakter swobodny lub napięty i nieciągły charakter. 
Zasilanie fliszowego poziomu wodonośnego dokonuje się poprzez bezpośrednią 
infiltrację  wód opadowych na wychodniach spękanych piaskowców, poprzez pokrywę 
zwietrzelinową oraz z czwartorzędowego poziomu wodonośnego w strefach kontaktów 
hydraulicznych.  
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Przepływ wód podziemnych w osadach fliszowych odbywa się w ku dolinom rzecznym 
w obrębie stref spękanych zgodnie z morfologią terenu. 
W granicach terenu niniejszego opracowania (w skrajnie południowej części) 
w obszarze piętra fliszowego występuje fragment Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 
348 – Zbiornik Warstw Godula wydzielony w utworach wodonośnych kredy górnej. 
 
 
Wody w utworach kredowych 

 
W utworach wieku kredowego występujących w południowo zachodniej części 

zlewni Górnej Odry (przy południowo-zachodniej granicy państwa) występuje użytkowy 
poziom wodonośny o powierzchni 4,0 km2. 
Jego obecność związana jest z występowaniem na obszarze wypiętrzenia starszego 
podłoża utworów kredowych w postaci białych piasków i kruchych piaskowców 
kwarcowych z domieszką lepiszcza kaolinowego wieku dolno cenomańskiego 
występujących pod utworami czwartorzędowymi. Zawodnione, osady cenomanu 
zalegają na zwięzłych piaskowcach kulmu (karbon), tworząc izolowane płaty wychodni 
podczwartorzędowych.  
Poziom posiada ograniczony zasięg i małą zasobność i nie ma większego znaczenia 
użytkowego. Jedyne ujęcie wody, eksploatujące warstwy wodonośne tego poziomu, 
położone jest w  Kwiatoniowie.  
 
Triasowe piętro wodonośne 
 
Obecne w północno- wschodniej części opracowania (NE część JCWPd 129), w miejscu 
gdzie mają swój niewielki zasięg utwory budujące GZWP 330 Gliwice.  
Ze względu na ograniczony zasięg ich występowania (na terenie gminy Sośnicowice) 
wody tego piętra  mają wyłącznie znaczenie lokalne. 
Występowanie wód podziemnych związane jest z obecnością w tym rejonie  wapienno-
dolomitycznych utworów węglanowych triasu dolnego i środkowego (retu i wapienia 
muszlowego). Litologicznie skałami zbiornikowymi są spękane i skrasowiałe wapienie 
i dolomity, rozdzielone utworami marglistymi warstw gogolińskich górnych.  
Występujące w obrębie piętra wodonośnego utwory wapienia muszlowego i retu 
traktuje się jako jeden poziom (kompleks) wodonośny serii węglanowej triasu. Jest tak 
ze względu na ich łączność hydrauliczną w strefach stref dyslokacji oraz miejscach gdzie 
zredukowana jest miąższość i podwyższona przepuszczalność rozdzielających je  
warstw gogolińskich. 
Zasilanie tego piętra wodonośnego odbywa się w strefie wychodni oraz poprzez 
przepuszczalne utwory czwartorzędu. Zwierciadło wody podziemnej w zależności od 
przepuszczalności nadkładu ma charakter swobodny lub napięty, na jego 
ukształtowanie wpływ ma pobór wód podziemnych. Spływ wód podziemnych odbywa 
się w kierunku doliny Kłodnicy oraz eksploatowanych ujęć. 
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Karbońskie piętro wodonośne 
 

W zlewni Górnej Odry utwory karbonu górnego i dolnego tworzą dwie odmienne 
pod względem geologiczno-strukturalnym formacje. Wyróżnia się w nich dwa zespoły 
poziomów wodonośnych:  
- w utworach karbonu górnego (produktywnego),  
- w utworach karbonu dolnego. 
 
Poziom wodonośny karbonu górnego – występuje we wschodniej i centralnej części 
obszaru objętego niniejszym opracowaniem (na terenie Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego).  
Podstawowe czynniki geologiczne kształtujące przepływy wód w obrębie tego poziomu 
to budowa strukturalna, zróżnicowanie litologiczne skał zbiornikowych należących do 
rożnych karbońskich serii litostratygraficznych, miąższość utworów nadkładu oraz 
obniżanie się przepuszczalności skał wraz z głębokością. 
Poziom wodonośny ma charakter porowo-szczelinowy, poszczególne utwory skalne 
budujące warstwy wodonośne posiadają zróżnicowane parametry hydrogeologiczne. 

W oparciu o procentowy udział piaskowców w profilu geologicznym i ich 
własności hydrogeologiczne wyróżnia się w obrębie tego poziomu następujące 
kompleksy wodonośne: 
 - krakowskiej serii piaskowcowej,  
- górnośląskiej serii piaskowcowej, 
- serii mułowcowej  
- serii paralicznej.  
Pierwsze dwa spośród wymienionych kompleksów charakteryzują się większą 
przepuszczalnością i wodonośnością. 
- Kompleks wodonośny górnośląskiej serii piaskowcowej zajmuje łącznie powierzchnię 
2800 km2, posiada miąższość od kilkunastu do 1200 m, która maleje w kierunku 
wschodnim, aż do wyklinowania się. Miąższości warstw wodonośnych mieszczą się 
w przedziale 0,2 do 44,5 m. Kompleks posiada wysoką przepuszczalność i wodonośność 
w północno-wschodnim zasięgu wychodni. Współczynniki filtracji piaskowców tej serii 
są rzędu 10-5÷10-6 m/s. 
- Kompleks wodonośny krakowskiej serii piaskowcowej zajmuje łącznie powierzchnię 
1500 km2, posiada zmienną miąższość w przedziale od kilkudziesięciu do 1140 m.  
W profilu hydrogeologicznym dominują (65-90%) wodonośne, gruboławicowe 
piaskowce i żwirowce. Badania hydrogeologiczne wykazały zróżnicowanie 
przepuszczalności i wodonośności. Piaskowce krakowskiej serii piaskowcowej tworzą 
zbiornik GZWP 457 Tychy-Siersza typu szczelinowo-porowego. W jego obrębie 
zlokalizowanych jest 9 drenujących go kopalń. Na obszarze wchodzącym w skład zlewni 
Górnej Odry znajduje się niewielki, zachodni fragment wyżej wymienionego GZWP. 
Współczynniki filtracji zmieniają się w granicach 5,0·10-8÷3,3·10-4 m/s. 
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- Kompleks wodonośny serii paralicznej występuje na całym obszarze Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. Posiada on zmienną miąższość w przedziale od około 200 do 3780 
m, przy czym miąższość maksymalną posiada w części zachodniej, a najmniejszą 
w południowo wschodniej. Miąższość wodonośnych piaskowców w profilu 
hydrogeologicznym tego kompleksu wynosi od 0,1 do 29,6 m. Wartości współczynników 
filtracji tej serii wahają się w przedziale 8,5·⋅10-9 ÷ 8,4·10-6 m/s. 
- Kompleks wodonośny serii mułowcowej rozdziela serie piaskowcowe krakowskiej 
serii piaskowcowej i górnośląskiej serii piaskowcowej, posiada zmienną miąższość 
mieszczącą się w granicach od kilkudziesięciu do 1800 m, ulega ona redukcji w części 
wschodniej i posiada maksymalne wartości w zasięgu niecki głównej. W profilu 
geologicznym serii dominują mułowce i iłowce. Udział wodonośnych piaskowców jest 
nieduży, średnio to 28% profilu serii. Poziomy wodonośne tego kompleksu mają 
miąższości od 0,1 do 13,7 m (średnio 2,4m). Wartości współczynników filtracji w tej 
serii są w zakresie 9,6·10-10 ÷5,0·10-4 m/s. 
Pierwotne warunki hydrogeologiczne poziomu wodonośnego górnego karbonu zostały 
zaburzone w efekcie eksploatacji węgla kamiennego. Spowodowała ona drenaż 
omawianego poziomu wodonośnego i przeobrażenia warunków hydrogeologicznych do 
głębokości od 500 do 1100m, zwierciadło wód podziemnych obniżyło się do głębokości ok 
150m. 
Zasilanie omawianego poziomu wodonośnego odbywa się wodami infiltracyjnymi z opadu 
atmosferycznego na wychodniach lub w wyniku przepływu przez utwory przepuszczalne 
czwartorzędu. Maksymalne zasilanie następuje przez utwory czwartorzędowe dolin 
współczesnych i kopalnych rzek, zwłaszcza w obszarach drenażu górniczego. 
Podstawę drenażu systemów wodonośnych karbonu górnego stanowią przede wszystkim 
wyrobiska górnicze, w mniejszym stopniu strefy regionalnych dyslokacji, lokalnie 
w rejonie wychodni doliny rzeczne. 
Regionalne kierunki spływu wód (niekiedy wspomagane drożnymi uskokami), następują 
ku południu i są zgodne z nachyleniem warstw. Lokalne kierunki przepływu wymuszone 
są drenażem górniczym. 
 
Poziom wodonośny karbonu dolnego 
W obszarze objętym niniejszym opracowaniem występuje w części południowo zachodniej 
pod przykryciem osadami plejstocenu lub ma swoje wychodnie na powierzchni. Utwory 
karbonu dolnego wykształcone są w facji kulmu, są to spękane szarogłazy, zlepieńce 
i piaskowce szarogłazowe. Poziom ma charakter szczelinowo-porowy i posiada 
zróżnicowane  warunki hydrogeologiczne.  
Zasilanie omawianego poziomu odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację opadów 
atmosferycznych w obrębie wychodni lub poprzez osady czwartorzędu pośrednio. 
W objętej opracowaniem części regionu wodnego Górnej Odry, użytkowy poziom 
wodonośny w utworach karbonu dolnego wyodrębniono w części południowo zachodniej 
(Opawice – Głubczyce - Baborów). Użytkowy poziom wodonośny występuje 
w dolnokarbońskich piaskowcach szarogłazowych w miejscach gdzie utwory te występują 
na powierzchni lub pod cienkim przykryciem utworów czwartorzędowych, ze względu 
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na braku innego źródła zaopatrzenia w wodę stanowią one główny użytkowy poziom 
wodonośny. Zawodnienie utworów karbońskich jest największe w strefie 
przypowierzchniowej i maleje wraz z głębokością.  
Zwierciadło wód podziemnych omawianego poziomu ma charakter swobodny, lokalnie 
napięty i układa się współkształtnie do powierzchni terenu. Spływ wód odbywa się 
generalnie w kierunku NE ku dolinie Odry. Średnia miąższość utworów wodonośnych nie 
przekracza 25 m. 
Współczynnik filtracji zróżnicowany jest w granicach 6,0 x 10-5  - 1,0 x 10 -6 m/s.  
 
 
Charakterystyka nadkładu 
 

Szczególne znaczenie dla ochrony jakości wód podziemnych oraz dla możliwości 
ich zasilania ma budowa skał nadkładu czyli warstw skalnych zalegających powyżej 
warstwy wodonośnej (zwierciadła wód podziemnych). 
Dokonując analizy skał nadkładu utworów wodonośnych objętej opracowaniem zlewni 
Górnej Odry (bez zlewni Kłodnicy) zwrócić uwagę należy na zaleganie na większości 
terenów praktycznie ciągłej pokrywy utworów czwartorzędowych. Utwory te są 
w znacznej części pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego.  
W części zachodniej i południowo-zachodniej starsze podłoże przykrywa ponadto 
warstwa utworów neogenu, w części centralnej zalegająca pod utworami czwartorzędu. 
Bezpośrednio na powierzchni terenu utwory neogenu występują w części południowo-
zachodniej i fragmentami w południowej.  
Wychodnie starszego (przedneogeńskiego) podłoża bezpośrednio na powierzchnię 
terenu posiadają generalnie niewielki zasięg. W obszarze objętym niniejszym 
opracowaniem to niewielkie wychodnie utworów karbonu górnego na terenach 
w okolicy miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zajmujące większy obszar wychodnie 
karbonu dolnego w skrajnie zachodniej części (przy granicy z Republiką Czeską) na 
południe od Głubczyc. Analiza mapy geologicznej utworów powierzchniowych wskazuje 
także na obecność niewielkich wychodni utworów kredowych na południe i południowy 
wschód od Głubczyc.  
Odmienna sytuacja dotyczy utworów fliszowych w obrębie nasunięcia karpackiego, 
które w większości występują bezpośrednio na powierzchni terenu. 
 W obrębie poszczególnych pięter wodonośnych sytuacja przedstawia się 
następująco: 
Czwartorzędowe piętro wodonośne. W związku z tym, że  występuje ono najbliżej 
powierzchni terenu, utwory wodonośne posiadają najsłabszą ochronę warstw nadkładu. 
Na obszarach wysoczyznowych utwory wodonośne zazwyczaj występują pod pokrywą 
słabo przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych utworów lodowcowych. W obrębie dolin 
rzecznych płytko zalegające warstwy wodonośne w utworach czwartorzędu 
pozbawione są izolującego nadkładu.  
Neogeńskie piętro wodonośne. Utwory neogenu w obszarze niniejszego opracowania 
poza niewielkimi strefami wychodni w południowej części  pozostają pod przykryciem 
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utworów czwartorzędowych. Zwrócić należy ponadto uwagę, iż  skały wodonośne 
pliocenu i miocenu budujące poziomy wodonośne występują w obrębie 
nieprzepuszczalnych utworów ilastych.  
Piętro wodonośne fliszu karpackiego. Utwory wodonośne w skałach fliszowych 
związane są z ich spękaną drożną hydraulicznie częścią, nie posiadają one na 
przeważającym obszarze nadkładu, w dolinach rzecznych przykryte 
są przepuszczalnymi utworami czwartorzędowymi. Sytuacja taka dotyczy środkowej 
i południowej części obszaru ich występowania. Pokrywę czwartorzędową posiadają 
utwory fliszowe w północnej części ich zasięgu. 
Wody w utworach kredy, występują w południowo-zachodniej części regionu objętego 
opracowaniem (przy południowo-zachodniej granicy państwa). Generalnie utwory 
wodonośne występują pod pokrywą utworów czwartorzędowych za wyjątkiem stref 
niewielkich wychodni. 
Karbońskie piętro wodonośne  
Wody w utworach karbonu górnego. W części południowo-zachodniej obszaru 
opracowania utwory karbonu górnego znajdują się pod miąższą pokrywą ilastych 
utworów trzeciorzędu, nad którymi zalegają dodatkowo gliniasto- piaszczyste utwory 
czwartorzędu. Wyjątek stanowią strefy wypiętrzeń powierzchni utworów karbońskich 
posiadające wypłyconą pokrywę czwartorzędowo-neogeńską, bądź cechują się jej 
brakiem (okolice Rybnika, miasto Czerwionka Leszczyny).  
Wody w utworach karbonu dolnego. W obszarze objętym niniejszym opracowaniem 
karbon dolny występuje w części południowo zachodniej pod przykryciem osadami 
plejstocenu lub ma swoje wychodnie na powierzchni. 
 
 
Charakterystyka Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
 
Spośród Głównych Zbiorników Wód Podziemnych występujących w obrębie rejonu 
wodnego Górnej Odry na terenie niniejszego opracowania, występują w znacznej części 
lub w niewielkich fragmentach zbiorniki:  
 
- GZWP Nr 330 Gliwice (niewielki fragment w północno- wschodniej części terenu 
opracowania o powierzchni ok 1 km2 , w gminie Sośnicowice). Moduł jego zasobów 
dyspozycyjnych to 113 tys. m3/d*km2 (wg A.S. Kleczkowskiego), a całkowita 
powierzchnia GZWP to 250 km2. 
Zbiornik budują utwory wodonośne triasu dolnego i środkowego (retu i wapienia 
muszlowego), są to utwory węglanowe. Kompleks wodonośny jest przykryty utworami 
miocenu i czwartorzędu. Zbiornik ma charakter szczelinowo-krasowy.  
Poziomy wodonośne wapienia muszlowego i retu budują spękane i skrasowiałe 
wapienie i dolomity, rozdzielone marglistymi utworami warstw gogolińskich górnych. 
Warstwy gogolińskie (poza miejscami ich redukcji i dyslokacji) stanowią warstwę 
izolującą i rozdzielającą poziomy wodonośne wapienia muszlowego i retu. 
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Poziomy wapienia muszlowego i retu ze względu na ich łączność hydrauliczną 
w strefach stref dyslokacji oraz w miejscach redukcji miąższości i podwyższonej 
przepuszczalności rozdzielających je warstw gogolińskich, traktuje się je jako jeden 
poziom (lub kompleks) wodonośny serii węglanowej triasu. 
 
- GZWP Nr 332 subniecki kędzierzyńsko-głubczyckiej (centralna i północno 
zachodnia część obszaru opracowania). Występuje w utworach neogenu i plejstocenu. 
Moduł jego zasobów dyspozycyjnych to 130,0 tyś.m3/d*km2 (wg A.S. Kleczkowskiego), 
całkowita powierzchnia GZWP wynosi 1350  km2, w tym w granicy opracowania 626 
km2. 
W utworach czwartorzędu obejmuje głęboki poziom wodonośny obszaru rynny 
erozyjnej (rowu Odry), wydzielony w zasięgu zbiornika sarmackiego regionu 
Kędzierzyn-Koźle. Skałami zbiornikowymi w omawianym GZWP są utwory żwirowo-
piaszczyste. Zbiornik posiada charakter porowy, dużą zasobność i odnawialność.  
 
- GZWP nr 345 zbiornik Rybnik (południowo wschodnia część, miasto Rybnik i tereny 
na południowy-wschód). Przy wydzielaniu tego zbiornika zastosowano indywidualne 
kryteria ilościowe, ze względu na jego występowanie w obszarze deficytowym 
w zakresie pozyskiwania wody pitnej. Moduł jego zasobów dyspozycyjnych to 8,0 
tyś.m3/d*km2 (wg A.S. Kleczkowskiego), całkowita powierzchnia GZWP wynosi 72  km2, 
w tym w granicy opracowania 41 km2.  
Obejmuje poziom wodonośny w utworach czwartorzędu (plejstocenu), reprezentuje 
środowisko geologiczne obszaru doliny. 
Granice zbiornika wyznaczają wychodnie starszego podłoża. Zbiornik należy do 
zbiorników o charakterze porowym, jest odkryty, posiada swobodne lustro wody, które 
zalega na głębokości do 10m. Posiada małą odporność na zanieczyszczenia. 
 
- GZWP nr 346 zbiornik Pszczyna-Żory (niewielki fragment na południowy wschód od 
miasta Żory o powierzchni 0,6 km2). 
GZWP nr 346 – Pszczyna–Żory jest to zbiornik czwartorzędowy typu porowego. Moduł 
jego zasobów dyspozycyjnych to 31,0 tyś.m3/d*km2 (wg A.S. Kleczkowskiego), całkowita 
powierzchnia GZWP wynosi 180 km2.  
 
- GZWP nr 348 zbiornik warstw Godula (fragment obejmujący zlewnię górnej Olzy, 
w skrajnie południowej części opracowania, o powierzchni 50 km2). Zbiornik posiada 
charakter szczelinowo-porowy. Moduł jego zasobów dyspozycyjnych to 8,5 
tyś.m3/d*km2 (wg A.S. Kleczkowskiego), a całkowita powierzchnia to 410 km2. 
Tworzą go kredowe warstwy godulskie zbudowane z gruboławicowych piaskowców 
średnio i gruboziarnistych z wkładkami łupków ilastych. Kredowy poziom wodonośny 
związany jest przede wszystkim ze stropowymi spękanymi częściami utworów 
fliszowych. Średnia miąższość warstwy wodonośnej to ok 15 m. 
Występujące w jego obrębie wody są dobrej i bardzo dobrej jakości. 
 



„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” 

29 
 

2.2.3. Opis typów hydrochemicznych wód 
 
Opisy dotyczące typów hydrochemicznych wód oparto w całości o analizę treści 
materiałów archiwalnych w szczególności ustalenia zawarte w "Dokumentacji 
hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego 
Górnej Odry" PROXIMA, ARCADIS, 2011. 
 
 
Czwartorzędowe piętro wodonośne 
 
Piętro wodonośne czwartorzędu podlega intensywnej antropopresji, wynikającej 
z zabudowy i zagospodarowania powierzchni terenu, w tym wpływom przemysłu 
i rolnictwa. Zjawiska te maja bezpośredni wpływ na stan chemiczny wód omawianego 
piętra, co objawia się zarówno w zakresie jakości jak i typu hydrochemicznego wód.  
Wody piętra czwartorzędowego cechują się znacznym zróżnicowaniem jonowym.  
Stosując klasyfikację Szczukariewa – Prikłońskiego stwierdzić należy, że dominującymi 
typami wód są: HCO3-SO4-Ca, HCO3-Ca, HCO3-Ca-Mg, SO4-HCO3-Ca. 
Jakość wód tego piętra (w oparciu o analizy z okresu 2007 – 2009 r.) zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 143, poz. 896) odpowiada 
klasom od II do V.  
W obszarze opracowania nie stwierdzono w omawianym piętrze wodonośnym wód 
klasy pierwszej. Powodem zakwalifikowania części wód do klasy czwartej było 
przekroczenie dopuszczalnych wielkości takich parametrów jak: żelazo, siarczany, 
chlorki oraz odczyn.  
W przypadku wód klasy piątej zawierały one podwyższone, niezgodne 
z rozporządzeniem ilości metali ciężkich w postaci ołowiu, glinu, kadmu oraz azotanów.  
Uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 
z późn. zm.), duża ilość wskaźników fizyko-chemicznych wód czwartorzędowego piętra 
wodonośnego posiada podwyższoną, niezgodną z przepisami sanitarnymi wartość. 
Dotyczy to w szczególności przekroczeń dopuszczalnych wartości takich parametrów 
jak: azotany, chlorki, siarczany, żelazo, mangan, odczyn wody, metale ciężkie. Zwrócić 
przy tym należy uwagę, że generalnie możliwe jest dostosowanie większości tych wód 
do obowiązujących przepisów poprzez ich uzdatnienie (proste lub skomplikowane). 
 
 
Neogeńskie piętro wodonośne 
 
 Piętro wodonośne neogenu jest mniej zróżnicowane hydrochemicznie niż piętro 
czwartorzędowe, jego wody cechują się niewielkim zróżnicowaniem jonowym. 
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Zgodnie z klasyfikacją Szczukariewa – Prikłońskiego dominującymi typami wód 
w piętrze wodonośnym są wody typu: HCO3-Ca, HCO3-Ca-Na, HCO3-Ca-Mg, SO4-Ca, HCO3-
Cl-Ca.   
Jakość wód tego piętra (w oparciu o analizy z okresu 2007 – 2009 r.) zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2008r., Nr 143, poz. 896) odpowiada 
klasom I-V, przy czym przeważają wody zaliczane do klasy drugiej. Przyczyną 
kwalifikowania wód omawianego piętra do klasy czwartej i piątej jest przede wszystkim 
podwyższona zawartość w ich składzie chemicznym żelaza ogólnego, manganu 
oraz ołowiu.  
Uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 
z późn. zm.), dla wód podziemnych piętra neogeńskiego stwierdza się przekroczenia 
głównie w zakresie jonu amonowego, siarczanów, żelaza, manganu, odczynu wody, 
przewodnictwa oraz metali ciężkich, ołowiu i glinu. Dominują przy tym wody przydatne 
do spożycia po prostym uzdatnieniu. 
 
 
Kredowe piętro wodonośne 
 
Piętro posiada niewielki zasięg w północno-zachodniej części obszaru niniejszego 
opracowania Zgodnie z klasyfikacją Szczukariewa – Prikłońskiego dominującymi typami 
wód w tym piętrze wodonośnym są wody typu: SO4-HCO3-Ca, HCO3-SO4-Ca, HCO3-Ca-Mg. 
 
Triasowe  piętro wodonośne 
 
Piętro w obszarze opracowania występuje w niewielkim fragmencie przy jego północno-
wschodniej granicy, ze względu na zasięg ma znaczenie lokalne (część gminy 
Sośnicowice). 
Wody w obrębie omawianego piętra cechuje znaczna zmienność chemiczna. Według 
klasyfikacji Szczukariewa- Prikłońskiego dominującymi typami wód są: HCO3--SO42--
Ca2+-Mg2+, HCO3-Ca2+-Mg2+, HCO3—SO42—Ca2+. 
 
Karbońskie piętro wodonośne 
 
Karbońskie piętro wodonośne występuje na obszarze badań w postaci dwóch 
poziomów: dolnego karbonu oraz karbonu górnego. Karbon górny określany również 
mianem karbonu produktywnego, występuje na wschodzie zlewni Górnej Odry, 
natomiast karbon dolny występuje w dwóch obszarach na zachodzie i północy.  
 
Górnokarboński poziom wodonośny 
Mineralizacja wód poziomu wodonośnego górnego karbonu wynosi od 130 do 25180 
mg/dm3 i jest zróżnicowana w zależności od głębokości występowania. Odczyn tych 
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wód mieści się w przedziale od 4,61 do 9,9. Twardość wody zmienia się od wód 
miękkich do bardzo twardych. Zawartość jonu wapnia od 3,2 mg/dm3 aż po 10 900 
mg/dm3, magnezu w przedziale od 0,97 do 9302,4 mg/dm3. Jony sodu i potasu 
przyjmują stężenia od 0,23 do 67 820,5 mg/dm3, od 0,12 do 1660 mg/dm3, jon 
chlorkowy od 1,77 do 171 612 mg/dm3, jon siarczanowy od 0,16 do 8542,4 mg/dm3, 
a jon wodorowęglanowy od 2,9 mg/dm3 do 14 916,2 mg/dm3. W wodach poziomu 
karbonu wydzielić można 32 klasy według klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego, 
dominującą klasą wód są wody wielojonowe. Wody głębokich obszarów tego poziomu 
na ogół posiadają typ Cl-Na, Cl-Na-Ca, Cl-Na-Mg. 
Głównym czynnikiem wpływającym na zmiany składu chemicznego wód karbonu 
produktywnego jest działalność antropogeniczna, a mianowicie odwadnianie górnicze. 
W praktyce podstawowy wpływ posiadają dwa czynniki związane z eksploatacją złóż 
węgla kamiennego- odwadnianie stref eksploatowanych złóż oraz roboty górnicze 
prowadzone w obrębie złoża powodujące jego rozcięcie chodnikami, spękanie, 
powstanie pustek eksploatacyjnych i ruchy, osiadanie górotworu. Lokalnie w strefach 
związanych ze stosowaniem podsadzki ma ona (jej skład) wpływ na skład chemiczny 
wód podziemnych.  
Efektem odwodnień górniczych oraz robót prowadzonych w złożu jest zmiana 
kierunków migracji wód podziemnych w obrębie górotworu, sprzyja to wymywaniu 
substancji chemicznych. W efekcie zwiększonego spękania utworów skalnych wody 
migrują ponadto w obrębie warstw skalnych, które wcześniej nie miały z nimi kontaktu.   
Spękanie na skutek eksploatacji skał bezpośrednio w strefie złoża oraz  otaczającego go 
górotworu (w tym nadkładu) umożliwia kontakty hydrauliczne i mieszanie się wód 
podziemnych o odmiennych typach hydrochemicznych. 
 
Dolnokarboński  poziom wodonośny 
Zgodnie z klasyfikacją Szczukariewa – Prikłońskiego dominującymi typami wód 
w dolnokarbońskim poziomie wodonośnym są wody typu: HCO3-SO4 –Cl - Ca – Mg. Ich 
mineralizacja mieści się w przedziale 30 – 2674 mg/l. 
 
 
 
2.2.4. Odwodnienie kopalń i związki hydrauliczne wód 
 
 W zasięgu opracowania (region wodny Górnej Odry bez zlewni Kłodnicy) 
występują dwa podstawowe systemy krążenia wód podziemnych. System związany 
z wodami powierzchniowymi Odry (większość powierzchni) oraz sztuczny system 
krążenia wód podziemnych wokół kopalń w szczególności kopalń węgla kamiennego 
(wytworzony przez systemy ich odwodnienia). Drugi z wymienionych systemów 
(sztuczny) obejmuje wschodnią cześć opracowania, w jego zasięgu znajdują się części 
JCWPd nr 129, 133 i 140. 
W systemie związanym z Odrą układ krążenia wód kształtują różnice wysokości 
pomiędzy znajdującymi się na południu i wschodzie regionu obszarami wyniesionymi, 
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a terenami położonymi niżej w dolinie rzeki Odry. W systemie tym wyróżnić można trzy 
grawitacyjne systemy (podsystemy) przepływu wód: lokalne, przejściowe oraz system 
regionalny. Na obszarze niniejszego opracowania systemy lokalne i przejściowe 
związane są z dolinami takich cieków powierzchniowych jak Psina, Ruda i Bierawka 
(i inne), ponadto elementem tych systemów są funkcjonujące ujęcia wód podziemnych. 
Wymienione elementy (cieki oraz ujęcia) stanowią podstawy drenażu wód podziemnych 
przede wszystkim poziomów wodonośnych plejstocenu, lokalnie karbonu dolnego 
(południowo zachodni fragment terenu opracowania). 
W przypadku głębiej położonych poziomów wodonośnych przynależnych do 
plejstocenu, neogenu i karbonu przepływ ich wód skierowany jest ku dolinie Odry 
stanowiącej regionalną podstawę drenażu. We wschodniej części dorzecza Odry 
przepływ ten odbywa się ku dolinie Odry ze wschodu i południowego wschodu na 
zachód. Z części zachodniej przepływ następuje z południa i zachodu na wschód oraz na 
północ. 
Wspomniany wcześniej występujący we wschodniej części obszaru opracowania system 
drenażu w oparciu o wyrobiska górnicze jest niezależny od systemu związanego z Odrą. 
Poza wodami podziemnymi z utworów karbonu górnego obejmuje on także lokalnie 
(przy braku utworów izolujących, lub wymuszonej okolicznościami konieczności 
odwadniania) wody zalegających nad utworami karbońskimi utworów czwartorzędu 
i neogenu. Zaznaczyć przy tym należy, że na terenach gdzie występuje w/w system 
lokalnie funkcjonują płytkie systemy przepływu wód oparte o podstawy drenażu, 
którymi są cieki powierzchniowe. Zjawisko to występuje na obszarach gdzie utwory 
karbonu górnego przykryte są przez utwory nieprzepuszczalne w szczególności 
przynależne do neogenu (ewentualnie czwartorzędu). 
W obrębie ternu objętego niniejszym opracowaniem ustanowione zostały następujące 
obszary górnicze dla kopalni węgla kamiennego: 
- Zofiówka, Borynia, Jas-Mos,  
- Knurów, Szczygłowice, Budryk i Łaziska (fragmenty) w obrębie zlewni Bierawki,  
- Jankowice, Chwałowice, Rydułtowy (część), fragmenty Marcel i Anna, cześć obszaru 
górniczego Krupiński w obrębie zlewni Rudy, 
- Anna, Rydułtowy (części) w obrębie zlewni Odry. 
- Anna, fragmenty Marcel, Jas-Mos, Borynia, Zofiówka w obrębie zlewni Olzy. 

 
Na przepływy wód podziemnych wpływają połączenia hydrauliczne pomiędzy 

poszczególnymi poziomami wodonośnymi związane z miejscami wyklinowań lub braku 
utworów nieprzepuszczalnych. Istotne znaczenie ma także obecność takich struktur jak 
uskoki, strefy uskokowe oraz rynny erozyjne. 
 

W przypadku wód podziemnych w utworach czwartorzędu zwrócić należy 
uwagę, że czwartorzędowy poziom wodonośny w środkowej części zlewni Górnej Odry, 
często zalega bezpośrednio na iłach neogeńskich izolujących go od niżej ległych 
poziomów wodonośnych. W rejonach gdzie brak w/w utworów izolujących poziom 
wodonośny czwartorzędu pozostaje w kontakcie hydraulicznym z iłowcami górnego 
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karbonu (tj. w części północnej, północno-wschodniej i wschodniej) oraz 
z węglanowymi utworami triasu (poza obszarem niniejszego opracowania). 
W głębszych strefach dolin i rozcięć erozyjnych głębszych dolin występują lokalne 
kontakty hydrauliczne wód piętra czwartorzędowego z poziomami wodonośnymi 
neogenu.  
Warstwy wodonośne występujące w neogenie są często połączone ze sobą. Ponadto w 
rejonie Rybnika, Raciborza, występuje połączony poziom czwartorzędowo-neogeński, 
powstały w miejscu bezpośredniego kontaktu czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego z mioceńskim (sarmackim) poziomem wodonośnym.  
W przypadku poziomów wodonośnych karbonu zwrócić należy uwagę na izolujący 
charakter przykrywających go utworów neogenu i czwartorzędu, który na większości 
obszaru uniemożliwia kontakty hydrauliczne z wyżej położonymi poziomami 
wodonośnymi. 
 
 
2.2.5. JCWPd w zlewni Górnej Odry 
 
 
Ogólny podział 
 
W obrębie zlewni Górnej Odry bez zlewni Kłodnicy, który to teren stanowi przedmiot 
niniejszego opracowania, wyróżnić można następujące jednolite części wód 
podziemnych JCWPd: 

- JCWPd 128 

- JCWPd 129 

- JCWPd 133 

- JCWPd 140 

- JCWPd 144 
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Rysunek 1. Jednolite części wód podziemnych oraz GZWP. 
 
W obrębie obszaru bilansowego GLIV Odra (od granicy Państwa po Koźle) wyróżniono 
następujące rejony wodno- gospodarcze: 
- Olza A (zlewnia Olzy); 
- Psina – Opawa B (zlewnia Psiny); 
- Ruda C (zlewnia Rudy); 
- Bierawka D (zlewnia Bierawki); 
- Odra zlewnia bezpośrednia E. 
 
Wymienione wyżej rejony wodno-gospodarcze obejmują następujące jednolite części 
wód podziemnych: 
Rejon Olza A 
Fragment północny (obejmujący tereny na NW od Jastrzębia Zdroju, część centralną 
i południową tego miasta oraz tereny przylegające do niego od S - zajmuje część JCWPd 
140. Fragment południowy wokół źródłowego biegu Olzy – zajmuje JCWPd144. 
Rejon Psina – Opawa B  
Prawie cały obszar położony jest w obrębie JCWP 128. 
Niewielkie fragmenty przy jego E granicy obejmują obszar występowania JCWPd 129. 
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Rejon Ruda C 
Część S i SE Rejonu w tym S część miasta Rybnik, większość terenów miasta Żory 
znajduje się w obrębie JCWPd 140. 
Fragment w NE części Rejonu (w okolicy NE części miasta Rybnika) wchodzi w obręb 
JCWP 133.  
Część N i NW Rejonu, w tym NW część miasta Rybnika – położona jest na terenie JCWPd 
129. 
Rejon Bierawka D 
Część N i NW (położona na NW od miasta Knurów) znajduje się w obrębie JCWPd 129. 
Część na NW od miasta Knurowa znajduje się w obrębie JCWPd 133. 
Skrajnie S część Rejonu (na południe od miejscowości Czerwionka) obejmuje JCWPd 
140. 
Rejon Odra - zlewnia bezpośrednia E  
Zasadnicza część Rejonu obejmuje obszar występowania JCWPd 129. 
Fragmenty na SW od miasta Raciborza występują w obrębie JCWPD 128. 
Fragment w skrajnie SSE części rejonu zajmuje teren występowania JCWPd 140. 
 

 
Rysunek 2. Rejony wodno- gospodarcze na tle JCWPd. 
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Szczegółowe charakterystyki JCWPd  
 
Niniejsze charakterystyki JCWPd sporządzono na podstawie opisów i charakterystyk 
wykonanych przez PSH. 
 
 

JCWPd nr 128 
 
JCWPd nr 128 zajmuje powierzchnię 833,39 km2 (położona jest w całości w granicach 
niniejszego opracowania). W północno-wschodniej i wschodniej części jednostka 
obejmuje niewielkie fragmenty GZWP 332 Subniecki kędzierzyńsko-głubczyckiej. 
W obrębie omawianej jednostki główne użytkowe piętra oraz poziomy wodonośne 
występują przede wszystkim w utworach czwartorzędu i neogenu. Ponadto 
w zachodniej części JCWPd wzdłuż linii Głubczyce –Włodzienin użytkowy poziom 
wodonośny występuje w utworach karbonu dolnego.  
Pietro wodonośne czwartorzędu. Utworami wodonośnymi w przeważającej części 
są piaski i żwiry pochodzenia lodowcowego. Utwory te zalegają na powierzchni 
utworów neogeńskich, posiadają zmienną miąższość w przedziale od kilku do ponad 25 
m (dla dolin rzecznych miąższość do 30m), miąższość średnia tych utworów to 10m.  
Utwory piaszczyste występują głównie w centralnej części omawianej JCWPd, pod 
pokrywą glin zwałowych, rzadziej na powierzchni terenu. Omawiane utwory piaszczyste 
odsłaniają się w dolinach rzek, które rozcinają pokrywę glin zwałowych. 
Optymalnie z punktu widzenia zasobów wód podziemnych utwory te wykształcone są 
w okolicach Raciborza (w pobliżu rynny erozyjnej), w okolicach Kietrza i Baborowa. 
Piętro czwartorzędowe w południowo-zachodniej części JCWPd nr 128 występuje 
w osadach piaszczysto-żwirowych  związanych z doliną Opawy.  
Zasilanie poziomów wodonośnych następuje przede wszystkim w obrębie tych 
obszarów gdzie brak jest pokrywy glin zwałowych.  
Zwierciadło wód podziemnych w omawianych utworach posiada najczęściej charakter 
napięty, warstwę napinająca stanowi pokrywa glin zwałowych.  
Piętro wodonośne neogenu. W obrębie JCWPd nr 128 związane jest z utworami 
miocenu lądowego (sarmatu). Utworami wodonośnymi są piaszczyste soczewki 
występujące jako przewarstwienia utworów ilastych. Występują one głównie 
w stropowej części warstw neogeńskich. Ponadto wody podziemne są obecne 
w najmłodszych utworach neogenu zwanych serią Gozdnicy, w postaci żwirów 
i piasków.  
Główny poziom wodonośny występuje w przedziale głębokości 15–50 m, w kierunku 
północnym głębokość jego zalegania zwiększa się do 50–100 m. Miąższość warstwy 
wodonośnej jest zmienna, posiada wartość od poniżej 10 m do 20- 40m, najczęściej 
posiada wartość w przedziale 10–20 m.  
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Zasilanie odbywa się przez bezpośrednią lub pośrednią infiltrację opadów 
atmosferycznych i wód powierzchniowych.  
Wody występujące w utworach neogenu mają charakter naporowy, wielkość ciśnienia 
hydrostatycznego zależy od głębokości występowania utworów wodonośnych, wody 
posiadają kierunek przepływu ku Odrze. Przepływ wód podziemnych odbywa się 
generalnie w kierunku Odry, w strefie doliny Odry zachodzi drenaż piętra neogeńskiego.  
Piętro wodonośne karbonu dolnego. W obrębie JCWPd nr 128 omawiane piętro 
wodonośne związane jest ze spękanymi piaskowcami szarogłazowymi facji kulmu. 
Największe zawodnienie tych utworów występuje w strefie przypowierzchniowej 
i zanika wraz z głębokością. Utwory zalegające poniżej głębokości 40m, są prawie 
bezwodne. Zwierciadło wód podziemnych w utworach dolnokarbońskich ma charakter 
swobodny. Spływ wód odbywa się w kierunku NE, w kierunku doliny Odry. 
Zasilanie odbywa się w obrębie wychodni utworów wodonośnych na powierzchni 
terenu lub tam gdzie przykryte są one cienką warstwa utworów czwartorzędowych. 
 
 
JCWPd nr 129 
 
JCWPd nr 129 zajmuje całkowitą powierzchnię 1350,74 km2 (w tym 982,72 km2

Pośredni poziom wodonośny czwartorzędu występuje w osadach fluwioglacjalnych 
zlodowacenia środkowopolskiego oraz w środkowych partiach utworów rynnowych lub 
w spągu dolin Odry, Rudy, Bierawki. Utwory wodonośne to osady piaszczysto-żwirowe 

 w 
granicach opracowania). W obrębie omawianej jednostki występują mniejsze lub 
większe fragmenty następujących GZWP: nr 332 Subniecki kędzierzyńsko-głubczyckiej, 
nr 345 Zbiornika Rybnik, nr 327 Zbiornika Lubliniec-Myszków (poza terenem 
opracowania), nr 330  Zbiornika Gliwice (poza terenem opracowania),  nr 335 Zbiornik 
Krapkowice-Strzelce Opolskie (poza terenem opracowania). 
Główne użytkowe piętra oraz poziomy wodonośne występują przede w utworach 
czwartorzędu, neogenu, triasu i karbonu dolnego.  
Piętro wodonośne czwartorzędu. Utwory wodonośne budujące piętro czwartorzędu 
występują na przeważającej części jednostki. Ze względu na zróżnicowanie pionowe oraz 
poziome wodonośnych osadów czwartorzędowych w obrębie piętra czwartorzędowego 
wydzielić można trzy poziomy użytkowe: przypowierzchniowy, pośredni oraz głęboki. 
Przypowierzchniowy poziom wodonośny czwartorzędu. Utwory wodonośne stanowią 
rzeczne osady holocenu oraz zlodowacenia północnopolskiego, granice wyznaczają 
wychodnie utworów trzeciorzędu. Poziom budują  piaszczyste i żwirowe osady w obrębie 
doliny Odry oraz utwory w  pradolinie Kłodnicy. 
Poziom ma charakter przepływowy, odkryty, posiada zwierciadło o charakterze 
swobodnym, miejscami napiętym. Zwierciadło wody zalega płytko w przedziale 2-5 m 
poniżej powierzchni terenu, rzadziej głębiej, miąższość utworów wodonośnych sięga do 
ponad 40m. Omawiany poziom wodonośny zachowuje ścisły związek z wodami 
powierzchniowymi. Podstawę drenażu w/w poziomu stanowi Odra i jej dopływy. Zasilanie 
poziomu odbywa się poprzez infiltrację opadów atmosferycznych. 
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przeważnie w postaci  piasków drobnoziarnistych z domieszką iłów, pyłów oraz żwirów. 
Utwory te zalegają bezpośrednio na utworach trzeciorzędu lub na glinach zwałowych 
zlodowacenia południowopolskiego. Miąższość w/w osadów wodonośnych mieści się 
w przedziale 10-30 m. Poziom jest poziomem zakrytym, zasilanym przede wszystkim 
przez pośrednią infiltrację wód opadowych (poprzez nadległe gliny zwałowe i lessy). 
Posiada łączność hydrauliczną z wodonośnym poziomem sarmatu, w mniejszym stopniu 
z płytkim poziomem czwartorzędowym.  
Głęboki poziom wodonośny czwartorzędu zlokalizowany jest w obrębie kopalnej doliny 
Odry i Rudy. Utwory wodonośne wypełniają rynnę erozyjną o 2-3 km szerokości 
wypreparowaną w osadach trzeciorzędowych. Są to osady piaszczyste i żwirowe 
preglacjału i interglacjału eemskiego. Głębokość ich zalegania to 70-110 m poniżej 
obecnego dna doliny Odry.  
Omawiany poziom wodonośny jest izolowany zwartą pokrywą glin zwałowych 
zlodowacenia środkowopolskiego oraz osadami zastoiskowymi. Miąższość poziomu waha 
się od kilku do ponad 30 m.  
Piętro wodonośne neogenu. Użytkowe piętro wodonośne neogenu występuje 
w lądowych osadach sarmatu i morskich osadach badenu. Budują go warstwy, wkładki i 
przewarstwienia piaszczyste w obrębie utworów ilastych. Osady piaszczyste to 
najczęściej piaski drobnoziarniste i pylaste, rzadziej średnio i gruboziarniste. Miąższość 
utworów wodonośnych mieści się w przedziale od kilku do ponad 30 m, utwory te 
występują w przedziale głębokości od 15 m do prawie 120 m. Zasilanie poziomu 
odbywa się poprzez pośrednią infiltrację opadów atmosferycznych przez 
półprzepuszczalne warstwy glin zwałowych oraz na wychodniach. Nadkład omawianej 
warstwy wodonośnej stanowią utwory ilaste i gliniaste trzeciorzędu i czwartorzędu 
o ciągłym  rozprzestrzenianiu (miąższości 15-45 m). Na wysoczyznach poziom wykazuje 
łączność hydrauliczną z pośrednim poziomem wodonośnym czwartorzędu, a w obszarze 
doliny Odry z głębokim poziomem wodonośnym czwartorzędu. Strefę drenażu poziomu 
stanowi dolina Odry.  
Piętro wodonośne w utworach triasu. Występuje we fragmentach północnej części  
JCWPd nr 129  i obejmuje fragmenty GZWP triasu nr 330 gliwickiego i triasu nr 327 
Lubliniec-Myszków (poza terenem niniejszego opracowania). Utwory wodonośne należą 
do pstrego piaskowca oraz kompleksu wodonośnego serii węglanowej triasu 
obejmującej połączone poziomy wodonośne wapienia muszlowego i retu. Zbiorniki mają 
charakter szczelinowo-krasowo-porowy. Poziom wodonośny występuje w przedziale 
głębokości 10 – ok. 60 m i posiada miąższość 10-30 m. Poziom ten jest miejscami 
izolowany w stropie słabo przepuszczalnymi utworami dolnych warstw gogolińskich 
lub jest pozbawiony izolacji od powierzchni terenu. 
Piętro wodonośne karbonu dolnego. Użytkowy poziom wodonośny w utworach 
karbonu dolnego występuje (poza terenem niniejszego opracowania) na niewielkim 
obszarze północnej części JCWPd (okolice Toszka). Posiada on szczelinowo-porowy 
charakter. Występuje w spękanych drobnoziarnistych piaskowcach kulmu oraz łupkach  
szarych ilastych i piaszczystych. Utwory te posiadają miąższość od 10 do prawie 80 m, 
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zalegają (na głębokości 40-70 m) pod nieprzepuszczalnym pakietem łupków 
karbońskich, i glin zwałowych czwartorzędu. 
 
 
JCWPd nr 133 
 
JCWPd nr 133 posiada całkowitą powierzchnię 460,21 km2 (w tym 118,83 km2 

Karbońskie piętro wodonośne (karbonu górnego). Użytkowy poziom wodonośny 
związany jest z piaskowcami serii mułowcowej, górnośląskiej serii piaskowcowej serii 
paralicznej. Utwory te tworzą odrębne poziomy wodonośne, pozostające w więzi 
hydraulicznej w obszarach: sedymentacyjnych wyklinowań utworów 
nieprzepuszczalnych, ponadto w strefach uskokowych oraz w obszarach prowadzonych 
robót górniczych. Naturalne warunki hydrogeologiczne tego piętra w obrębie JCWPd 
zostały zakłócone eksploatacją węgla kamiennego. Przeobrażenia warunków 
hydrogeologicznych sięgają do głębokości 500–1100 m. Obniżenie zwierciadła wody 

w  
granicach niniejszego opracowania). W jego obrębie występują (poza terenem 
niniejszego opracowania) części  GZWP nr 331 Dolina kopalna rzeki Górna Kłodnica 
oraz nr 329 Zbiornik Bytom. 
Wody podziemne występują w utworach czwartorzędu, triasu i karbonu. 
Czwartorzędowe piętro wodonośne. W omawianym zasięgu JCWPd występuje 
w utworach w postaci piasków i żwirów występujących w dolinach rzek Kłodnicy 
i Bierawki oraz miejscami w obszarach wysoczyzn.  
Utwory czwartorzędu tworzą najczęściej jeden poziom wodonośny lokalnie rozdzielony 
na dwie warstwy. Poziom posiada zwierciadło napięte w miejscach przykrycia osadami 
słaboprzepuszczalnymi (gliny piaszczyste, mułki), w częściach bez przykrycia 
zwierciadło ma charakter swobodny. Zasilanie omawianego poziomu wodonośnego 
odbywa poprzez opady atmosferyczne (na całej jego powierzchni).  
Występujący w obrębie JCWPd GZWP nr 331 (kopalna dolina Kłodnicy) ma charakter  
przepływowy i na przeważającej części przykryty jest słaboprzepuszczalnymi osadami 
gliniastymi. Posiada zwierciadło o charakterze napiętym lokalnie swobodnym. 
Występuje w przedziale głębokości 1,4 - 31,0 m. W kierunku zboczy doliny kopalnej, 
pojawiają się osady gliniaste i występują dwa poziomy wodonośne. Omawiany poziom 
wodonośny zasilany jest opadami atmosferycznymi bezpośrednio w obszarach 
odkrytych i pośrednio na drodze spływu podziemnego. Poziom drenowany jest przez 
rzekę Kłodnicę. 
Piętro wodonośne triasu. Na obszarze JCWPd występują niewielkie obszary gdzie 
obecne jest triasowe piętro wodonośne, są to północno-wschodnie fragmenty 
w granicach zasięgu GZWP nr 329. Zasięg tego piętra wyznaczają granice zasięgu 
występowania skał dolomityczno-wapiennych wapienia muszlowego i retu w/w GZWP. 
W profilu hydrogeologicznym tego piętra występuje wspólny kompleks wodonośny 
poziomów wodonośnych wapienia muszlowego i retu, o charakterze szczelinowo-
porowym. Miąższość zawodnionych utworów wynosi do 60 m. Zwierciadło wody 
o charakterze swobodnym występuje na głębokości 20–50 m. 
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sięga do głębokości prawie 200 m. Efektem eksploatacji górniczej jest spękanie 
górotworu ułatwiające infiltrację wód opadowych oraz powstanie więzi hydraulicznej 
pomiędzy poziomami wodonośnymi. Wychodnie piaskowców serii mułowcowej pod 
przepuszczalnymi utworami czwartorzędowymi wyznaczają granice użytkowego 
poziomu wodonośnego karbonu. Głębokość występowania wód użytkowych ustalona 
na podstawie dopływów wód do wyrobisk górniczych mieści się w przedziale 60–420 m. 
Lokalne kierunki przepływu wód (wymuszone drenażem górniczym) są zgodne 
z nachyleniem warstw i następują ku południowi, z uwzględnieniem najgłębszej 
podstawy drenażu. 
 
 

Na obszarach wysoczyzn poziom wodonośny ma charakter porowy, przepływowy, 
zakryty lub częściowo zakryty. Zawodnione osady piaszczysto-żwirowe (o miąższości 4-
15,0 m) zalegają na iłach lub piaskach trzeciorzędowych oraz na glinach zwałowych. 
Warstwa wodonośna występuje na głębokości 6-37 m, na przeważającym obszarze 
przykryta jest osadami słabo przepuszczalnymi (gliny zwałowe, mułki). Zwierciadło 

JCWPd nr 140 
 
JCWPd nr 140 posiada łączną powierzchnię 734,77 km2 (położona jest w całości w 
granicach niniejszego opracowania). W jej obrębie występuje fragment GZWP nr 345 
(Zbiornik Rybnik) i mały fragment GZWP nr 346 (Zbiornik Pszczyna-Żory). 
Na obszarze JCWPd wody podziemne występują w utworach czwartorzędu, neogenu, 
kredy i jury (fliszu), karbonu. Znaczna część JCWPd pozbawiona jest użytkowego 
poziomu wodonośnego na skutek trwałej degradacji wód podziemnych w utworach 
czwartorzędu. 
Piętro wodonośne czwartorzędu. Utwory wodonośne stanowią piaski i żwiry 
wypełniające doliny kopalne oraz doliny rzek oraz mniejszych cieków. Lokalnie utwory 
piaszczysto żwirowe tworzą zawodnione warstwy pośród glin na obszarze wysoczyzn. 
Występuje wyraźne zróżnicowanie warunków hydrogeologicznych w systemach 
dolinnych i na wysoczyznach. Przeważa występowanie jednego poziomu wodonośnego, 
lokalnie większej ich ilości. 
Systemy dolinne posiadają poziom wodonośny odkryty lub częściowo odkryty 
o charakterze porowym. Miąższość warstwy zawodnionej wacha się od 21,5 m do 77,0 
m, a w części brzegowej dolin pomiędzy 10 – 20 m. Zwierciadło wody tego poziomu ma 
charakter swobodny lub napięty, występuje w przedziale głębokości od 1,5 do ok. 12,0 
m p.p.t. Utwory wodonośne czwartorzędu zalegają na iłach lub piaskach 
trzeciorzędowych, pozostają w związku hydraulicznym z wodami powierzchniowymi 
i wodami poziomu trzeciorzędowego. Parametry hydrogeologiczne warstw 
wodonośnych w dolinach rzecznych ulegają zmianie w kierunku południowym. Poza 
korytami górne partie żwirów i piasków bywają niekiedy zaglinione. W tej części 
zasilanie wód podziemnych odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację opadów 
atmosferycznych, a także infiltrację wód powierzchniowych.  
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wód podziemnych ma charakter napięty lub słabo napięty. Podstawę drenażu poziomu 
stanowi rzeka Odra lokalnie mniejsze cieki. 
W centralnej części omawianego JCWPd występuje na niewielkim obszarze połączony 
poziom czwartorzędowo-neogeński. Utwory wodonośne to miąższy kompleks 
drobnych piasków, rzadziej pylastych czy z warstwą żwirów, z przewarstwieniami iłów. 
Miąższość utworów wodonośnych wynosi 16-125 m. Obszar występowania poziomów 
wodonośnych czwartorzęd-neogen posiada słabą izolację lub jej brak. W kierunku 
południowym JCWPd, wody podziemne w utworach neogeńskich oraz młodszego 
paleozoiku są zmineralizowane i nie stanowią użytkowych poziomów wodonośnych. 
Piętro fliszowe kredowo-jurajskie. W utworach kredy i jury stanowiących skały 
fliszowe, wody występują w piaskowcach gruboławicowych przekładanych łupkami 
ilasto - marglistymi, piaskowych średnioławicowych przeławiconych pakietami 
łupkowymi oraz w wapieniach z wkładkami łupków. Wody podziemne występują 
w przypowierzchniowej strefie zbudowanej ze spękanych wapieni i piaskowców 
zawierających wkładki łupków ilasto – marglistych, jej miąższość wynosi od 60 do 80 m, 
średnio ok 15 m. Zasilanie fliszowego poziomu wodonośnego następuje poprzez 
bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych na wychodniach spękanych 
piaskowców, a także poprzez pokrywę zwietrzelinową. Zwierciadło wody podziemnej 
omawianego poziomu nie ma charakteru ciągłego, przepływ wód podziemnych odbywa 
się ku dolinom rzecznym. 
Piętro wodonośne karbonu (górnego). Utworami wodonośnymi są górnokarbońskie 
piaskowce serii górnośląskiej i serii paralicznej. Poziom wodonośny w tych utworach 
posiada charakter porowo-szczelinowym, jest zakryty lub częściowo zakryty. Wody 
zwykłe występują tylko na niewielkim obszarze w rejonie Rydułtów. Maksymalne 
głębokości wypływu wód użytkowych (stwierdzone w kopalniach) wynoszą od 200 do 
400 m.  
 
 
JCWPd nr 144 
 
JCWPd nr 144 posiada łączną powierzchnię 56,9 km2 (występuje w całości w obrębie 
niniejszego opracowania). Na terenie omawianej jednostki występuje GZWP nr 348 
(zbiornik warstw Godula).  
W części północnej występuje piętro kredowe, w południowej paleogeńsko-kredowe, 
pomiędzy nimi brak poziomów użytkowych. Utwory wodonośne to utwory 
piaskowcowo-łupkowe. 
Piętro kredy górnej. Posiada poziom wodonośny typu szczelinowo-porowego, 
występuje w obrębie warstw istebniańskich (łupki i piaskowce) i godulskich (piaskowce 
i zlepieńce z przeławiceniami łupków). Zwierciadło wód podziemnych ma charakter 
swobodny lokalnie napięty, występuje w przedziale głębokości 6,2- 49,0 m. Warstwa 
wodonośna posiada miąższość od 7,5- 22,3 m.  
Piętro paleogeńsko-kredowe (użytkowe). Utwory wodonośne stanowią 
trzeciorzędowe piaskowce warstw krośnieńskich (piaskowce z wkładkami łupków) oraz 
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górnokredowe warstwy biotytowe (piaskowce z wkładkami łupków). W strefie 
aktywnej wymiany wód zwykłych możliwe jest występowanie kilku poziomów 
wodonośnych. Występują one na zróżnicowanej głębokości, tuż pod powierzchnią 
terenu, w partiach szczytowych na głębokości do około 80 m p.p.t. Miąższość warstwy 
wodonośnej przeważnie wynosi od 10 do 40 m. Zasilanie wód podziemnych odbywa się 
bezpośrednio poprzez infiltrację opadów atmosferycznych. Strefy drenażu to rzeka Olza 
i jej dopływy. 
 
 

2.3. Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna 
 

2.3.1. Ogólna charakterystyka 
 

Główną rzeką w zlewni Górnej Odry (bez zlewni Kłodnicy) o powierzchni 
2701,99 km2, jest Odra od granicy kraju do Koźla (Rysunek 3). Długość Odry wynosi ok. 
840 km, z czego w granicach analizowanej zlewni rzeka ta posiada długość 66 km. 
Całkowita długość sieci hydrograficznej na terenie analizowanej zlewni wynosi ok. 1467 
km. Największymi dopływami Odry w granicach zlewni są prawobrzeżne: Olza (22,9 
km), Ruda (52,3 km), Bierawka (57,5 km), oraz lewobrzeżna Psina (52,5 km). Obszar 
opracowania nie obejmuje zlewni rzeki Kłodnicy należącej do regionu wodnego Górnej 
Odry, tj. prawobrzeżnego dopływu Odry o długości 79,4 km. 

Na obszarze zlewni znajdują się sztuczne zbiorniki wodne, największe z nich to Zbiornik 
Rybnicki (o powierzchni 4,5 km2) oraz Polder Buków (suchy zbiornik o powierzchni 
8,03 km2). Na analizowanym obszarze znajduje się 121 zbiorników wodnych 
o powierzchni mniejszej niż 1 km2. Łączna powierzchnia zbiorników w zlewni wynosi 16 
km2. 
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Rysunek 3. Sieć hydrograficzna zlewni Górnej Odry (źródło: opracowanie własne na 
podstawie MPHP 2010) 

 
 
2.3.2. Podział na jednolite i scalone części wód, kategorie wód oraz 

identyfikacja zmian morfologicznych 
 
Zgodnie z przyjętym podziałem na części wód, w zlewni Górnej Odry znajduje się 

59 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych, zagregowanych do 9 scalonych 
części wód powierzchniowych. Scalone oraz jednolite części wód zostały zestawione 
w Tabeli 1 oraz zobrazowane na rysunkach poniżej.  
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Rysunek 4. Podział zlewni Górnej Odry na scalone części wód powierzchniowych 
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Rysunek 5. Podział zlewni Górnej Odry na jednolite części wód powierzchniowych 
 
JCWP zlewni Górnej Odry podzielono na kategorie wód według następującego podziału:  

• 38 ma charakter naturalny (co stanowi 64% wszystkich JCWP rzecznych),  
• 21 silnie zmienionych części wód (co stanowi 36% wszystkich JCWP rzecznych), 

W zlewni brak jest sztucznych części wód (Rysunek 6). 

Łączna powierzchnia zlewni silnie zmienionych części wód wynosi 1293,2 km2, co 
stanowi 47,8% powierzchni zlewni Górnej Odry. Dla JCWP, które zostały 
zakwalifikowane jako silnie zmienione, zidentyfikowano zmiany morfologiczne, które 
zostały przedstawione w Tabeli 1.  
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Rysunek 6. Podział zlewni Górnej Odry na naturalne i silnie zmienione części wód 
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Tabela 1. Zestawienie scalonych i jednolitych części wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry wraz z identyfikacją zmian 
morfologicznych. 

Nazwa SCWP 
Kod 

SCWP Nazwa JCWP Kod JCWP 
Status 

części wód Identyfikacja zmian morfologicznych 

Odra od granicy państwa 
do wypływu ze zb. 

Racibórz Górny - Buków 

GO0101 Odra od granicy państwa w 
Chałupkach do Olzy RW6000191139 naturalna - 

GO0101 Bełk RW60001611389 naturalna - 

GO0101 Odra od Olzy do wypływu z 
polderu Buków RW6000011513 silnie 

zmieniona 
Regulacje odcinka Odry na "Meandrach granicznych" 
nie pogarszają warunków dla organizmów wodnych 

Olza górna od źródeł do 
granicy GO0102 Olza górna od źródeł do granicy RW600012114139 silnie 

zmieniona 

Utrudnienia w migracji. Działania restytucyjne na tym 
obszarze wymagają znacznych nakładów 
finansowych. Na tym obszarze usytułowane są ważne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe. 

Olza od granicy do ujścia 
wraz z dopływami 

GO0103 Bobrówka RW60001211449 naturalna - 

GO0103 Olza od Ropiczanki do granicy RW60001411453 silnie 
zmieniona 

Utrudnienia migracji organizmów w głównej rzece. 
Działania restytucyjne na tym obszarze wymagać 
będą poniesienia znacznych środków inwestycyjnych 
o ograniczonej możliwości uzyskania pozytywnych 
efektów. 

GO0103 Olza od granicy do Piotrówki RW6000011459 silnie 
zmieniona 

Utrudnienia migracji organizmów w głównej rzece. 
Działania restytucyjne na tym obszarze wymagać 
będą poniesienia znacznych środków inwestycyjnych 
o ograniczonej możliwości uzyskania pozytywnych 
efektów. 

GO0103 Szotkówka bez Lesznicy RW6000611489 naturalna - 

GO0103 Olza - odcinek graniczny od 
Piotrówki do ujścia RW6000911499 silnie 

zmieniona 

Utrudnienia migracji organizmów w głównej rzece. 
Działania restytucyjne na tym obszarze wymagać 
będą poniesienia znacznych środków inwestycyjnych 
o ograniczonej możliwości uzyskania pozytywnych 
efektów. 

GO0103 Puńcówka RW600012114369 naturalna - 

GO0103 Lesznica z Jedłownickim RW60006114889 naturalna - 
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Nazwa SCWP Kod 
SCWP 

Nazwa JCWP Kod JCWP Status 
części wód 

Identyfikacja zmian morfologicznych 

GO0103 Pietrówka z dopływami RW600061146999 silnie 
zmieniona 

Utrudnienia migracyjne organizmów w Piotrówce. 
Działania restytucyjne na tym obszarze wymagać 
będą poniesienia znacznych środków inwestycyjnych 
o ograniczonej możliwości uzyskania pozytywnych 
efektów. 

Ruda do zb. Rybnik wraz 
ze zbiornikiem 

GO0104 Potok z Przegędzy RW60006115634 naturalna - 

GO0104 Potok z Kamienia RW60006115636 naturalna - 

GO0104 
Ruda do zb.Rybnik bez 
Potoków: z Przegędzy i 

Kamienia 
RW60006115651 naturalna - 

GO0104 Ruda w obrębie zbiornika 
Rybnik RW600001156539 silnie 

zmieniona 

Pobory wody, zaburzenia reżimu hydrologicznego, 
zbiornik zaporowy, niekorzystny skład ichtiofauny 
(przegrzana woda). Podjęcie działań restytucyjnych 
wymagać będzie poniesienia znacznych nakładów 
inwestycyjnych. Obszar silnie zurbanizowany z 
aktywną działalnością przemysłu, w tym elektrownia 
ze zbiornikiem wodnym. 

GO0104 Gzel RW6000611565349 naturalna - 

GO0104 Dopływ spod Ochojca RW6000611565369 naturalna - 

Ruda od zb. Rybnik do 
ujścia wraz z Potokiem 

Ciechowickim 

GO0105 Ruda od zbiornika Rybnik do 
ujścia RW60001911569 silnie 

zmieniona 

Pobory wody, zaburzenia reżimu hydrologicznego. 
Podjęcie działań restytucyjnych wymagać będzie 
poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. 
Obszar silnie zurbanizowany z aktywną działalnością 
przemysłu. 

GO0105 Czerwona Woda RW600017115529 naturalna - 

GO0105 Wierzbnik RW600016115669 naturalna - 
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Nazwa SCWP Kod 
SCWP 

Nazwa JCWP Kod JCWP Status 
części wód 

Identyfikacja zmian morfologicznych 

GO0105 Sumina do Dopływu w Suminie RW60006115683 silnie 
zmieniona 

Pobory wody, zaburzenia reżimu hydrologicznego. 
Podjęcie działań restytucyjnych wymagać będzie 
poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. 
Obszar silnie zurbanizowany z aktywną działalnością 
przemysłu. 

GO0105 Dopływ w Suminie RW60006115684 naturalna - 

GO0105 Sumina od Dopływu w Suminie 
do ujścia RW600061156899 naturalna - 

Bierawka z dopływami 

GO0106 Łękawa RW60001611586 naturalna - 

GO0106 Dopływ z Podlesia RW60006115814 naturalna - 

GO0106 

Bierawka do Knurówki 
włącznie (bez Dopływu z 

Podlesia i Potoku 
Szczygłowickiego) 

RW60006115838 silnie 
zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece. 
Podjęcie działań restytucyjnych wymagać będzie 
poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. 
Obszar silnie zurbanizowany z aktywną działalnością 
przemysłu powodującego negatywne oddziaływanie 
na środowisko wodne. 

GO0106 Śliwnica RW60006115849 silnie 
zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece. 
Podjęcie działań restytucyjnych wymagać będzie 
poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. 
Obszar silnie zurbanizowany z aktywną działalnością 
przemysłu powodującego negatywne oddziaływanie 
na środowisko wodne. 

GO0106 Sierakowicki Potok RW600016115876 naturalna - 

GO0106 Przykopa RW600017115889 naturalna - 

GO0106 Bierawka od Knurówki do 
ujścia RW600019115899 silnie 

zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece. 
Podjęcie działań restytucyjnych wymagać będzie 
poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. 
Obszar silnie zurbanizowany z aktywną działalnością 
przemysłu powodującego negatywne oddziaływanie 
na środowisko wodne. 
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Nazwa SCWP Kod 
SCWP 

Nazwa JCWP Kod JCWP Status 
części wód 

Identyfikacja zmian morfologicznych 

GO0106 Potok Szczygłowicki RW600061158329 silnie 
zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece. 
Podjęcie działań restytucyjnych wymagać będzie 
poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. 
Obszar silnie zurbanizowany z aktywną działalnością 
przemysłu powodującego negatywne oddziaływanie 
na środowisko wodne. 

GO0106 Dopływ z lasu RW6000171158922 naturalna - 

GO0106 Łęknica RW6000171158929 naturalna - 

Opawa z dopływami 

GO0107 Opawica do Dopływu z Burkviz RW6000511223 silnie 
zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece. 
Działania restytucyjne trudne do wykonania ze 
względu na ważność rozwoju gospodarki wodnej dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. 

GO0107 Opawica od Dopływu z Burkviz 
do ujścia RW6000811229 silnie 

zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece. 
Działania restytucyjne trudne do wykonania ze 
względu na ważność rozwoju gospodarki wodnej dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. 

GO0107 Opawa od Opawicy do 
Morawicy RW60001911279 silnie 

zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece. 
Działania restytucyjne trudne do wykonania ze 
względu na ważność rozwoju gospodarki wodnej dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. 

GO0107 Radynka RW60005112289 naturalna - 

GO0107 Ostra RW600016112729 naturalna - 

Psina z dopływami 

GO0109 Psina do Suchej Psiny włącznie RW60001611524 naturalna - 

GO0109 Dopływ z Krowiarek RW600016115252 naturalna - 

GO0109 Łopień RW600016115254 naturalna - 
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Nazwa SCWP Kod 
SCWP 

Nazwa JCWP Kod JCWP Status 
części wód 

Identyfikacja zmian morfologicznych 

GO0109 Troja od Morawy do ujścia RW600019115269 naturalna - 

GO0109 Krzanówka RW600016115289 naturalna - 

GO0109 Psina od Suchej Psiny do ujścia RW600019115299 naturalna - 

GO0109 Troja do Morawy włącznie RW6000161152669 silnie 
zmieniona 

Zaburzenia reżimu hydrologicznego z uwagi na 
lokalizację zbiornika zaporowego o istotnym 
znaczeniu przeciwpowodziowym, utrudnienia w 
migracji organizmów wodnych. 

GO0109 Rozumicki Potok RW6000161152689 naturalna - 

GO0109 Grabia RW6000161152929 naturalna - 

GO0109 Przykopa RW6000161152949 naturalna - 

Odra od wypływu ze zb. 
Racibórz Górny - Buków 

do Kanału Gliwickiego 

GO0110 Rów K2 RW60001611534 naturalna - 

GO0110 Łęgoń RW60002311549 naturalna - 

GO0110 Pogonica RW60002311574 naturalna - 

GO0110 Łęgoń I RW600023115169 naturalna - 

GO0110 Plęśnica RW600023115322 naturalna - 

GO0110 Dzielniczka RW600016115929 silnie 
zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece, 
regulacje. Działania restytucyjne na tym obszarze 
wymagać będą znacznych nakładów, efekty tych 
działań nie będą proporcjonalne do nakładów. Należy 
położyć nacisk na utrzymanie stanu istniejącego 
poprzez systematyczną realizację programów robót 
konserwacji i remontów. 
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Nazwa SCWP Kod 
SCWP 

Nazwa JCWP Kod JCWP Status 
części wód 

Identyfikacja zmian morfologicznych 

GO0110 Cisek RW600016115949 silnie 
zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece, 
regulacje. Działania restytucyjne na tym obszarze 
wymagać będą znacznych nakładów, efekty tych 
działań nie będą proporcjonalne do nakładów. Należy 
położyć nacisk na utrzymanie stanu istniejącego 
poprzez systematyczną realizację programów robót 
konserwacji i remontów. 

GO0110 Dopływ z Brzeżec RW600023115972 naturalna - 

GO0110 Odra od wypływu ze zb. Polder 
Buków do Kanału Gliwickiego RW600019117159 silnie 

zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece, 
regulacje. Działania restytucyjne na tym obszarze 
wymagać będą znacznych nakładów, efekty tych 
działań nie będą proporcjonalne do nakładów. Należy 
położyć nacisk na utrzymanie stanu istniejącego 
poprzez systematyczną realizację programów robót 
konserwacji i remontów. 

GO0110 Olszówka RW6000161171429 silnie 
zmieniona 

Utrudnienia w migracji organizmów w głównej rzece, 
regulacje. Działania restytucyjne na tym obszarze 
wymagać będą znacznych nakładów, efekty tych 
działań nie będą proporcjonalne do nakładów. Należy 
położyć nacisk na utrzymanie stanu istniejącego 
poprzez systematyczną realizację programów robót 
konserwacji i remontów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Program wodno-środowiskowy kraju, Warszawa 2010 r.; Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, Etap I Region wodny Górnej Odry, Kraków 2010 r. 
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2.3.3. Charakterystyka hydrologiczna 
 

Na potrzeby wykonania bilansu wodno-gospodarczego w zlewni Górnej Odry 
przeprowadzono obliczenia hydrologiczne w 14 przekrojach wodowskazowych: 
Chałupki, Krzyżanowice i Racibórz-Miedonia na Odrze, Istebna i Cieszyn na Olzie, 
Zebrzydowice na Piotrówce, Gołkowice na Szotkówce, Bojanów na Psinie, Rybnik na 
Nacynie, Ruda Kozielska na Rudzie, Nędza na Suminie, Tworóg Mały i Grabówka na 
Bierawce oraz Branice na Opawie – rysunek 7.  

 

Rysunek 7. Lokalizacja przekrojów wodowskazowych uwzględnionych w analizie 

Dane hydrologiczne udostępnione przez Zamawiającego obejmowały przepływy 
dobowe z lat 1981-2011. W przypadku przekroju Branice, Nędza, Rybnik i Grabówka 
dane były niekompletne więc zastosowano procedury ich uzupełnienia. Ponieważ 
przepływy dobowe nie tworzą klasycznej próby losowej [Ozga-Zielińska i Brzeziński 
1997], zastosowanie statystycznych metod wydłużania ciągu i jego weryfikacji nie są 
zasadne. W związku z tym zdecydowano się uzupełniać brakujące dane w oparciu 
o obliczone przepływy charakterystyczne i średnie dekadowe. W przypadku przekroju 
Branice, brakujące dane co do przepływów średnich rocznych i średnich dekadowych 
uzupełniono z opracowanego równania regresji pomiędzy wspomnianym 
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wodowskazem, a przekrojem Bojanów na Psinie. Uznano, że reżim hydrologiczny rzeki 
Psiny jest zbliżony do występującego na rzece Opawa co dla przykładowego roku 1999 
przedstawia rysunek 8. Porównano na niej przebieg wartości względnych jako stosunku 
przepływów dobowych do SSQ w obu przekrojach. Różnice w wartościach Qd/SSQ  
w poszczególnych przekrojach wynikają z różnic w wielkość zlewni ale przebieg 
hydrogramów jest zbliżony.  

 

Rysunek 8. Względne wartości przepływów w przekroju Bojanów i Branice w 1999 roku 

Na rysunku 9 przedstawiono równanie regresji pomiędzy przepływami średnimi 
dekadowymi w przekroju Bojanów i Branice.  Uzyskany współczynnik korelacji r = 0,71, 
świadczy o dobrej zależności między zmiennymi. W oparciu o równanie podane na 
rysunku 9 uzupełniono ciągi przepływów średnich dekadowych.   

 

Rysunek 9. Zależność między przepływami średnimi dekadowymi w przekroju Bojanów 
i Branice z okresu 1981-1999 
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Przepływy NQ w przekroju Branice zostały określone metodą ekstrapolacji z przekroju 
Bojanów, gdyż nie udało się uzyskać zależności regresyjnej jak w poprzednim 
przypadku. 

W przekroju Nędza w celu rekonstrukcji brakujących przepływów zastosowano metodę 
analizy szeregów czasowych polegającą na zastosowaniu wyrównania wykładniczego. 
Przykładowo, na rysunku 10 rezultat wyrównania ciągu dla przepływów NQ ze stycznia. 
Podobną metodę zastosowano w przypadku przekroju Rybnik na Nacynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 10. Przebieg przepływów NQ obserwowanych i obliczonych za pomocą metody 
wykładniczej 

Natomiast w przypadku przekroju Grabówka na Bierawce, brakujące dane uzupełniono 
ekstrapolując przepływy z przekroju Tworóg Mały.  
 Kolejnym etapem analizy była weryfikacja danych hydrologicznych pod kątem 
jednorodności statystycznej. W tym celu zastosowano test Kruskala-Wallisa. Analizę 
przeprowadzono tylko dla przepływów SQ, gdyż one, w przeciwieństwie do przepływów 
dobowych, tworzą próbę losową. Wyniki obliczeń przedstawia tabela 2. Jak wynika 
z przeprowadzonej analizy w przekroju Chałupki, Cieszyn, Zebrzydowice, Krzyżanowice 
i Racibórz-Miedonia przepływy są niejednorodne statystycznie. Przyczyną braku 
jednorodności danych jest występowanie wyraźnych trendów rosnących w przepływach 
SQ w wymienionych przekrojach. Jest to rezultat występowania w większej częstości lat 
średnich i mokrych w ostatnich latach analizowanego wielolecia, a zwłaszcza 
występowaniem bardzo mokrego roku 2010, w którym przepływy SQ wyraźnie 
odstawały od obliczonych dla pozostałych lat. Natomiast zrzut wody z systemu „Olza” 
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nie ma wpływu na niejednorodność przepływów SQ bowiem zakładając średni zrzut na 
poziomie 32 000 m3/d, udział w przepływie SSQ w przekroju Chałupki na Odrze wynosi 
niespełna 0,9%, a w przypadku przepływu NNQ 7,1%. W pozostałych przekrojach nie 
obserwowano wyraźnego trendu zmian przepływów SQ. W celu wyeliminowania 
niejednorodności danych najprostszym rozwiązaniem byłoby skrócenie wielolecia do 
takiego okresu, w którym występuje jednorodność danych. Takie podejście wiązałoby 
się jednak ze stratą znacznej ilości danych hydrologicznych. W związku z tym 
zdecydowano się pozostawić w analizie pełne ciągi danych także w tych przekrojach, 
w których wykazano ich niejednorodność. Niejednorodność ta wywołana była 
czynnikami naturalnymi, a pozostawienie pełnego wielolecia pozwoli na uwzględnienie 
wszystkich lat charakterystycznych (mokrych, średnich i suchych) oraz 
przeprowadzenia obliczeń bilansowych w różnych sytuacjach zasilania wód 
powierzchniowych. W związku z tym uzyskane wielkości zasobów dyspozycyjnych 
wody będą bardziej rzeczywiste.    

Tabela 2. Wyniki testu Kruskala-Wallisa na jednorodność ciągu danych przepływów SQ 

Przekrój/rzeka 
wartość 

testu 
Chi2 

prawdopodobieństwo 
testowe p* 

Chałupki/Odra 5,08 0,02 
Istebna/Olza 3,025 0,075 

Cieszyn/Olza 4,73 0,03 

Zebrzydowice/Piotrówka 9,264 0,0023 

Gołkowice/Szotkówka 3,16 0,075 
Krzyżanowice/Odra 7,22 0,0072 
Bojanów/Psina 0,976 0,323 
Racibórz-Miedonia/Odra 5,62 0,018 
Rybnik/Nacyna 0,062 0,937 
Ruda Kozielska/Ruda 0,625 0,429 

Nędza/Sumina 1,81 0,179 

Tworóg Mały/Bierawka 3,6 0,058 

Grabówka/Bierawka 0,4 0,527 
Branice/Opawa 3,6 0,058 

*-przy p ≥0,05 dane są jednorodne statystycznie 

W tabeli 3 zestawiono wartości przepływów SSQ, SNQ i NNQ oraz współczynników 
zmienności dla przepływów średnich dla analizowanych przekroi wodowskazowych. 
W rozpatrywanej zlewni, wartości przepływów charakterystycznych wzrastają zgodnie 
z przyrostem powierzchni zlewni, a więc i obszarem zasilania. Wielkość średniego 
odpływu z wielolecia waha się od 2,83 dm3/s·km2 w przekroju Bojanów na Psinie do 
23,01 dm3/s·km2 w przekroju Istebna na Olzie. Na Odrze wielkość średniego odpływu 
jednostkowego z wielolecia waha się od 8,88 dm3/s·km2 w Chałupkach do 9,50 
dm3/s·km2 w Krzyżanowicach i Raciborzu-Miedonii. Za wyjątkiem przekroju 
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w Bojanowie, w pozostałych przepadkach średni z wielolecia odpływ jednostkowy 
przekracza wartość 5,20 dm3/s·km2 przeciętną dla obszaru Polski.  

Tabela 3. Wartości przepływów charakterystycznych i współczynników zmienności  
z wielolecia 1981-2011 w analizowanych przekrojach 

Przekrój/rzeka SSQ NNQ SNQ CV 
Chałupki/Odra 41,45 5,22 10,17 0,316 
Istebna/Olza 0,80 0,05 0,10 0,298 

Cieszyn/Olza 8,60 0,34 1,10 0,223 

Zebrzydowice/Piotrówka 1,10 0,08 0,21 0,328 

Gołkowice/Szotkówka 1,24 0,35 0,66 0,273 
Krzyżanowice/Odra 55,80 8,44 14,77 0,297 
Bojanów/Psina 1,47 0,25 0,70 0,365 
Racibórz-Miedonia/Odra 63,87 9,35 17,28 0,281 
Rybnik/Nacyna 0,79 0,29 0,44 0,165 

Ruda Kozielska/Ruda 2,76 0,48 1,03 0,273 

Nędza/Sumina 0,52 0,06 0,19 0,447 

Tworóg Mały/Bierawka 1,83 0,49 0,75 0,282 

Grabówka/Bierawka 2,72 0,68 1,14 0,283 
Branice/Opawa 5,44 0,22 1,13 0,307 

 

Przepływy średnie roczne wykazują bardzo małą zmienność we wszystkich 
analizowanych przekrojach. Świadczy to o tym, że w zlewni Górnej Odry występuje 
znaczna zdolność retencyjna. Najmniejsza zmienność, a co za tym idzie, najbardziej 
wyrównane przepływy średnie roczne występują na cieku Nacyna, co jest o tyle dziwne, 
że ciek ten przepływa przez teren o silnej urbanizacji. Powodem tego może być jednak 
wpływ zmian w sposobie zasilania cieku w wyniku eksploatacji górniczej. Potrzeba 
odwodnienia kopalń doprowadziła do zmniejszenia zasilania cieków wodą gruntową co 
wpłynęło na większe wyrównanie przepływów. Poniekąd świadczy o tym występujący 
malejący trend przepływów SQ w przekroju Rybnik – rysunek 11, mimo występujących 
pod koniec analizowanego wielolecia dużych opadów deszczu prowadzących do 
zwiększenia przepływów. Największą zmienność wykazuje Sumina w przekroju Nędza. 
Przypuszczalnie wynika to z faktu, iż ciek ten do wspomnianego przekroju przepływa 
przez urozmaicony pod względem rzeźby teren. Liczna zabudowa o charakterze 
zwartym dodatkowo sprzyja zmniejszeniu retencji, przez co zwiększa się zmienność 
przepływów. Wraz ze wzrostem powierzchni dorzecza, a więc i zmniejszaniem się 
bezwładności, zmniejsza się zmienność przepływów wzdłuż Odry. Na rysunku 11 
przedstawiono przebieg przepływów SQ w analizowanych przekrojach w okresie 1981 -
2011. Jak wcześniej wspomniano w przekrojach, w których stwierdzono 
niejednorodność danych występuje wyraźny trend rosnący wartości SQ. Jest to głównie 
podyktowane większymi wartościami przepływów od 1997 roku, a więc w sytuacji dość 
często występujących lat mokrych.  
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Rysunek 11. Przebieg przepływów SQ w analizowanych przekrojach w okresie 1981-
2011 

W większości przekroi daje się zauważyć dwa okresy podwyższonych przepływów: 
pierwszy w latach 1997-2001 i drugi obejmujący rok 2010. W drugiej połowie lat 80-
tych i na początku 90-tych obserwuje się zmniejszone zasilanie zlewni z opadów co 
przejawia się niższymi wartościami przepływów SQ. Można zauważyć także, że Olza od 
przekroju w Cieszynie charakteryzuje się podobnym reżimem przepływów jak Odra, 
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o czym świadczy zbliżony przebieg przepływów SQ. Na reżim hydrologiczny Odry 
w odniesieniu do przepływów SQ nie ma wpływu polder Buków. Zadaniem polderów 
jest jedynie retencjonowanie przepływów chwilowych i opóźnienia przebiegu fali 
powodziowej, nie odgrywa on istotnej roli w przypadku przepływów średnich czy 
niskich. Na rysunku 12 przedstawiono przebieg przepływów NQ w poszczególnych 
przekrojach w analizowanym okresie. W przypadku przepływów niskich na dużych 
ciekach sytuacja wygląda podobnie jak przy SQ, z tym, że brak jest wyraźnego trendu 
wzrostowego. Wynika to z tego, że pojawia sie dodatkowo jeden okres od 1985 do 1991 
roku z podwyższonymi przepływami NQ. Najniższe przepływy NQ występowały 
na początku lat 80-tych, w okresie 1992-1994 i 2002-2007. W ciekach o mniejszej 
powierzchni zlewni przebieg przepływów NQ był bardziej wyrównany. W tabelach 4 i 5 
przedstawiono wartości przepływów miesięcznych NNQ i SNQ z wielolecia 1981-2011 
w omawianych przekrojach. Wyraźnie daje się zauważyć pewna prawidłowość, że na 
ciekach głównych o znacznych powierzchniach zlewni największe z przepływów NNQ 
i SNQ występują na przełomie półroczy zimowego i letniego (marzec-maj). 
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Rysunek 12. Przebieg przepływów NQ w analizowanych przekrojach w okresie 1981-
2011 

Przedstawieniem danych zawartych w tabelach 3 i 4 jest rysunek 13, gdzie 
przedstawiono przebieg współczynnika przepływów niskich w poszczególnych 
miesiącach w analizowanych przekrojach. Współczynnik ten obliczono dla wielolecia 
1981-2011 jako stosunek NNQ miesięcznego do SNQ miesięcznego. Gdy przyjmuje on 
wartość 1, to przepływ NNQ w danym miesiącu wielolecia jest równy przepływowi SNQ 
z tego miesiąca. W przypadku przekroi na Odrze i Olzie widoczna jest wyraźna 
prawidłowość polegająca na tym, iż najwyższe jego wartości występują w miesiącach 
luty-maj. Wtedy wartości współczynnika k są większe niż 1, a maksimum osiągane jest 
na rzece Odrze w kwietniu (przepływ NNQ jest wyższy od SNQ o około 1,5 razy), a na 
Olzie w marcu i kwietniu (przepływ NNQ jest wyższy od SNQ o 1,2 do 1,4 raza). 
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Związane jest to ze zwiększonym zasilaniem cieku w trakcie topnienia pokrywy śnieżnej 
oraz wzrostem temperatury powietrza co prowadzi do odmarzania gruntu 
i zwiększonego zasilania rzeki wodami podziemnymi. W przekroju Branice na Opawie 
mamy do czynienia z podobną tendencją z tym, że przepływy miesięczne NNQ są 
znacznie niższe od SNQ. W miesiącach letnich oraz na początku roku hydrologicznego, 
wartości współczynnika k są znacznie mniejsze od 1, co świadczy o występowaniu 
w tych miesiącach okresów niżówkowych. W przypadku pozostałych przekroi jedynie 
na rzece Bierawka – wodowskaz Grabówka występuje podobna tendencja jak 
w omawianych powyżej przypadkach. Natomiast dla pozostałych rzek, przebieg zmian 
współczynnika k w poszczególnych miesiącach jest odmienny – wykazuje on tendencje 
malejącą licząc od listopada do września roku następnego. W przekroju Tworóg Mały 
na Bierawce najwyższe wartości współczynnika k występują na początku roku 
hydrologicznego i trwają aż do maja, po czym przepływy NNQ ulegają wyraźnemu 
obniżeniu w stosunku do SNQ miesięcznego.  
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Tabela 4. Wartości przepływów NNQ w poszczególnych miesiącach wielolecia w omawianych przekrojach  

Przekrój/rzeka 
NNQ miesięczne 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Chałupki/Odra 7,96 7,74 8,18 9,21 13,20 15,00 10,20 8,05 6,89 5,22 6,37 8,05 
Istebna/Olza 0,07 0,06 0,07 0,07 0,10 0,12 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,06 

Cieszyn/Olza 0,80 0,96 1,17 1,27 1,56 1,20 1,28 1,07 0,73 0,34 0,63 0,65 

Zebrzydowice/Piotrówka 0,24 0,22 0,22 0,20 0,22 0,19 0,14 0,17 0,09 0,08 0,10 0,18 

Gołkowice/Szotkówka 0,45 0,54 0,53 0,63 0,53 0,53 0,44 0,40 0,35 0,41 0,40 0,44 
Krzyżanowice/Odra 10,80 12,10 14,40 15,80 17,30 21,50 12,50 11,00 10,10 8,60 8,44 10,40 
Bojanów/Psina 0,63 0,76 0,59 0,35 0,53 0,56 0,45 0,40 0,32 0,25 0,30 0,38 
Racibórz-
Miedonia/Odra 11,80 14,70 17,30 18,20 20,40 25,60 16,40 13,60 11,30 9,35 10,10 11,30 
Rybnik/Nacyna 0,35 0,39 0,41 0,39 0,37 0,39 0,32 0,34 0,29 0,32 0,40 0,35 

Ruda Kozielska/Ruda 0,86 0,88 0,74 0,65 0,48 0,85 0,76 0,71 0,74 0,71 0,72 0,88 

Nędza/Sumina 0,14 0,12 0,16 0,10 0,12 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,13 

Tworóg Mały/Bierawka 0,70 0,85 0,87 0,86 0,81 0,85 0,77 0,55 0,56 0,49 0,62 0,57 

Grabówka/Bierawka 1,08 1,11 1,05 1,18 1,22 1,39 1,03 0,96 0,68 0,72 0,72 0,82 
Branice/Opawa 0,86 0,65 0,79 0,79 1,08 0,92 0,67 0,41 0,63 0,50 0,50 0,22 
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Tabela 5. Wartości przepływów SNQ w poszczególnych miesiącach wielolecia w omawianych przekrojach  

Przekrój/rzeka 
SNQ miesięczne 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Chałupki/Odra 16,68 17,05 18,45 22,07 27,73 32,38 20,72 17,02 14,21 12,98 14,00 15,87 
Istebna/Olza 0,22 0,24 0,25 0,27 0,36 0,45 0,26 0,24 0,18 0,17 0,18 0,16 

Cieszyn/Olza 2,30 2,63 2,76 3,29 4,60 4,52 2,65 2,57 2,01 1,69 1,79 1,66 

Zebrzydowice/Piotrówka 0,49 0,48 0,44 0,44 0,50 0,38 0,30 0,28 0,27 0,27 0,33 0,44 

Gołkowice/Szotkówka 0,88 0,91 0,89 0,91 0,93 0,86 0,78 0,76 0,74 0,72 0,75 0,79 
Krzyżanowice/Odra 23,61 23,91 25,98 30,65 38,68 42,44 27,97 23,25 20,56 18,97 20,12 22,55 
Bojanów/Psina 1,10 1,13 1,12 1,12 1,24 1,15 0,96 0,93 0,86 0,86 0,89 0,95 
Racibórz-
Miedonia/Odra 27,70 27,88 31,26 36,06 45,03 49,13 32,49 27,15 23,61 22,61 23,86 26,32 
Rybnik/Nacyna 0,58 0,60 0,59 0,61 0,64 0,60 0,53 0,53 0,55 0,53 0,55 0,58 

Ruda Kozielska/Ruda 1,79 1,81 1,82 1,85 2,00 1,72 1,33 1,37 1,29 1,34 1,34 1,48 

Nędza/Sumina 0,37 0,39 0,37 0,38 0,37 0,33 0,27 0,23 0,22 0,25 0,27 0,30 

Tworóg Mały/Bierawka 1,15 1,23 1,25 1,33 1,41 1,26 1,03 0,96 0,87 0,88 0,94 0,97 

Grabówka/Bierawka 1,76 1,90 1,89 2,02 2,22 1,92 1,55 1,56 1,34 1,31 1,45 1,53 
Branice/Opawa 2,16 2,10 2,21 2,37 2,93 5,40 3,42 2,53 2,13 1,75 1,76 2,09 
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Rysunek 13. Przebieg współczynnika przepływów niskich w poszczególnych miesiącach 
w analizowanych przekrojach. 

Podsuwaniem analizy reżimu hydrologicznego w dorzeczu górnej Odry jest rysunek 14, 
na którym przedstawiono charakter roku hydrologicznego w poszczególnych 
przekrojach. Za Ciepielowskim [1999] przyjęto, że jeżeli przepływ SQ w danym roku 
odpowiada przepływowi średniemu o prawdopodobieństwie poniżej 5% mamy do 
czynienia z rokiem bardzo mokrym, gdy odpowiada przepływowi 
o prawdopodobieństwie od 5 do 25% występuje wtedy rok mokry, od 25 do 75% rok 
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przeciętny, od 75 do 95% rok suchy i powyżej 95% rok bardzo suchy. W celu określenia 
prawdopodobieństwa przepływów średnich, ciąg danych przepływów SQ z danego 
wodowskazu uszeregowano w ciąg rozdzielczy nie rosnący, a następnie każdej wartości 
przyporządkowano prawdopodobieństwo empiryczne. Bardzo mało zasobnym w wodę 
był rok 1984, w którym w 5 przekrojach wystąpiły lata bardzo suche i suche. Podobnie 
lata 1990, 1993 i 2003 można zaliczyć do suchych. Od 2006 roku nie obserwuje się 
dominacji lat suchych w zlewni. W największej liczbie przekroi lata przeciętne 
występowały w okresie 1986-88, w roku 1992, 1999, 2002, 2009 i 2011. Do lat mokrych 
można zaliczyć rok 1982 i 1985. Szczególnie mokry był rok 1997 gdzie miała miejsce 
pamiętna powódź (w 12 przekrojach zanotowano rok mokry i w 1 – Rybnik rok bardzo 
mokry) oraz 2010, gdzie zanotowano rekordową liczbę 11 przekroi, w których wystąpił 
rok bardzo mokry. Generalnie można zaobserwować pewną tendencję, że do połowy lat 
90-tych występowały znaczne deficyty wody związane z bardzo małym zasilaniem 
z opadów, a po tym okresie zwiększa się zasobność w wodę zlewni Górnej Odry, co 
przejawia się w zwiększaniu liczby przekroi, w których obserwowano lata przeciętne, 
mokre i bardzo mokre. Do najbardziej suchego okresu w zlewni Górnej Odry zaliczyć 
można wielolecie 1990-91 i 1993-95 oraz 2003-05, natomiast najbardziej mokre było 
wielolecie 1996-97 i 2000-01.  
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Lata 
Przekrój wodowskazowy Podsumowanie 

Chałupki Istebna Cieszyn Zebrzydowice Gołkowice Krzyżanowice Bojanów 
Racibórz- 
Miedonia 

Rybnik 
Ruda  

Kozielska 
Nędza 

Tworóg  
Mały 

Grabówka Branice 
bardzo 
suche  

suche przeciętne mokre 
bardzo 
mokre 

1981                             0 0 8 6 0 

1982                             0 0 6 7 1 

1983                             0 5 9 0 0 

1984                             5 5 4 0 0 

1985                             0 0 6 7 1 

1986                             0 1 13 0 0 

1987                             0 0 11 3 0 

1988                             0 2 10 2 0 

1989                             0 5 9 0 0 

1990                             4 5 5 0 0 

1991                             0 9 5 0 0 

1992                             0 1 13 0 0 

1993                             2 11 1 0 0 

1994                             1 8 5 0 0 

1995                             2 6 6 0 0 

1996                             0 1 5 8 0 

1997                             0 0 1 12 1 

1998                             0 2 8 4 0 

1999                             0 0 12 2 0 

2000                             0 1 7 6 0 

2001                             0 0 3 11 0 

2002                             0 2 11 1 0 

2003                             3 10 1 0 0 

2004                             1 6 7 0 0 

2005                             0 6 8 0 0 

2006                             0 1 9 4 0 
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Lata 
Przekrój wodowskazowy Podsumowanie 

Chałupki Istebna Cieszyn Zebrzydowice Gołkowice Krzyżanowice Bojanów 
Racibórz- 
Miedonia 

Rybnik 
Ruda  

Kozielska 
Nędza 

Tworóg  
Mały 

Grabówka Branice 
bardzo 
suche  

suche przeciętne mokre 
bardzo 
mokre 

2007                             0 4 9 1 0 

2008                             0 6 7 1 0 

2009                             0 1 10 3 0 

2010                             0 0 0 3 11 

2011                             0 1 11 2 0 

 

Rysunek 14. Charakterystyka wilgotnościowa analizowanego wielolecia 
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2.4. Charakterystyka obszarów chronionych 
 

Obszary prawnie chronione na terenie zlewni Górnej Odry zajmują łącznie 
56677,9 ha, co stanowi 20,9% jej powierzchni. Powierzchnię poszczególnych form 
ochrony przyrody w zlewni, przedstawiono w poniższej tabeli.  
 
Tabela 6. Powierzchnia obszarów chronionych w zlewni Górnej Odry (źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ) 

Rodzaj obszaru Nazwa 
Powierzchnia  

w zlewni, ha 

parki 
krajobrazowe 

Park Krajobrazowy Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 50428,4 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego 3824,0 

rezerwaty 
przyrody 

Rezerwat przyrody „Łężczok”  404,5 
Rezerwat przyrody „Rozumice”  92,0 
Rezerwat przyrody „Kopce” 14,7 
Rezerwat przyrody „Lasek Miejski nad 
Puńcówką” 

7,7 

Rezerwat przyrody „Zadni Gaj” 5,7 
Rezerwat przyrody „Lasek Miejski nad 
Olzą” 

4,1 

Rezerwat przyrody „Góra Gipsowa” 1,7 

specjalne 
obszary 
ochrony siedlisk 

Beskid Śląski  3868,0 
Góry Opawskie  629,7 
Stawy Łężczok  586,1 
Graniczny Meander Odry  156,6 
Las koło Tworkowa  115,1 
Cieszyńskie Źródła Tufowe   109,1 
Rozumicki Las 96,6 

obszary 
specjalnej 
ochrony ptaków 

Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska 914,5 

Dolina Górnej Wisły  66,2 

 

Parki krajobrazowe obejmują obszary chronione ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania 
i popularyzacji tych wartości w  warunkach zrównoważonego rozwoju. Ustanawia się je 
na drodze uchwały sejmiku wojewódzkiego/wojewody, a prowadzenie działalności 
gospodarczej na ich terenie ogranicza się jedynie do zakazu tworzenia nowych 
obiektów.  

Utworzony rozporządzeniem wojewody katowickiego nr 181/93 z 23.11.1993 r. 
(Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15/93, poz. 130) Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 
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Krajobrazowe Rud Wielkich obejmuje swym zasięgiem powierzchnię 50 730 ha. 
Celem utworzenia parku była ochrona walorów przyrodniczo-kulturowych oraz 
ochrona korytarza ekologicznego o znaczeniu europejskim, łączącym dorzecze Wisły 
i Odry. Stworzona przez Cystersów sieć osadnicza i komunikacyjna harmonijnie 
przeplatała się z parkami i alejami, systemami wodnymi i melioracyjnymi oraz stawami 
rybnymi. Park obejmuje kompleks Lasów Rudzkich, które są pozostałością dawnej 
Puszczy Śląskiej. Przeważającym typem lasu są bory. Występują także łęgi olszowe, 
wiązowo-jesionowe i olsy oraz rzadko spotykane grądy, żyzne buczyny sudeckie 
i kwaśne buczyny niżowe. W zbiorowiskach nieleśnych znaczny udział mają zbiorowiska 
wodne i szuwarowe oraz łąki. Występuje tu ponad 100 gatunków roślin rzadkich 
i chronionych wśród, których wyróżniamy m. in. długosza królewskiego, cebulicę 
dwulistną, kotewkę orzech wodny, salwinię pływającą, nadwodnika trójpręcikowego 
i nadwodnika sześciopręcikowego oraz kruszczyka połabskiego. Kompleksy leśne 
otaczające dużą ilość zbiorników wodnych stwarzają odpowiednie warunki dla ptaków 
lęgowych i przelotnych. Awifauna reprezentowana jest przez 154 gatunki ptaków 
lęgowych. Na terenie parku występują również ptaki ujęte w „Polskiej czerwonej księdze 
zwierząt”. Są to: bielik, bąk, bączek, hełmiatka, zielonka i podróżniczek. W parku 
występuje 14 gatunków płazów, z których na uwagę zasługują gatunki tj. traszka 
grzebieniasta, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha paskówka, ropucha zielona 
i rzekotka drzewna. Gady reprezentowane są przez żmiję zygzakowatą, zaskrońca 
zwyczajnego, padalca zwyczajnego oraz jaszczurki - zwinka i żyworódka. Z 50 gatunków 
ssaków, w tym 13 gatunków nietoperzy odnotowanych na terenie parku, szczególnie 
cenne są: bóbr, wydra, popielica, koszatka, borowiaczek, mopek i nocek duży. Ścisłej 
ochronie podlegają chrząszcze: kozioróg dębosz z rodziny kózkowatych oraz pachnica 
dębowa z rodziny żukowatych występujące w obrębie starych, obumierających drzew.  
Na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 
istnieje rezerwat przyrody Łężczok, 51 pomników przyrody ożywionej i 1 pomnik 
przyrody nieożywionej. Projektowany jest również rezerwat przyrody Głębokie Doły. Na 
terenie Parku zlokalizowane są następujące użytki ekologiczne: Meandry rzeki Rudy, 
Kencerz, Starorzecze przy klasztorze w Rudach oraz łąki trzęślicowe w Małej Nędzy, 
które przyczyniają się do zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego został utworzony rozporządzeniem nr 
10/98 wojewody bielskiego z dnia 16.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Biel. nr 9/98, poz. 111). 
Powierzchnia parku wynosi 37 983 ha, z czego w zlewni Górnej Odry znajduje się 3 824 
ha. Park został utworzony w celu zachowania, popularyzacji i upowszechniania wartości 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Śląskiego. Tereny leśne parku 
obejmują dwa pasma górskie: Czantorię i Baranią Górę – na stokach, której biorą swój 
początek potoki Białej i Czarnej Wisełki. Zostały one w znaczącym stopniu 
przekształcone wskutek działalności człowieka. Eksploatacja lasów spowodowała 
prawie całkowity zanik grądów (lasy lipowograbowe) i łęgów (lasy olszowojesionowe 
i jesionowowiązowe) oraz zmniejszenie powierzchni zajmowanych przez dolnoreglowe 
lasy bukowe. Obecnie na siedliskach tych panują bory jodłowo-świerkowe 
oraz świerczyny. Fauna parku reprezentowana jest przez blisko 40 gatunków ssaków, 
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kilkanaście gatunków ryb i minogów, 16 gatunków płazów, 6 gatunków gadów oraz 
liczne gatunki ptaków. Do rzadkich gatunków ptaków zaliczamy m. in. drozda 
obrożnego, siwerniaka, dzięcioła trójpalczastego, orzechówkę, głuszca i jarząbka. Licznie 
reprezentowane są ssaki, w tym duże drapieżniki: wilk, ryś i okresowo niedźwiedź. 
Spośród mniejszych gatunków ssaków na terenie parku występują nietoperze: gacek 
wielkouch, nocek orzęsionowy, nocek duży, nocek wąsaty, podkowiec mały 
oraz owadożerne ryjówki: aksamitna, malutka i górska. Herpetofauna parku 
reprezentowana jest przez jaszczurki – zwinkę i żyworodną, żmiję zygzakowatą, 
zaskrońca, padalca oraz salamandrę plamistą, kumaka górskiego i rzekotkę drzewną. 
Rzadkie gatunki ryb występujące w parku to głowacz pręgopłetwy i głowacz 
białopłetwy. Z kolei zagrożone w skali Europy gatunki owadów to chrząszcz - pachnica 
dębowa oraz motyl - czerwończyk nieparka. 
Najistotniejsze fragmenty parku objęto ochroną w formie rezerwatów przyrody 
tj.: Barania Góra, Czantoria, Dolina Łańskiego Potoku, Jaworzyna, Kuźnie, Stok 
Szyndzielni, Wisła. 

Dla zachowania istotnych siedlisk przyrodniczych oraz ochrony flory i fauny 
w skali całej Europy tworzy się obszary Natura 2000. Wyróżniamy dwa rodzaje ostoi – 
obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk 
(SOO). Podstawą funkcjonowania Natury 2000 są dwie dyrektywy unijne – Dyrektywa 
2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa (zwana dyrektywą ptasią) oraz Dyrektywa 92/43/EWG Rady 
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory (zwana dyrektywą siedliskową). Pierwsza z nich ma na celu ochronę gatunków 
ptaków zagrożonych wyginięciem – Załącznik I oraz regularnie występujących 
gatunków ptaków wędrownych. Przedmiotem ochrony ww. dyrektywy są również 
siedliska chronionych gatunków ptaków. Druga dyrektywa – siedliskowa nakazuje 
państwom członkowskim podjęcie działań ochronnych dla siedlisk wyróżniających się 
specyficznymi czynnikami oraz ochronę roślin i zwierząt (poza ptakami). Efektem 
dostosowania przepisów w zakresie ochrony przyrody we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej jest spotęgowanie korzystnych efektów dla środowiska. 

 W obrębie zlewni Górnej Odry występują dwa obszary specjalnej ochrony 
ptaków (OSO) o łącznej powierzchni 980,7 ha. Są to: 

Obszar Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska został zaklasyfikowany jako OSO 
w 2008 r. Swym zasięgiem obejmuje 914,5 ha doliny Odry na południe od Raciborza. 
Znajduje się tu kompleks kilkunastu stawów rybnych o łącznej powierzchni około 400 
ha, las Tworkowski z drzewostanem łęgowym i grądowym, pola, łąki i pastwiska. 
Występuje tu przynajmniej 21 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 
4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Ostoja jest miejscem gniazdowania bielika i ma 
duże znaczenie dla bączka i migrujących ptaków siewkowatych. 

Obszar Dolina Górnej Wisły zaklasyfikowany jako OSO został w 2004 r. Ostoja 
zajmuje powierzchnię 24 740 ha, przy czym tylko 66,2 ha zlokalizowanych jest 
w granicach zlewni Górnej Odry. Obszar ten pokrywa się ze Zbiornikiem 
Goczałkowickim (zbiornik wody pitnej) i przyległymi stawami, na których powadzona 
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jest intensywna hodowla karpia. Na terenie ostoi występuje co najmniej 29 gatunków 
ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 8 gatunków znajdujących się w Polskiej 
Czerwonej Księdze. Szczególnie cenne gatunki to: bączek, bąk, dzierzba czarnoczelna, 
rybitwa białowąsa, ślepowron, mewa czarnogłowa, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, 
szablodziób, cyranka, czernica, kokoszka, krakwa, krwawodziób, perkoz dwuczuby, 
płaskonos, sieweczka rzeczna, śmieszka i zausznik. W okresie wędrówek występują 
perkoz dwuczuby, czapla biała i płaskonosa. W stawach rybnych występują zagrożone 
wyginięciem rośliny tj.: kotewka orzech wodny oraz grzybieńczyk wodny. 

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) występujące na terenie zlewni 
Górnej Odry zajmują łączną powierzchnię 5 464,6 ha. Wyróżniamy tu następujące 
obszary: 

Ostoja Stawy Łężczok położona jest w dolinie Odry i obejmuje swym zasięgiem 
kompleks ośmiu stawów: Salm Duży, Salm Mały, Babiczak, Tatusiak, Grabowiec, 
Ligotnik, Brzeziniak i Markowiak. Powierzchnia ostoi wynosi 586,1 ha, w tym stawy 
zajmują 247 ha. Stawy zostały założone przez cystersów na przełomie XIV i XV wieku 
w celu hodowli ryb. Obszar w największej części pokryty jest przez grądy Tilio-
Carpinetum. w ostoi występują również płaty łęgów wiązowo-jesionowych Fraxino-
Ulmetum, olsów Circaeo elongatae-Alnetum oraz łęgów wierzbowo-topolowych Salici-
Populetum. Oprócz siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, 
spotkać tutaj można 24 gatunki ptaków z załącznika I do Dyrektywy Ptasiej oraz dwa 
gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze. 

Ostoja Graniczny Meander Odry zajmuje powierzchnię 156,6 ha w dolinie Odry 
na polsko-czeskiej granicy. Na obszarze występują siedliska przyrodnicze wymienione 
w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej tj.: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, ziołorośla górskie 
i ziołorośla nadrzeczne, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-
jesionowe. Ponadto, spotkać tutaj można dwa gatunki bezkręgowców z załącznika II 
Dyrektywy Siedliskowej, w tym priorytetowy gatunek chrząszcza - pachnica dębowa. 

Las koło Tworkowa znajduje się na południu Polski. Jest to obszar o 
powierzchni 115,1 ha położony w pobliżu wsi Ligota Tworkowska. Na terenie tym 
występują siedliska ważne z europejskiego punktu widzenia tj.: starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Las koło Tworkowa jest również miejscem 
występowania 6 gatunków ptaków wymagających ochrony gatunkowej  m.in. derkacza, 
dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła średniego. Na terenie ostoi występuje również  
kruszczyk siny i kruszczyk połabski wskazany w Polskiej Czerwonej Księdze. 

Ostoja Beskid Śląski utworzona została dla zachowania bioróżnorodności terenu 
położonego w masywie Beskidu Śląskiego. Powierzchnia ostoi wynosi 26 405 ha, z czego 
w zlewni Górnej Odry znajduje się 3 868 ha. Występuje tutaj 17 typów siedlisk 
z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Najcenniejsze obszary to fragmenty lasów 
jodłowo-bukowo-świerkowego o charakterze naturalnym porastające północno-
zachodnie stoki Baraniej Góry. Występuje tutaj także 21 gatunków z załącznika II 
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Dyrektywy Siedliskowej, wśród których wyróżniamy m. in. tojada morawskiego (jedno 
z 4 stanowisk w Polsce) oraz tocję karpacką (jedno z 4 regionów występowania). 

Ostoja Góry Opawskie pokrywa powierzchnię 5 583 ha, w tym w granicach 
zlewni Górnej Odry znajduje się 629,7 ha. Ostoja została utworzona w celu zachowania 
bioróżnorodności oraz ochrony, w szczególności kwaśnych dąbrów, buczyn i grądów. 
Na obszarze tym występuje 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, 
przy czym obszar w największej części pokryty jest przez kwaśne dąbrowy oraz żyzne 
buczyny. Występują tu również ekstensywnie użytkowane łąki, pola uprawne 
oraz alkaliczne torfowiska niskie i roślinność szczelin skalnych. W ostoi występują 
również 2 gatunki ssaków wymienione w Załączniku II Dyrektywy - nocek duży 
i podkowiec mały. Stwierdzono także występowanie kumaka górskiego, modraszki 
teleusa, modraszki nausitous i widłozęba zielonego. 

Rozumicki Las o powierzchni 96,9 ha, w całości położony w zlewni Górnej Odry, 
zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Płaskowyżu Głubczyckiego na 
granicy z Czechami, w bezpośredniej bliskości Bramy Morawskiej. Las pokrywa 
fragment wysoczyzny polodowcowej ze stropowo zalegającymi glinami lessopodobnymi 
i zwałowymi. Obszar ten charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem rzeźby terenu 
oraz roślinnością o znaczeniu ponadregionalnym. Zlokalizowane są tu zbiorowiska 
grądu subkontynentalnego, łęgu podgórskiego jesionowego oraz dębniaka 
trzęślicowego. Występuje tu ok. 20 gatunków zwierząt zagrożonych lub podlegających 
ochronie.  

Cieszyńskie Źródła Tufowe są obecnie jedynym wykształconym na taką skalę 
i najlepiej zachowanych obszarem występowania czynnych tufów wapiennych. 
Obszarom tym towarzyszą zbiorowiska mchów brunatnych ze związku Cratoneurion 
commuta. Ostoja pokrywa 267 ha okolic Pogórza Cieszyńskiego, przy czym tylko 
109,1ha znajduje się w zlewni Górnej Odry. Występują tutaj  siedliska z załącznika I 
Dyrektywy Siedliskowej tj. starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, niżowe i 
górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, kwaśne buczyny, żyzne buczyny, grąd 
środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz siedliska priorytetowe źródliska wapienne 
ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati i łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 
i jesionowe. Ponadto, na tym obszarze występują ważne z europejskiego punktu 
widzenia zwierzęta, m. in.: kumak nizinny, traszka grzebieniasta i bocian czarny. 
Cieszyńskie Źródła Tufowe są również ostoją dla 22 rzadkich gatunków roślin, z czego 
15 z nich znajduje się pod ochroną. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, rezerwat przyrody obejmuje obszary 
zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska 
przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i  siedliska grzybów oraz twory 
i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.  

Rezerwat przyrody „Łężczok” został utworzony w 1957 r. w celu ochrony 
wielogatunkowego lasu łęgowego i pocysterskich stawów rybnych. Powierzchnia 
rezerwatu wynosi blisko 405 ha, w tym ok. 245 ha stanowią stawy. Do zespołów leśnych 
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występujących na terenie rezerwatu zaliczamy: grąd subkontynentalny, łęg jesionowo-
wiązowy, olszowy łęg przypotokowy, ols porzeczkowy i kwaśna dąbrowa. Na terenie 
rezerwatu znajduje się okazały dąb szypułkowy o obwodzie 631 cm oraz rozłożystej 
koronie, który został uznany za pomnik przyrody. Flora rezerwatu reprezentowana jest 
przez 530 gatunków roślin naczyniowych, z czego 22 gatunki objęte są ochroną. Rośliny 
objęte ochroną to: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, kotewka orzech wodny, 
śnieżyczka przebiśnieg i kruszczyk rdzawo - czerwony. Z kolei do chronionych 
gatunków grzybów zaliczamy: podgrzybka pasożytniczego, flagowca olbrzymiego, 
żagwicę listkowatą oraz sromotnika bezwstydnego.  Rezerwat odznacza się niezwykłym 
bogactwem ptaków. Występuje tu około 115 gatunków lęgowych i 75 gatunków 
wykorzystujących ten teren do zdobywania pokarmu lub odpoczynku podczas 
wędrówek. Dość licznie występujące stawy są doskonałym miejscem do bytowania 
i rozrodu wielu gatunków ptaków wodnych tj.: perkozy, bąki, kormorany, gągawy 
i kaczki. Oprócz ptaków wodno-błotnych gnieżdżą się tutaj: myszołów zwyczajny, 
jastrząb gołębiarz, pustułka, krogulec, błotniak stawowy, trzmielojad, kania czarna, 
bielik, orlik krzykliwy i rybołów oraz bocian czarny, czapla siwa, łabędź niemy i mewa 
śmieszka. Herpetofauna rezerwatu podlegającą ochronie reprezentowana jest przez 
rzekotkę drzewną, ropuchę, grzebiuszkę ziemną, kumaka nizinnego, traszki i jaszczurkę 
zwinkę. 

Rezerwat przyrody „Rozumice” o powierzchni 92 ha, został utworzony w 2000 r. 
w celu zachowania zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych, z udziałem chronionych 
i rzadkich gatunków roślin. Występują tu zespoły leśne tj.: łęgi jesionowe, łęgi 
jesionowo–wiązowe, grądy subkontynentalne, lasy mieszane i lasy dębowo-brzozowe. 
Drzewostan składa się z lipy drobnolistnej, dębu szypułkowego, jesionu wyniosłego, 
brzozy brodawkowatej, dębu bezszypułkowego i grabu zwyczajnego. W rezerwacie 
występuje 211 gatunków roślin naczyniowych, przy czym do gatunków podlegającej 
ścisłej ochronie zaliczamy m. in.: cieszyniankę wiosenną, lilię złotogłów, kruszczyka 
sinego, listerę jajowatą, gnieźnika leśnego, wawrzynka wilczełyko.  Częściowo chronione 
są: barwinek pospolity, pierwiosnek wyniosły, bluszcz pospolity, czosnek niedźwiedzi, 
kalina koralowa, kopytnik pospolity. Tymczasem, spośród gatunków zagrożonych należy 
wymienić: stokłosę Benekena, jarzmiankę więszą, jaskra kaszubskiego, lepiężnika 
białego, lepiężnika różowego, łuskiewnika różowego, zdrojówkę rutewkowatą. 
 Rezerwat przyrody „Kopce”, zlokalizowany w Marklowicach, dzielnicy Cieszyna, 
utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 18 grudnia 1953 r. (Monitor Polski 
nr A-1, poz. 21) ma powierzchnię 14,7 ha (położony jest w całości w zlewni Górnej 
Odry). Rezerwat powołano w celu zachowania naturalnego fragmentu lasów liściastych 
z takimi formami jak: grąd subkontynentalny, buczyna karpacka oraz łęg jesionowo-
wiązowy Obok znacznego urozmaicenia form morfologicznych terenu istotne znaczenie 
mają wychodnie rzadkiej skały wulkanicznej - cieszynitu. 

Rezerwat przyrody „Lasek Miejski nad Puncówką” o powierzchni 7,7 ha 
(położony w całości w zlewni), zlokalizowanych jest na terenie miasta  Cieszyna. 
Rezerwat utworzony został w 1961 roku  Zarządzeniem  Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 21.10.1961r.  Jest rezerwatem  florystycznym  (stanowiska 
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cieszynianki wiosennej). Flora tego rezerwatu liczy 184 gatunków roślin naczyniowych, 
w tym gatunki podlegające ochronie, takie jak: obrazki alpejskie, bluszcz pospolity, 
barwinek pospolity, lilia złotogłów, śnieżyczka przebiśnieg, listera jajowata, kruszyna 
pospolita, kalina koralowa, pierwiosnka wyniosła, kopytnik pospolity oraz cieszynianka 
wiosenna. 

Rezerwat przyrody „Zadni Gaj” o powierzchni 5,7 ha (w całości w granicach 
zlewni) położony jest na  terenie wsi  Cisownica.  Rezerwat utworzono w 1957 roku – 
Zarządzeniem  Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30.08.1957r. Jest to 
rezerwat leśny mający na celu ochronę naturalnych stanowisk cisa. Rezerwat znajduje 
się na stokach wzgórza Zagoj na Pogórzu Cieszyńskim. 

Rezerwat przyrody „Lasek Miejski nad Olzą” o powierzchni 3,23 ha, położony 
jest  na terenie miasta  Cieszyna w dzielnicy Błogocice. Został utworzony w 1961 roku  
Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21.10.1961 r.. 
Rezerwat ten jest  rezerwatem  florystycznym (stanowiska cieszynianki wiosennej). 
Rezerwat ten posiada bogatszy skład gatunkowy aniżeli rezerwat „Lasek Miejski nad 
Puńcówką”, rosną tu: charakterystyczna dla grądu przytulia Schultesa, chronione: 
konwalia majowa, marzanka wonna i przylaszczka pospolita, a także żywiec cebulkowy, 
miesiącznica trwała, kwitnące okazy chronionego bluszczu pospolitego, pochodzący z 
Himalajów ciemnopurpurowo kwitnący niecierpek Roylego, cieszynianka wiosenna i 
licznie obrazki alpejskie. 

Rezerwat przyrody „Góra Gipsowa” zlokalizowany jest na południowym stoku 
Góry Gipsowej, gdzie w latach 1812 – 1972 prowadzono eksploatację złóż gipsu metodą 
podziemną (na terenie rezerwatu widoczne są ślady tej eksploatacji), w pobliżu miasta 
Kietrz, na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego. Rezerwat został ustanowiony 
Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 roku 
w celu zachowania stanowisk roślinności stepowej. Na terenie rezerwatu znajdują się 
stanowiska roślin stepowych i zaroślowych, m.in. dzwonek boloński, kostrzewa 
walezyjska, oman szorstki, perz siny, owsica łąkowa, śniadek cieńkolistny, ostrożeń 
pannoński, leniec pospolity, dziewanna fioletowa, złocień baldachogroniasty, pajęcznica 
gałęzista, storczyk bzowy, krwawnik szczecinkolistny, głowienka wielkokwiatowa, 
przewiercień sierpowaty, pięciornik biały. 

 

Lokalizację poszczególnych form ochrony przyrody w zlewni Górnej Odry 
przedstawiono na poniższej mapie. 
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Rysunek 15. Obszary przyrodnicze prawnie chronione w zlewni Górnej Odry (źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych z GDOŚ)  

 

2.5. Charakterystyka społeczno- gospodarcza 

 

2.5.1. Demografia 
 

Teren zlewni Górnej Odry zamieszkuje około 843 tys. osób. Głównie są to 
mieszkańcy województwa śląskiego, którzy stanowią 90,6% ludności zlewni. Pozostałe 
9,4% to mieszkańcy zamieszkujący województwo opolskie. Zestawienie gmin, ich 
powierzchni oraz liczby mieszkańców znajdujących się w obszarze zlewni rzeki Górnej 
Odry przedstawiono w Tabeli 7. 
Pod względem statusu gmin, rozkład ludności przedstawia się następująco: 
 gminy miejskie – 62,3% mieszkańców, 
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 gminy wiejskie – 25,3% mieszkańców,  
 gminy miejsko-wiejskie – 12,4% mieszkańców. 

Największym skupiskiem ludności w obrębie zlewni jest miasto Rybnik (141 tys. 
mieszkańców). Racibórz, Wodzisław Śląski i Ciszyn zamieszkuje odpowiednio około 56 
tys., 49 tys. i 36 tys. osób. Do miast znajdujących się częściowo na terenie zlewni Górnej 
Odry (w nawiasach podano udział procentowy obszaru miasta zlokalizowanego 
w obrębie zlewni) zaliczamy: 
 powyżej 100 tys. mieszkańców – Gliwice (11,4%),  
 powyżej 60 tys. mieszkańców – Jastrzębie-Zdrój (67,1%), Kędzierzyn-Koźle 

(18,7%), Żory (80,4%), 
 powyżej 30 tys. mieszkańców – Knurów (88,4%), Czerwionka-Leszczyny 

(97,3%). 
Na pozostałym obszarze znajdują się miejscowości i tereny wiejskie poniżej 30 tys. 
mieszkańców. Łącznie na terenie zlewni Górnej Odry znajdują się 54 gminy, przy czym 
tylko 26 gmin leży w całości w granicach zlewni.   

Tabela 7. Wykaz i charakterystyka gmin w obszarze zlewni Górnej Odry (źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych z 2011 r.) 

Gmina Typ gminy 

Powierzchnia 
gminy w granicach 

zlewni  

Ludność gminy 
w graniach 

zlewni  
km2 % 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Cieszyn gmina miejska 28,57 100,0 36178 

Czerwionka-Leszczyny część miejska gminy miejsko-
wiejskiej 34,52 91,9 28569 

Czerwionka-Leszczyny  część wiejska gminy miejsko-
wiejskiej 76,91 100,0 13412 

Dębowiec gmina wiejska 6,58 15,5 0* 
Gaszowice gmina wiejska 19,82 100,0 9167 
Gliwice gmina miejska 15,25 11,4 21293 
Godów gmina wiejska 38,00 100,0 13220 
Goleszów gmina wiejska 37,56 57,0 7287 
Gorzyce gmina wiejska 64,49 100,0 20556 
Hażlach gmina wiejska 39,94 81,9 10474 
Istebna gmina wiejska 56,62 67,2 7927 
Jastrzębie-Zdrój gmina miejska 57,16 67,1 61676 
Jejkowice gmina wiejska 7,58 100,0 3959 
Knurów gmina miejska 29,95 88,4 34890 
Kornowac gmina wiejska 26,17 100,0 4970 

Krzanowice  część miejska gminy miejsko-
wiejskiej 3,07 100,0 2235 

Krzanowice  część wiejska gminy miejsko-
wiejskiej 44,07 100,0 3679 

Krzyżanowice gmina wiejska 69,61 100,0 11450 

Kuźnia Raciborska  część miejska gminy miejsko-
wiejskiej 31,45 100,0 5560 

Kuźnia Raciborska  część wiejska gminy miejsko-
wiejskiej 94,98 100,0 6519 

Lubomia gmina wiejska 41,72 100,0 8040 
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Gmina Typ gminy 

Powierzchnia 
gminy w granicach 

zlewni  

Ludność gminy 
w graniach 

zlewni  
km2 % 

Lyski gmina wiejska 57,31 100,0 9485 
Marklowice gmina wiejska 13,67 100,0 5409 
Mikołów gmina miejska 0,97 1,2 0* 
Mszana gmina wiejska 30,60 98,1 7343 
Nędza gmina wiejska 57,14 100,0 7291 
Ornontowice gmina wiejska 1,45 9,4 548 
Orzesze gmina miejska 34,20 40,9 8036 
Pawłowice gmina wiejska 27,56 36,4 6560 
Pietrowice Wielkie gmina wiejska 67,85 100,0 6971 
Pilchowice  gmina wiejska 69,73 100,0 11078 
Pszów gmina miejska 20,42 100,0 14343 
Racibórz gmina miejska 74,91 100,0 56245 
Radlin gmina miejska 12,51 100,0 18074 
Rudnik gmina wiejska 73,77 100,0 5165 
Rudziniec gmina wiejska 9,84 6,2 0* 
Rybnik gmina miejska 148,16 100,0 140944 
Rydułtowy gmina miejska 14,93 100,0 22083 

Sośnicowice  część miejska gminy miejsko-
wiejskiej 10,98 94,2 1746 

Sośnicowice część wiejska gminy miejsko-
wiejskiej 84,50 80,7 5492 

Strumień  część wiejska gminy miejsko-
wiejskiej 7,21 13,8 1240 

Suszec gmina wiejska 3,21 4,3 498 
Świerklany gmina wiejska 23,10 95,7 11775 
Ustroń gmina miejska 0,25 0,4 0* 
Wisła gmina miejska 0,23 0,2 0* 
Wodzisław Śląski gmina miejska 49,44 100,0 49353 
Zebrzydowice gmina wiejska 41,20 99,9 13029 
Żory gmina miejska 51,87 80,4 49845 

Razem w woj. śląskim 1811,06 − 763616 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

Baborów część miejska gminy miejsko-
wiejskiej 11,85 100,0 3072 

Baborów  część wiejska gminy miejsko-
wiejskiej 102,19 97,3 3066 

Bierawa gmina wiejska 101,42 85,7 7770 
Branice gmina wiejska 121,48 100,0 7061 
Cisek gmina wiejska 71,00 100,0 5974 

Głubczyce  część miejska gminy miejsko-
wiejskiej 12,37 98,8 13104 

Głubczyce  część wiejska gminy miejsko-
wiejskiej 151,81 53,9 5465 

Kędzierzyn-Koźle gmina miejska 23,05 18,7 11915 

Kietrz  część miejska gminy miejsko-
wiejskiej 18,72 100,0 6267 

Kietrz część wiejska gminy miejsko-
wiejskiej 120,74 100,0 5227 

Pawłowiczki gmina wiejska 61,34 40,0 3189 
Polska Cerekiew gmina wiejska 60,04 100,0 4368 
Reńska Wieś gmina wiejska 35,72 36,4 3001 

Razem w woj. opolskim 891,71 − 79479 
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Gmina Typ gminy 

Powierzchnia 
gminy w granicach 

zlewni  

Ludność gminy 
w graniach 

zlewni  
km2 % 

RAZEM z dwóch województw 2702,77 − 843095 

Oznaczenia: * - brak obszarów zantropogenizowanych w obszarze zlewni Górnej Odry 
Źródło: opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover 2006 i danych z Banku Danych Lokalnych z 2011 r. 

 
Średnia gęstość zaludnienia w zlewni kształtuje się na poziomie 312 osób 
przypadających na 1 km2 i blisko trzykrotnie przekracza średnią gęstość zaludnienia na 
terenie Polski (123 osoby/km2). Rozmieszczenie ludności na terenie zlewni Górnej Odry 
nie jest równomierne. Największa ilość osób, powyżej 1000 na km2, mieszka 
w Rydułtowach, Radlinie, Cieszynie, Głubczycach, Knurowie, Jastrzębiu-Zdroju 
i Gliwicach. Natomiast najniższe wartości obserwuje się dla gmin Pawłowiczki, Branice, 
Bierawa i Rudnik – do 70 osób/km2. 
Gęstość zaludnienia dla gmin znajdujących się w obszarze zlewni rzeki Górnej Odry 
przedstawiono na Rysunku 16. 
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Rysunek 16. Gęstość zaludnienia w zlewni Górnej Odry (źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych Banku Danych Lokalnych z 2011 r.) 

 

2.5.2. Profil społeczny i gospodarczy 
 

Na obszarze zlewni Górnej Odry na 10 tyś. mieszkańców w 2011 r. przypadało 3 
546 pracujących oraz 486 bezrobotnych (Bank Danych Lokalnych, 2011 r.). Struktura 
ludności według podziału na grupy wiekowe (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny 
i poprodukcyjny) została zobrazowana na Rysunku 17. Z przedstawionych danych 
wynika, że znaczną przewagę stanowi grupa mieszkańców w wieku produkcyjnym 
(9 105 osób na 10 tyś. mieszkańców). W wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym 
znajdują się zbliżone wielkością grupy ludności. 
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17,9%

65,0% 17,1%

w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym  
Rysunek 17. Struktura mieszkańców zlewni Górnej Odry wg podziału na grupy wiekowe 
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych z 2011 r.) 

Na obszarze gmin wymienionych w Tabeli 7 (z wyłączeniem obszarów gmin: Dębowiec, 
Mikołów, Rudziniec, Ustroń i Wisła) w 2011 r. zarejestrowanych było 102 155 
podmiotów gospodarczych. Pod względem rodzaju działalności dominują usługi (77,5% 
wszystkich podmiotów gospodarczych). Przemysł i budownictwo stanowią 21,2% 
podmiotów. Reszta podmiotów gospodarczych (1,3%) zarejestrowana jest w rolnictwie, 
leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. 

Obszar zlewni rzeki Górnej Odry należy do uprzemysłowionych obszarów kraju. 
Pokrywa się on z Rybnickim Okręgiem Węglowym, który obejmuje miasta tj. Rybnik, 
Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Wodzisław Śląski i Żory. ROW ma znaczenie gospodarcze ze 
względu na rozwinięty przemysł górniczy. Na tym terenie działa Jastrzębska Spółka 
Węglowa w skład, której wchodzą kopalnie węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie, Budryk, Krupiński i Pniówek oraz Zakład Logistyki Materiałowej.  
W kopalniach tych wydobywany jest węgiel koksowy oraz węgiel do celów 
energetycznych. Z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. powiązane kapitałowo są takie 
spółki jak: Koksownia Przyjaźń S.A., Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A., Spółka 
Energetyczna "Jastrzębie" SA, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Jastrzębska 
Spółka Kolejowa Sp. z o.o. oraz Polski Koks S.A. Ponadto, na terenie zlewni Górnej Odry 
działa Kompania Węglowa S.A. zrzeszająca KWK „Marcel”, KWK „Chwałowice”, KWK 
„Jankowice”, KWK "Knurów - Szczygłowice" i KWK "Rydułtowy - Anna". 

Na terenie zlewni Górnej Odry, poza przemysłem wydobywczym (węgiel kamienny) 
i koksowniczym, rozwinął się przemysł energetyczny, chemiczny, maszynowy, 
metalowy, materiałów budowlanych i inne. Wśród zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych na terenie omawianej zlewni wyróżniamy m. in.: 

 stocznie – stocznia rzeczna „Damen Shipyards Koźle” Sp. z o.o., 
 huty – Pol-Am-Pack S.A. Oddział Huta Szkła "ORZESZE",  
 elektrownie – Elektrownia Rybnik S.A., PKE SA Elektrownia Blachownia, 

Elektrociepłownia „Marcel”, Elektrociepłownia „Moszczenica”, 
 zakłady chemiczne – Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., SigmaKalon 

Cieszyn S.A., „ECO-Carbon” w Raciborzu, Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział 
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Racibórz, „Ema-Brzezie” Sp. z o.o. w Raciborzu, Messer Polska Sp. z o.o. Oddział 
Kędzierzyn-Koźle,  

 przemysł maszynowy – Fabryka Kotłów "RAFAKO", Rybnicka Fabryka Maszyn 
RYFAMA S.A., „Kennametal” Sp. z o.o. w Żorach, CELMA INDUKTA S.A. w 
Cieszynie, MCI Sp. z o.o. w Cieszynie, Fabryka Automatyki "FACH" S.A. w Cieszynie,  

 kopalnia piasku – Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A., 
 inne – Browar Zamkowy Sp. z o.o. Racibórz, Mieszko S.A. w Raciborzu, Cukrownia 

RACIBÓRZ S.A., Cukrownia „Cerekiew” S.A., „Arhos S.A” Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Spirytusowego w Raciborzu, „Igloland” w Orzeszu, Spółdzielnia 
Meblarska „Rameta” w Raciborzu, „Agro - Wodzisław Sp. z o.o.” Sp.k. w 
Wodzisławiu Śląskim, Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Złoty Kłos" w 
Wodzisławiu Śląskim, Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A., „ALPEX” 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju [IMGW, 
2010]. 
 

2.5.3. Charakterystyka użytkowania zlewni 
 

Pod względem użytkowania powierzchni ziemi w zlewni Górnej Odry dominującą formą 
są tereny rolne, które stanowią 64,1% jej powierzchni, tj. 1 733 km2. Na Rysunku 18 
przedstawiono rozkład przestrzenny form użytkowania ziemi w zlewni Górnej Odry, 
natomiast na Rysunku 19 zobrazowano udział poszczególnych form użytkowania. 
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Rysunek 18. Charakterystyka użytkowania powierzchni ziemi w zlewni Górnej Odry 
(źródło: opracowanie własne) 

22,8%

1,4%

11,7%

64,1%

Lasy Tereny wodne Tereny zurbanizowane Tereny rolne  
Rysunek 19. Udział form użytkowania powierzchni ziemi w granicach zlewni rzeki 
Górnej Odry (źródło: opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover 2006) 
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Powierzchnia zlewni Górnej Odry jest zróżnicowana pod względem użytkowania terenu. 
Obszar ten można podzielić na część silnie zurbanizowaną oraz o charakterze rolniczym. 
Największe skupiska ludności znajdują się we wschodniej i południowo-wschodniej 
części obszaru zlewni - Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Cieszyn. Część 
zachodnia i południowa zlewni jest głównie użytkowana rolniczo. Natomiast w części 
północnej, obszar zlewni w większości pokryty jest przez lasy i ekosystemy 
seminaturalne. 

Obszary zurbanizowane stanowiące sumę powierzchni terenów zurbanizowanych, 
przemysłowych lub handlowych, kopalni, wyrobisk i terenów budowy oraz miejskich 
terenów zielonych nieużytkowanych rolniczo. Tereny zurbanizowane stanową 11,7% 
powierzchni zlewni, zajmując obszar 316 km2. Procentowy udział kierunków 
wykorzystania terenów zurbanizowanych przedstawiono na Rysunku 20. Najbardziej 
zurbanizowanym obszarem jest część wschodnia. Na terenie tym znajdują się 
aglomeracje o liczbie mieszkańców przekraczającej 60 tyś. 

 

80,7%
10,4%

6,0%
2,9%

Strefy zurbanizowane Strefy przemysłowe, handlowe i komunikacyjne

Kopalnie, wyrobiska i budowy Miejskie tereny zielone  
Rysunek 20. Udział rodzaju użytkowania powierzchni ziemi według kierunków 
wykorzystania terenów zurbanizowanych (źródło: opracowanie własne na podstawie 
CORINE Land Cover 2006) 

 

Grunty orne i użytki zielone stanowią sumę powierzchni gruntów ornych, upraw 
trwałych, łąk oraz stref upraw mieszanych. Na terenie zlewni tereny rolne stanowią 
64,1% powierzchni. Rolniczo wykorzystywany jest obszar zachodni oraz południowy 
zlewni Górnej Odry, głównie część województwa opolskiego oraz zachodni i południowy 
fragment województwa śląskiego. Udział poszczególnych typów terenów 
przeznaczonych na cele rolnicze przedstawia rysunek poniżej. 
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78,4%

4,4%

10,3%

6,9%

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń  nawadniających
Łąki
Złożone systemy upraw i działek
Tereny głównie zajęte przez rolnictwo  z dużym udziałem roślinności naturalnej  

Rysunek 21. Udział rodzaju użytkowania powierzchni ziemi według kierunków 
wykorzystania terenów rolniczych (źródło: opracowanie własne na podstawie CORINE 
Land Cover 2006) 

Obszary leśne stanowią 22,8% powierzchni zlewni Górnej Odry, tj. 615 km2. Stanowią 
one sumę lasów (różne typy), zespołów roślinności drzewiastej i krzewiastej oraz tereny 
otwarte, pozbawione roślinności lub o rzadkim pokryciu. Udział lasów liściastych, 
iglastych, mieszanych i w stanie zmian przedstawiono na Rysunku 22. 

10,5%

42,6%
31,3%

15,6%

Lasy liściaste Lasy iglaste
Lasy mieszane Lasy w stanie zmian  

Rysunek 22. Udział rodzaju użytkowania powierzchni ziemi według kierunków 
wykorzystania obszarów leśnych (źródło: opracowanie własne na podstawie CORINE 
Land Cover 2006) 

Obszary zaliczane do innych typów zagospodarowania to tereny wodne oraz strefy 
podmokłe. Na podstawie uzyskanych danych, obszar ten zajmuje powierzchnię 39 km2, 
co stanowi 1,4% powierzchni zlewni.  
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2.6. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego z 
uwzględnieniem kierunków rozwoju gmin 

 

2.6.1. Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Zagospodarowanie przestrzenne oraz planowanie z tym związane odbywa się 
zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

Ustawa określa: 
- 

• dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa, 

zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego 
i organy administracji rządowej, 
- zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele 
oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. 

Obszar zlewni Górnej Odry obejmujący swym zasięgiem część województwa 
śląskiego i opolskiego w zakresie zagospodarowania przestrzennego podlega naczelnym 
zasadom jakie obowiązują w dokumentach planistycznych tych województw, min. 
Planach zagospodarowania przestrzennego województw. 

Cele polityki przestrzennej województwa śląskiego zostały określone w Planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, są to: 

• wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej, 
• ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych 

i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych, 
• rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury, 
• stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią, 
•  rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego. 

 
W dokumencie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

zostały wyznaczone cele strategiczne dla województwa: 

• innowacyjny region z dobrze wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami, 
• zapewnienie dogodnych warunków życia w regionie, 
• rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu, 
• aktywizacja gospodarcza regionu z zachowaniem zasady zrównoważonego 

rozwoju, 
• rozwój funkcji metropolitarnych aglomeracji opolskiej, 
• wielofunkcyjne, różnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania 

obszary wiejskie, 
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• rozwój wielokulturowej tożsamości oraz międzynarodowej i krajowej 
współpracy regionalnej. 

 

Powyższe cele polityki województw pośrednio znajdują odzwierciedlenie 
w planowaniu przestrzennym na poziomie gminnym, w obszarze zlewni Górnej Odry. 

Urbanizacja  

Zagospodarowanie zlewni Odry w granicach RZGW Gliwice jest niesymetryczne. 
Wschodnia, a zwłaszcza południowo-wschodnia część charakteryzuje się stosunkowo 
silnym stopniem zagospodarowania. Obszar ten jest pokryty gęstą siecią dróg o różnym 
znaczeniu (lokalnym, regionalnym i międzynarodowym). Najbardziej zaludnionym 
obszarem jest rejon Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Żor i Jastrzębia Zdrój zwany 
Rybnickim Okręgiem Węglowym. W górnej części zlewni rzeki Bierawki położone są 
miasta Knurów i Czerwionka- Leszczyny. Tereny te charakteryzują się dużym 
zagęszczeniem zabudowy mieszkaniowej, usługowej i obiektów przemysłowych. 
Charakter i stopień  zagospodarowania związany jest przede wszystkim 
z występowaniem złóż węgla kamiennego, co miało decydujący wpływ na rozwój 
przemysłu związany z tym surowcem. Na terenie miast lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie występują tereny przemysłowe ukształtowane historycznie, a obecnie coraz 
częściej powstają nowoczesne zakłady produkcyjne w wyodrębnionych strefach 
przemysłowych o bardzo dobrze rozbudowanej infrastrukturze. 

Zachodnia część zlewni charakteryzuje się wiejską zabudową oraz rolniczym typem 
zagospodarowania. Niewielkie miasta Kietrz i Głubczyce nastawione są głównie na 
obsługę rolnictwa. W źródliskowym obszarze rzeki Olzy występują warunki do 
uprawiania turystyki w tym pieszej, narciarstwa czy jazdy rowerowej górskiej. 

Szlaki komunikacji drogowej 

Przez teren zlewni Górnej Odry przebiegają szlaki komunikacyjne, przede wszystkim 
o randze krajowej oraz regionalnej. Z południa na północ Europy prowadzi szlak 
drogowy o randze międzynarodowej w postaci trasy międzynarodowej E75- droga 
krajowa nr 1 oraz nowopowstała, nie dokończona jeszcze w tym obszarze autostrada 
A1. Pierwsza z nich przekracza granicę kraju w Cieszynie, druga w okolicach Chałupek.  

Drogi krajowe biegnące przez obszar zlewni Górnej Odry to:  

DK 45 Zabełków- Złoczew,  

DK 38 Kędzierzyn- Koźle- Pietrowice (CZ),  

DK 40 Głuchołazy- Pyskowice, 

DK 78 Chałupki- Chmielnik. 
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Infrastruktura kolejowa 

Przez teren zlewni przebiegają linie kolejowe, które posiadają przede wszystkim 
znaczenie lokalne i regionalne, o stosunkowo niskim natężeniu ruchu.  

Do linii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym należą: 

• Linia kolejowa nr 158 – linia kolejowa w województwie śląskim łącząca stację 
Rybnik Towarowy ze stacją w Chałupkach. Linia na całej długości jest 
zelektryfikowana 

• Linia kolejowa nr 151 – linia kolejowa w województwie opolskim oraz śląskim, 
w Polsce biegnąca od Kędzierzyna-Koźla do granicy państwowej w Chałupkach. 
Została otwarta w latach 1846–47. Elektryfikacja przebiegała etapami w latach 
1970–90. 

• Linia 93 odcinek Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – Granica Państwa. 
Oprócz linii kolejowych głównych i lokalnych występuje odcinki kolei wąskotorowej, 
która niegdyś na odcinku Gliwice– Rudy – Racibórz Markowice służyła do celów 
gospodarczych i pasażerskich, a obecnie funkcjonuje jako atrakcja turystyczna 
w okolicach Rud. 
 
Transport wodny 

Żegluga na rzece Odrze w ograniczonym zakresie, możliwa jest na odcinku od Raciborza 
do Kędzierzyna Koźla, który to odcinek rzeki posiada klasę drogi wodnej I a. 
W Kędzierzynie- Koźlu na Odrze znajduje się zabytkowa śluza Koźle. 

Od wielu lat w planach jest budowa kanału Odra- Dunaj. Kanał ten, jako połączenie Odry 
i Łaby z Dunajem, jest postulowany w „Koncepcji polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju”. 

Lotnictwo 

We wschodniej części Rybnika, dzielnicy Gotartowice znajduje się lotnisko sportowe z 
którego korzysta Aeroklub. Podstawą działalności Aeroklubu są szkolenia lotnicze, które 
prowadzone są w oparciu o certyfikat organizacji szkolenia lotniczego: licencja pilota 
szybowcowego, licencji pilota samolotowego turystycznego, licencja pilota balonowego, 
świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego oraz innych uprawnień typowych 
dla lotnictwa sportowego. 

 

2.6.2. Kierunki rozwoju gmin 
 

Planowanie przestrzenne polegające na tworzeniu różnego rodzaju dokumentów 
w postaci czy to strategii, studiów, planów czy też programów ma służyć lepszemu 
zaplanowaniu, a później realizacji zamierzeń dotyczących rozwoju gmin. Podstawowymi 
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dokumentami kształtującymi sposób zagospodarowania terenów gminnych zgodnie 
z art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są: studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. Studium jest dokumentem ogólnym, 
dotyczącym całej gminy, określa przedmiot, zakres i obszar planów miejscowych.  

Tabela 8. Obowiązujące mpzp w obszarach gmin na koniec 2011 r. (źródło: Bank Danych 
Lokalnych) 

Gmina 
plany zagospodarowania 
przestrzennego ogółem 

[szt.] 

udział terenów z 
uchwalonym mpzp w 

pow. gminy [%] 

Baborów 1 2,97 
Bierawa 16 100 
Branice 9 6 
Cieszyn 17 36,81 
Cisek 2 1,25 
Czerwionka-Leszczyny 2 100 
Dębowiec 5 0,28 

Gaszowice 12 98,64 
Głubczyce 11 4,28 
Godów 1 100 
Goleszów 16 39,24 
Gorzyce 1 97,46 
Hażlach 32 10,09 
Istebna 1 0,13 
Jastrzębie Zdrój 30 99,86 
Jejkowice 6 100 
Kędzierzyn- Koźle 19 100 
Kietrz 1 11,78 
Knurów 27 100 
Krzanowice 1 99,70 
Krzyżanowice 1 97,3 
Kuźnia Raciborska 21 21,08 
Lubomia 3 74,63 
Lyski 12 100 
Marklowice 7 13,88 
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Mszana 22 42,41 
Nędza 8 99,86 
Orzesze 12 11,23 
Pawłowice 23 99,93 
Pietrowice Wielkie 16 100 
Pilchowice 13 44,85 
Polska Cerekiew 7 45,63 
Pszów 6 97,06 
Racibórz 36 38,15 
Radlin 21 100 
Reńska Wieś 10 1,15 
Rudnik 20 35,85 
Rybnik 20 99,76 
Rydułtowy 20 72,51 
Sośnicowice 16 9,44 
Świerklany 26 70,58 
Wodzisław Śl. 44 43,43 
Zebrzydowice 2 100 
Żory 4 100 
 

Spośród gmin znajdujących się na obszarze zlewni Górnej Odry dziesięć posiada 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone dla całej gminy, dla 
kolejnych dziewięciu wartość ta jest większa od 97%. Gminą, która posiada najmniejszą 
powierzchnię z uchwalonymi mpzp jest Istebna - 0,13%. Pod względem ilości 
uchwalonych planów prym wiedzie Wodzisław Śląski z 44 uchwalonymi planami, przy 
powierzchni objętej tymi planami - 43,43%. Siedem gmin posiada tylko po jednym 
mpzp. 

Oprócz ogólnych celów strategicznych dokumenty planistyczne gmin zawierają kierunki 
działań, a także konkretne zaplanowane działania. Są to w większości znaczące 
inwestycje, leżące w kompetencjach gmin, tj. inwestycje związane z gospodarką 
komunalną (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami). Praktycznie brak jest 
wskazania inwestycji innego typu, których realizacja mogłaby mieć wpływ na stan 
zasobów wodnych i dla których wpływ ten moglibyśmy przewidzieć na etapie 
opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego. Należy podkreślić, iż tego 
typu inwestycje z mocy prawa wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, przez to kontrolowany jest ich wpływ i zmniejszane zagrożenie dla 
środowiska naturalnego.  
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W związku z powyższym poniżej opisane zostaną wyłącznie zaplanowane przez gminy 
działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej 

 

Gospodarka wodno - ściekowa w gminach 

Odsetek mieszkańców zlewni Górnej Odry korzystających z sieci wodociągowej 
waha się od 36,5% w gminie Istebna do 99,3% w gminie Radlin. Infrastruktura związana 
z siecią wodociągową uległa na przestrzeni lat zużyciu, zmieniły się również technologie 
i rodzaje materiałów z jakich jest zbudowana. Jak wynika z analizy studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów rozwoju 
lokalnego i programów ochrony środowiska, do najczęściej powtarzających się planów 
inwestycyjnych w odniesieniu do sieci wodociągowej są: 

- remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej, 

- rozbudowa sieci wodociągowej oraz infrastruktury dla zaopatrzenia w wodę 
potencjalnych nowych odbiorców, 

- tworzenie pierścieniowych układów zasilania wodą. 

Tabela 9. Ludność podłączona do sieci wodociągowej w gminach (źródło: BDL 2011) 

Gmina 
ludność podłączona do 
sieci wodociągowej [%] 

Baborów 97,6 
Bierawa 97,9 
Branice 89,1 
Cieszyn 94,3 
Cisek 94,6 
Czerwionka- Leszczyny 96,7 
Dębowiec 84,7 
Gaszowice 64,9 

Głubczyce 91,2 
Godów 68,7 
Gorzyce 85,4 
Hażlach 91 
Istebna 36,5 
Jastrzębie Zdr. 97,6 
Jejkowice 82 

Kietrz 94,7 
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Gmina ludność podłączona do 
sieci wodociągowej [%] 

Kędzierzyn- Koźle 99 
Knurów 99,1 
Krzanowice 89,6 

Krzyżanowice 90,6 
Kuźnia Raciborska 90,1 
Lubomia 82,3 
Lyski 83,4 
Marklowice 96,9 
Mszana 90,1 
Nędza 94,8 

Orzesze 91,3 
Pawłowice 96,6 
Pietrowice Wielkie 95 
Pilchowice 89,1 
Polska Cerekiew 88,9 
Pszów 94,5 
Racibórz 95,7 
Radlin 99,3 

Reńska Wieś 91,9 
Rudnik 94,7 
Rybnik 97 
Rydułtowy 98,5 
Sośnicowice 94,6 
Świerklany 97,4 
Wodzisław Śl. 97,5 

Zebrzydowice 69,6 
Żory 99 

 

Na terenie zlewni Odry znajdują się 32 aglomeracje z czego 8 posiada ponad 80% 
mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Najwyższy wskaźnik korzystających 
z sieci kanalizacyjnej posiada aglomeracja Knurów 2- 100%, najniższy: Krzyżanowice - 
Bohumin, Nędza, Ruda Kozielska, Sierakowice - 0%. 
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Tabela 10. Wielkości charakteryzujące główne kierunki rozwoju aglomeracji w zakresie 
gospodarki ściekami komunalnymi, (źródło: opracowanie własne na podstawie 
aktualizacji KPOŚK, 2012) 

Nazwa 
aglomeracji 

Gminy 
w aglomeracji 

stan na 31.12.2010 r. lata 2011-2015 

długość sieci 
kanalizacyjn

ej ogółem 
[km] 

korzystający z 
sieci 

kanalizacyjnej 
[%] 

korzystający 
z kanalizacji, 
31.12.2015 

[%] 

długość 
sieci 

planowana 
do budowy 

[km] 

długość sieci 
planowana 

do 
modernizacji 

[km] 

Branice Branice 14,2 48 100 12 0 

Baborów-
Sułków Baborów 13,8 84 84 0 0 

Cieszyn Cieszyn 123,9 89 98 67,3 7,4 

Czerwionka-
Leszczyny 

Czerwionka-
Leszczyny 37,9 82 100 38 14,3 

Gorzyce-
Bełsznica Gorzyce 34,8 21 100 48 0 

Istebna Istebna 45,6 74 100 12 0 

Jastrzębie 
Zdrój 

Jastrzębie Zdrój, 
Mszana, Godów 436,1 87 90 25,9 2,9 

Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-Koźle, 
Cisek, Bierawa, 
Reńska Wieś 

391,4 82 100 122,6 3,2 

Kietrz Kietrz 5,1 40 57 3,1 0 

Krzanowice Krzanowice 57,8 39 100 37,8 0 

Krzyżanowice
- Bohumin Krzyżanowice 1,8 0 97 25,2 0 

Knurów Knurów 45,1 70 93 51,5 4,7 

Knurów 2 Knurów 4,5 100 100 0 0 

Kuźnia 
Raciborska Kuźnia Raciborska 3,7 68 87 8,3 0 

Leboszowice 

Część gminy 
Pilchowice 
(sołectwa: 
Leboszowice, 
Pilchowice, 
Stanica, Wilcza) 

4,6 11 16 3 0 

Lyski Lyski, Gaszowice, 
Kornowac 45,3 16 16 0 0 
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Nazwa 
aglomeracji 

Gminy 
w aglomeracji 

stan na 31.12.2010 r. lata 2011-2015 

długość sieci 
kanalizacyjn

ej ogółem 
[km] 

korzystający z 
sieci 

kanalizacyjnej 
[%] 

korzystający 
z kanalizacji, 
31.12.2015 

[%] 

długość 
sieci 

planowana 
do budowy 

[km] 

długość sieci 
planowana 

do 
modernizacji 

[km] 

Naczęsławice Pawłowiczki, 
Głogówek 1 6 38 10,2 0 

Nędza Nędza 0 0 8 9,1 0 

Orzesze - 
Śródmieście Orzesze 34,5 62 62 0 0 

Polska 
Cerekiew Polska Cerekiew 25,1 58 93 32,2 0 

Pszów Pszów 33,7 47 77 337 1 

Racibórz 

Racibórz, 
Kornowac, 
Rudnik, Lubomia, 
Krzyżanowice 

170,4 70 86 82,2 0,7 

Ruda 
Kozielska Kuźnia Raciborska 0 0 12 2,5 0 

Rybnik Rybnik, Jejkowice, 
Gaszowice 688,2 91 93 35 1,6 

Rydułtowy Rydułtowy, Radlin 46,4 75 81 8,8 0,7 

Sierakowice Sośnicowice 0 0 100 21,6 0 

Sośnicowice Sośnicowice 5,7 43 100 14 0 

Świerklany Świerklany 70,1 61 99 31,7 0 

Wodzisław 
Śląski 

Wodzisław Śl, 
Gorzyce, Radlin, 
Marklowice 

177,2 72 92 120,2 5,8 

Zlewnia rz. 
Troi Głubczyce      28,1 24 94 0 0 

Żernica 

Część gminy 
Pilchowice 
(sołectwa: Kuźnia 
Nieborowska, 
Nieborowice, 
Żernica) 

10,4 25 25 0 0 

Żory Żory 94,3 83 100 117 0 
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Plany inwestycyjne gmin związane z gospodarką ściekową 

Inwestycje związane z gospodarką ściekową tj. budowa kanalizacji, budowa  
i modernizacja oczyszczalni ścieków, bezpośrednio wpływają na wielkość ładunku  
w odprowadzanych ściekach z obszaru objętego działaniem zrealizowanej inwestycji. 
Przekłada się to na stan zasobów wodnych.  

W związku z wysokim stopniem zagospodarowania obszarów regionu wodnego 
Górnej Odry, wiele inwestycji związanych z budową, rozbudową czy też modernizacją 
oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji zostało już zrealizowanych. Inwestycje te zostały 
zakończone na terenie większości dużych miast regionu, w tym: Rybnika, Jastrzębia 
Zdroju, Raciborza i Cieszyna. W innych gminach działania inwestycyjne są wciąż 
realizowane i znajdują się często w znacznym stopniu zaawansowania. Jednak w wielu 
gminach, aby osiągnąć wymagany prawem stopień skanalizowania, potrzeba jeszcze 
wielu lat i pokaźnych nakładów finansowych. Poniższa tabela przedstawia informacje 
zebrane z dokumentów planistycznych gmin z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego i ochrony środowiska, przedstawiające planowane i realizowane 
inwestycje w gminach regionu wodnego Górnej Odry w zakresie gospodarki wodno- 
ściekowej. Realizacja przedmiotowych zadań w sposób bezpośredni wpłynie na stan 
zasobów wodnych w regionie.  
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Tabela 11. Inwestycje, które są obecnie prowadzone lub planowane przez jednostki samorządu terytorialnego (źródło: opracowanie 
własne na podstawie dokumentów planistycznych)  

Nazwa inwestycji 
Zakończenie inwestycji/ lata 

realizacji 
Opis inwestycji 

"Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim" 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Wodzisławiu Śląskim, 
dzielnica Nowe Miasto i Stare 
Miasto" 

19.12.2013 

Kontrakt przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 5,5 
km. Dotychczas wykonano ok. 66% zadania podstawowego. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Wodzisławiu Śląskim, 
dzielnica Radlin II" cz. 1. 

12.01.2014 
Wykonawca wykonał 13 974 mb kanalizacji sanitarnej co stanowi 
ok. 72% zadania podstawowego. 

"Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Wodzisławiu Śląskim, 
dzielnica Radlin II" cz.2  28.10.2013 

Kontrakt o wartości 16,9 mln zł brutto przewiduje budowę 
kanalizacji sanitarnej o długości 15,9 km oraz dwóch 
przepompowni ścieków. Wykonano 11 048 mb co stanowi ok. 59% 
zadania podstawowego 

"Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Radlinie, dzielnica Reden i 
Wypandów" 21.01.2014 

Wykonano 20 411 mb co stanowi ok. 86% zadania 
podstawowego. Wykonawca prowadzi roboty w ul. Matejki i 
Rydułtowskiej. Odebrano odcinek nr 1. Świadectwo przejęcia 
niniejszego odcinka wystawiono w dniu 11.01.2013r. Wykonano 
również trudny przewiert pod ul. Hallera 

Rydułtowy 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Rydułtowy – I 
etap” 

 Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie gospodarki 
wodno– ściekowej na terenie aglomeracji Rydułtowy do wymogów 
prawa polskiego i unijnego.  
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Nazwa inwestycji 
Zakończenie inwestycji/ lata 

realizacji 
Opis inwestycji 

Zakres przedsięwzięcia przedstawia się następująco:  

• 8914 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
• 568 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 
• 2 przepompowni ścieków. 

Knurów 
"Porządkowanie gospodarki 
ściekowej Gminy Knurów - 
budowa i przebudowa 
systemów kanalizacyjnych" 

Terminy zakończenia 
poszczególnych etapów określono 

na 30 listopada 2013 r. oraz 31 
października 2014 r. 

Projekt obejmuje budowę i przebudowę ponad 56 km kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz budowę 7 przepompowni ścieków i 9 
separatorów wód deszczowych. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę : 

• kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 45 300 m, 
• rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej 2 493 m, 
• przepompowni ścieków 7 szt., 
• kanalizacji deszczowej wraz z renowacją 8 420 m, 
• separatorów zanieczyszczeń wód deszczowych 9 szt. 

Cieszyn 
„Przebudowa systemu 
kanalizacyjnego w śródmieściu 
Cieszyna” 

Wykonanie całości prac i 
zakończenie inwestycji 
przewidziano w 2014 r. 

Prace inwestycyjne obejmują budowę nowej kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
wykonanie jednego nowego wyloty i likwidację jednego 
istniejącego wylotu. Koszt inwestycji to ponad 20 mln zł, z czego 
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Nazwa inwestycji 
Zakończenie inwestycji/ lata 

realizacji 
Opis inwestycji 

50% pochodzi z unijnej dotacji, a 50% to wkład miasta. 

Nowa kanalizacja pozwoli rozdzielić kanalizację sanitarną i 
deszczową. Przyczyni się to w znacznej mierze do odciążenia 
oczyszczalni ścieków. 

Jastrzębie Zdrój 
Plany inwestycyjne 

2013-2014 

- budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w Połomi, 

- budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w Skrzyszowie, 

- budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompownią ścieków przy ulicy Równoległej i Pszczyńskiej w 
Jastrzębiu-Zdroju, 

- przebudowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu-Zdroju, 

- budowa kanalizacji deszczowej - ul. Gołębia w Jastrzębiu – Zdroju 
Żory 
„Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w 
Żorach” 2012-2014 

Niniejszy Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 
budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę (wymianę) sieci 
wodociągowej, budowę Stacji Uzdatniania Wody na Os. Gwarków 
oraz rozbudowę i przebudowę Oczyszczalni Ścieków Żory. 

Pilchowice 
„Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Pilchowice 

2013-2014 W ramach I etapu będzie zrealizowana budowa sieci kanalizacyjnej 
o dł. 1 km.  W II etapie zrealizowana będzie budowa  kanalizacji 
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Nazwa inwestycji 
Zakończenie inwestycji/ lata 

realizacji 
Opis inwestycji 

wraz z modernizacją 
4 oczyszczalni i 2 
przepompowni ścieków” 

sanitarnej o łącznej długości 2,3 km. 

Nędza 
Ochrona źródeł zaopatrzenia 
mieszkańców Gminy Nędza w 
wodę pitną oraz obszarów 
chronionych poprzez budowę 
systemu kanalizacji sanitarnej i 
oczyszczalni ścieków 

2015 

Celem projektu jest budowa infrastruktury odprowadzania i 
oczyszczania ścieków komunalnych, mającej zasadniczy wpływ na 
zachowanie zasobów naturalnych, rozwój społeczno-gospodarczy 
Gminy Nędza. Projekt obejmuje budowę: kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-tłocznej o długości około 31 km, 5 pompowni 
ścieków oraz 1 oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa 
Ciechowice o przepustowości docelowej 600 m3/d. 

Kietrz 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Kietrzu 

koniec sierpnia 2013 r. 

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana będzie w oparciu o 
projekt ochrony zlewni rzeki Troi. Etap I, miasto Kietrz. W ramach 
projektu zostanie wybudowany odcinek kanalizacji sanitarnej o 
długości 3050 m. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 
koniec sierpniu 2013 r. 

Branice 
Skanalizowanie miejscowości 
Branice oraz trzech innych 
miejscowości w gminie. 2014-2020 

Obecnie opracowywana jest dokumentacja inwestycyjna. Obecna, 
szczątkowa sieć kanalizacyjna pozostanie jako kanalizacja 
deszczowa. Inwestycja jest prowadzona aby spełnić wymogi 
określone dla funkcjonowania Aglomeracji Branice. Planowane 
finansowanie ze środków Unii Europejskiej w lata 2014-2020. 
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Wykonanie planów inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy czy 
modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków niewątpliwie przyczyni się 
do ochrony środowiska naturalnego. Działania te wpłyną na komfort życia mieszkańców 
gmin, w których prowadzone są te inwestycje. Niewątpliwie jednak największa korzyść 
będzie związana ze zredukowaniem ładunku zanieczyszczeń jaki przedostanie się do 
wód w wyniku zwiększenia ilości oczyszczanych ścieków.  

 Przykładowo, jak wyliczają autorzy projektu "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry 
w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim" w wyniku 
sfinalizowania całej inwestycji należy się spodziewać redukcji emisji do wód znacznej 
ilości zawiesiny ogólnej, BZT5, ChZT, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Poniższa tabela 
przedstawia te wartości. 

Tabela 12. Wielkość redukcji ładunku zanieczyszczeń w 2015 roku (źródło: Cele 
przedsięwzięcia, PWiK Wodzisław Śl.) 

Substancja Redukcja [t/rok] 
Zawiesina ogólna 287 
BZT5 287 
ChZT 406 
Azot ogólny 54 
Fosfor ogólny 11 
 

Do innych zalet ww. inwestycji należy zaliczyć także korzyści społeczno- gospodarcze: 
• dociążenie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków Karkoszka II,  
• poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu w sektorze usług i budownictwa 
mieszkaniowego,  
• przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie 
ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej 
w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego), 
• zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru, 
• zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości 
środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia 
mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń. 
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3. Identyfikacja znaczących oddziaływań 
antropogenicznych 

 

3.1. Opis realizacji prac 
 

Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych jest jednym  
z głównych etapów prac planistycznych w procesie gospodarowania wodami  
w zlewniach. Prawidłowa realizacja tego etapu prac powinna pozwolić wskazać 
istniejące zagrożenia dla wód ze strony poszczególnych sektorów działalności 
antropogenicznej oraz pozwolić w dalszej kolejności zaplanować i podejmować 
działania zapobiegawcze, minimalizujące wpływ zidentyfikowanych oddziaływań  
na stan zasobów wodnych w zlewni. 

Zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, identyfikacja 
znaczących oddziaływań antropogenicznych objęła: 

- punktowe źródła emisji zanieczyszczeń – zrzuty ścieków, 

-rozproszone źródła emisji zanieczyszczeń – zanieczyszczenia pochodzące głównie  
z sektora komunalnego (ludność niepodłączona do kanalizacji, ludność nieobsługiwana 
przez oczyszczalnie ścieków), 

- obszarowe źródła emisji zanieczyszczeń – sposób zagospodarowania zlewni 
wskazujący na możliwości generowania zanieczyszczeń trafiających do wód oraz 
potencjalne rolnicze źródła zanieczyszczeń, 

- pobory wody – pobory wód powierzchniowych i podziemnych, 

- zabudowa cieków – zabudowa poprzeczna i podłużna cieków mogąca powodować 
zaburzenia hydrologiczne i morfologiczne, zagrażająca ciągłości cieków, 

- składowiska odpadów -  analiza występujących na terenie zlewni obiektów depozycji 
odpadów wszystkich typów, 

- obszary górnicze – analiza rozmieszczenia obszarów górniczych na terenie zlewni. 

W zależności od typu presji i formy dostępnych danych, analizy poszczególnych presji  
i występujących oddziaływań antropogenicznych przeprowadzono w różny sposób: 

- na podstawie dostępnych informacji i danych oraz prac terenowych zrealizowano 
warstwy .shp – zrzutów ścieków, poborów wód powierzchniowych, poborów wód 
podziemnych, zabudowy poprzecznej i podłużnej cieków, 
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- opis występowania obszarów górniczych oraz składowisk odpadów na terenie zlewni, 
zestawienia tabelaryczne, 

- na podstawie danych statystycznych i danych z projektu Corine Land Cover – 
opracowanie warstw .shp w odniesieniu do gmin oraz JCWP/ JCWPd, dot. punktowych, 
rozproszonych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń oraz poboru i zużycia wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

W kolejnych punktach rozdziału przedstawiono wyniki identyfikacji znaczących 
oddziaływań antropogenicznych na wody w zlewni Górnej Odry. 

 

3.2. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych- 
warstwy tematyczne 

 

3.2.1. Sposób realizacji prac 
 

W ramach prac przeprowadzono uzupełnienie oraz weryfikację baz danych 
dotyczących korzystania z wód (pobory wód podziemnych i powierzchniowych oraz 
zrzuty ścieków) oraz zabudowy poprzecznej cieków.  

Prace polegały na analizie i weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego materiałów 
oraz pozyskaniu dodatkowych informacji pozwalających na określenie poziomu 
użytkowania wód oraz na lokalizację miejsca tego użytkowania zarówno poprzez 
uzupełniające prace terenowe jak też kontakt telefoniczny z użytkownikami wód.  
 
Na tej podstawie sporządzono warstwy wektorowe dotyczące poborów wód i zrzutów 
ścieków.  

W przypadku zabudowy poprzecznej i podłużnej cieków, prace przyjęły nieco inną 
kolejność. Początkowo posłużono się dostępnymi warstwami wektorowymi dot. 
zabudowy cieków, tj.: 

- warstwy z pomiarów zrealizowanych przez pracowników RZGW w Gliwicach, 
- warstw z przekazanej pracy „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości 
morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód 
w Polsce”, 
 - warstw z opracowania „Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń 
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania 
wodami”. 
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Na podstawie powyższych danych powstały warstwy tematyczne, które kolejno były 
weryfikowane informacjami zdobytymi podczas prac terenowych (pomiary GPS) oraz na 
podstawie dostępnych baz informacji geograficznej (ortofotomapy).  
 
 
3.2.2. Pobory wód powierzchniowych i zrzuty ścieków 
 

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012, poz. 145 ze zm.), 
organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta, Marszałek 
Województwa lub Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w zależności od 
rodzaju korzystania z wód. W związku z powyższym w celu opracowania warstw 
użytkowania zasobów wodnych w zlewni Górnej Odry wykorzystano następujące źródła 
informacji o korzystaniu z wód: 

- kataster wodny RZGW w Gliwicach 

- bazy Marszałków Województw dot. opłat za korzystanie ze środowiska 

Dane te częściowo zweryfikowano i uzupełniono poprzez uzupełniające prace terenowe 
(lokalizacja ujęć i zrzutów ścieków) jak również w przypadku braku części informacji 
lub występujących niezgodności w danych, dokonywano weryfikacji telefonicznej 
bezpośrednio u użytkowników wód. 

W zakresie zrzutów ścieków zweryfikowano 247 pozycji. W zakresie zrzutów ścieków 
deszczowych została utworzona nowa warstwa wektorowa uwzględniająca 748 
obiektów.  W przypadku poborów wód podziemnych zweryfikowanych zostało 196 ujęć 
z kolei wśród ujęć wód powierzchniowych – 127 obiektów. 

Na mapie poniżej przedstawiono lokalizację punktów zrzutu ścieków w zlewni Górnej 
Odry, uwzględniających rodzaj odprowadzanych ścieków, tj. zrzuty ścieków 
komunalnych, bytowych, przemysłowych (w tym z odwodnienia kopalń), zrzuty wody 
ze stawów rybnych oraz wód chłodniczych i wód z małych elektrowni wodnych. 
Zauważyć można znaczną koncentrację punktowych źródeł zanieczyszczeń w centralnej, 
wschodniej i południowej części zlewni, gdzie zlokalizowane są największe ośrodki 
miejskie i przemysłowe. Mapa ta w doskonały sposób obrazuje podział zlewni Górnej 
Odry na część rolniczą (zachodnia część zlewni) oraz pozostałą część miejsko- 
przemysłową. Lokalizację zrzutów ścieków deszczowych z uwagi na ich znaczną 
liczebność oraz odmienny charakter, w tym nieuwzględnianie w bilansie wodno- 
gospodarczym zasobów wodnych w analizowanej zlewni, przedstawiono na osobnej 
mapie i jako osobną warstwę tematyczną (.shp). 

Wynikowa warstwa zrzutów ścieków w zlewni Górnej Odry zawiera 413 obiektów. 
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Na kolejnej mapie przedstawiono również lokalizację poborów wód powierzchniowych 
uwzględniających cel poboru. Zauważyć można znaczną przewagę poborów wód 
powierzchniowych na potrzeby stawów rybnych oraz przemysłu. 

Wynikowa warstwa poborów wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry zawiera 
164 obiekty ujęć wód. 
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Rysunek 23. Zrzuty ścieków w zlewni Górnej Odry uwzględniające podział  na rodzaj 
odprowadzanych ścieków. 
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Rysunek 24. Pobory wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry, uwzględniające  
przeznaczenie pobieranej wody.  
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3.2.3. Zabudowa cieków 
 

W wyniku przeprowadzonych prac polegających na weryfikacji i uzupełnieniu 
informacji nt. lokalizacji zabudowy poprzecznej cieków w zlewni Górnej Odry, uzyskano 
warstwę wektorową liczącą 719 obiektów. Dokonano przesunięć już zidentyfikowanych 
obiektów oraz wprowadzono nową zabudowę. Jako warstwę wyjściową przyjęto 
warstwę zabudowy poprzecznej zrealizowaną przez RZGW Gliwice. Liczba obiektów 
dodanych przez Wykonawcę do tej warstwy, również z wykorzystaniem warstwy 
zabudowy poprzecznej pochodzącej z opracowania dot. udrażniania cieków,  jest równa 
237 obiektom, w tym: 

- zweryfikowano lokalizację 52 obiektów 
- uzupełniono warstwę o 82 obiekty z warstw opracowania „Ocena potrzeb i 
priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego 
stanu i potencjału części wód w Polsce”, 
- wprowadzono 103 nowych obiektów. 

 
Podobnej analizie i weryfikacji poddano przekazane przez zamawiającego warstwy 
zabudowy podłużnej cieków. Zrealizowana warstwa zabudowy podłużnej cieków 
w zlewni Górnej Odry liczy ostatecznie 450 obiekty, w tym 215 obiektów nowych. 
 
Rozmieszczenie zidentyfikowanych obiektów zabudowy podłużnej i poprzecznej 
przedstawiono na poniższych mapach.  
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Rysunek 25. Zabudowa poprzeczna cieków w zlewni Górnej Odry. 
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Rysunek 26. Zabudowa podłużna cieków w zlewni Górnej Odry. 
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3.3. Identyfikacja znaczących oddziaływań 
antropogenicznych - dane statystyczne i dane z projektu 
Corine Land Cover  

 
Identyfikacja presji oddziaływujących na stan wód powierzchniowych  

i podziemnych w zlewni rzeki Górnej Odry, odbywała się poprzez analizę dostępnych 
informacji i danych wejściowych przekazanych przez Zamawiającego, pozyskanych  
i uzupełnionych w ramach niniejszej pracy oraz ogólnodostępnych danych 
statystycznych (Bank Danych Lokalnych). Znaczna ilość dostępnych informacji 
odniesiona jest do jednostek podziału administracyjnego- gmin. Obszerność danych dla 
tego podziału, zarówno pod względem zakresu informacji, jak też okresu którego 
dotyczą, zadecydowała o przyjęciu jako podstawowe danych statystycznych z Banku 
Danych Lokalnych, uzupełnionych innymi informacjami (projekt Corine Land Cover). 
Wskaźniki dla gmin stanowiły materiał bazowy do obliczenia wskaźników presji dla 
JCWP i JCWPd (poprzez zastosowanie metody średniej ważonej, gdzie wagą była 
powierzchnia gminy w powierzchni JCWP/ JCWPd). 
Dla dalszej analizy przyjęto następujące wydzielenia głównych grup presji 
antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne oraz grup wskaźników: 

 Presje punktowe – zanieczyszczenia; 

 Presje punktowe – zużycie wody, pobory wód podziemnych; 

 Presje obszarowe i rozproszone – zanieczyszczenia, w tym: 

• użytkowanie terenu, 

• rozproszone zanieczyszczenia komunalne, 

• presje rolnicze; 

 Inne presje. 

Zużycie wody potraktowano umownie jako presję punktową, z uwagi na brak w BDL 
danych dot. wielkości poborów wód, z wyjątkiem poborów wód podziemnych na cele 
przemysłowe, którą to informację również wykorzystano do obliczenia wskaźnika 
presji. Nie zdecydowano się na zastosowanie wielkości poborów z bazy pozwoleń 
wodnoprawnych, z uwagi na zachowanie jednolitości danych wejściowych do analizy 
(dane z pozwoleń wodnoprawnych często różnią się od informacji statystycznych). 
Jednak należy zaznaczyć, iż zużycie wody nie zawsze ma bezpośrednie przełożenie na 
wielkość faktycznego poboru wód w analizowanym obszarze, zwłaszcza w zlewniach 
gdzie funkcjonują międzyzlewniowe przerzuty wody.  
Oprócz wskaźników przedstawiających presje, obliczono również dodatkowe wskaźniki 
obrazujące stopień pokrycia obszaru zlewni różnymi formami zagospodarowania, które  
z uwagi na ochronę zasobów wodnych są pożądane.    
W tej części analizy występowania presji antropogenicznych podstawową jednostką 
odniesienia jest obszar jednolitej części wód. Zlewnia Górnej Odry obejmuje obszar 59 
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JCWP, które pogrupowane są w większe jednostki wyznaczone w procesie planowania 
gospodarowania wodami w Polsce, w tzw. scalone jednolite części wód 
powierzchniowych (SCWP), których na terenie analizowanej zlewni jest 9.  
W odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych obszar zlewni podzielony jest na 
5 JCWPd. 
Poniżej szczegółowo przedstawiono określone w ramach pracy wskaźniki presji 
antropogenicznej na wody powierzchniowe i podziemne. Wartości większości 
wskaźników (dot. danych z Banku Danych Lokalnych) zostały obliczone i zobrazowane 
na mapach, wg stanu dla roku 2011. Dane pochodzące z projektu Corine Land Cover 
(część wskaźników należących do grupy zanieczyszczeń obszarowych), przedstawia 
informacje wg stanu w 2006 r. 
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WSKAŹNIKI  

Analiza w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik 
rozpatrywany w 
odniesieniu do 

jednostki 
(JCWP, JCWPd) 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

 Presje punktowe - zanieczyszczenia  

1 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych wymagające 

oczyszczania w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

(BDL 2011) 

Ilość odprowadzanych w 
2011 roku ścieków 

wymagających oczyszczania, 
na powierzchnię JCWP/ 

JCWPd 

SC_OG tys. m3/km2 ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

2 

Zrzuty oczyszczonych ścieków 
komunalnych i 

przemysłowych w przeliczeniu 
na powierzchnię JCWP/ 

JCWPd (BDL 2011) 

Ilość odprowadzanych w 
2011 roku ścieków 
oczyszczonych, na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_OCZ tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

3 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych 

oczyszczonych mechanicznie 
w przeliczeniu na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 
(BDL 2011) 

Ilość odprowadzanych w 
2011 roku ścieków 

oczyszczonych mechanicznie, 
na powierzchnię JCWP/ 

JCWPd 

SC_OCZ_ME
CH 

tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

4 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych 

oczyszczonych biologicznie w 
przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd (BDL 2011) 

Ilość odprowadzanych w 
2011 roku ścieków 

oczyszczonych biologicznie, 
na powierzchnię JCWP/ 

JCWPd 

SC_OCZ_BIO
L 

tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik 
rozpatrywany w 
odniesieniu do 

jednostki 
(JCWP, JCWPd) 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

5 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych 
oczyszczonych z 

podwyższonym usuwaniem 
biogenów w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

(BDL 2011) 

Ilość odprowadzanych w 
2011 roku ścieków 

oczyszczonych z 
podwyższonym usuwaniem 
biogenów, na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

SC_OCZ_PUB tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

6 

Zrzuty nieoczyszczonych 
ścieków komunalnych i 

przemysłowych w przeliczeniu 
na powierzchnię JCWP/ 

JCWPd (BDL 2011) 

Ilość odprowadzanych w 
2011 roku ścieków 

nieoczyszczonych, na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_NOCZ tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd JCWP, JCWPd D 

7 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i 
przemysłowymi w 

przeliczeniu na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd - BZT5 (BDL 

2011) 

Ładunek BZT5 
odprowadzany ze ściekami w 

ciągu roku (2011), na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

LAD_BZT5 kg/km2 ładunek zanieczyszczeń/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

8 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i 
przemysłowymi w 

przeliczeniu na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd – ChZT (BDL 

2011) 

Ładunek ChZT odprowadzany 
ze ściekami w ciągu roku 
(2011), na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

LAD_CHZT kg/km2 ładunek zanieczyszczeń/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik 
rozpatrywany w 
odniesieniu do 

jednostki 
(JCWP, JCWPd) 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

9 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i 
przemysłowymi w 

przeliczeniu na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd - Nog  (BDL 

2011) 

Ładunek Nog odprowadzany 
ze ściekami w ciągu roku 
(2011), na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

LAD_N kg/km2 ładunek zanieczyszczeń/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

10 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i 
przemysłowymi w 

przeliczeniu na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd – Pog (BDL 

2011) 

Ładunek Pog odprowadzany 
ze ściekami w ciągu roku 
(2011), na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

LAD_P kg/km2 ładunek zanieczyszczeń/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

11 

Zrzuty ścieków 
przemysłowych wymagające 

oczyszczania w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

(BDL 2011) 

Ilość odprowadzanych w 
2011 roku ścieków 

przemysłowych 
wymagających oczyszczania, 

na powierzchnię JCWP/ 
JCWPd 

SC_PRZ  tys. m3/km2 ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

12 

Zrzuty ścieków 
przemysłowych 

nieoczyszczonych w 
przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP / JCWPd (BDL 2011) 

Ilość odprowadzanych w 
2011 roku ścieków 

przemysłowych  
nieoczyszczonych, na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_PRZ 
_NOCZ 

tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik 
rozpatrywany w 
odniesieniu do 

jednostki 
(JCWP, JCWPd) 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

13 

Zrzuty ścieków komunalnych 
wymagające oczyszczania w 

przeliczeniu na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd (BDL 2011) 

Ilość odprowadzanych w 
2011 roku ścieków 

komunalnych wymagających 
oczyszczania, na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_KOM tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

14 

Zrzuty ścieków komunalnych 
nieoczyszczonych w 

przeliczeniu na powierzchnię 
JCWP / JCWPd (BDL 2011) 

Ilość odprowadzanych w 
2011 roku ścieków 

komunalnych 
nieoczyszczonych, na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_KOM 
_NOCZ 

tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

 Presje punktowe – zużycie wody, pobory wód podziemnych 

15 

Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i 

ludności w ciągu roku ogółem 
w przeliczeniu na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 
(BDL 2011) 

Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i 

ludności w 2011 roku na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

ZW_OG tys.m3/rok/ 
km2 

ilość zużytej wody/ powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

16 

Zużycie wody na potrzeby 
przemysłu w ciągu roku w 

przeliczeniu na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd (BDL 2011) 

Zużycie wody na potrzeby 
przemysłu w 2011 roku na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 
ZW_PRZ 

tys.m3/rok/ 
km2 

ilość zużytej wody/ powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

17 

Zużycie wody na potrzeby 
sieci wodociągowej w 

przeliczeniu na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd (BDL 2011) 

Zużycie wody na potrzeby 
sektora komunalnego  w 

2011 roku na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd 

ZW_KOM 
tys.m3/rok/ 

km2 
ilość zużytej wody/ powierzchnia 

JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik 
rozpatrywany w 
odniesieniu do 

jednostki 
(JCWP, JCWPd) 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

18 

Zużycie wody na potrzeby 
rolnictwa i leśnictwa w ciągu 

roku w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

(BDL 2011) 

Zużycie wody na potrzeby 
rolnictwa i leśnictwa w 2011 
roku na powierzchnię JCWP/ 

JCWPd 

ZW_RO tys.m3/rok/ 
km2 

ilość zużytej wody/ powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

19 

Wielkość poboru wód 
podziemnych na potrzeby 

przemysłu w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWPd (BDL 

2011) 

Wielkość poboru wód 
podziemnych na potrzeby 

przemysłu w 2011 r. na 
powierzchnię JCWPd  

ZW_PRZ_PO
D 

tys.m3/rok/ 
km2 

ilość pobranej wody/ 
powierzchnia JCWPd JCWPd D 

 Presje obszarowe i rozproszone- zanieczyszczenia  

20 
Gęstość liczby ludności 
nieobsługiwanej przez 

oczyszczalnie (BDL 2011) 

liczba ludności 
nieobsługiwanej przez 

oczyszczalnie na km2 JCWP 

GEST_LUD_
N_OCZ 

osoba/km2 
 liczba ludności nieobsługiwanej 
przez oczyszczalnie w gminie / 

powierzchnia JCWP 
JCWP, JCWPd D 

21 

Ładunek azotu od 1 
mieszkańca z uwzględnieniem 

obsługi przez oczyszczalnie 
(BDL 2011) 

ładunek N na mieszkańca w 
2011 r. w JCWP 

N_ROK_MK kg/rok/osob
a 

((ludność nieobsługiwana przez 
oczyszczalnie + 0,9 * ludność 

obsługiwana przez mechaniczne 
ocz.+ 0,65 ludność obsługiwana 

przez biologiczne ocz.+ 0,2 
ludność obsługiwana przez ocz. z 
podw. usuwaniem biogenów) * 

0,012 kg/d *365)/ludn 

JCWP, JCWPd D 

22 

Stosunek liczby ludności 
podłączonej do kanalizacji do 

liczby ludności podłączonej do 
wodociągu (BDL 2011) 

wartość wskaźnika w 2011 r. 
dla JCWP/ JCWPd 

KAN/WOD – 

liczba osób podłączonych do 
kanalizacji w JCWP / liczba osób 
podłączonych do wodociągu w 

JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd S 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik 
rozpatrywany w 
odniesieniu do 

jednostki 
(JCWP, JCWPd) 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

23 
Udział gruntów ornych w 

powierzchni JCWP/ JCWPd 
(CORINE Land Cover 2006) 

Udział procentowy gruntów 
ornych w powierzchni JCWP 

ORNE_PR % 
powierzchnia gruntów 

ornych*100/powierzchnia JCWP/ 
JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

24 
Udział sadów w powierzchni 

JCWP/ JCWPd  (CORINE Land 
Cover 2006) 

Udział procentowy sadów w 
powierzchni JCWP/ JCWPd 

SADY_PR % 
powierzchnia 

sadów*100/powierzchnia JCWP/ 
JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

25 

Udział obszarów 
zurbanizowanych w 

powierzchni JCWP/ JCWPd 
(CORINE Land Cover 2006) 

Udział procentowy obszarów 
zurbanizowanych w 

powierzchni JCWP/ JCWPd 
ZABUD_PR % 

powierzchnia obszarów 
zurbanizowanych 

*100/powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

26 Obsada zwierząt hodowlanych 
(BDL 2011) 

Wielkość pogłowia zwierząt 
gospodarskich (bydła, świń, 
koni, owiec) przeliczona na 

SD (sztuki duże) 
przypadająca na 1 ha użytków 
rolnych (UR) w JCWP/ JCWPd 

(2010) 

POGL_ZW SD/ ha UR 

liczba SD/ powierzchnia użytków 
rolnych w  JCWP/ JCWPd 

SD = 1,0 konie + 0,6 bydło + 0,15 
trzoda chlewna + 0,08 owce 

JCWP, JCWPd D 

Inne presje 

27 Gęstość zaludnienia  (BDL 
2011) 

Liczba ludności  na km2 

JCWP/ JCWPd 
GEST_ZALU

D 
osoba/km2 

 liczba ludności w JCWP / 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

28 

Odpady wytworzone nie 
odzyskiwane w przeliczeniu 

na powierzchnię JCWP/ 
JCWPd (BDL 2008) 

 

Ilość odpadów 
wytworzonych w ciągu roku 
nieodzyskiwanych w JCWP/ 

JCWPd 

ODP_NODZY
S 

tys. 
t/rok/km2 

odpady wytworzone – odpady 
odzyskiwane  w JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik 
rozpatrywany w 
odniesieniu do 

jednostki 
(JCWP, JCWPd) 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

Wskaźniki zagospodarowania zlewni- stymulanty 

29 
Udział obszarów chronionych 
w powierzchni JCWP/JCWPd 

(Dane GDOŚ) 

Udział procentowy obszarów 
chronionych w powierzchni 

JCWP/ JCWPd 
CHRON_PR % 

powierzchnia obszarów 
chronionych *100/powierzchnia 

JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd S 

30 
Udział lasów w powierzchni 

JCWP/ JCWPd (CORINE Land 
Cover 2006) 

Udział procentowy lasów w 
powierzchni JCWP/ JCWPd 

LASY_PR % powierzchnia lasów 
*100/powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd S 

31 

Udział obszarów 
mokradłowych w powierzchni 
JCWP/ JCWPd (CORINE Land 

Cover 2006) 

Udział procentowy obszarów 
mokradłowych w 

powierzchni JCWP/ JCWPd 
MOKR_PR % 

powierzchnia obszarów 
mokradłowych*100/powierzchni

a JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd S 

32 
Udział zbiorników wodnych w 

powierzchni  JCWP/ JCWPd 
(CORINE Land Cover 2006) 

Udział procentowy 
zbiorników wodnych (jeziora, 

zbiorniki, stawy) w 
powierzchni JCWP/ JCWPd 

ZBIORNIKI % 
(pow. jezior + pow. zbiorników + 

pow. stawów) w gminie * 
100/powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd S 
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W powyższych tabelach, każdy zidentyfikowany wskaźnik, został 
zaklasyfikowany jako stymulanta, bądź destymulanta w kontekście jego wpływu na stan 
zasobów wodnych w analizowanej JCWP/ JCWPd. Jako stymulanta rozumiany jest 
wskaźnik, którego wysoka wartość jest pożądana ze względu na konieczność 
zachowania odpowiedniego stanu wód (ochrony zasobów wodnych), natomiast jako 
destymulanta, rozumiemy wskaźnik, którego wysoka wartość nie jest pożądana z tych 
samych przyczyn. Podział wskaźników na stymulanty i destymulanty jest pierwszym 
krokiem do przeprowadzenia zbiorczej oceny wpływu występujących presji na stan wód 
w zlewni Górnej Odry.  

Wartości wszystkich z powyższych wskaźników zostały obliczone dla obszarów 
JCWP/ JCWPd i zestawione w postaci warstw presji. Wyniki dokonanych analiz  
w zakresie wskaźników presji występujących w zlewni rzeki Górnej Odry w odniesieniu 
do podziału obszaru zlewni na JCWP i JCWPd przedstawiają mapy zestawione  
w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. 
Wyliczone wartości wskaźników presji będą stanowić materiał wejściowy do kolejnego 
etapu prac, dla przeprowadzenia analizy wpływu oddziaływań antropogenicznych na 
stan JCWP i JCWPd. 

Zestawienie informacji o zidentyfikowanych oddziaływaniach antropogenicznych dla 
poszczególnych JCWP, JCWPd i SCWP w zlewni Górnej Odry, dodatkowo przedstawiono 
w postaci tabelarycznej (arkusze xls) stanowiących załączniki 2, 3 i 4 do opracowania.  
 
 

3.4. Składowiska odpadów 
 

W Polsce sektor gospodarki odpadami, działa na podstawie licznych aktów 
prawnych, wskazujących sposoby, kierunki i zasady prawidłowego postępowania, 
również w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. 

Polskie regulacje prawne w tym zakresie, transponują zapisy unijnych aktów prawnych 
dotyczących odpadów, m. in.:  

• Dyrektywy Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów; 
• Dyrektywy Rady 91/689/EEC z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie odpadów 

niebezpiecznych; 
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z dnia 20 grudnia 1994 

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych; 
• Dyrektywy Rady 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie 

składowania odpadów; 
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/EC z dnia 18 września 

2000 roku w sprawie wycofanych z użytkowania samochodów; 
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• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 
roku w sprawie spalania odpadów. 

Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie gospodarowania odpadami jest  
w Polsce Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), wraz  
z rozporządzeniami wykonawczymi. Dokumentem normującym gospodarkę odpadami 
na najniższym, a tym samym podstawowym szczeblu podziału administracyjnego, jakim 
jest gmina, jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.), określająca wymagania stawiane 
samorządom gminnym w zakresie właściwego postępowania z odpadami. Nowelizacja 
tejże ustawy przyjęta przez Sejm w 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 
ze zm.) wprowadziła istotne zmiany dla gospodarowania odpadami w gminach. 
Samorządy dzięki ustawie zyskały narzędzia do realizacji obowiązków dbania o czystość 
i porządek na ich terenie. Dotychczas obowiązujące przepisy nie dawały gminom 
możliwości realnego egzekwowania opłat za odpady, czy ich właściwego zgodnego 
z prawem zagospodarowania. Po wejściu w życie ustawy, gminy mają obowiązek 
wdrożenia systemu gospodarowania odpadami na swoim terenie, w wyniku czego 
oczekiwana jest poprawa sytuacji w tym sektorze. 
Podstawowymi zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi zgodnie z ustawą jest: 

1. Zapewnienie odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od 
mieszkańców gminy. 

2. Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania  
i odbierania odpadów komunalnych, dla umożliwienia: 

a. ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, 

b. wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 
c. osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. 

3. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych 
z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do 
budowy, utrzymania i eksploatacji tych instalacji i urządzeń przez 
przedsiębiorców. 

4. Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania: 

a. do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

b. do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
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Dotychczas najczęściej spotykaną metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich 
deponowanie na składowiskach odpadów. Zgodnie z Ustawą o odpadach można 
wyróżnić trzy rodzaje składowisk: 

- składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

- składowiska odpadów obojętnych, 

- składowiska odpadów niebezpiecznych. 

Wszystkie z tych składowisk muszą spełniać odpowiednie wymagania mające na celu 
zapewnienie bezpiecznego, dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego, 
składowania odpadów, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód 
powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz powietrza, co zostało uregulowane 
poprzez rozporządzenia:  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, 
czasu, sposobów oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 220, poz. 1858), zmienione Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 
odpadów (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1588). 

Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne nie 
mogą być lokalizowane w miejscach, gdzie stanowiłyby zagrożenie dla ludzi  
i środowiska (składowiska odpadów obojętnych na obszarach wymienionych w pkt 1-6, 
13): 

1)  na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych;  
2)  na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody;  
3)  na obszarach lasów ochronnych;  

 

–
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9)  na glebach klas bonitacji I i II;  
 

szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego;  
11)  na obszarach ochrony uzdrowiskowej;  
12)  na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych;  

 .  

Składowiska inne niż składowiska odpadów obojętnych muszą być lokalizowane  
w odpowiednich odległościach od budynków mieszkalnych i innych budynków 
użyteczności publicznej, wynikających z raportu oddziaływania składowiska na 
środowisko. Samo ustalenie lokalizacji obiektu wymaga przeprowadzenia badań 
hydrologicznych i geologicznych wykonanych zgodnie z odpowiednimi przepisami.  

Bardzo ważnym elementem wpływającym na możliwość lokalizacji składowiska jest 
obecność naturalnej bariery geologicznej uszczelniającej podłoże i ściany boczne. 
Bariera ta powinna spełniać wyznaczone parametry minimalnej miąższości  
i współczynnika filtracji (k): 

• dla składowiska odpadów niebezpiecznych – warstwa o miąższości nie mniejszej 
niż 5 m i współczynniku k mniejszym lub równym 1,0 X 10-9 m/s, 

• dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - warstwa  
o miąższości nie mniejszej niż 1 m i współczynniku k mniejszym lub równym 1,0 
X 10-9 m/s, 

• dla składowiska odpadów obojętnych - warstwa o miąższości nie mniejszej niż 1 
m i współczynniku k mniejszym lub równym 1,0 X 10-7 m/s. 

Ponadto pierwszy poziom wodonośny nie może znajdować się wyżej niż 1 m poniżej 
poziomu projektowanego wykopu dna składowiska. W miejscach gdzie takiej bariery 
brak, powinna zostać wykonana sztuczna bariera geologiczna o miąższości co najmniej 
0,5 m i o odpowiedniej przepuszczalności dla rodzaju składowiska. Barierę naturalną 
bądź sztuczną, należy uzupełnić o syntetyczną izolację zaprojektowaną w sposób 
uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania. Dla 
zabezpieczenia wód podziemnych przed wpływem odcieków ze składowisk odpadów 
niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, instaluje się 
powyżej izolacji syntetycznej drenaż odcieków, pełniący swoje funkcje w trakcie 
eksploatacji składowiska i co najmniej przez 30 lat po jego zamknięciu. Wokół tych 
składowisk, umieszcza się również zewnętrzny system rowów drenażowych 
uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska,  
a obiekty w których przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, 
wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu wysypiskowego, który następnie jest 
wykorzystywany do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe, np. z uwagi na 
nieodpowiedni skład biogazu lub jego małe ilości, spala się w pochodni na składowisku. 
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Istnieje ponadto cały szereg wymagań co do budowy i eksploatacji składowisk, 
najistotniejsze z nich to: 
- oddzielne składowanie odpadów niebezpiecznych i odpadów komunalnych oraz 
rozdzielenie odcieków od tych dwóch rodzajów odpadów; 
- gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich 
przyjęcie na oczyszczalnię lub odprowadzenie do wód lub do ziemi, ewentualne 
wykorzystanie do celów technologicznych na składowiskach z odpadami ulegającymi 
biodegradacji; 
- wykonanie składowiska w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych 
oraz nielegalne składowanie odpadów; 
- otoczenie składowiska pasem zieleni o minimalnej szerokości 10 m; 
- wyposażenie w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających 
obiekty na składowisku, na którym składowane są odpady ulegające biodegradacji; 
- wyposażenie w system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych 
na składowisko; 
- prowadzenie eksploatacji w sposób zapewniający stateczność geotechniczną 
składowanych odpadów; 
- przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów; 
- przeprowadzanie prac rekultywacyjnych w procesie zamknięcia składowiska, w celu 
zabezpieczenia przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe  
i podziemne oraz powietrze, jak również dla integracji obszaru składowiska 
z otoczeniem oraz dla umożliwienia obserwacji wpływu obiektu na środowisko; 
- uszczelnienie powierzchni zamykanych składowisk odpadów niebezpiecznych poprzez 
wykonanie warstw: ekranującej, drenażowej i glebowej (umożliwiającej wegetację 
roślin); 
- zabezpieczenie powierzchni zamykanych składowisk odpadów obojętnych oraz 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, poprzez wykonanie odpowiedniej okrywy 
rekultywacyjnej (ochrona przed erozją wodną i wietrzną) uzależnionej od właściwości 
odpadów składowanych; 
- zachowanie specjalnych wymagań przy unieszkodliwianiu przez składowanie 
odpadów zawierających azbest; 
- prowadzenie monitoringu składowisk w trakcie eksploatacji oraz po jej zakończeniu, 
dla kontroli jego wpływu na środowisko. 

Poza typowymi składowiskami, obiektami przeznaczonymi do odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów, są kompostownie (często zlokalizowane w obrębie 
składowisk), magazyny do tymczasowego składowania odpadów (zwłaszcza odpadów 
niebezpiecznych, np. pestycydowych) lub instalacje do termicznego unieszkodliwiania 
odpadów (spalarnie odpadów niebezpiecznych). 

Dla identyfikacji składowisk odpadów, mogącymi mieć wpływ na stan wód w zlewni 
Górnej Odry, za podstawę informacji w niniejszym opracowaniu przyjęto wojewódzkie 
plany gospodarki odpadami, uzupełniająco również powiatowe i gminne plany, 
ew. programy ochrony środowiska. Na tej podstawie sporządzono warstwę 
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informacyjną (.shp) przedstawiającą lokalizację zidentyfikowanych składowisk wraz 
z informacjami o tych obiektach. Poniższa mapa obrazuje lokalizację składowisk 
odpadów na obszarze zlewni Górnej Odry. 

 

Rysunek 27. Lokalizacja składowisk odpadów na obszarze zlewni Górnej Odry 

W wyniku przeprowadzonych prac na obszarze zlewni Górnej Odry zidentyfikowano 58 
składowisk odpadów, w tym: 

• 7 składowisk odpadów niebezpiecznych (3 czynne, 4 nieczynne), 
• 4 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne- przemysłowe, 

w tym 3 składowiska czynne, statut jednego nieznany, 
• 23 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – komunalne, 

w tym 15 składowisk czynnych i 6 obiektów nieczynnych, 2 obiekty o nieznanym 
statucie, 

• 24 składowiska odpadów obojętnych (w tej grupie uwzględniono głównie 
składowiska odpadów górniczych), w tym: 3 składowiska nieczynne, 
5 składowisk czynnych oraz 16 składowisk o nieznanym statucie. 

 
Sporządzona identyfikacja składowisk objęła swym zakresem również kwestię istnienia 
zabezpieczenia środowiska przed oddziaływaniem tych obiektów. W opracowanej 
warstwie tematycznej zestawiono dla poszczególnych obiektów informację nt. 
obecności lub braku uszczelnienia. W 36 obiektach brak jest informacji na ten temat w 
materiałach źródłowych, co wskazuje na brak wiedzy w przedmiotowym zakresie 
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organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska na swoim terenie (gminy). W 
przypadku 6 składowisk brak jest izolacji, natomiast 16 obiektów posiada uszczelnienie. 
Często brak jest danych nt. rodzaju obecnego uszczelnienia. Zidentyfikowano 2 
składowiska z uszczelnieniem naturalnym, 8 składowisk z dodatkowym (sztucznym) 
uszczelnieniem oraz 6 obiektów posiadających uszczelnienie, jednak bez wskazania jego 
rodzaju.  

Brak informacji o obecnym statucie części składowisk, spowodowana jest faktem, iż są 
to w większości składowiska związane z likwidowanymi zakładami przemysłowymi, 
kopalniami. Dlatego często brak jest informacji nt. ich parametrów.  
Lokalizacja składowisk odpadów największa jest we wschodniej  i w południowej części 
zlewni, tak jak lokalizacja największych ośrodków miejskich, a przede wszystkim 
przemysłowych: Cieszyna, Knurowa, Rybnika, Wodzisławia Śl. 
Pod względem podziału zlewni na SCWP, największa liczba składowisk występuje 
w trzech z nich:  

• GO0103 – Olza od granicy do ujścia wraz z dopływami, 
• GO0104 – Ruda do Zb. Rybnik wraz ze zbiornikiem, 
• GO0106 – Bierawka z dopływami. 

Wpływ sektora gospodarki odpadami zostanie uwzględniony w niniejszej pracy, 
również poprzez uwzględnienie wskaźnika wielkości odpadów nieodzyskiwanych 
w JCWP/ JCWPd, w analizie presji i ocenie wpływu oddziaływań antropogenicznych 
na stan zasobów wodnych. 

 

3.5. Obszary górnicze 

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 5 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Z 2011 r. 
nr 163, poz. 98) obszarem  górniczym jest przestrzeń, w  granicach której 
przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego 
bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz 
prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji. 
W obrębie terenu objętego opracowaniem występują obszary górnicze związane 
zarówno z podziemną eksploatacja kopalin (eksploatacją węgla kamiennego) oraz 
eksploatacją odkrywkową (przede wszystkim surowców budowlanych, piasków 
podsadzkowych). 
Wydobycie kopalin metodą podziemną jak i odkrywkową wiąże się z określonymi 
specyficznymi dla obu tych metod zakresami oddziaływań na wody podziemne 
i powierzchniowe. 

Górnictwo podziemne  

W części wschodniej obszaru objętego niniejszym opracowaniem (teren GZW) 
prowadzona jest intensywna eksploatacja metodą podziemną złóż węgla kamiennego. 
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Dominującą techniką wydobycia tej kopaliny, stosowaną przez poszczególne kopalnie 
jest eksploatacja systemem ścianowym z zawałem skał stropowych. W ograniczonym 
zakresie stosowana jest podsadzka, w tym podsadzka hydrauliczna. Głębokość 
eksploatacji i związane z tym występowanie podziemnych wyrobisk uwzględniająca cały 
okres eksploatacji (także eksploatację w przeszłości) sięga od kilkudziesięciu do ok. 
1160 m. p.p.t. 
Celem umożliwienia dostępu do w/w złóż stosowane jest ich odwadnianie. Wiąże się to 
z wytworzeniem w zasięgu poszczególnych obszarów górniczych lejów depresji. 
Skutkiem odwadniania jest także konieczność odprowadzania pobranych z górotworu 
wód podziemnych do wód powierzchniowych. W przeważającej części odprowadzane 
wody z odwodnień kopalni węgla kamiennego to wody o znacznie podwyższonej 
mineralizacji w stosunku do wód powierzchniowych (wody zasolone). 
Ze względu na występowanie w nadkładzie utworów karbonu produktywnego 
(w obszarze opracowania) utworów o charakterze izolującym (utwory ilaste 
trzeciorzędu, oraz utwory gliniaste czwartorzędu), drenaż obejmuje przede wszystkim 
wody w obrębie utworów karbonu górnego (karbońskiego piętra wodonośnego). 
W przypadku braku warstw izolujących pomiędzy piętrem karbońskim, a wyżej ległymi 
piętrami wodonośnymi, drenaż odwodnieniami kopalnianymi obejmuje także te piętra. 
Ponadto zalegające nad karbonem piętra (poziomy) wodonośne ulegają lokalnie 
odwodnieniu w bezpośrednim otoczeniu szybów kopalnianych. 
W zakresie wpływu na wody powierzchniowe efektem odwodnień prowadzonych przez 
kopalnie węgla kamiennego są przede wszystkim zrzuty zasolonych wód kopalnianych. 
Związana z tym jest zmian jakości wód powierzchniowych i wpływ na przepływy (ich 
zwiększenie) w korycie cieku. 
W przypadku odwadniania (w ramach odwodnień kopalnianych) płytko zalegających 
poziomów wodonośnych stanowiących źródło zasilania cieków powierzchniowych 
następuje spadek wielkości dopływu podziemnego. 

 
Kolejnym elementem oddziaływania eksploatacji podziemnej kopalin (węgla 

kamiennego) są zmiany ukształtowania powierzchni terenu oraz odkształcenia, w tym 
powstawanie deformacji nieciągłych w obrębie górotworu. Zjawisko to jest źródłem 
oddziaływań zarówno na wody powierzchniowe jak i podziemne. 

W przypadku wód podziemnych odkształcenia górotworu skutkować mogą 
zarówno obniżeniem zwierciadła wód podziemnych jak i jego wzniosem (lub zmianą 
ciśnienia hydrostatycznego w warstwie wodonośnej o zwierciadle napiętym) jako efekt 
zmiany położenia skał wodonośnych. Lokalnie możliwy jest zanik występowania wód 
podziemnych (w obrębie utworów wodonośnych) lub wysyceniem utworów do tej pory 
bezwodnych. Zmianie ulegają także kierunki przepływu wód w warstwie wodonośnej.  
Efektem pośrednim ruchów górotworu oraz jego odkształceń są zmiany chemizmu wód 
podziemnych. Są one związane ze zmianami warunków migracji wód w odkształconym 
górotworze, w tym zawodnieniem skał spękanych, a dotychczas nie wysyconych wodą. 
Ponadto przyczyną jest powstawanie połączeń hydraulicznych pomiędzy warstwami 
wodonośnymi (zawierającymi wody o różnej mineralizacji).  



„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” 

126 
 

Bezpośrednim źródłem zmian chemicznych wód podziemnych poza mieszaniem się wód 
o różnej mineralizacji, są zmiany warunków wymywania substancji chemicznych ze 
skał, kontakty wód podziemnych ze skałami o odmiennym (w odniesieniu do warunków 
pierwotnych) składzie mineralogicznym, zmiany warunków utleniająco-redukcyjnych. 
W przypadku płytko występujących wód w utworach czwartorzędu na ich chemizm 
wpływają zmiany położenia granicy stref saturacji i aeracji.  
Na chemizm wód podziemnych wpływ ma także stosowanie podsadzki w tym podsadzki 
hydraulicznej (np. mieszanin popiołowo-żużlowych). 

Spowodowane eksploatacją podziemną kopalin ruchy górotworu wywołują 
zmiany ukształtowania powierzchni terenu. Powoduje to zaburzenie warunków 
przepływu wód powierzchniowych oraz kierunków spływu wód opadowych 
i roztopowych. Obserwujemy powstawanie niecek o charakterze bezodpływowych, stref 
zabagnień, podtopień, zbiorników wodnych. Następuje zmiana spadków dna w korytach 
wód płynących, a w efekcie zmiany dynamiki przepływu wód. Skutkiem tych procesów 
są takie zjawiska jak erozja i zamulanie koryt wód płynących. 
W skali lokalnej obserwuje się także zmiany przebiegu granic zlewni wód 
powierzchniowych. 
 
Omówione wyżej oddziaływania górnictwa podziemnego można zebrać tworząc 
następujące zestawienie: 

a) Oddziaływanie na wody podziemne 

• obniżenie lub wznios zwierciadła wód podziemnych (zmiany ciśnienia 
hydrostatycznego w warstwie wodonośnej),  

• wytworzenie lejów depresji w strefach wydobycia kopalin, 
• osuszenie części poziomów wodonośnych, 
• zmiany kierunków przepływu wód podziemnych, 
• powstawanie kontaktów hydraulicznych pomiędzy warstwami (poziomami 

wodonośnymi), 
• ograniczenie odpływu podziemnego do rzek, 
• zmiany chemizmu wód podziemnych. 

 
b) Wpływ na wody powierzchniowe 

• spadek wartości przepływów niskich pochodzących z zasilania podziemnego, 
• wzrost i stabilizacja przepływów niskich w rzece poniżej zrzutu wód 

odwodnieniowych, 
• zmiany chemizmu i własności fizycznych wód rzecznych zasilanych zrzutem wód 

odwodnieniowych, 
• lokalne zmiany zasięgów zlewni cząstkowych,  
• powstawanie niecek bezodpływowych, zabagnień i zbiorników wodnych, 
• zmiany spadków w profilu podłużnym w korytach cieków powierzchniowych, 
• zmiana dynamiki przepływu wody w korytach cieków (zamulanie lub erozja) 



„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” 

127 
 

Górnictwo odkrywkowe 
 

Wydobycie kopalin metodą odkrywkową oddziałuje na wody podziemne 
i powierzchniowe w nieco odmienny sposób niż eksploatacja podziemna. Na terenie 
opracowania występują przede wszystkim wyrobiska związane z wydobyciem 
surowców budowlanych takich jak piaski i żwiry, surowce ilaste ceramiki budowlanej, 
kamienie łamane i bloczne. Największy powierzchniowo zasięg posiadają wyrobiska 
związane z eksploatacją piasków, w tym piasków podsadkowych. 
Ponieważ eksploatacja jest generalnie płytsza niż w przypadku górnictwa podziemnego, 
oddziaływanie na wody podziemne dotyczy mniejszego zakresu głębokości ich 
występowania. Związane jest ono przede wszystkim z efektem odwadniania wyrobisk. 
Podstawowym zjawiskiem jest powstanie leja depresji obejmującego poziomy 
wodonośne od powierzchni terenu do spągu odwadnianego złoża (lub do wymuszonej 
sposobem eksploatacji głębokości odwadniania) i zmiana kierunków przepływu wód 
podziemnych. W praktyce w obszarze objętym niniejszym opracowaniem odwodnieniu 
takiemu najczęściej podlegają poziomy wodonośne piętra czwartorzędowego 
i neogeńskiego. 
Odwodnienia i zrzuty wód z tych odwodnień odbywają się zazwyczaj w obrębie tej 
samej zlewni cząstkowej i nie wpływają na jej bilans wodny. Natomiast w skali lokalnej 
w zasięgu leja depresji następuje ograniczenie dopływu podziemnego. 
Wody z odwodnień ze względu na głębokość ich występowania to wody słodkie. Ich 
zrzuty generalnie nie stanowią zagrożenia dla stanu jakościowego wód 
powierzchniowych. Możliwe jest ich wykorzystanie jako źródła zaopatrzenia w wodę 
ludzi, przemysłu czy rolnictwa (odpowiednio do ich jakości). 
W wyniku zaprzestania odwadniania wyrobisk powierzchniowych powstają zazwyczaj 
zbiorniki wodne. Zanik leja depresji skutkuje zmianami chemizmu wód podziemnych. 
W zakresie oddziaływań na wody powierzchniowe płynące możliwe oddziaływania 
związane są z koniecznością zmiany przebiegu koryt cieków, koniecznością tworzenia 
ich obwałowań. 
 
Omówione oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe górnictwa 
powierzchniowego można zebrać tworząc następujące zestawienie: 
 

a) Oddziaływanie na wody podziemne 

• lokalne obniżenie zwierciadła wód podziemnych, wytworzenie lejów depresji 
w otoczeniu wyrobiska, 

• osuszenie części poziomów wodonośnych, 
• lokalne zmiany kierunków przepływu wód podziemnych, 
• lokalnie spadek wartości przepływów niskich pochodzących z zasilania 

podziemnego, 
• zmiany chemizmu wód podziemnych po zaprzestaniu odwadniania. 
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b) Wpływ na wody powierzchniowe 
• lokalnie spadek wartości przepływów niskich pochodzących z zasilania 

podziemnego, 
• wzrost i stabilizacja przepływów niskich w rzece poniżej zrzutu wód 

odwodnieniowych, 
• powstawanie zbiorników wodnych w wyrobiskach poeksploatacyjnych, 
• konieczność lokalnych zmian przebiegu koryt cieków lub ich  obwałowania, 
• zmiany chemizmu i własności fizycznych wód rzecznych zasilanych zrzutem wód 

odwodnieniowych (generalnie brak znaczących negatywnych oddziaływań). 

Rejestr obszarów górniczych 

Minister Środowiska prowadzi rejestr wszystkich obszarów górniczych istniejących na 
terenie całego kraju, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
15 XII 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Z 2011 r. nr 286, poz. 
1685). Niniejsze informacje w odniesieniu do zlewni Górnej Odry przedstawia Tabela 
13, a graficznie ilustruje Rysunek 28. 

Tabela 13. Wykaz obszarów górniczych na terenie zlewni Górnej Odry. 

Lp. Nazwa obszaru Koncesjobiorca 

Gminy 
wchodzące w 

skład 
obszaru 

Status 
Powierzchnia 

obszaru 
[km2] 

Powierzchnia 
obszaru w 
granicach 

zlewni [km2] 

Kopalina 
główna 

1 Babice II 
P. Marek Małek Firma 
Usługowo-Handlowa 

"MAN-TRANS" Sp. z o.o. 
Nędza A 0,22 0,22 KN 

2 Bieńkowice 
Wschód   Krzyżanowice A 1,81 1,81 KN 

3 Bierawa III CEMEX POLSKA Sp. z 
o.o. Bierawa A 0,48 0,48 KN 

4 Braciszów II   Głubczyce A 0,06 0,06 KD 

5 Branice   Branice A 0,03 0,03 IB 

6 Brzezie II Saksońsko-Śląska Unia 
Betonowa Sp z o.o. Racibórz A 0,18 0,18 KN 

7 Buków C "CERAMOT" Motyka 
Pawlica sp.j. 

Lubomia, 
Gorzyce A 0,38 0,38 KN 

8 Buków E "CERAMOT" Motyka 
Pawlica sp.j. Lubomia A 0,02 0,02 KN 

9 Buków III 

Przedsiębiorstwo 
Produkcji Kruszyw 

Mineralnych i Lekkich 
Sp. z o.o. 

Gorzyce A 0,17 0,17 KN 

10 Buków IV RADAN INWESTOR Sp. 
z o.o. Sp. k. 

Lubomia, 
Krzyżanowice, 

Gorzyce 
A 0,02 0,02 KN 

11 Bzie - Dębina 2 - 
Zachód     A 10,35 10,35 WK 

12 Chwałowice Kompania Węglowa 
S.A. KWK "Chwałowice" Świerklany A 20,69 20,69 WK 



„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” 

129 
 

13 Dębieńsko 1 NWR KARBONIA S.A. 

Czerwionka-
Leszczyny, 
Knurów, 

Ornontowice 

A 31,67 31,65 WK 

14 Dziergowice Opolskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych Bierawa A 0,48 0,48 KN 

15 Folwarki - III P.P.U.H. "DAR-LA" S.C. 
L. Szendzielorz D. Gola   A 0,07 0,07 KN 

16 Godów II WPBP-Sterkovny 
"KRUSZBET" sp. z o.o. Godów A 0,13 0,13 KN 

16 Godów II WPBP-Sterkovny 
"KRUSZBET" sp. z o.o. Godów A 0,31 0,31 KN 

17 Górska I 

P. Elżbieta Górska 
Wydobywanie Kopalin 
Surowców Mineralnych 

Handel - Transport 

Lubomia A 0,01 0,01 KN 

18 Jankowice Kompania Węglowa 
S.A. KWK "Jankowice" 

Wodzisław 
Śląski, 

Marklowice 
A 15,84 15,84 WK 

19 Jastrzębie Górne 
I 

Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A. 

M. Jastrzębie 
Górne, gm. 

Mszana, gm. 
Pawłowice 

A 16,37 8,21 WK 

20 Jastrzębie I 
Jastrzębska Spółka 

Węglowa KWK "Jas-
Mos" 

Mszana A 32,49 31,99 WK 

21 Kaczyce I NWR KARBONIA S.A. Zebrzydowice, 
Hażlach A 12,98 12,97 MW 

22 Knurów Kompania Węglowa S.A 

Pilchowice, 
Czerwionka-

Leszczyny, 
Knurów, 

Gierałtowice 

A 38,44 27,51 WK 

23 Kobylice I Górażdże Kruszywa Sp. 
z o.o. Cisek A 0,23 0,23 KN 

24 Kobylice 
Południe   Cisek A 0,60 0,60 KN 

25 Kończyce 
Krakowskie Zakłady 

Eksploatacji Kruszywa 
S.A. 

Hażlach A 0,63 0,63 KN 

26 Kończyce II   Hażlach A 0,18 0,18 KN 

27 Kotlarnia II Kopalnia Piasku 
"KOTLARNIA" SA Bierawa A 17,90 17,90 PP 

28 Krzyżowice II Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A. Pawłowice A 28,55 0,13 WK 

29 Leszna Górna III "KOSBUD" Spółka z o.o. Goleszów A 0,29 0,29 KD 

30 Ligota - Szymar Szymar Sp. z o.o. Lubomia A 0,07 0,07 KN 

31 Ligota III Szymar Sp. z o.o. Lubomia A 0,02 0,02 KN 

32 Ligota N WPBP-Sterkovny 
"KRUSZBET" sp. z o.o. Lubomia A 0,06 0,06 KN 

33 Ligota S WPBP-Sterkovny 
"KRUSZBET" sp. z o.o. Lubomia A 0,04 0,04 KN 

34 Ligota 
Tworkowska 

Produkcja Wyrobów 
Betonowych AWBUD 

S.A. 
Lubomia A 0,02 0,02 KN 

35 
Ligota 

Tworkowska - 
Drobny 

P. Rafał Drobny Lubomia A 0,02 0,02 KN 

36 Lubomia IV-A 
Przedsiębiorstwo 

Produkcji Kruszyw Sp. 
z o.o. 

Lubomia A 0,25 0,25 KN 

37 Lubomia VII P. Rafał Drobny Lubomia A 0,02 0,02 KN 
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38 Lubomia VI-PPK 
- pole A-1 

Przedsiębiorstwo 
Produkcji Kruszyw Sp. 

z o.o. 
Lubomia A 0,01 0,01 KN 

39 Lubomia VI-PPK 
- pole A-2 

Przedsiębiorstwo 
Produkcji Kruszyw Sp. 

z o.o. 
Lubomia A 0,02 0,02 KN 

40 Lubomia VI-PPK 
- pole B-1 

Przedsiębiorstwo 
Produkcji Kruszyw Sp. 

z o.o. 
Lubomia A 0,01 0,01 KN 

41 Lubomia VI-PPK 
- pole B-2 

Przedsiębiorstwo 
Produkcji Kruszyw Sp. 

z o.o. 
Lubomia A 0,01 0,01 KN 

42 Lubomia VI-PPK 
- pole C-1 

Przedsiębiorstwo 
Produkcji Kruszyw Sp. 

z o.o. 
Lubomia A 0,03 0,03 KN 

43 Lubomia VI-PPK 
- pole D-2 

Przedsiębiorstwo 
Produkcji Kruszyw Sp. 

z o.o. 
Lubomia A 0,01 0,01 KN 

44 Lubotyń I P. Jakubów Jan Kietrz A 0,03 0,03 KN 

45 Lubotyń III P. Judyta Makulik Kietrz A 0,02 0,02 KN 

46 Łaziska II Kompania Węglowa 
S.A. 

Orzesze, 
Mikołów, 

Wyry, Łaziska 
Górne, 

Ornontowice 

A 73,64 9,77 WK 

47 Nieboczowy III-
1,IV 

P. Mirosława Rusek 
MIRGO Lubomia A 0,02 0,02 KN 

48 Nieboczowy III-
2 

P. Adam Pawelec 
TRANS-SPEDITION Lubomia A 0,02 0,02 KN 

49 Nieboczowy VI "CERAMOT" Motyka 
Pawlica sp.j. Lubomia A 0,16 0,16 KN 

50 Niedobczyce II Kompania Węglowa 
S.A. 

Pszów, 
Wodzisław 

Śląski, 
Mszana, 

Gorzyce, M. 
Rybnik, 

Marklowice, 
Świerklany, 

Radlin 

A 2,80 2,80 WK 

51 Odra IV   Gorzyce A 0,02 0,02 KN 

52 Ornontowice I KWK "Budryk" S.A. 

Orzesze, 
Mikołów, 

Czerwionka-
Leszczyny, 
Knurów, 

Łaziska Górne, 
Gierałtowice, 
Ornontowice 

A 35,51 2,20 WK 

53 Pilchowice 2 
Piaskownia Pilchowice 
S.C. P. Jerzy Dziąćko, P. 

Marek Malanowicz 
Pilchowice A 0,08 0,08 KN 

54 Pilchowice I B 
Piaskownia Pilchowice 
S.C. P. Jerzy Dziąćko, P. 

Marek Malanowicz 
Pilchowice A 0,09 0,09 KN 

55 Pszów Kompania Węglowa 
S.A. 

Pszów, 
Wodzisław 

Śląski, 
Rydułtowy, 

Lubomia, 
Kornowac, 

Radlin 

A 28,33 28,33 WK 
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56 Racibórz I 
Zbiornik 2   Racibórz A 0,02 0,02 KN 

57 Racibórz II - 
Zbiornik - 5 - I 

"UTEX-TERRA" Sp. z 
o.o. 

Kornowac, 
Lubomia, 
Racibórz 

A 0,24 0,24 KN 

58 
Racibórz II - 

Zbiornik 4 - Pole 
A 

"ŻWIRKOL" Sp. z o.o. Lubomia A 0,04 0,04 KN 

59 
Racibórz II - 

Zbiornik 4 - Pole 
B 

"ŻWIRKOL" Sp. z o.o. Lubomia A 0,06 0,06 KN 

60 
Racibórz II - 

Zbiornik 7 Pole 
A 

"GALAXY" Sp. z o.o. Racibórz A 0,10 0,10 KN 

61 
Racibórz II - 

Zbiornik 7 Pole 
B1 

"GALAXY" Sp. z o.o. Lubomia, 
Racibórz A 0,02 0,02 KN 

62 
Racibórz II - 

Zbiornik 7 Pole 
B2 

"GALAXY" Sp. z o.o. Lubomia, 
Racibórz A 0,05 0,05 KN 

63 
Racibórz II - 

Zbiornik 8 - Pole 
IA 

"KAMAR" Sp. z o.o. Lubomia A 0,06 0,06 KN 

64 
Racibórz II - 

Zbiornik 8 - Pole 
IB 

"KAMAR" Sp. z o.o. Lubomia A 0,04 0,04 KN 

65 
Racibórz II - 

Zbiornik 8 - Pole 
IIA 

"KAMAR" Sp. z o.o. Lubomia A 0,03 0,03 KN 

66 
Racibórz II - 

Zbiornik 8 - Pole 
IIB 

"KAMAR" Sp. z o.o. Lubomia A 0,05 0,05 KN 

67 Radlin I Kompania Węglowa 
S.A. KWK "Marcel" 

Wodzisław 
Śląski, Pszów, 

Mszana, 
Gorzyce, 

Marklowice, 
Świerklany, 

Radlin 

A 57,44 57,44 WK 

68 Radlin II 
Radlińska Strefa 

Aktywności 
Gospodarczej Sp. z o.o. 

Radlin A 0,04 0,04 KN 

69 Ruda 2 "Mixt" Sp. z o.o. Kuźnia 
Raciborska A 0,44 0,44 KN 

70 Rydułtowy I Rybnicka Spółka 
Węglowa SA 

Pszów, 
Rydułtowy, 
Gaszowice, 

Lyski, 
Kornowac, 
Jejkowice, 

Radlin 

A 46,84 46,84 WK 

71 Rydułtowy 
Piasek "Zielony Śląsk" Sp. z o.o. Rydułtowy A 0,02 0,02 KN 

72 Sierakowice I 
Fabryka Ceramiki 

Budowlanej "Wacław 
Jopek" Sp. z o.o. 

Sośnicowice A 0,12 0,12 IB 

73 Sośnica III Gliwicka Sp. Węglowa 
S.A. Gierałtowice A 32,42 2,37 WK 

74 Suszec III - Gola 
Piaskownia Gardawice - 
Gospodarstwo Rolne P. 

Halina Gola 
Suszec A 0,08 0,08 KN 

75 Szczygłowice Kompania Węglowa 
S.A. 

Pilchowice, 
Czerwionka-

Leszczyny, 
Knurów 

A 21,27 21,27 WK 
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Legenda: 
A – aktualny       
WK – węgiel kamienny        PP – piaski podsadzkowe 
KN – kruszywa naturalne       KD – kamienie drogowe i budowlane 
IB – surowce ilaste ceramiki budowlanej     MW – metan pokładów węgli 
 

 
Rysunek 28. Lokalizacja obszarów górniczych w zlewni Górnej Odry. 

76 Szeroka I Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A. 

Mszana, 
Pawłowice, 
Świerklany 

A 17,36 5,15 WK 

77 Szymiczek P. Henryk Szymiczek Godów A 0,01 0,01 KN 

78 Turze 2   Kuźnia 
Raciborska A 0,18 0,18 KN 

79 Turze 2 A P. Laura Szendzielorz 
P.P.U.H. ASA 

Kuźnia 
Raciborska A 0,02 0,02 KN 

80 Zopowy P. Marek Wiecha Firma 
"AL-MAR" Głubczyce A 0,02 0,02 KN 

81 Zubrzyce 2 
Adrian Bąk 

Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych 

Głubczyce A 0,02 0,02 KN 

82 Żory 1 CETUS - Energetyka 
Gazowa Sp. z o.o. 

M. Żory, M. 
Rybnik, 

Świerklany, M. 
Jastrzębie-

Zdrój 

A 11,37 10,05 MW 
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Obszary górnicze zajmują łącznie 372,5 km2 powierzchni zlewni Górnej Odry, co 
stanowi ok. 13,8 %. Największe z nich to obszary związane z eksploatacją węgla 
kamiennego: Radlin I (2,13% powierzchni zlewni, 57,4 km2) oraz Rydułtowy I (1,73%, 
46,8 km2), położone w całości w granicach zlewni. Pozostałe obszary nie przekraczają 
1,5% udziału w powierzchni zlewni.  
Ze wszystkich 82 obszarów zlokalizowanych w zlewni 59 zostało ustanowionych w celu 
eksploatacji złóż kruszywa naturalnego. 

Pozostałe obszary górnicze ustanowiono w celu wydobycia następujących kopalin: 
• węgiel kamienny: 17 obszarów, 
• kamienie drogowe i budowlane: 2 obszary, 
• surowce ilaste ceramiki budowlanej: 2 obszary, 
• metan pokładów węgli: 2 obszary, 
• piaski podsadzkowe: 1 obszar górniczy. 
 

W związku ze znaczącym wpływem obszarów górniczych na wody podziemne,  
w poniższej  tabeli przedstawiono udział obszarów górniczych w wybranych jednolitych 
częściach wód podziemnych (JCWPd).  
 

Tabela 14. Obszary górnicze w zasięgu JCWPd w zlewni Górnej Odry  

JCWPd 
Powierzchnia 

JCWPd w zlewni 
[km2] 

Powierzchnia zajmowana 
przez obszary górnicze w 

obrębie JCWPd [km2] 

Udział obszarów 
górniczych w JCWPd [%] 

128 809,72 0,78 0,09 
129 982,72 48,84 4,94 
133 118,82 75,14 63,24 
140 733,85 245,26 33,42 
144 56,87 brak obszarów 0 

 

3.6. Zmienność występujących presji w czasie 
 

Dla zobrazowania zmienności w czasie wielkości występujących presji 
antropogenicznych, zaprezentowano te informacje na wykresach. Przedstawione 
wielkości odnoszą się do całkowitego obszaru zlewni Górnej Odry.  

Analiza dotyczy wskaźników opracowanych na podstawie danych pochodzących 
z Banku Danych Lokalnych. Wartości tych danych dostępne są często dla dłuższego 
okresu czasu, dzięki czemu można przeprowadzić analizę zmienności w czasie badanego 
zjawiska i wyznaczyć trendy. 
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Zestawione informacje dotyczą: 
−  ilości odprowadzanych ścieków w zlewni, z uwzględnieniem sposobu ich 

oczyszczania, pochodzenia i generowanych ładunków zanieczyszczeń; 
− wielkości poborów wody powierzchniowej, z uwzględnieniem kierunku 

przeznaczenia wód pobieranych; 
− wielkości poborów wody podziemnej na cele przemysłowe; 
− grupy obszarowych i rozproszonych zanieczyszczeń generowanych 

z sektora komunalnego, rolnictwa i przemysłu (odpady). 
 
 

ZAGADNIENIA DOT. ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
 

Wg informacji z wykresu 1, ilość ścieków powstających w zlewni Górnej Odry 
i wymagających oczyszczania wykazuje trend wzrostowy. Jednocześnie obserwuje się 
w miarę stabilny trend w zakresie ilości ścieków podlegających oczyszczaniu. Taka 
zależność wynika ze zwiększania się ilości powstających ścieków w zlewni, co świadczy 
o zwiększaniu presji antropogenicznej w zlewni.  

 
WYKRES 1. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków wymagających 
oczyszczania (SC_OG) oraz ścieków oczyszczonych (SC_OCZ), w tys. m3/km2 zlewni 
Górnej Odry w okresie 2003 – 2011. 
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WYKRES 2. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków oczyszczonych (SC_OCZ) 
oraz ścieków oczyszczonych różnymi metodami: SC_OCZ_MECH (ścieki oczyszczone 
mechanicznie), SC_OCZ_BIOL (ścieki oczyszczone biologicznie), SC_OCZ_PUB (ścieki 
oczyszczone z podwyższonym usuwaniem biogenów), w tys. m3/km2 zlewni Górnej 
Odry w okresie 2003 – 2011. 

 

 

Wartości na powyższym wykresie wskazują na poprawę sytuacji w zakresie 
oczyszczania ścieków. Odnotowuje się wzrastającą ilość ścieków oczyszczanych 
bardziej zaawansowanymi metodami (z podwyższonym usuwaniem biogenów). 
Wzrost ilości ścieków oczyszczanych tą metodą odbywa się głównie kosztem ilości 
ścieków oczyszczanych biologicznie. Powyższe spowodowane jest zapewne 
realizacją założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
opracowanego w 2003 r., wymagającego budowy, rozbudowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji.  

WYKRESY 3 - 7. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku 
w kg/km2 zlewni Górnej Odry, w okresie 2003 - 2011: LAD_BZT5 (ładunek BZT5), 
LAD_CHZT (ładunek ChZT), LAD_N (ładunek azotu ogólnego), LAD_P (ładunek 
fosforu ogólnego). 
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WYKRES 3 

 

 

 

WYKRES 4 
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WYKRES 5 

 

 

 

WYKRES 6 
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WYKRES 7 

 

Informacje przedstawione na wykresach 3 – 7 wskazują na sukcesywną poprawę 
stanu gospodarki ściekowej w zlewni. Zmniejszające się ładunki zanieczyszczeń 
biodegradowalnych i biogennych świadczą przede wszystkim o pozytywnych 
zmianach w zakresie komunalnej gospodarki ściekowej.  

WYKRES 8. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków przemysłowych 
wymagających oczyszczania (SC_PRZ) oraz ścieków przemysłowych 
nieoczyszczonych (SC_PRZ_NOCZ), w tys. m3/km2 zlewni Górnej Odry w okresie 
2003 – 2011. 
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WYKRES 9. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków komunalnych 
wymagających oczyszczania (SC_KOM) oraz ścieków komunalnych 
nieoczyszczonych (SC_KOM_NOCZ), w tys. m3/km2 zlewni Górnej Odry w okresie 
2003 – 2011. 

 
 

Wykres 8 wskazuje na trend wzrostowy ilości ścieków przemysłowych 
wymagających oczyszczania, jest to przyczyną wzrostu ogólnej ilości ścieków 
wymagających oczyszczania w ostatnim czasie. Poparciem dla tej tezy jest spadek 
ilości ścieków komunalnych wymagających oczyszczania (wykres 9), jedynie 
z niewielkim wzrostem w 2010 r. Ilość ścieków przemysłowych nieoczyszczanych 
rośnie, co jest zjawiskiem niepożądanym w kontekście ochrony zasobów wodnych w 
zlewni, jednak pozytywnym jest fakt, iż ilość odprowadzanych ścieków 
komunalnych nieoczyszczonych systematycznie spada, osiągając w roku 2011 
wartość bliską zeru. 
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ZAGADNIENIA DOT. WYKORZYSTANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

WYKRES 10. Zużycie wody w ciągu roku, w tys. m3/km2 zlewni Górnej Odry 
w okresie 2003 – 2011, na potrzeby: gospodarki narodowej i ludności (ZW_OG), 
przemysłu (ZW_PRZ), sektora komunalnego (ZW_KOM), rolnictwa i leśnictwa 
(ZW_RO).  

 

Z wykresu 10 dotyczącego wielkości zużycia wód wynika, iż w zlewni Górnej Odry 
zużycie wody, dla każdego z analizowanych celów maleje. Woda w głównej mierze 
pobierana i wykorzystywana jest na cele komunalne, w dalszej kolejności dla 
przemysłu i dopiero na końcu dla rolnictwa. Taka zależność w dużej mierze zależy 
od sposobu zagospodarowania zlewni. Zlewnia Górnej Odry jest silnie 
zantropogenizowana z dużym udziałem przemysłu. Oczywiście rozpatrywanie tych 
zagadnień w mniejszej skali- fragmentów zlewni, mogłoby przedstawiać inną 
strukturę zużycia wody. 
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WYKRES 11. Zużycie wody podziemnej w ciągu roku, w tys. m3/km2 zlewni Górnej 
Odry w okresie 2003 – 2011, na potrzeby przemysłu (ZW_PRZ_PODZ). 

 

Zużycie wody podziemnej na cele przemysłowe (wykres 11) wykazuje trend 
spadkowy. Systematyczny i w miarę stabilny spadek obserwuje się od 2004 roku. 
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ZAGADNIENIA DOT. GRUPY OBSZAROWYCH I ROZPROSZONYCH ZANIECZYSZCZEŃ 
GENEROWANYCH Z SEKTORA KOMUNALNEGO, ROLNICTWA I PRZEMYSŁU  

WYKRES 12. Wskaźniki przedstawiające presje rozproszone z sektora komunalnego 
w zlewni Górnej Odry w okresie 2003 – 2011: Gęstość liczby ludności 
nieobsługiwanej przez oczyszczalnie (GEST_LUD_N_OCZ), Gęstość zaludnienia 
(GEST_ZALUD), Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem obsługi przez 
oczyszczalnie (N_ROK_MK). 

 

 

Informacje przedstawione na powyższym wykresie wskazują na względnie stałą 
gęstość zaludnienia w obszarze zlewni (niewielki trend spadkowy), a zwłaszcza na 
zmniejszającą się gęstość ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie. Tym samym 
ładunek azotu ogólnego od statystycznego mieszkańca w zlewni również ulega 
sukcesywnemu zmniejszeniu w analizowanym okresie. Obserwowane trendy są 
pożądane w kontekście ochrony stanu zasobów wodnych. 

Zmienność wartości wskaźnika KAN/WOD (wykres 13) świadczy o budowie 
i podłączaniu do sieci kanalizacyjnej na obszarze zlewni Górnej Odry coraz większej 
liczby ludności. Jest to jeden z podstawowych wskaźników minimalizacji presji 
antropogenicznych na stan wód. Wzrostowy trend zmian wartości wskaźnika powinien 
utrzymać się do 2015 r., z uwagi na planowane w tym roku zakończenie realizacji zadań 
z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, po czym powinien 
utrzymywać się na tym samym poziomie. 
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WYKRES 13. Zmienność wartości wskaźnika: Stosunek liczby ludności podłączonej 
do kanalizacji do liczby ludności podłączonej do wodociągu (KAN_WOD), w zlewni 
Górnej Odry w okresie 2003 – 2011. 

 

WYKRES 14. Zmienność wartości wskaźnika: Obsada zwierząt hodowlanych w 
SD/ha UR (POGL_ZW), w zlewni Górnej Odry w okresie 2003 – 2011. 

 

Trend wskaźnika w analizowanym okresie charakteryzuje się minimalnym 
spadkiem, jednak jego wartości w poszczególnych latach odznaczają się silną 
zmiennością. W latach 2003-2005 obserwujemy wzrost, by później w latach 2007-
2010 odnotować spadek wskaźnika. W roku 2011 z kolei (kiedy to wartość osiąga 
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maksimum) obserwujemy nagły wzrost w stosunku do roku 2010. Ograniczenie 
pogłowia zwierząt w zlewni, które obserwowaliśmy w latach 2007-2010, decyduje o 
zmniejszeniu zagrożenia ze strony rolnictwa dla jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych. Biorąc pod uwagę niskie wartości obsady zwierząt gospodarskich, 
poniżej wartości 1,5 SD/ ha UR uważanej za „bezpieczną” wartość graniczną 
pogłowia, w skali zlewni nie należy interpretować presji ze strony hodowli zwierząt 
jako istotnie wpływającej na stan zasobów wodnych. Presja ta może nabierać 
lokalnego znaczenia dla stanu wód w przypadku niewłaściwego gospodarowania 
nawozami naturalnymi.  

 

WYKRES 15 Zmienność wartości wskaźnika: Ilość odpadów wytworzonych w ciągu 
roku nieodzyskiwanych (ODP_NODZS), w zlewni Górnej Odry w okresie 2005 – 
2008. 

 

Ilość wytworzonych w ciągu roku odpadów nieodzyskiwanych w zlewni Górnej Odry 
wykazuje trend rosnący. Jest to zjawisko niepokojące w świetle konieczności 
wdrażania odpowiednich poziomów odzyskiwania poszczególnych rodzajów 
odpadów. Zjawisko to stanowi potencjalne zagrożenie stanu zasobów wodnych. 
Z uwagi na krótki okres obserwacji, należałoby sprawdzić trendy zjawiska po 
uzyskaniu danych za kolejne lata. 
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4. Ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na 
stan JCWP i JCWPd 

 

4.1.  Opisanie i uzasadnienie podjętej metody analizy 
(WAP) dla oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych 
na stan wód 

Jakość środowiska wodnego jest w dużej mierze uzależniona od szeroko 
rozumianej działalności człowieka na obszarze zlewni. Działalność ta może być opisana 
poprzez szereg wskaźników liczbowych takich jak wielkość poboru wody czy 
zrzucanych ścieków, powierzchnie obszarów zurbanizowanych lub wykorzystywanych 
rolniczo, itp. Wskaźniki te charakteryzują różne czynniki antropopresji, a stan wód 
odzwierciedla łączne ich oddziaływanie. Koniecznym staje się więc ustalenie jednego 
syntetycznego wskaźnika, który scharakteryzuje łączny wpływ wszystkich elementów 
antropopresji na środowisko wodne. Do tego celu wykorzystano metodę 
Wielowymiarowej Analizy Porównawcza (WAP), która została wykorzystana w pracy M. 
Maciejewskiego z zespołem wykonanej na zlecenie KZGW „Opracowanie analizy presji i 
wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i 
planów gospodarowania wodami”, Kraków 2007. 
Obiektami są jednostki badania (jednolite części wód), cechami właściwości jednostek 
badania (dane charakteryzujące presje) dobrane pod kątem zjawiska będącego 
kryterium klasyfikacji (wpływ na środowisko wodne).  
Podstawą analizy WAP jest odpowiedni dobór cech diagnostycznych z zachowaniem 
kryteriów, które stawiają zmiennym następujące wymagania:  
Wysoka zdolność dyskryminacji obiektów, co jest związane z dużą zmiennością cechy 

(współczynnik zmienności liczony jako stosunek odchylenia standardowego do 
wartości średniej powinien być wyższy niż 0,1), 

Brak wzajemnego silnego skorelowania (współczynnik korelacji > -0,8 i <0,8) w celu 
wyeliminowania zjawiska powtarzania się podobnych informacji, 

Reprezentatywność cech (lub wskaźników zagregowanych) wybranych z grupy 
zmiennych silnie skorelowanych w stosunku do zmiennych diagnostycznych 
wyeliminowanych z badań, 

Określenie charakteru zmiennych poprzez ich podział na: 
o stymulanty – zmienne, których wysokie wartości są pożądane z punktu widzenia 

ogólnej charakterystyki badanego zjawiska,  
o destymulanty – zmienne, których niskie wartości są pożądane z punktu widzenia 

ogólnej charakterystyki badanego zjawiska,  
Po ustaleniu cech diagnostycznych elementami składowymi badanej struktury są:  

{ }myyyY ,...,, 21=  - m elementowy zbiór obiektów – jednostka przestrzenna 
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{ }nxxxX ,...,, 21=  - n elementowy zbiór cech – wybrane wskaźniki  

Elementy te tworzą dwuwymiarową macierz informacji X  
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Zestawione w macierzy informacji dane wyjściowe wyrażone są w różnych jednostkach 
miar i mają różne obszary zmienności, nie jest zatem możliwe wykonywanie na nich 
operacji arytmetycznych i porównywanie ich. Przeprowadzenie operacji standaryzacji 
zmiennych eliminujących te ograniczenia przeprowadza się według poniższych wzorów. 
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Punktem wyjścia do dalszych badań jest macierz informacji zmiennych 
standaryzowanych Z. 

























=

mnmjmm

inijii

nj

zzzz

zzzz

zzzz

,...,,...,
............................

,...,,...,
..............................

,...,,...,

21

21

111211

Z

 

 

Do uszeregowania obiektów (metoda porządkowania liniowego) pod względem 
poziomu badanego zjawiska wykorzystano tzw. taksonomiczną metodę wzorcową. 
W metodzie tej uporządkowanie obiektów następuje na podstawie miary podobieństwa 



„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” 

147 
 

(odległości) każdego obiektu do obiektu wzorcowego, zdefiniowanego jako zestaw, 
najkorzystniejszych z punktu widzenia badanego zjawiska, wartości cech. Na przykład 
za wzorzec uznany zostaje zestaw wartości cech charakteryzujących najmniejsze 
zagrożenie dla środowiska wodnego. Współrzędne obiektu modelowego 

{ }nzzzZ 002010 ,...,,=  wyznacza się ze wzoru 
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Wielkość ta podlega standaryzacji w celu sprowadzenia miary odległości do wartości od 
0 do 1 według wzorów: 
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Jako miarę bliskości pomiędzy każdym obiektem yi, a stanowiącym poziom odniesienia 
wzorcem przyjmuje się wielkość z przedziału 0 -1  

ii dz −= 1  

Dany obiekt tym mniej różni się od wzorca, im wartość wyznaczonego miernika 
syntetycznego jest bliższa jedności.  
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Wyznaczenie dla każdej jednostki przestrzennej syntetycznego miernika odległości od 
wzorca pozwala na przeprowadzenie szeregu analiz, tj.: 

• hierarchizację obiektów wraz z ustaleniem procentowego udziału w mierniku 
odległości poszczególnych cech lub grup cech,  

• grupowanie obiektów oraz analizy wewnątrz i między grupowe. 

Grupowanie można przeprowadzić metodą interwału geometrycznego, która 
przyporządkowuje obiekty do grup w ten sposób aby zminimalizować zmienność 
wewnątrz grupy, a zmaksymalizować zmienność między grupami.  

Wykorzystując WAP przeprowadzono dwie odrębne analizy identyfikacji znaczących 
oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu dla JCWP oraz JCWPd w zlewni 
Górnej Odry. 

Procedura analizy obejmowała: 

1. Ustalenie wskaźników wejściowych (destymulant i stymulant) do analizy 
taksonomicznej na podstawie badania, w oparciu o kryteria wyznaczone przez WAP, 
wartości dostępnych wskaźników charakteryzujących antropopresję w zakresie: 

• warunków demograficznych, 
• gospodarki wodno-ściekowej komunalnej i przemysłowej, 
• rolniczego użytkowania gruntów i wód, 
• wielkości hodowli zwierząt, 
• obszarów mających wpływ na retencyjność zlewni; 

2. Obliczenie zestandaryzowanych wartości wskaźników; 
3. Ustalenie współrzędnych wzorca na poziomie minimalnej (dla destymulant) lub 

maksymalnej (dla stymulant) wartości danego wskaźnika, przy uznaniu za wzorzec 
zestawu wartości cech charakteryzujących najmniejsze zagrożenie ze strony 
czynników presji; 

4. Obliczenie odległości od wzorca (im wartość bliższa 1 tym mniejsze zagrożenie dla 
środowiska) i hierarchizacja JCWP oraz JCWPd pod względem stopnia zagrożenia 
(od najmniejszego do największego); 

5. Pogrupowanie JCWP ze względu na stopień zagrożenia ze strony czynników presji do 
5 klas: bardzo niska (1), niska (2), średnia (3), wysoka (4), bardzo wysoka (5) (ze 
względu na małą liczbę JCWPd nie grupowano); 

6. Obliczenie dla każdego wskaźnika procentowego udziału w kwadracie odległości 
Euklidesowej (większy procent - większy udział w odległości od wzorca).  
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4.2. Wielowymiarowa analiza porównawcza – wskazanie 
wpływu presji w odniesieniu do JCWP 

Do analizy WAP dla JCWP zlewni Górnej Odry wybrano ostatecznie następujące 
wskaźniki (Tabela 15): 

 

Tabela 15. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWP 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

LAD_BZT5 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i 
przemysłowych odprowadzanych do wód lub do 
ziemi- BZT5  

kg/km2/rok 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane tys. 
m3/km2/rok 

SC_KOM _NO Ścieki komunalne - nieoczyszczane razem tys. 
m3/km2/rok 

ZW_PRZ Zużycie wody na potrzeby przemysłu  tys. 
m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej tys. 
m3/km2/rok 

GEST_LUD_N Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

osoba/km2 

N_ROK_MK Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem 
obsługi przez oczyszczalnie 

kg/rok/osoba 

KAN_WOD 
Stosunek liczby ludności podłączonej do 
kanalizacji do liczby ludności podłączonej do 
wodociągu 

b.j. 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

LASY_PR Udział lasów w powierzchni JCWP % 

ORNE_PR Udział gruntów ornych w powierzchni JCWP % 

OB_ CHR Udział obszarów chronionych w powierzchni JCWP % 
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Dla tych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWP 
w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 
• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej 

zagrożonej) – HIER; 
• Klasy zagrożenia ze strony czynników presji: bardzo niska (1), niska (2), średnia 

(3), wysoka (4), bardzo wysoka (5) – KLASA; 
• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 

kodem wskaźnika dopisane P, 
• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 

reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), 
przemysłu (kod PPRZEM), rolnictwa (PROL). 

W/w wyniki zawiera tabela atrybutów do warstwy .shp (geobaza). 

W tabeli 16 zestawiono podsumowanie wyników analizy WAP dla JCWP w zlewni Górnej 
Odry. 

Tabela 16. Odległość od wzorca oraz średnie wartości wskaźników w klasach dla JCWP 

Wskaźnik Jednostka KLASA 
1 2 3 4 5 

Liczba JCWP - 1 21 19 17 1 

Średnia odległość od 
wzorca 

- 0.65 0.37 0.25 0.13 -0.2 

Minimalna odległość 
od wzorca 

- 0.65 0.31 0.19 0.06 -0.2 

Maksymalna 
odległość od wzorca 

- 0.65 0.46 0.30 0.17 -0.2 

LAD_BZT5 kg/km2/rok 21.97 65.78 81.31 88.80 410.53 

SC_PRZ_NO tys. m3/km2/rok 0.00 0.49 2.20 14.68 47.52 

SC_KOM _NO tys. m3/km2/rok 0.00 0.00 0.03 0.01 1.76 

ZW_PRZ tys. m3/km2/rok 0.14 6.66 9.03 5.49 68.68 

ZW_KOM tys. m3/km2/rok 0.98 6.81 10.65 12.14 32.71 

GEST_LUD_N osoba/km2 17.48 78.68 133.81 143.62 151.04 

N_ROK_MK kg/rok/osoba 0.89 3.05 3.20 3.49 2.23 

KAN_WOD  0.18 0.36 0.37 0.34 0.78 

POGL_ZW SD/ha UR 0.06 0.30 0.32 0.37 0.27 
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ODP_NODZYS tys. t/km2/rok 0.02 7.34 15.16 72.91 43.27 

LASY_PR % 70.26 36.70 16.09 7.90 55.28 

ORNE_PR % 4.48 25.30 58.32 64.20 25.20 

OB_ CHR % 100 46.16 19.00 4.65 0.00 

W klasie 1 znalazła się jedna JCWP: RW600017115529 (Czerwona Woda) położona na 
obszarze gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, zlokalizowana w całości na obszarze Parku 
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.  

W klasie 5 znalazła się JCWP: RW600061158329 (Potok Szczygłowicki) położona na 
obszarze Knurowa i Czerwionki - Leszczyn.  
W klasie 5 występują najwyższe wartości wskaźników związanych z położonymi na 
terenie JCWP obszarami miejskimi takimi jak: zużycie wody w gospodarce komunalnej, 
jak i dla przemysłu, ładunek BZT5 w odprowadzanych ściekach, ilość nieoczyszczonych 
ścieków przemysłowych oraz komunalnych.  

W JCWP, które zakwalifikowane zostały do klasy 4 dominuje presja związana 
z nieuporządkowaną gospodarką komunalną (najwyższa wartość ładunku azotu od 1 
mieszkańca z uwzględnieniem obsługi przez oczyszczalnie oraz odpadów 
wytworzonych, nieodzyskiwanych), jak również presją ze strony rolnictwa (najwyższa 
wartość pogłowia oraz udział gruntów ornych) 

Na mapach poniżej przedstawiono klasyfikację oraz numer w hierarchii dla JCWP oraz 
procentowy udział grup wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa. 

Podsumowując uzyskane wyniki analizy WAP w zlewni Górnej Odry, należy stwierdzić, 
że największe oddziaływania antropogeniczne występują w centralnej części zlewni. 
JCWP w północno - centralnej część zlewni mimo występowania znaczących presji 
antropogenicznych (gospodarka komunalna), uzyskały w większości 2 klasę i wysokie 
miejsca w hierarchizacji, dzięki wysokim wartościom wskaźników uznanych za  
stymulanty- % udział lasów i obszarów chronionych. 
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Rysunek 29. Klasyfikacja oraz numer w hierarchii dla JCWP 
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Rysunek 30. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony 
gospodarki komunalnej w kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWP 



„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” 

154 
 

 

Rysunek 31. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony 
przemysłu w kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWP 
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Rysunek 32. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony 
rolnictwa w kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWP 
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4.3. Wielowymiarowa analiza porównawcza – wskazanie 
wpływu presji w odniesieniu do JCWP 

 

Do analizy WAP dla JCWPd w zlewni Górnej Odry wybrano ostatecznie 
następujące wskaźniki (Tabela 17): 

Tabela 17. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWPd 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

LAD_BZT5 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i 
przemysłowych odprowadzanych do wód lub do 
ziemi- BZT5  

kg/km2/rok 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane tys. 
m3/km2/rok 

SC_KOM _NO Ścieki komunalne - nieoczyszczane razem tys. 
m3/km2/rok 

ZW_PRZ Zużycie wody na potrzeby przemysłu  tys. 
m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej tys. 
m3/km2/rok 

GEST_LUD_N Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

osoba/km2 

N_ROK_MK Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem 
obsługi przez oczyszczalnie 

kg/rok/osoba 

KAN_WOD 
Stosunek liczby ludności podłączonej do 
kanalizacji do liczby ludności podłączonej do 
wodociągu 

b.j. 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

LASY_PR Udział lasów w powierzchni JCWP % 

ORNE_PR Udział gruntów ornych w powierzchni JCWP % 

OB_ CHR Udział obszarów chronionych w powierzchni JCWP % 
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Dla tych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWPd 
określono w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 
• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej 

zagrożonej) – HIER; 
• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 

kodem wskaźnika dopisane P; 
• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 

reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), 
przemysłu (kod PPRZEM), rolnictwa (PROL).  

W/w wyniki zawiera tabela atrybutów do warstwy .shp (geobaza). 

Na mapach poniżej przedstawiono numer w hierarchii dla JCWPd oraz procentowy 
udział grup wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej reprezentujących presje 
ze strony gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa. 

Spośród pięciu JCWPd w zlewni Górnej Odry, pierwsze miejsce w hierarchii 
(najmniejsza presja) z wartością odległości od wzorca równą 0,50 zajmuje JCWPd 144. 
JCWPd 128 zajęła piąte miejsce (najwyższa presja) i uzyskała wartość odległości od 
wzorca równą 0,19. 

Analiza decydujących sektorów działalności antropogenicznej wykazała, że 
w przypadku poszczególnych JCWPd decydują: 

• JCWPd 128: sektor komunalny (32,0%), rolnictwo (26,2%), sektor przemysłowy 
(0,4%); 

• JCWPd 129: sektor komunalny (44,2%), rolnictwo (32,6%), sektor przemysłowy 
(3,9%),; 

• JCWPd 133: sektor komunalny (58,0%), sektor przemysłowy (36,9%), rolnictwo 
(2,4%); 

• JCWPd 140: sektor komunalny (46,9%), sektor przemysłowy (24,6%), rolnictwo 
(5,7%); 

• JCWPd 144: rolnictwo (52,2%), sektor komunalny (47,9%), sektor przemysłowy 
(0,0%). 

Wyniki analizy WAP dla JCWPd w zlewni Górnej Odry wskazują sektor komunalny  oraz 
rolnictwo jako główne przyczyny zagrożenia stanu JCWPd. W przypadku JCWPd, dla 
której to rolnictwo zostało wskazane jako decydujący sektor generujący presje (JCWPd 
144), obserwuje się zerowe wartości wskaźników presji ze strony przemysłu. W 
przypadku tego obszaru nie należy jednak upatrywać zbyt dużego zagrożenia ze strony 
rolnictwa z uwagi na niskie wartości pogłowia zwierząt gospodarskich w stosunku do  
wartości granicznej 1,5 SD/ ha UR, jaką przyjmuje się w Polsce dla szacowania 
zagrożenia zasobów wodnych ze strony rolniczego użytkowania gruntów. Należy 
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traktować wskazanie tego sektora raczej jako potencjalnego źródła zagrożenia, 
w przypadku nasilenia intensyfikacji działalności rolniczej na gruntach ornych. 
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Rysunek 33. Klasyfikacja oraz numer w hierarchii dla JCWPd 
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Rysunek 34. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony 
gospodarki komunalnej w kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWPd 
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Rysunek 35. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony 
przemysłu w kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWPd 
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Rysunek 36. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony 
rolnictwa w kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWPd 
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5. Ocena stanu JCWP i JCWPd 

 

5.1. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
(JCWP) 

 
Kryteria oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w Polsce 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. Zgodnie z zapisami rozporządzenia klasyfikacji 
podlegają elementy fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne w oparciu  
o wskaźniki jakości wód, z uwzględnieniem kategorii jednolitych części wód oraz typu 
wód powierzchniowych.  
Na końcową ocenę  stanu jednolitych części wód składają się: 

• stan ekologiczny (dla cieków naturalnych, jezior lub innych zbiorników 
naturalnych, wód przejściowych oraz wód przybrzeżnych) oceniany głównie na 
podstawie elementów biologicznych z uwzględnieniem elementów 
hydromorfologicznych i fizykochemicznych, 

• potencjał ekologiczny (dla sztucznych i silnie zmienionych części wód) oceniany 
głównie na podstawie elementów biologicznych z uwzględnieniem elementów 
hydromorfologicznych i fizykochemicznych, 

• stan chemiczny, oceniany na podstawie chemicznych wskaźników jakości wód. 
W praktyce, ze względu na brak określonej metody, dotychczas nie ocenia się 
elementów hydromorfologicznych.  

Do opracowania wykorzystano wyniki opracowania „Ocena stanu wód  
w dorzeczach na podstawie wyników monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych w latach 2008-2010 – rzeki” (IMGW, 2009) jak również 
udostępniane przez WIOŚ w Katowicach oraz WIOŚ w Opolu wyniki oceny stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych z roku 2011.  
Na poniższych mapach przedstawiono stan jednolitych części wód powierzchniowych  
w roku 2008 oraz 2011. W roku 2008 oceniono znacznie więcej JCWP, niż w roku 2011,  
tj. 46 z 59 JCWP zlokalizowanych w zlewni, gdy w roku 2011 jedynie 9 JCWP. Taka 
rozbieżność może wynikać zarówno z nie prowadzenia monitoringu JCWP w danym 
roku, jak również z faktu, iż ocena stanu JCWP przeprowadzona przez GIOŚ w roku 2008 
w przypadku braku danych monitoringowych dla danej JCWP, polegała na przeniesieniu 
oceny stanu z innej JCWP przy założeniu, że należy ona do tej samej kategorii, ma taki 
sam typ i znajduje się pod takim samym wpływem, wynikającym z działalności 
człowieka. 
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W roku 2008 z 46 ocenionych JCWP zlokalizowanych w zlewni, jedynie 2 osiągnęły stan 
dobry, natomiast pozostałe 44 – stan zły. W roku 2011 z kolei wszystkie z ocenionych 9 
JCWP osiągnęły zły stan wód. 

 

 

Rysunek 37. Stan JCWP w zlewni Górnej Odry w roku 2008 (źródło: opracowanie własne 
na podstawie ocen stanu jednolitych części wód GIOŚ) 
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Rysunek 38. Stan JCWP w zlewni Górnej Odry w roku 2011 (źródło: opracowanie własne 
na podstawie oceny stanu jednolitych części wód WIOŚ) 

Zestawienie informacji dot. oceny stanu dla poszczególnych JCWP w zlewni Górnej Odry 
przedstawiono w załączniku 2 do opracowania.  
 

5.2. Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 
 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.  
z 2012 r. poz 145 z późn. zm.) wykonywanie pomiarów obserwacji i badań 
hydrogeologicznych oraz wykonywanie analiz i prognoz dotyczących sytuacji 
hydrogeologicznej należy do zadań państwowej służby hydrogeologicznej, którą pełni 
Państwowy Instytut Geologiczny. 
Realizując swoje zadania PSH prowadzi między innymi badania i publikuje raporty oraz 
sprawozdania dotyczące jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). 
 W obrębie obszaru niniejszego opracowania istotne są dane i informacje 
dotyczące JCWPd nr 128, 129, 133, 140, 144. 



„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” 

166 
 

 
 
Zapis oceny stanu wyżej wymienionych JCWPd zawierają raporty PSH w tym: 
- „Raport o stanie chemicznym i ilościowym jednolitych części wód podziemnych dla 
obszarów dorzeczy zgodnie z wymaganiami RDW” - Warszawa, listopad 2008, 
- Sprawozdanie z wykonania zadania nr 7 „Opracowanie raportu o stanie chemicznym 
oraz ilościowym  161 jednolitych części wód podziemnych zgodnie z wymaganiami 
RDW i dyrektywy „córki” w ramach „Monitoringu chemicznego oraz oceny stanu 
jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009-2011” – Warszawa 
lipiec 2011. 
 

Raport z 2008r. (pierwsze z wymienionych opracowań) uwzględnia trzy 
elementy interpretacji wyników monitoringu: 
- ocenę punktową, 
- agregację wyników w obrębie wydzielonych JCWPd, 
- stopień oddziaływania wód podziemnych na wody powierzchniowe i konsekwencji 
tego w formie zagrożenia nie osiągnięciem przez nie dobrego stanu chemicznego.  
 
Ocenę klasy jakości wód dla całej JCWPd przeprowadzono jak dla próbki wody 
w oparciu o zakres wskaźników z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 
2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 143, poz. 896). Zamiast konkretnych stężeń wskaźników chemicznych dla próbek 
posługiwano się ich wartościami zagregowanymi. Stan chemiczny JCWPd oceniano 
zakładając, że części wód o klasach od I do III zaliczono do stanu dobrego, a o klasach 
IV–V do stanu słabego. 
Dane wejściowe do oceny stanu ilościowego objęły informacje o: 
- wynikach ciągłego monitoringu zmian położenia zwierciadła wody w możliwie długim 
okresie czasu, 
- całkowitym poborze wód podziemnych, 
- zasobach dostępnych. 
Danymi wejściowymi do analizy zmian położenia zwierciadła wody były zasoby Banku 
SOH. 
 
Wyniki analizy stanu JCWPd z obszaru opracowania (zlewnia Górnej Odry bez zlewni 
Kłodnicy) wg stanu na listopad 2008 r. przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 18. Ocena stanu JCWPd zlewni Górnej Odry w roku 2008 (stan na listopad) 

Nazwa 
JCWPd 

Kod JCWPd Stan 
chemiczny 

Stan 
ilościowy 

128 PLGW2100128 słaby dobry 

129 PLGW2100129 dobry dobry 

133 PLGW2100133 
dobry 

(słaby w 
marcu 2005) 

dobry 

140 PLGW2100140 dobry dobry 

144 PLGW2100144 dobry dobry 
 

Według w/w wyników (uzupełnionych dodatkowo o rekomendacje z w/w 
sprawozdania) stan chemiczny JCWPd o numerach 129, 140 i 144 określono jako dobry. 
Do badań w zakresie stanu chemicznego rekomendowano JCWPd 128 (jako JCWPd 
o stanie słabym) i 133 (jako JCWPd o stanie potencjalnie zagrożonym). 
W odniesieniu do stanu ilościowego w/w JCWPd, ich stan określono jako dobry. 
 

Wyniki końcowe drugiego z wymienionych na wstępie opracowań (z lipca 2011 r.)  
zawiera tabela nr 19. 
 
Tabela 19. Ocena stanu JCWPd zlewni Górnej Odry w roku 2010. 

Nazwa 
JCWPd 

Kod JCWPd Stan 
chemiczny 

Stan 
ilościowy 

Ocena 
ogólna 

128 PLGW2100128 słaby dobry słaby 

129 PLGW2100129 dobry dobry dobry 

133 PLGW2100133 dobry słaby słaby 

140 PLGW2100140 dobry dobry dobry 

144 PLGW2100144 dobry dobry dobry 
 

Analizy i oceny stanu wód JCWPd w powyższym sprawozdaniu z lipca 2011 r. dokonano 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywach 2000/60/WE i 2006/118/WE. W tym 
celu przeprowadzone zostały tzw. „testy klasyfikacyjnych” z zastosowaniem stosownej 
procedury (opisanej w sprawozdaniu). Procedura ta przewidywała przeprowadzenie 
5 testów badających stan chemiczny wód podziemnych (ogólna ocena stanu 
chemicznego, ochrona wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, ochrona 
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ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych, ochrona stanu wód 
powierzchniowych, ingresja (ascenzja) wód słonych lub innych (zdegradowanych)) 
i 4 testów badających stan ilościowy (ochrona ekosystemów lądowych zależnych od 
wód podziemnych, ochrona stanu wód powierzchniowych, ingresja (ascenzja) wód 
słonych lub innych (zdegradowanych), ogólna ocena stanu ilościowego,  bilans wodny). 
Sposób przeprowadzania oceny stanu jednolitych części wód podziemnych uwzględnia 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólną 
ocenę stanu wód podziemnych przeprowadza się z uwzględnieniem stanu chemicznego 
oraz ilościowego tych wód.   
Rozporządzenie definiuje następującą klasyfikację stanu chemicznego wód 
podziemnych: 
• dobry stan chemiczny wód podziemnych, 
• słaby stan chemiczny wód podziemnych; 
 
oraz następującą klasyfikację stanu ilościowego wód podziemnych: 
• dobry stan ilościowy wód podziemnych, 
• słaby stan ilościowy wód podziemnych. 
 

Szczegółowe wyniki w/w analizy wskazują, że w przypadku JCWPd nr 129 140 
i 144 w zakresie wszystkich elementów oceny (testów) stan ich wód zarówno 
chemiczny jak i ilościowy oraz stan ogólny określono jako dobry. 

W przypadku JCWPd nr 128 jej stan uznano za słaby przy przeprowadzaniu testu 
nr 1 (ogólna ocena stanu chemicznego). Pozostałe elementy w testach uzyskały ocenę 
stanu „dobry” (w tym dla ogólnej oceny stanu ilościowego). Zadecydowano o przyznaniu 
w ocenie ogólnej stanu chemicznego określenia jako słaby oraz określenie ogólnego 
stanu JCWPd jako „słaby”. 
Na obszarze JCWPd nr 128 opróbowano dziewięć punktów monitoringowych. Na 
podstawie wyników analiz fizyczno-chemicznych stwierdzono, że wartości 
poszczególnych wskaźników chemicznych w wodach piętra czwartorzędowego 
mieszczą się w zakresie III,  IV i V klasy jakości. Przyczyną zaliczenia próbek wody do 
klasy IV i V były wysokie wartości stężeń jonu amonowego, azotanów, potasu, manganu, 
żelaza oraz niskie wartości odczynu pH. Wskazano, że przyczyny podwyższenia 
wskaźników mogą być zarówno naturalne jak i antropogeniczne. 
Ze względu na podwyższone stężenie azotanów próbkę wody pobraną z poziomu 
neogeńskiego zaliczono do IV klasy jakości. Najgorszą jakość wód na obszarze JCWPd 
nr 128 stwierdzono w próbce pochodzącej z otworu ujmującego wody piętra kredowego 
stwierdzono wysokie stężenia fosforanów i potasu – odpowiadające V klasie jakości 
wód. Zasugerowano, że podwyższone stężenia fosforanów i potasu mogą pochodzić 
z ognisk zanieczyszczeń antropogenicznych.  
W obrębie JCWPd nr 128 wydzielono mniejsze jednostki: 128_1 i 128_2. W obrębie 
jednostki 128_1 stwierdzono przekroczenia wartości granicznych III klasy jakości wód 
dla fosforanów i potasu, a w obrębie jednostki 128_2  azotanów.  
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W przypadku JCWPd nr 133 jako stan słaby uznano przy przeprowadzaniu testu 
nr 6 dla oceny stanu ilościowego (test nr 6, ogólna ocena stanu – bilans wodny). 
Pozostałe elementy w testach uzyskały ocenę stanu „dobry” (w tym dla ogólnej oceny 
stanu chemicznego). Zadecydowano o przyznaniu w ocenie ogólnej stanu ilościowego 
określenia jako słaby oraz określenie ogólnego stanu JCWPd jako słabej. 
Z treści sprawozdania wynika, że przyczyną oceny stanu jako słabej były przekroczenia 
poboru zasobów wód dostępnych do zagospodarowania spowodowanego 
odwodnieniami górniczymi.  

 

Rysunek 39. Stan JCWPd w zlewni Górnej Odry w roku 2010 (źródło: opracowanie 
własne na podstawie pracy „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych 
części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009-2011”) 

 
Zestawienie informacji dot. oceny stanu dla poszczególnych JCWPd w zlewni Górnej 
Odry przedstawiono w załączniku 3 do opracowania. 
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6. Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych  
i podziemnych w zlewni Górnej Odry 

 

Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni 
Górnej Odry został przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji obliczeniowej. 
Aplikacja ta została zaprojektowania w celu obliczenia dynamicznego bilansu 
ilościowego wód powierzchniowych w powiązaniu z wodami podziemnymi oraz do 
obliczenia statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych oraz ilościowego 
wód podziemnych. Powyższe obliczenia są wykonywane w oparciu o dane z pozwoleń 
wodnoprawnych (wersja POZW) oraz w oparciu o dane dot. rzeczywistego korzystania 
z wód (wersja RZECZ). Bilans ilościowy wód podziemnych jest przedstawiony 
w układzie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz w układzie rejonów 
wodno-gospodarczych, z podziałem na poszczególne piętra wodonośne. Aplikacja 
obliczeniowa spełnia warunki określone w Załączniku 8 opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie "Opracowania warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry". 

Podstawą do wykonania obliczeń są dane wejściowe: 

• geometryczne (o określonym położeniu przestrzennym) m.in. w postaci MPHP, 
punkty monitoringu jakościowego, wodowskazy, punkty poboru wód 
powierzchniowych, podziemnych, punkty zrzutu ścieków, granice JCWPd, 
rejonów wodno- gospodarczych;  

• opisowe m.in. w postaci danych o przepływach dobowych dla wodowskazów, 
dane o jakości wód w punktach monitoringu jakościowego, wielkości 
poborów/zrzutów dla punktów poboru wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz dla punktów zrzutów ścieków, informacje o jakości odprowadzanych 
ścieków. 

Wszystkie w/w dane są wprowadzone do jednej wspólnej bazy danych (tzw. geobazy), 
której szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 8 do opracowania.  

Aplikacja obliczeniowa będzie korzystać z tzw. procedur obliczeniowych 
zaprojektowanych specjalnie dla zlewni Górnej Odry realizujących poszczególne etapy 
obliczeń. 

Aplikacja obliczeniowa wykorzystuje oprogramowanie ArcGis Desktop 10.0 firmy Esri 
pracujące w systemie operacyjnym Windows XP lub nowszym. Ponieważ procedury 
obliczeniowe aplikacji są stworzone w języku Python dlatego konieczne jest środowisko 
Python w wersji 2.6 automatycznie instalowane wraz z ArcGis 10.0. 

Aplikacja obliczeniowa wykorzystuje platformę bazodanową MsSQL 2008 R2, w której 
stworzona jest geobaza z wykorzystaniem ArcGis Server zawierająca wszystkie dane 
wykorzystywane przez aplikację.  
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W ramach obliczeń bilansowych przeprowadzanych z zastosowaniem aplikacji 
obliczeniowej, uzyskano następujące wyniki: 

• przepływy dekadowe (obserwowane i naturalizowane); 
• przepływy o określonej gwarancji wystąpienia wraz z wyższymi (obserwowane 

i naturalizowane); 
• przepływy nienaruszalne w przekrojach bilansowych w zlewni, wyznaczone 

trzema metodami: metodą H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego oraz  
wg kryterium rybacko-wędkarskiego, metodą NFOŚiGW; 

• gwarancja czasowa zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników w zlewni;  
• zasoby dyspozycyjne zwrotne w przekrojach bilansowych o gwarancjach 0 - 

100%; 
• zasoby dyspozycyjne bezzwrotne w przekrojach bilansowych o gwarancjach 0 - 

100%; 
• stężenia i ładunki zanieczyszczeń (BZT5, azot og., fosfor og.) w przekrojach 

bilansowych; 
• chłonność rzeki w przekrojach bilansowych w odniesieniu do stanu dobrego; 
• zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania w JCWPd oraz 

w układzie rejonów wodno-gospodarczych, z podziałem na poszczególne piętra 
wodonośne;  

• rezerwy lub deficyty dostępnych zasobów wód podziemnych. 
 

Opracowana aplikacja obliczeniowa umożliwia wykonywanie takich operacji jak: 
• dodawanie nowych użytkowników, 
• usuwanie istniejących użytkowników 
• zmiana parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących, 
• symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy 

i jakościowy wód w zlewni, 
• przedstawianie wyników wariantowych analiz bilansowych w postaci zestawień 

tabelarycznych, profili podłużnych rzek (profile hydrologiczne i hydrochemiczne), 
wykresów słupkowych dot. ładunków zanieczyszczeń w ppk monitoringu 
jakościowego wód powierzchniowych dla zadanych wariantów gospodarowania 
wodą w zlewni, 

• tworzenie tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych w zlewni. 

 

Aplikacja obliczeniowa została zainstalowana u Zamawiającego. Opracowana została 
również Instrukcja użytkownika aplikacji obliczeniowej, stanowiąca załącznik nr 5 do 
opracowania. 
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7. Analiza stanu zasobów w oparciu o wyniki bilansu 
wodnogospodarczego 

 

Poniżej przedstawiono wyniki bilansu ilościowego zasobów wód powierzchniowych 
i zasobów wód podziemnych oraz zrealizowanego statycznego bilansu jakościowego 
wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry, wraz z analizą stanu tych zasobów oraz 
wskazaniem wynikających z niego propozycji ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni. 

 

7.1 Zasoby wód powierzchniowych 

7.1.1. Dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych 
 

Przepływy dekadowe dla przekrojów bilansowych w zlewni Górnej Odry z wielolecia 
1981 - 2011 stanowią szczegółową charakterystykę hydrologiczną, pozwalającą 
zobrazować czasową zmienność przepływów z 10 dniowym krokiem czasowym.  

Ciągi wartości przepływów dekadowych naturalizowanych stanowiły podstawę 
obliczenia przepływów o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi. 
Przepływ gwarantowany o gwarancji czasowej p% (Qgw,p%) jest to przepływ, który 
wraz z przepływami wyższymi od niego trwa przez p% analizowanego czasu. Dla 
przekrojów wodowskazowych w zlewni Górnej Odry policzone zostały przepływy 
o określonym czasie trwania wraz wyższymi dla gwarancji od 0 do 100%. Na poniższej 
mapie przedstawiono rozkład wartości przepływu gwarantowanego o gwarancji 
zapewnienia 90% w przekrojach bilansowych na ciekach w zlewni Górnej Odry oraz 
kolejno wartości przepływów gwarantowanych na profilu hydrologicznym rzeki Odry. 
W aplikacji obliczeniowej istnieje możliwość wygenerowania profili również dla 29 
innych cieków w zlewni. Profile hydrologiczne wraz z innymi wynikami bilansowania 
zasobów wodnych w zlewni Górnej Odry przedstawionymi w postaci graficznej, 
stanowią załącznik nr 6 do opracowania.  

Wartości przepływów o gwarancji zapewnienia 90% w zlewni Górnej Odry przyjmują 
wartości z przedziału od 0,00 do 30,51 m3/s. 
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Rysunek 40. Przepływy gwarantowane 90% wraz z wyższymi w zlewni Górnej Odry 
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Rysunek 41. Profil hydrologiczny rzeki Górnej Odry- przepływy o wybranych gwarancjach występowania wraz z wyższymi 
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Wartości przepływów nienaruszalnych (Qn) w zlewni Górnej Odry, w zależności od 
zastosowanej metody obliczeń mieszczą się w następujących przedziałach: 

- Qn obliczony metodą H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego: od 0,003 
m3/s do 14,079 m3/s, 

- Qn obliczony metodą H. Kostrzewy wg kryterium rybacko- wędkarskiego (dla m-
ca III): od 0,002 m3/s do 22,586 m3/s, 

- Qn obliczony metodą H. Kostrzewy wg kryterium rybacko- wędkarskiego (dla m-
ca IX): od 0,002 m3/s do 31,831 m3/s, 

- Qn obliczony metodą NFOŚiGW: od 0,002 m3/s do 24,992 m3/s. 

Każdorazowo najwyższe wartości Qn występują na Odrze,  w jej dolnym odcinku.  

Przytoczone wartości Qn obliczone wg różnych metod wskazują na ogromne różnice 
wartości, zwłaszcza między wartościami Qn obliczonymi metodą hydrobiologiczną 
i pozostałymi.  

Obecnie w Polsce brak jest prawnie ustanowionej metody obliczania przepływów 
nienaruszalnych na potrzeby prac planistycznych, czy też gospodarowania wodami. 
Najczęściej stosowana jest metoda hydrobiologiczna H. Kostrzewy. 

Profile hydrologiczne przedstawiające wartości przepływów nienaruszalnych dla 30 
cieków w zlewni Górnej Odry, przedstawiono w załączniku nr 6 do opracowania.  

Kolejne mapy przedstawiają wartości przepływów nienaruszalnych w zlewni Górnej 
Odry, obliczonych w/w trzema metodami. 
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Rysunek 42. Przepływy nienaruszalne w zlewni Górnej Odry obliczone metodą  
H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego 
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Rysunek 43. Przepływy nienaruszalne w zlewni Górnej Odry obliczone metodą  
H. Kostrzewy wg kryterium rybacko- wędkarskiego (m-c III) 
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Rysunek 44. Przepływy nienaruszalne w zlewni Górnej Odry obliczone metodą  
H. Kostrzewy wg kryterium rybacko- wędkarskiego (m-c IX) 
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Rysunek 45. Przepływy nienaruszalne w zlewni Górnej Odry obliczone metodą  
NFOŚiGW 
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Zasoby wód powierzchniowych zlewni Górnej Odry scharakteryzowano również 
w aplikacji obliczeniowej poprzez określenie gwarancji czasowej zaspokojenia potrzeb 
użytkowników pobierających wodę powierzchniową.  
Wartości gwarancji 100% określonej dla całego analizowanego wielolecia, w zależności 
od wersji bilansu i zastosowanej metody obliczeniowej przepływu nienaruszalnego są 
osiągane w różnej liczbie przekroi w zlewni: 

- bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody hydrobiologicznej - w 34% 
przekroi w zlewni, 

- bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody hydrobiologicznej - w 31% 
przekroi w zlewni, 

- bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody rybacko- wędkarskiej- 
w 17% przekroi w zlewni, 

- bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody rybacko- wędkarskiej- 
w 15% przekroi w zlewni, 

- bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody NFOŚiGW - w 18% przekroi 
w zlewni, 

- bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody NFOŚiGW - w 17% przekroi 
w zlewni. 

 Najniższe wartości gwarancji w wysokości 27-28% w wersji bilansu wg pozwoleń i dla 
Qn wg metody hydrobiologicznej odnotowano na Piotrówce i na Rudzie poniżej 
Zbiornika Rybnik. W wersji bilansu wg użytkowania rzeczywistego najniższe wartości 
gwarancji osiągają 29% w przekrojach na Piotrówce. 

Z aplikacji obliczeniowej można uzyskać wartości gwarancji czasowych zaspokojenia 
potrzeb użytkowników w zlewni Górnej Odry również w ujęciu miesięcznym dla okresu 
analizowanego wielolecia. 
Profile hydrologiczne przedstawiające wartości gwarancji czasowych zaspokojenia 
potrzeb wodnych użytkowników na 30 ciekach w zlewni Górnej Odry, przedstawiono 
w załączniku nr 6 do opracowania.  
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Rysunek 46. Gwarancja czasowa zaspokojenia potrzeb użytkowników wód w zlewni 
Górnej Odry (Qn obliczony metodą hydrobiologiczną) 
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Rysunek 47. Gwarancja czasowa zaspokojenia potrzeb użytkowników wód w zlewni 
Górnej Odry (Qn obliczony metodą rybacko- wędkarską) 
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Rysunek 48. Gwarancja czasowa zaspokojenia potrzeb użytkowników wód w zlewni 
Górnej Odry (Qn obliczony metodą NFOŚiGW) 
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Obliczone zasoby dyspozycyjne zwrotne (ZDZ) o gwarancji występowania 90% 
stanowią podstawę formułowania warunków korzystania z wód w zlewni Górnej Odry. 
Dla tych potrzeb przyjęto wartości obliczone wg wersji użytkowania dopuszczonego 
pozwoleniami wodnoprawnymi z uwzględnieniem potrzeb zachowania przepływu 
nienaruszalnego obliczonego z zastosowaniem metody hydrobiologicznej H. Kostrzewy. 
 
Przeprowadzone analizy obliczeniowe wskazują na brak zasobów wodnych o gwarancji 
występowania 90%, możliwych do rozdysponowania w następujących ciekach w zlewni, 
w zależności od wersji bilansu i przyjętej metody obliczeniowej przepływu 
nienaruszalnego: 

1. bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody hydrobiologicznej: 
- Olza - górny odcinek od źródeł do granicy państwa 
- Puńcówka - górny odcinek 
- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
- Ruda 
- Potok z Przegędzy 
- Knurówka 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 

2. bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody hydrobiologicznej: 
- Olza - górny odcinek od źródeł do granicy państwa 
- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
- Ruda 
- Potok z Przegędzy 
- Knurówka 
- Łękawa 
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- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 

3. bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody rybacko- wędkarskiej (średnio 
w roku): 
- Odra- górny i środkowy odcinek w granicach zlewni 
- Olza - górny odcinek od źródeł do granicy państwa 
- Opawa 
- Opawica 
- Ostra 
- Puńcówka - górny odcinek 
- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
- Ruda 
- Potok z Przegędzy 
- Knurówka 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 
- Dzielniczka 
- Cisek 

4. bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody rybacko- wędkarskiej (średnio 
w roku): 
- Odra- górny i środkowy odcinek w granicach zlewni 
- Opawa 
- Opawica 
- Ostra 
- Puńcówka - górny odcinek 
- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
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- Ruda 
- Potok z Przegędzy 
- Knurówka 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 
- Dzielniczka 
- Cisek 

 
5. bilans wg pozwoleń wodnoprawnych, Qn wg metody NFOŚiGW : 

- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
- Ruda- jedynie poniżej zb. Rybnik 
- Potok z Przegędzy 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 

 
6. bilans wg użytkowania rzeczywistego, Qn wg metody NFOŚiGW : 

- Bobrówka 
- Piotrówka - praktycznie cały ciek 
- Szotkówka- środkowy odcinek 
- Lesznica- górny odcinek 
- Łęgoń 
- Plęśnica 
- Sumina 
- Łęgoń I 
- Potok z Przegędzy 
- Łękawa 
- Psina  
- Krzanówka 
- Troja 
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Najwyższe deficyty zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) wód powierzchniowych 
o gwarancji wystąpienia 90% w zlewni, w wersji bilansu wg PWP i dla Qn 
hydrobiologicznego, występują na Łęgoniu I i na Piotrówce, mieszcząc się w przedziale 
od - 1,52 do -1,00 m3/s.  
Wysokie ZDZ o tej gwarancji występują głównie na rzece Odrze. W w/w wersji bilansu, 
zasoby te znajdują się w przedziale od ok. 7,5 do niemal 18 m3/s. Dla bilansów wg PWP 
wg dwóch pozostałych wersji liczenia przepływu nienaruszalnego w zlewni Górnej 
Odry, maksymalne dostępne ZDZ o gwarancji 90% to 1,55 m3/s (metoda rybacko- 
wędkarska) i ok. 7,00 m3/s (metoda NFOŚiGW). Różnice w dostępności zasobów są 
zatem ogromne. 
 
Na kolejnych ilustracjach przedstawiono rozkład wartości zasobów dyspozycyjnych 
zwrotnych i bezzwrotnych w zlewni Górnej Odry i na profilach hydrologicznych Odry. 
Aplikacja obliczeniowa bilansu ilościowego umożliwia uzyskanie wyników i ich 
zobrazowanie dla wszystkich wartości gwarancji od 0 do 100%, dodatkowo również 
w postaci odpływu jednostkowego ze zlewni przekroju bilansowego (dm3/s*km2). 
Profile hydrologiczne przedstawiające wartości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych 
i bezzwrotnych na 30 ciekach w zlewni Górnej Odry, przedstawiono w załączniku nr 6 
do opracowania.  

Należy podkreślić fakt występowania deficytów wód powierzchniowych przede 
wszystkim w zlewniach, w których zlokalizowane są liczne ujęcia wód dla potrzeb 
stawów rybnych. Są to głównie zlewnie: 

- Piotrówki 
- Łęgonia I 
- Łęgonia 
- Plęśnicy 
- Suminy 
- górnej części zlewni Psiny 
- górnej części zlewni Rudy 

 
Brak zasobów w niektórych obszarach zlewni świadczy o konieczności wprowadzenia 
warunkami korzystania z wód zlewni ograniczeń w zakresie poborów wód. Zakres 
koniecznego ograniczenia poboru wód powierzchniowych w zlewniach poszczególnych 
przekrojów bilansowych dla zachowania wymagań funkcjonowania i ochrony 
środowiska naturalnego, równy jest wartości deficytu zasobów obliczonych w tych 
przekrojach. Należy zaznaczyć, iż konieczność zachowania wartości przepływów 
nienaruszalnych w zlewni Górnej Odry jest znaczącą przyczyną braku dostępnych 
zasobów w zlewni. Do kwestii sposobu obliczania wartości przepływów 
nienaruszalnych odniesiono się w dalszej części opracowania.  
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Rysunek 49. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o gw 90% w zlewni Górnej Odry (bilans wg 
PWP, Qn hydrobiologiczny) 
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Rysunek 50. Zasoby dyspozycyjne zwrotne o gw 90% w zlewni Górnej Odry (bilans wg 
użytkowania rzeczywistego, Qn hydrobiologiczny) 
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Rysunek 51. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o gw 90% w zlewni Górnej Odry (bilans 
wg PWP, Qn hydrobiologiczny) 
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Rysunek 52. Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o gw 90% w zlewni Górnej Odry (bilans 
wg użytkowania rzeczywistego, Qn hydrobiologiczny) 
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Rysunek 53. Profil hydrologiczny rzeki Górnej Odry- zasoby dyspozycyjne zwrotne o wybranych gwarancjach występowania (wersja 
bilansu wg PWP, Qn hydrobiologiczny) 
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Rysunek 54. Profil hydrologiczny rzeki Górnej Odry - zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o wybranych gwarancjach występowania (wersja 
bilansu wg PWP, Qn hydrobiologiczny) 
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7.1.2. Bilans jakościowy wód powierzchniowych 
 

W ramach zrealizowanych prac wykonano bilans jakościowy wód powierzchniowych 
w zlewni Górnej Odry, obliczany w utworzonej aplikacji komputerowej. Moduł 
jakościowy bilansu wodnogospodarczego oparty jest o wyniki obliczeń modułu 
ilościowego bilansu. 

Dla realizacji bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry 
przyjęto następujące założenia: 

• Bilans jakościowy zasobów wodnych w zlewni Górnej Odry będzie miał charakter 
bilansu statycznego z uwagi na formę dostępnych danych o jakości wód 
powierzchniowych; 

• Bilans oparty zostanie o wyniki dynamicznego bilansu ilościowego, zrealizowanego 
na podstawie wartości przepływów w wieloleciu 1981 – 2011; 

• Bilans przeprowadzony zostanie dla dwóch wariantów użytkowania zasobów 
wodnych w zlewni: rzeczywistego, wg wydanych pozwoleń wodnoprawnych; 

• Bilans oparty zostanie o wyniki monitoringu jakościowego wód powierzchniowych 
z 2011 r. uzupełnione na wniosek Zamawiającego wynikami z 2010 i 2009 r., 
przeprowadzonego na 30 ciekach w zlewni; 

• Zobrazowanie wyników dla cieków głównych (na których prowadzono badania 
monitoringu jakościowego wód powierzchniowych) zostanie zrealizowane jako: 

- profile hydrochemiczne przedstawiające stężenia i ładunki zanieczyszczeń, 
chłonność/ wymaganą redukcję zanieczyszczeń, 

- zestawienia tabelaryczne (wszystkie obliczone charakterystyki), 

- mapy- zaznaczenie kolorystyczne (możliwe przedstawienie wszystkich 
obliczonych charakterystyk), 

- w postaci wykresów słupkowych dla punktów monitoringu jakościowego wód 
(ładunki zanieczyszczeń: całkowite, obszarowe, punktowe, z depozycji 
atmosferycznej); 

• Danymi wejściowymi do przeprowadzenia statycznego bilansowania jakościowego 
wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry będą: 

- dane o stężeniach średnich rocznych Nog, Pog i BZT5 w ppk na ciekach, 

- dane o wartościach przepływu w przekrojach bilansowych wód 
powierzchniowych (dane z dynamicznego bilansu ilościowego wód), tj. wartości 
przepływu SQ z 2011 r., 
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- dane o wielkości użytkowania zasobów wodnych w zlewni, tj. o wartościach 
poborów wód powierzchniowych i podziemnych, dane o ilości odprowadzanych 
ścieków oraz wartościach stężeń zanieczyszczeń w ściekach (Nog, Pog i BZT5), 

- dane o wielkości ładunków zanieczyszczeń trafiających do wód z depozycji 
atmosferycznej (dot. Nog i Pog) ustalone jako wielkość ładunków substancji 
wnoszonych z opadami na obszar analizowanej zlewni – dane GIOŚ; 

• Zakłada się, że w zlewni rzecznej występują następujące źródła zanieczyszczeń 
antropogenicznych: 

- zanieczyszczenia punktowe - zrzuty ścieków, 

- zanieczyszczenia z depozycji atmosferycznej, 

- zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone; 

• Zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone zostaną określone jako różnica między 
ładunkiem całkowitym zanieczyszczeń w analizowanym przekroju bilansowym wód 
powierzchniowych, a sumą ładunku pochodzącego ze źródeł punktowych 
zanieczyszczeń i z depozycji atmosferycznej; 

• Bilansowanie zasobów wodnych w zlewni Górnej Odry nie będzie uwzględniać 
procesów samooczyszczania wód z uwagi na ich statyczny charakter. Statyczność 
procesu bilansowania jakościowego wód powierzchniowych wynika przede 
wszystkim z ograniczonej dostępności danych z monitoringu wód. Brak jest 
jednorodności prowadzonych badań monitoringowych w zakresie ilości i jakości 
wód oraz cechuje je niska częstotliwości. Powyższe uwarunkowania uniemożliwiają 
uwzględnienie procesów samooczyszczania wód, które w dużej mierze zależne są 
od chwilowych warunków atmosferycznych (konieczność uwzględnienia 
sezonowości). 

Kroki obliczeniowe bilansu jakościowego wód powierzchniowych: 

• Obliczenie ładunków w punktach monitoringu jakości wód na podstawie wartości 
stężeń średnich oraz tzw. przepływów miarodajnych,  

• Obliczenie przyrostu ładunków zanieczyszczeń w jednostkach monitoringowych (w 
zlewniach monitoringowych), 

• Obliczenie sumy ładunków zanieczyszczeń punktowych dla jednostki 
monitoringowej, 

• Obliczenie ładunku obszarowego dla jednostki monitoringowej, 

• Obliczenie ładunków całkowitych, stężenia średniego w kolejnych przekrojach 
bilansowych, 
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• Określenie „stanu wód” w przekrojach bilansowych poprzez porównanie z 
wartościami referencyjnymi dla określenia chłonności cieków objętych bilansem 
(wartości graniczne dobrego stanu wód): 

- BZT5 – 6,0 mg/ dm3 

- Nog – 10,0 mg/ dm3 

- Pog – 0,40 mg/ dm3 

• Określenie chłonności cieków w przekrojach bilansowych lub koniecznej redukcji 
ładunków zanieczyszczeń wg zasady: 

CHBZT5 lub RDBZT5 = ŁdbBZT5 - ŁcBZT5; jeśli >=0 to CH (chłonność), jeśli <0 to RD 
(redukcja) 

CHNog lub RDNog = ŁdbNog - ŁcNog;  jeśli >=0 to CH (chłonność), jeśli <0 to RD 
(redukcja) 

CHPog lub RDog = ŁdbPog - ŁcPogjeśli >=0 to CH (chłonność), jeśli <0 to RD (redukcja) 

ŁdbBZT5= Q x stBZT5  (stBZT5 =6 mgO2/l) 

ŁdbNog= Q x stNog (stNog=10 mgN/l) 

ŁdbPog= Q x stPog (stPog=0,4 mgP/l) 

gdzie: 

Łdb - ładunek odpowiadający stężeniu reprezentującemu dobry stan wód w danym 
przekroju bilansowym, 
Łc - ładunek całkowity zanieczyszczenia obliczony w danym przekroju bilansowym, 
CH - chłonność cieku w danym przekroju bilansowym, 
RD - konieczna redukcja zanieczyszczenia w danym przekroju bilansowym. 
 

Poniższe mapy i profile hydrochemiczne cieków w zlewni Górnej Odry, przedstawiają 
uzyskane wyniki obliczeń w formie map z zaznaczeniem stężeń zanieczyszczeń (BZT5, 
Nog, Pog) w poszczególnych przekrojach bilansowych na ciekach. Mnogość wariantów 
obliczeniowych uniemożliwia przestawienie wszystkich uzyskanych wyników w tej 
części pracy, natomiast istnieje możliwość zapoznania się z wynikami obliczeń wprost w 
aplikacji obliczeniowej (zestawienia tabelaryczne, wykresy, profile hydrochemiczne, 
możliwość generowania map prezentujących wyniki obliczeń), a wygenerowane profile 
hydrochemiczne przedstawiające wartości stężeń, ładunków i chłonności 
zanieczyszczeń na 30 ciekach w zlewni Górnej Odry, przedstawiono w załączniku nr 6 
do opracowania.  
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W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- BZT5, uzyskane z aplikacji obliczeniowej 
wyniki wskazują na przekroczenia wartości stężenia odpowiadającego granicznej 
wartości tzw. dobrego stanu wód, w następujących ciekach: 

1. wersja bilansu wg PWP: 
- Odra 
- Bobrówka 
- Lesznica 
- Łęgoń I 
- Ruda 
- Nacyna 
- Bierawka 
- Krzanówka 
- Psina 
- Cisek 
2. wersja bilansu wg użytkowania rzeczywistego: 
- Odra 
- Bobrówka 
- Lesznica 
- Ruda 
- Nacyna 
- Bierawka 
- Krzanówka 
- Cisek 

Przekroczenia stężeń BZT5 w wersji bilansu rzeczywistego występują w znacznie 
mniejszej liczbie punktów na wskazanych ciekach oraz osiągają niższe wartości.  

Przekroczenia wartości granicznej stężeń BZT5 w zależności od wersji bilansu wynoszą 
max do 15,18 mg/dm3 dla bilansu wg PWP oraz 11,31 mg/dm3 dla wersji bilansu 
rzeczywistego, przy wartości granicznej dobrego stanu równej 6,00 mgO2/dm3. 

Przekroczenia wartości granicznej stężenia BZT5 w części cieków w zlewni Górnej Odry 
(Odra, Lesznica, Ruda, Nacyna, Bierawka) spowodowane są znacznymi ładunkami 
zanieczyszczeń wprowadzanymi ze zrzutami punktowymi ścieków komunalnych, 
bytowych, przemysłowych i z gospodarki stawowej.  

W zlewni rzek: Bobrówki, Łęgonia I, Krzanówki, Psiny, Ciska mamy natomiast do 
czynienia z przewagą źródeł obszarowych i z depozycji atmosferycznej w zakresie 
dostarczania ładunku BZT5 do wód powierzchniowych. 
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Rysunek 55. Stężenia BZT5 w przekrojach bilansowych w zlewni Górnej Odry wg dwóch wersji bilansu jakościowego 
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W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- Nog, uzyskane z aplikacji obliczeniowej wyniki 
wskazują na przekroczenia wartości stężenia odpowiadającego granicznej wartości tzw. 
dobrego stanu wód, w następujących ciekach: 

1. wersja bilansu wg PWP: 
- Lesznica 
- Bierawka 
- Śliwnica 

2. wersja bilansu wg użytkowania rzeczywistego: 
- Bierawka 
- Śliwnica 

Przekroczenia wartości granicznej stężeń Nog są stosunkowo niewielkie, w zależności od 
wersji bilansu wynoszą max do 14,51 mg/dm3 dla bilansu wg PWP oraz 10,57 mg/dm3 dla 
wersji bilansu rzeczywistego, przy wartości granicznej dobrego stanu równej 10,00 mg/dm3. 
 
Przekroczenia wartości granicznej stężenia Nog w cieku Lesznica spowodowane są przede 
wszystkim znacznymi ładunkami zanieczyszczeń wprowadzanymi ze zrzutami punktowymi 
ścieków przemysłowych i technologicznych. 

Przekroczenia wartości granicznej stężenia Nog w cieku Śliwnica spowodowane są przede 
wszystkim znacznymi ładunkami zanieczyszczeń wprowadzanymi ze zrzutami punktowymi 
ścieków komunalnych i ze stawów rybnych. 

Przekroczenia wartości granicznej stężenia Nog na Bierawce spowodowane są przede 
wszystkim znacznymi ładunkami zanieczyszczeń wprowadzanymi ze zrzutami punktowymi 
ścieków komunalnych i bytowych, przemysłowych oraz ze stawów rybnych. 
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Rysunek 56. Stężenia Nog w przekrojach bilansowych w zlewni Górnej Odry wg dwóch wersji bilansu jakościowego
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W zakresie wskaźnika zanieczyszczenia wód- Pog, uzyskane z aplikacji obliczeniowej wyniki 
wskazują na przekroczenia wartości stężenia odpowiadającego granicznej wartości tzw. 
dobrego stanu wód, w następujących ciekach: 

1. wersja bilansu wg PWP: 
- Psina 
- Bierawka 
- Ruda 
- Troja 
- Krzanówka 
- Nacyna 
- Lesznica 
- Szotkówka 
- Knurówka 
- Łęgoń I 
- Śliwnica 
- Łękawa 

2. wersja bilansu wg użytkowania rzeczywistego: 
- Psina 
- Bierawka 
- Ruda 
- Troja 
- Krzanówka 
- Nacyna 
- Lesznica 
- Knurówka 
- Śliwnica 
- Łękawa 

Przekroczenia wartości granicznej stężeń Pog, w zależności od wersji bilansu wynoszą max do 
1,43 mg/dm3 dla bilansu wg PWP oraz 0,82 mg/dm3 dla wersji bilansu rzeczywistego, przy 
wartości granicznej dobrego stanu równej 0,40 mg/dm3. 
Przekroczenia wartości granicznej stężenia Pog w ciekach w zlewni Górnej Odry 
spowodowane są przede wszystkim znacznymi ładunkami zanieczyszczeń wprowadzanymi 
ze zrzutami punktowymi ścieków komunalnych, bytowych, przemysłowych i z gospodarki 
stawowej. W zlewni rzeki Troi, Krzanówki i Śliwnicy mamy natomiast do czynienia 
z przewagą źródeł obszarowych i z depozycji atmosferycznej w zakresie dostarczania 
ładunku Pog do wód. 
Na podstawie uzyskanych wyników bilansu jakościowego wód powierzchniowych stwierdza 
się, że w zlewni Górnej Odry występują lokalnie problemy z jakością wód powierzchniowych 
(w zakresie analizowanych wskaźników zanieczyszczeń).  

Wobec powyższego istnieją podstawy wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu 
z wód (w analizowanym zakresie) w dokumencie warunków dla zlewni Górnej Odry.  
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Rysunek 57. Stężenia Pog w przekrojach bilansowych w zlewni Górnej Odry wg dwóch wersji bilansu jakościowego 
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Rysunek 58. Profil hydrochemiczny Odry- stężenia wskaźników zanieczyszczeń- bilans wg pozwoleń wodnoprawnych 
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Rysunek 59. Profil hydrochemiczny Odry- stężenia wskaźników zanieczyszczeń- bilans wg użytkowania rzeczywistego 
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7.2 Zasoby wód podziemnych 

7.2.1. Bilans ilościowy wód podziemnych 
 

Ocena zasobów wód podziemnych to istotny element każdego bilansu wodnego ze 
względu na ich rolę w zasilaniu wód powierzchniowych poprzez tzw. dopływ 
podziemny.  
Dla obszaru objętego opracowaniem dopływ podziemny do wód powierzchniowych ma 
miejsce przez cały rok.  W okresach bezdeszczowych dopływ ten stanowi jedyne źródło 
ich zasilania. Cieki powierzchniowe generalnie posiadają drenujący charakter w 
odniesieniu do  przypowierzchniowych poziomów wodonośnych.  
Uwzględniając powyższy wywód stwierdzić należy, iż w sytuacjach w których pobór 
wód podziemnych przekracza zasoby dyspozycyjne poszczególnych poziomów (pięter) 
wodonośnych (w szczególności przypowierzchniowych), następuje zmniejszenie 
przepływu w ciekach powierzchniowych i obniżenie poziomu wody w naturalnych 
zbiornikach wodnych. Przy czym ze względu na różnice prędkości przemieszczania się 
wód powierzchniowych i wód w skałach zbiornikowych budujących warstwy 
wodonośne zjawiska wahań zwierciadła wód podziemnych i powierzchniowych są 
przesunięte w czasie (choć wzajemnie skorelowane). 
Kluczowym pojęciem dla oceny możliwości poboru wód podziemnych z warstwy 
wodonośnej (piętra, poziomu wodonośnego) jest pojęcie zasobów dyspozycyjnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 
2011r. nr 291 poz. 1714) zasoby dyspozycyjne wód podziemnych definiować należy 
jako: „zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania, stanowiące średnią z 
wielolecia wielkość całkowitego zasilania wód podziemnych określonego obszaru 
bilansowego - będącego jednostką hydrogeologiczną, wytypowaną w celu ustalenia 
zasobów odnawialnych i zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wraz z oceną 
stopnia ich zagospodarowania - pomniejszone o średnią z wielolecia wielkość 
przepływu wód, tak aby nie dopuścić do znacznego pogorszenia stanu wód 
powierzchniowych związanych z wodami podziemnymi i do powstania znaczących 
szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych, a także określonymi z 
zachowaniem warunku niepogarszania stanu chemicznego wód podziemnych, 
ustalonymi z uwzględnieniem występującego w obszarze bilansowym przestrzennego 
zróżnicowania warunków zasilania, występowania, parametrów hydrogeologicznych i 
kontaktów hydraulicznych poziomów wodonośnych, przestrzennego rozkładu 
środowiskowych i hydrogeologicznych ograniczeń dla stopnia zagospodarowania 
zasobów oraz przestrzennego rozkładu istniejącego użytkowania wód podziemnych, 
wyznaczonymi bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-
ekonomicznych ujmowania wód.” 
Powyższa definicja potwierdza rolę utrzymania poboru wód podziemnych w ramach 
ustalonych dla nich (dla określonych obszarów bilansowych) zasobów dyspozycyjnych 
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jako gwaranta utrzymania właściwego stanu powiązanych z nimi wód 
powierzchniowych. 
W ramach niniejszego opracowania dokonano oceny ilościowej zasobów wód 
podziemnych w oparciu o poziom (%) wykorzystania zasobów dyspozycyjnych 
obliczonych dla poszczególnych jednostek bilansowych w postaci jednolitych części wód 
podziemnych oraz rejonów wodno-gospodarczych.  
Wielkość zasobów dyspozycyjnych dla poszczególnych jednostek została obliczona z 
wykorzystaniem aplikacji komputerowej wykorzystującej oprogramowanie ArcGIS, 
która przyporządkowuje obszarom zasobowym wartości modułu zasobów 
dyspozycyjnych (poszczególnych pięter wodonośnych). 
Wykorzystano moduły zasobów dyspozycyjnych pięter wodonośnych, ustalone na 
podstawie „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód 
podziemnych regionu wodnego Górnej Odry”, PG PROXIMA S.A. Wrocław Dębiec. T., 
Niedworok A., Hermanowski P., Bielecka H., 2011 r.  
Na podstawie map stanowiących załączniki w/w dokumentacji przyjęto granice zasięgu 
występowania utworów wodonośnych dla poszczególnych pięter wodonośnych, 
jednocześnie ograniczono zasięg ich występowania do granic opracowania oraz granic 
poszczególnych jednostek (obszarów bilansowych, zlewni), czyli inaczej niż to zrobiono 
w w/w dokumentacji.  
Celem takiego działania było maksymalne ograniczenie możliwego błędu polegającego 
na zawyżeniu wartości zasobów dyspozycyjnych, bowiem dla stałej wartości modułu 
zasobów dyspozycyjnych błąd polegający na zawyżeniu (w odniesieniu do 
rzeczywistości) powierzchni obszaru bilansowego skutkowałby zwiększeniem wartości 
zasobów dyspozycyjnych (liczonych jako iloczyn tego modułu i powierzchni obszaru 
bilansowego). Ponieważ celem niniejszego opracowania jest maksymalne możliwe 
ograniczenie ryzyka pogorszenia stanu ilościowego wód podziemnych, a przez to wód 
powierzchniowych, podejście takie uznać należy za konieczne. 
Zgodnie z udostępnionymi przez zamawiającego (RZGW Gliwice) wyjaśnieniami autora 
„Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych 
regionu wodnego Górnej Odry” PG PROXIMA S.A., zawarte w niej „…..powierzchnie 
pięter wodonośnych w obrębie poszczególnych zlewni bilansowych – wyszczególnione 
w dokumentacji - wynikają z badań modelowych, których specyfika zakładała obliczenia 
w obrębie całych pól elementarnych siatki dyskretyzacyjnej. Nie jest możliwym 
prowadzenie obliczeń modelowych idealnie po granicy obszaru bilansowego. Stąd też 
ww. wartości powierzchni odbiegają od rzeczywistych, wyliczonych innymi metodami.” 
Biorąc powyższe pod uwagę otrzymane przez autorów niniejszego opracowania wyniki 
nie są sprzeczne z powyższą dokumentacją hydrogeologiczną. 
 
 Stopień wykorzystania zasobów w ramach poszczególnych jednostek oceniono 
uwzględniając wielkość poboru wód podziemnych z ewidencjonowanych w jego obrębie 
czynnych ujęć wód podziemnych. Zostały one uwzględnione w aplikacji obliczeniowej. 
Dodatkowo dokonano przy tym następujących założeń: 
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- Do piętra wodonośnego fliszu karpackiego przyporządkowano studnie zlokalizowane 
w zasięgu występowania fliszu karpackiego, dla których jednocześnie w dostępnych 
bazach danych jako ujmowany poziom wodonośny wskazywany jest poziom 
czwartorzędowy, a jednocześnie „Dokumentacja hydrogeologicznej ustalającej zasoby 
dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego Górnej Odry” wskazuje, że 
zlokalizowane są one poza zasięgiem występowania piętra czwartorzędowego. Za takim 
rozwiązaniem przemawia rola dopływu podziemnego z piętra fliszu karpackiego dla 
zasilania warstw wodonośnych w utworach czwartorzędu (w omawianych 
przypadkach). 
- Studnie, dla których dostępne bazy danych wskazują, że ujmują jednocześnie piętro 
neogeńskie i czwartorzędowe bilansowano w obrębie piętra czwartorzędowego. 
Bowiem to piętro czwartorzędowe (jako wyżej ległe w odniesieniu do neogeńskiego) 
stanowi bezpośrednie źródło zasilania dla wód powierzchniowych. Zaniżenie poborów 
wody podziemnej z piętra czwartorzędowego (w przypadku mylnego przypisania tego 
poboru do pietra neogeńskiego) zwiększałoby ryzyko niewłaściwej oceny stanu wód 
powierzchniowych. 
- Analiz dokonano uwzględniając dopuszczalne pobory wód podziemnych wynikające z 
pozwoleń wodnoprawnych oraz dane na temat rzeczywistego poboru wód podziemnych 
pochodzące z bazy danych prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego o 
Opolskiego na cele obsługi opłat za korzystanie ze środowiska. 
 
Ocena stanu wykorzystania zasobów poszczególnych JCWPd 
 
Zbiorcze zestawienie wyników analizy stanu wykorzystania zasobów wód podziemnych 
dla poszczególnych JCWPd występujących w granicach opracowania przedstawiają 
poniższe mapy.  
Zawierają one wielkości liczbowe obliczonych aplikacją komputerową wartości zasobów 
dyspozycyjnych poszczególnych JCWPd (lub ich części) oraz zbilansowane wielkości 
rezerw bądź deficytów zasobów wód podziemnych.  
W poniższych tabelach przedstawiono także w/w zagadnienia w formie wielkości 
procentowych. 
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Rysunek 60. Zasoby wód podziemnych w JCWPd 
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Rysunek 61. Rezerwy/ deficyty zasobów wód podziemnych w JCWPd (bilans wg PWP) 
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Rysunek 62. Rezerwy/ deficyty zasobów wód podziemnych w JCWPd (bilans wg 
użytkowania rzeczywistego) 



„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” 

211 
 

 

 

 

Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych w JCWPd - bilans wg pozwoleń wodnoprawnych 

 Zasoby ogółem Karbon dolny Neogen Flisz karpacki Czwartorzęd 

JCWPd 
% 

wykorzysta
nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

128 118 -18 2 98 266 -166     97 3 

129 53 47     87 13     45 55 

133 256 -156     0 100     306 -206 

140 55 45     0 100 1 99 106 -6 

144 7 93         7 93     
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Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych w JCWPd - bilans wg rzeczywistego użytkowania wód 

 Zasoby ogółem Karbon dolny Neogen Flisz karpacki Czwartorzęd 

JCWPd 
% 

wykorzysta
nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

128 58 42 1 99 82 18   59 41 

129 28 72   29 71   27 73 

133 159 -59   0 100   189 -89 

140 36 64   0 100 1 99 69 31 

144 5 95     5 95   
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JCWPd nr 128 

Wody podziemne JCWPd 128 występują w obrębie pięter: czwartorzędowego, 
neogeńskiego i karbonu dolnego. Ogólna obliczona wielkość zasobów dyspozycyjnych 
dla obszaru JCWPd nr 128 objętego opracowaniem wynosi ok. 4711 m3/h, przy czym dla 
piętra czwartorzędowego jest to ok. 3511 m3/h, neogeńskiego jest to ok. 804 m3/h, 
karbonu dolnego jest to 396 m3/h. 
Stopień wykorzystania zasobów ogółem liczony dla wszystkich pięter wodonośnych 
występujących w ramach JCWPd 128 wyniósł 118% dla poboru wg wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych i 58% wg zgłaszanych poborów rzeczywistych. Przy czym zaznaczyć 
należy, że odnosząc się do poboru w ramach poszczególnych pięter wodonośnych 
widoczne jest duże zróżnicowanie. Zasoby piętra wodonośnego karbonu dolnego 
wykorzystywane są jedynie w 2% (wg pozwoleń wodnoprawnych) i w 1% wg 
zgłaszanego poboru rzeczywistego, zaś neogenu w 266% (wg pozwoleń 
wodnoprawnych) i 82% (wg zgłaszanego poboru rzeczywistego). Sczerpanie zasobów o 
w obrębie piętra czwartorzędowego wynosi odpowiednio 97% i 59%  wg pozwoleń 
wodnoprawnych i wg zgłaszanego poboru rzeczywistego.  
Z powyższej analizy wynika, że w ramach rozpatrywanego obszaru JCWPd 128 
przekroczono poborem wód podziemnych zasoby dyspozycyjne zarówno w ramach 
całego rozpatrywanego obszaru JCWPd jak i w ramach piętra wodonośnego neogenu. 
Widoczna jest różnica pomiędzy poborem zalegalizowanym pozwoleniami wodno- 
prawnymi a deklarowanym, sięgająca maksymalnie do 184% zasobów dyspozycyjnych 
w przypadku piętra czwartorzędowego. 
 
 
JCWPd nr 129 

Wody podziemne JCWPd 129 występują w obrębie pięter: czwartorzędowego oraz 
neogeńskiego. Ogólna obliczona wielkość zasobów dyspozycyjnych dla obszaru JCWPd 
nr 129 objętego opracowaniem wynosi ok. 13767 m3/h, przy czym dla piętra 
czwartorzędowego jest to ok. 10999 m3/h, a dla neogeńskiego jest to ok. 2768 m3/h. 
Stopień wykorzystania zasobów ogółem liczony dla wszystkich pięter wodonośnych 
występujących w ramach JCWPd 129 wyniósł 53% wg wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych i 28% wg zgłaszanych poborów rzeczywistych. Oceniając pobór w 
ramach poszczególnych pięter wodonośnych wynosi on dla piętra neogeńskiego 
odpowiednio 87% i 29% zasobów wg pozwoleń wodnoprawnych i wg zgłaszanego 
poboru rzeczywistego. Dla czwartorzędu stopień wykorzystania zasobów odpowiada   
odpowiednio 45% i 27% wg pozwoleń wodnoprawnych i wg zgłaszanego poboru 
rzeczywistego.  
Piętro czwartorzędowe stanowi podstawowe źródło poboru wody w obrębie badanego 
obszaru JCWPd 129. 
W ramach rozpatrywanego obszaru JCWPd 129 w chwili obecnej raczej nie istnieje 
zagrożenie przekroczenia poborem wód podziemnych zasobów dyspozycyjnych 
zarówno w ramach całego rozpatrywanego obszaru JCWPd jak i poszczególnych pięter 
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wodonośnych, głównie ze względu na różnicę w dopuszczonych ilościach poboru wód w 
pozwoleniach, a faktyczną wielkością poboru wód przez użytkowaników. 
Różnica pomiędzy poborem zalegalizowanym pozwoleniami wodnoprawnymi, 
a deklarowanym sięga maksymalnie do 58% zasobów dyspozycyjnych dla piętra 
czwartorzędowego.  
 
 
JCWPd nr 133 

Wody podziemne JCWPd 133 występują w obrębie pięter: czwartorzędowego oraz 
neogeńskiego. Ogólna obliczona wielkość zasobów dyspozycyjnych dla obszaru JCWPd 
nr 133 objętego opracowaniem wynosi ok. 623 m3/h, przy czym dla piętra 
czwartorzędowego jest to ok. 523 m3/h, a dla neogeńskiego jest to ok. 100 m3/h. 
Stopień wykorzystania zasobów ogółem liczony dla wszystkich pięter wodonośnych 
występujących w ramach JCWPd 133 wyniósł 256% wg wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych i 159% wg zgłaszanych poborów rzeczywistych. 
Pobór w ramach poszczególnych pięter wodonośnych wynosi dla piętra neogeńskiego 
0% zasobów wg pozwoleń wodnoprawnych i wg zgłaszanego poboru rzeczywistego. Dla 
czwartorzędu stopień wykorzystania zasobów odpowiada odpowiednio 306% i 189%  
wg pozwoleń wodnoprawnych i wg zgłaszanego poboru rzeczywistego.  
Piętro czwartorzędowe stanowi podstawowe źródło poboru wody w obrębie badanego 
obszaru JCWPd 133. 
Zwrócić należy uwagę, na przekroczenie poborem wartości obliczonych dla badanego 
obszaru JCWPd 133 zasobów dyspozycyjnych. Przekroczenie to dla zasobów JCWPd 
łącznie sięga 156% wg pozwoleń wodnoprawnych i 59% według deklarowanego 
poboru rzeczywistego. Zaznaczyć przy tym należy, że obliczenia dotyczą jedynie części 
JCWPd 133 (fragmentu o powierzchni 118,83 km2) znajdującej się w obrębie niniejszego 
opracowania, a nie całej JCWPd. Tym niemniej przekroczenie jest wyraźne.  
Różnica pomiędzy poborem zalegalizowanym pozwoleniami wodnoprawnymi, 
a deklarowanym sięga maksymalnie aż do 117% zasobów dyspozycyjnych dla piętra 
czwartorzędowego. Przy czym zaznaczyć należy, że zasoby wód podziemnych tego 
piętra stanowią ok 84% sumy zasobów łącznie omawianej JCWPd. 
 
 
JCWPd nr 140 

Wody podziemne JCWPd 140 występują w obrębie pięter: czwartorzędowego, 
fliszu karpackiego i neogeńskiego. Ogólna obliczona wielkość zasobów dyspozycyjnych 
dla obszaru JCWPd nr 140 objętego opracowaniem wynosi ok. 7030 m3/h, przy czym dla 
piętra czwartorzędowego jest to ok. 3578 m3/h, dla piętra neogeńskiego to 1152 m3/h, 
a dla piętra fliszu karpackiego to ok. 2300 m3/h. 
Stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych ogółem liczony dla wszystkich pięter 
wodonośnych występujących w ramach JCWPd 140 wyniósł 55% dla poboru wg 
wydanych pozwoleń wodnoprawnych i 36% wg zgłaszanych poborów rzeczywistych. 
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Wykorzystanie zasobów wód podziemnych z piętra neogeńskiego wynosi 0% zarówno  
wg pozwoleń wodnoprawnych jak i wg deklarowanego poboru rzeczywistego. 
Wykorzystanie zasobów piętra fliszu karpackiego wynosi 1% wg pozwoleń 
wodnoprawnych i wg zgłaszanego poboru rzeczywistego. Procent szczerpania zasobów 
w obrębie piętra czwartorzędowego wynosi odpowiednio 106% i 69%  wg pozwoleń 
wodnoprawnych i wg zgłaszanego poboru rzeczywistego.  
Z analizy wynika, że w ramach rozpatrywanego obszaru JCWPd 140 w chwili obecnej 
zostały przekroczone poborem wód podziemnych zasoby dyspozycyjne piętra 
czwartorzędowego (wg pozwoleń wodnoprawnych), jednak wartość rzeczywistego 
poboru wynosi jedynie 69% zasobów. 
Różnica pomiędzy poborem zalegalizowanym pozwoleniami wodnoprawnymi, 
a deklarowanym sięga zatem do 37% zasobów dyspozycyjnych dla piętra 
czwartorzędowego. 
 
 
JCWPd nr 144 

Wody podziemne ujmowane w obrębie JCWPd 144 przyporządkowano do piętra  
fliszu karpackiego. Ogólna obliczona wielkość zasobów dyspozycyjnych dla obszaru 
JCWPd nr 144 objętego opracowaniem wynosi ok. 508 m3/h. 
Stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych w ramach JCWPd 144 wyniósł 7% dla 
poboru wg wydanych pozwoleń wodnoprawnych i 5% wg zgłaszanych poborów 
rzeczywistych.  
Z analizy wynika, że w ramach rozpatrywanego obszaru JCWPd 144 w chwili obecnej nie 
istnieje zagrożenie przekroczenia poborem wód podziemnych zasobów dyspozycyjnych. 
Różnica pomiędzy poborem zalegalizowanym pozwoleniami wodnoprawnymi, 
a deklarowanym sięga 2%. 
 
 
Stan ilościowy JCWPd – ocena i wnioski 

Z przedstawionej wyżej analizy ilościowej stanu wykorzystania zasobów 
poszczególnych JCWPd (występujących na terenie obszaru objętym opracowaniem) 
wynika, że w JCWPd nr 128, 133 i 140 stwierdza się pobór wód przekraczający wartości 
ustalonych zasobów dyspozycyjnych. Zwrócić przy tym należy uwagę, że znaczące 
sięgające 306% (wg pozwoleń wodnoprawnych) przekroczenie poboru w odniesieniu 
do zasobów piętra Q JCWPd 133 dotyczy nie całej JCWPd 133 lecz jedynie jej części 
objętej obszarem niniejszego opracowania o powierzchni wynoszącej ok. 118,83 km2  
przy ogólnej jej powierzchni 460,21 km2 .     
Powyższe ustalenia dotyczące oceny stanu ilościowego JCWPd 133 są z godne z treścią 
„Sprawozdania z wykonania zadania nr 7 „Opracowanie raportu o stanie chemicznym 
oraz ilościowym  161 jednolitych części wód podziemnych zgodnie z wymaganiami 
RDW i dyrektywy „córki”” w ramach „Monitoringu chemicznego oraz oceny stanu 
jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009-2011” – Warszawa 
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lipiec 2011. Zgodnie z tym opracowaniem ze względu na ocenę stanu ilościowego 
uznano stan JCWPd nr 128, 129, 140 i 144 za dobry (przy czym JCWPd nr 128 ze 
względu na ocenę stanu chemicznego posiada ogólna ocenę stanu słabą). Stan JCWPd nr 
133 ze względu na ocenę stanu (bilans wodny) posiada stan oceniany jako słaby. 

Zwrócić należy uwagę na znaczne różnice pomiędzy deklarowanym rzeczywistym 
poborem wód podziemnych, a wynikającym z pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku 
przyjęcia wartości z wersji bilansu wód podziemnych wg użytkowania rzeczywistego, 
problem sczerpywania zasobów występuje jedynie w JCWPd nr 133, nie dotyczy zatem 
JCWPd nr 128 i 140. 
  
 
Rejony wodno- gospodarcze 

Zestawienie wyników analizy wykorzystania zasobów wód podziemnych dla 
wydzielonych w obszarze opracowania rejonów wodno- gospodarczych zawierają 
poniższe mapy.  
Zawierają one wielkości liczbowe obliczonych aplikacją komputerową wartości zasobów 
dyspozycyjnych poszczególnych rejonów wodno- gospodarczych oraz zbilansowane 
wielkości rezerw bądź deficytów zasobów wód podziemnych.  
W poniższych tabelach przedstawiono także w/w zagadnienia w formie wielkości 
procentowych. 
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Rysunek 63. Zasoby wód podziemnych w rejonach wodno- gospodarczych 
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Rysunek 64. Rezerwy/ deficyty zasobów wód podziemnych w rejonach wodno- 
gospodarczych (bilans wg PWP) 
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Rysunek 65. Rezerwy/ deficyty zasobów wód podziemnych w rejonach wodno- 
gospodarczych (bilans wg użytkowania rzeczywistego) 
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Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych w rejonach wodno- gospodarczych - bilans wg pozwoleń wodnoprawnych 

 Zasoby ogółem Karbon dolny Neogen Flisz karpacki Czwartorzęd 

Rejon  w-g 
% 

wykorzys
tania 

% rezerw w 
stosunku do 

zasobów 

% 
wykorzys

tania 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w stosunku 

do 
zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

A - Olza z 
dopływami 

55 45   0 100 1 99 190 -90 

B - Opawa i 
Psina z 

dopływami 
36 64  2 98 20 80     46 54 

C- Ruda z 
dopływami 

147 -47     287 -187     111 -11 

D- Bierawka 
z 

dopływami 
220 -120     920 -820   143 -43 

E- Odra 55 45     113 -13   44 56 
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Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych w rejonach wodno- gospodarczych - bilans wg rzeczywistego użytkowania wód 

 Zasoby ogółem Karbon dolny Neogen Flisz karpacki Czwartorzęd 

Rejon  w-g 
% 

wykorzys
tania 

% rezerw w 
stosunku do 

zasobów 

% 
wykorzys

tania 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

% 
wykorzysta

nia 

% rezerw 
w 

stosunku 
do 

zasobów 

A - Olza z 
dopływami 

37 63   0 100 1 99 129 -29 

B - Opawa i 
Psina z 

dopływami 
20 80  1  99 19 81     23 77 

C- Ruda z 
dopływami 

75 25     74 26     75 25 

D- Bierawka 
z 

dopływami 
107 -7     242 -142   92 8 

E- Odra 28 72     31 69   27 73 
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A – Olza z dopływami 

Wody podziemne ujmowane w obrębie rejonu wodno-gospodaczego A Olzy z 
dopływami  występują w obrębie pięter: czwartorzędowego, fliszu karpackiego i 
neogeńskiego. Ogólna obliczona wielkość zasobów dyspozycyjnych dla tej jednostki 
wynosi około 5559 m3/h, w tym dla piętra czwartorzędowego jest to ok. 1599 m3/h, dla 
piętra neogeńskiego to 1152 m3/h, a dla piętra fliszu karpackiego to ok. 2808 m3/h. 
Stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych ogółem liczony dla wszystkich pięter 
wodonośnych występujących w obrębie rejonu wodno-gospodaczego A wyniósł 55% dla 
poboru wg wydanych pozwoleń wodnoprawnych i 37% wg zgłaszanych poborów 
rzeczywistych.  
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych z piętra czwartorzędowego wynosi ok. 
190% wg pozwoleń wodnoprawnych, a 129% wg deklarowanego poboru rzeczywistego. 
Dla poboru wód z piętra neogeńskiego wykorzystanie zasobów wynosi 0% wg pozwoleń 
wodnoprawnych i wg poboru rzeczywistego. Pobór wód podziemnych z piętra fliszu 
karpackiego wynosi ok. 1% wg pozwoleń wodnoprawnych i wg wykazywanych ilości 
poboru rzeczywistego. 
Z analizy wynika, że o ile w ramach całego rozpatrywanego obszaru w chwili obecnej nie 
istnieje zagrożenie przekroczenia poborem wód podziemnych zasobów dyspozycyjnych, 
to sczerpywanie zasobów występuje w zakresie poboru z piętra czwartorzędowego. 
Zaznaczyć należy, że zasoby tego piętra stanowią ok. 29% ogólnych zasobów 
omawianego rejonu. 
Różnica pomiędzy poborem zalegalizowanym pozwoleniami wodnoprawnymi, a 
deklarowanym sięga do 61% (dla piętra czwartorzędowego). 
 
B – Opawa i Psina z dopływami 

Wody podziemne ujmowane w obrębie rejonu wodno- gospodaczego B Opawy i 
Psiny z dopływami występują w obrębie pięter: czwartorzędowego, neogeńskiego i 
karbonu dolnego. 
Wielkość zasobów dyspozycyjnych liczona jako suma zasobów z poszczególnych pięter 
dla tej jednostki wynosi około 3908 m3/h, z czego ok. 2648 m3/h przypada na piętro 
karbońskie, 864 m3/h na piętro neogeńskie, a 396 m3/h na piętro karbońskie. 
Stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych ogółem liczony dla wszystkich pięter 
wodonośnych występujących w obrębie rejonu wodno- gospodaczego B wyniósł 23% 
dla poboru wg wydanych pozwoleń wodnoprawnych oraz 11% wg poboru zgłaszanego 
jako rzeczywisty.  
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych poszczególnych pięter jest następujące: dla 
piętra czwartorzędowego wynosi ok. 46% wg pozwoleń wodnoprawnych i ok. 23% wg 
deklarowanego poboru rzeczywistego, pobór z piętra neogeńskiego wynosił 20% i 19% 
wg pozwoleń wodnoprawnych i kolejno wg poboru rzeczywistego, pobór wód 
podziemnych z piętra karbonu dolnego wynosi 2% wg pozwoleń wodnoprawnych i 1% 
wg wykazywanych ilości poboru rzeczywistego. 
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Powyższa analiza wskazuje, że zarówno w ramach całego rozpatrywanego obszaru jak i 
poszczególnych pięter w chwili obecnej nie istnieje zagrożenie przekroczenia poborem 
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i to zarówno w aspekcie całej jednostki jak i 
poszczególnych pięter rozpatrywanych oddzielnie. 
Skrajna różnica pomiędzy poborem zalegalizowanym pozwoleniami wodnoprawnymi, a 
deklarowanym sięga 23% (dla piętra czwartorzędowego). 
 
C – Ruda z dopływami 

Wody podziemne ujmowane w obrębie rejonu wodno- gospodaczego C Rudy z 
dopływami występują w obrębie pięter: czwartorzędowego i neogeńskiego. Ogólna 
obliczona wielkość zasobów dyspozycyjnych dla tej jednostki wynosi około 3452 m3/h, 
przy czym na piętro czwartorzędowe przypada ok. 2749 m3/h, a na piętro neogeńskie to 
703 m3/h. 
Wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych rejonu wodno- gospodaczego C ogółem liczone 
dla wszystkich pięter wodonośnych występujących w jego obrębie wynosi 147% dla 
poboru wg wydanych pozwoleń wodnoprawnych i 75% wg zgłaszanych poborów 
rzeczywistych.  
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych piętra czwartorzędowego to ok. 111% wg 
pozwoleń wodnoprawnych, natomiast 75% wg zgłaszanego poboru rzeczywistego. Dla 
piętra neogeńskiego wykorzystanie zasobów wynosi aż 287% wg pozwoleń 
wodnoprawnych  i 74% wg poboru rzeczywistego.  
W ramach rozpatrywanego obszaru w chwili obecnej istnieje sczerpywanie zasobów 
dyspozycyjnych dla omawianej jednostki tylko w wersji bilansu wg pozwoleń 
wodnoprawnych dla piętra czwartorzędowego i neogenu oraz łącznie dla czałego 
obszaru. 
Maksymalna różnica pomiędzy poborem zalegalizowanym pozwoleniami 
wodnoprawnymi, a deklarowanym sięga do 213% (dla piętra neogenu). 
 
D - Bierawka z dopływami 

W obrębie rejonu wodno- gospodaczego D Bierawki z dopływami Olzy  wody 
podziemne występują w obrębie pięter: czwartorzędowego i neogeńskiego. Ogólna 
obliczona wielkość zasobów dyspozycyjnych dla tej jednostki wynosi około 2293 m3/h, 
w tym ok. 2068 m3/h dla piętra czwartorzędowego i ok. 225 m3/h dla piętra 
neogeńskiego. 
Wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych ogółem liczone łącznie dla pięter 
wodonośnych występujących w obrębie rejonu wodno- gospodaczego D wynosi ok. 
220% wg wydanych pozwoleń wodnoprawnych i ok. 107% wg zgłaszanych poborów 
rzeczywistych.  
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych piętra czwartorzędowego są wykorzystane w 
ok. 143% wg pozwoleń wodnoprawnych i w 92% wg deklarowanego poboru 
rzeczywistego. Dla poboru wód z piętra neogeńskiego wykorzystanie zasobów 
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dyspozycyjnych to aż 920% wg pozwoleń wodnoprawnych i 242% wg poboru 
rzeczywistego.  
Powyższa analiza wskazuje, że w chwili obecnej istnieje znaczące sczerpywanie 
zasobów dyspozycyjnych dla omawianej jednostki w zakresie wszystkich występujących  
pięter wodonośnych. 
Maksymalna różnica pomiędzy poborem zalegalizowanym pozwoleniami 
wodnoprawnymi, a deklarowanym sięga do 678% (dla piętra neogeńskiego), co 
świadczy o ogromnym przewymiarowaniu pozwoleń wodnoprawnych względem 
faktycznego zagospodarowania na wodę. 
 
E- Odra 

Wody podziemne ujmowane w obrębie rejonu wodno- gospodaczego E Odry 
występują w obrębie pięter: czwartorzędowego i neogeńskiego. Obliczona dla tej 
jednostki wielkość zasobów dyspozycyjnych wynosi około 11424 m3/h, przy czym 
zasoby piętra czwartorzędowego wynoszą ok. 9545 m3/h, a zasoby piętra neogeńskiego 
to 1879 m3/h. 
Stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych rejonu wodno- gospodaczego E liczony 
dla wszystkich pięter wodonośnych występujących w obrębie wyniósł 55% dla poboru 
wg wydanych pozwoleń wodnoprawnych i 28% wg zgłaszanych poborów 
rzeczywistych.  
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych z piętra czwartorzędowego wynosi 44% wg 
pozwoleń wodnoprawnych oraz 27% wg deklarowanego poboru rzeczywistego. Pobór 
wód z piętra neogeńskiego wynosi ok. 113% zasobów wg pozwoleń wodnoprawnych  i 
ok. 31% zasobów wg poboru rzeczywistego.  
Z analizy wynika, że w chwili obecnej istnieje sczerpywanie zasobów dyspozycyjnych 
dla omawianej jednostki w ramach neogeńskiego piętra wodonośnego, w wersji bilansu 
wg pozwoleń wodnoprawnych. 
Maksymalna różnica pomiędzy poborem zalegalizowanym pozwoleniami 
wodnoprawnymi, a deklarowanym sięga 82% (dla piętra neogeńskiego). 
 
Stan ilościowy rejonów wodno- gospodarczych – ocena 

Analizy ilościowa wykorzystania zasobów wód podziemnych poszczególnych 
rejonów wodno- gospodarczych wydzielonych w obszarze opracowania wskazuje 
generalnie dobrą sytuacje w wersji bilansu rzeczywistego w tym zakresie, natomiast w 
wersji bilansu wg pozwoleń wodnoprawnych wskazuje na znaczące sczerpywanie 
zasobów. 
Zasoby poszczególnych jednostek rozpatrywane jako suma zasobów poszczególnych 
pięter w wersji bilansu wg pozwoleń wodnoprawnych są przekroczone poborem w 
obrębie dwóch rejonów. Ich wykorzystanie waha się od 36% do 200% wg pozwoleń 
wodnoprawnych i od 20% do 107% wg poboru deklarowanego. 
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Zwrócić należy uwagę (podobnie jak przy ocenie JCWPd na znaczne różnice pomiędzy 
deklarowanym rzeczywistym poborem wód podziemnych, a wynikającym z pozwoleń 
wodnoprawnych, sięgające maksymalnie do 678% (dla piętra neogenu rejonu D). 
 
Wnioski z oceny stanu ilościowego wód podziemnych 

Biorąc pod uwagę wyniki powyższych ustaleń przyjąć należy do realizacji następujące 
zalecenia: 
1) Konieczne jest  ograniczenie poboru ilości wody podziemnej do wysokości ustalonych 
dla zasobów dyspozycyjnych: 

• JCWPd 128 (piętro neogeńskie) 

• JCWPd 133 (piętro czwartorzędowe) 
• JCWPd 140 (piętro czwartorzędowe) 

2) Ograniczeniu powinien ulec pobór wody podziemnej w obrębie rejonów wodno- 
gospodarczych:  

• A (Olza z dopływami) w obrębie piętra czwartorzędowego 
• C (Ruda z dopływami) w obrębie pięter: czwartorzędowego i neogeńskiego 
• D (Bierawka z dopływami) w obrębie pięter: czwartorzędowego i neogeńskiego 
• E (Odra) w obrębie piętra neogeńskiego 
•  

3) Należy podjąć działania dla urealnienia legalizowanego pozwoleniami 
wodnoprawnymi poboru wód podziemnych do wysokości rzeczywistego 
zapotrzebowania wnioskodawców. 
4) Ze względu na stwierdzone przekroczenia poborem wód podziemnych w obrębie 
pięter: czwartorzędowego i neogeńskiego, zarówno w ujęciu JCWPd jak i rejonów 
wodno- gospodarczych, należy objąć wody tych poziomów rozszerzonym 
monitoringiem w zakresie ilościowym (stanu zasobów). 
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8. Sformułowanie szczegółowych wymagań, priorytetów i 
ograniczeń w korzystaniu z wód  
w zlewni Górnej Odry 

 
I. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych w zlewni Górnej Odry proponuje się 
następujące priorytety w korzystaniu z wód, zgodne z priorytetami ustanowionymi dla 
regionu wodnego Górnej Odry: 

  do spożycia oraz na pozostałe cele komunalne,  

 ,  

3)  pokrycie potrzeb ekosystemów wodnych i od wód za
z chowem ,  

 ,  

5)  na cele ,  

 ,  

7)  pozostałe potrzeby.  

Ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych obowiązują w przypadku, gdy 
występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez 
więcej niż jednego użytkownika, przy czym o wyższości priorytetu decyduje niższa 
pozycja liczbowa. 
Nie znaleziono przesłanek, wskazujących na konieczność zmiany kolejności priorytetów 
w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni Górnej Odry.  
 
Szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód wynikają przede wszystkim z celów 
środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry. Dokonane analizy na poziomie zlewni wskazały jakie ograniczenia należy 
wprowadzić w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych, aby wspomóc 
realizację założeń przytoczonego dokumentu planistycznego. Oczywiście wskazując 
wymagania, ograniczenia i priorytety w korzystaniu z zasobów wód w zlewni, należy 
uwzględnić zapisy rozporządzenia wprowadzającego warunki korzystania z wód 
w regionie wodnym. W niniejszej pracy uwzględniono projekt rozporządzenia 
Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Odry. W przypadku zmiany zapisów w ostatecznej wersji 
rozporządzenia dla regionu wodnego, trzeba dokonać analizy konieczności zmian 
zapisów rozporządzenia dla zlewni.  
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Zgodnie z „Procedurą ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni” 
(Kancelaria Radców Prawnych CIC, Kraków 2012 r.): 

dla wód regionu albo takie, które w war . Warunki 
dla wód zlewni nie powinny powtarzać w tej materii zapisów warunków dla regionu 
wodnego, ale rozszerzać je lub uzupełniać.” 

 
II. Wymagania i ograniczenia w odniesieniu do przepływu nienaruszalnego 

W projekcie rozporządzenia dla regionu wodnego Górnej Odry zawarto propozycje 
zapisów w odniesieniu do wymogu zachowania w ciekach przepływu nienaruszalnego: 
 

wodach powierzchniowych, z

warunków hydrologicznych cieku i 
współczynnika „k” podano poni : 

Typ 
hydrologiczny 

rzeki 

Spływ jednostkowy 
q=SSQ/A [l/(s*km2)] 

Powierzchnia 
zlewni [km2] Współczynnik k 

[-] 

nizinny q < 4,15 

<1 000 1,00 

1 000 – 2 500 0,58 

>2 500 0,50 

podgórski 4,15 < q < 13,15 

< 500 1,27 

500 – 1 499 0,77 

1 500 – 2 500 0,52 

> 2 500 0,50 

górski q > 13,15 

< 300 1,52 

300 –749 1,17 

750 – 1 499 0,76 

1 500 – 2500 0,55 

> 2 500 0,50 

 
Podstawą sporządzenia warunków korzystania z wód dla zlewni Górnej Odry są wyniki 
przeprowadzonego bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych 
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i podziemnych. Wyniki dynamicznego bilansu ilościowego wód powierzchniowych 
wskazują na deficyty tych zasobów w zlewni, czyli świadczą o sczerpywaniu przepływu 
nienaruszalnego. Zachowanie przepływu nienaruszalnego jest natomiast podstawowym 
warunkiem osiągnięcia przez części wód dobrego stanu. Wobec powyższego, proponuje 
się w zlewni Górnej Odry wprowadzić warunkami korzystania z wód zlewni, następujące 
wymagania i ograniczenia związane z koniecznością zachowania przepływu 
nienaruszalnego, nie powtarzając jednocześnie zapisów projektu rozporządzenia dla 
regionu wodnego: 
 
§4. 1. Wymaga się, by przepływ wody w cieku w wyniku korzystania z wód, nie był 
zmniejszany poniżej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu 
nienaruszalnego dotyczy całej długości koryta cieku  z zastrzeżeniem § 6, ust. 2. 
2. Wielkość przepływu nienaruszalnego nie może być niższa od wielkości obliczonej dla 
danego przekroju cieku, zgodnie z metodą wskazaną w Rozporządzeniu Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków korzystania 
z wód regionu wodnego Górnej Odry, z zastosowaniem aplikacji do bilansowania zasobów 
wód w zlewni Górnej Odry, będącej w posiadaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. 
 
§6. 1. 
przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w § 4.  
Określanie dostępności zasobów wód powierzchniowych realizowane jest przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.  
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od konieczności zachowania 
przepływu nienaruszalnego do wartości nie mniejszej niż 50% wartości tego przepływu, 
gdy jest to uzasadnione potrzebami społecznymi, lub gosp

, a ostatnia ocena 
elementów biologicznych JCWP, w której zlokalizowany jest pobór wód, zrealizowana w 
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazuje na co najmniej dobry stan wód. 
Odstępstwo to dotyczy wyłącznie istniejących ujęć wód powierzchniowych. 
3. Odstępstwo wskazane w ust. 1 musi być monitorowane przez organ właściwy do 
wydania pozwolenia wodnoprawnego z częstotliwością przynajmniej raz w roku po 
dokonaniu oceny stanu JCWP przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
Pogorszenie oceny elementów biologicznych danej JCWP poniżej wartości odpowiadającej 
dobremu stanowi wód jest podstawą ograniczenia ilości poboru wód powierzchniowych 
dopuszczonej w pozwoleniu wodnoprawnym do poziomu nie powodującego sczerpywania 
przepływu nienaruszalnego poniżej miejsca ujmowania wód. 
4. 
przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny. 
5 Korzystanie z wód dla napełniania i uzupełniania stawów dla hodowli ryb oraz do 
nawodnień w JCWP, w której następuje sczerpywanie przepływu nienaruszalnego lub 



„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” 

229 
 

tych celów, określonego w pozwoleniach wodnoprawnych.  
ód powierzchniowych, w których należy wprowadzić zależne 

korzystanie z wód wśród użytkowników pobierających wodę na potrzeby hodowli ryb i 
nawodnień, , a lokalizację JCWP przedstawiono 
na mapie w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

 
Propozycja powyższych zapisów wynika z jednej strony z konieczności zachowania 
przepływu nienaruszalnego, natomiast z drugiej strony ze względu na konieczność 
umożliwienia użytkowania wód zlewni w postaci poborów wód.  
Obecnie w Polsce brak jest prawnego ustanowienia metodyki określania przepływów 
nienaruszalnych, wobec czego proponuje się dla potrzeb bilansów wodnogospodarczych 
stosowanie przepływów nienaruszalnych ustalanych według kryterium 
hydrobiologicznego obliczonych zgodnie z metodyką H. Kostrzewy. 
Metoda ta powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku i jest powszechnie stosowana 
w Polsce w regionach wodnych i zlewniach na potrzeby opracowania warunków 
korzystania z wód.  
Uproszczona metoda H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego 
(metoda parametryczna) przewiduje obliczenie przepływu nienaruszalnego z funkcji 
przepływów niskich wg wzoru: 

Qn= k · SNQ 
gdzie:  
SNQ – przepływ średni niski (naturalny) [m3/s],  
k – współczynnik przyjmujący wartości 0,5 – 1,52 
 
Współczynnik k w równaniu zależny jest od typu hydrologicznego rzeki i wielkości 
zlewni. Największe wartości współczynnika przyjmują rzeki górskie o małych zlewniach, 
a najmniejsze duże rzeki o powierzchni zlewni powyżej 2,5 tys. km2.  
Dla rzek nizinnych o małych zlewniach współczynnik ten osiąga wartość 1,0.  
Typ hydrologiczny rzeki obliczany jest na podstawie stosunku przepływu SSQ 
(naturalizowanego) w przekroju obliczeniowym i powierzchni zlewni tego przekroju, 
wg wzoru: 

q=SSQ/A [dm3/s*km2] 
 
Zapowiadane opracowanie metody szacowania przepływu środowiskowego, powinno 
pozwolić w przyszłości na określenie sposobu liczenia wartości przepływów 
nienaruszalnych, mającego umocowanie w prawie. Do tego czasu zaleca się stosowanie 
w/w metody H. Kostrzewy wraz z dopuszczeniem ew. odstępstw od konieczności 
zachowania konkretnej wartości przepływu nienaruszalnego, z uwzględnieniem 
konieczności zachowania dobrego stanu ekologicznego wód. Dopuszcza się stosowanie 
odstępstw z uwagi na trwające dyskusje dot. niskiej pewności stosowania ogólnopolskiej 
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metody obliczania przepływu nienaruszalnego, bez dokonania analizy konkretnych 
uwarunkowań lokalnych w planowanym miejscu korzystania z wód.  
Zaproponowany zapis określania wartości przepływu nienaruszalnego na podstawie 
aplikacji do bilansowania zasobów wód w zlewni Górnej Odry, będącej w posiadaniu 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, spowodowany jest 
koniecznością zachowania jednolitości obliczeń stosowanych przez użytkowników wód 
w analizowanej zlewni. Pozostawienie dobrowolności wyboru okresu wielolecia do 
wyliczenia wartości przepływów SSQ i SNQ stanowiących elementy wzorów 
obliczeniowych w metodzie H. Kostrzewy, spowoduje różnice w wielkościach przepływu 
nienaruszalnego określonych przez poszczególnych użytkowników. Problematyczne jest 
również pozyskiwanie tej informacji przez użytkowników wód, z uwagi na wysokie 
koszty zakupu danych hydrologicznych. Należy również podkreślić fakt, iż wartości SSQ i 
SNQ powinny być wartościami naturalizowanymi, co wydaje się niemożliwe do 
określenia przez użytkowników wód. Wykorzystanie dostępnej aplikacji do określania 
wartości przepływu nienaruszalnego w poszczególnych przekrojach na ciekach w zlewni 
Górnej Odry pozwoli zachować jednorodność w tym zakresie.  
Zaproponowana forma ograniczenia korzystania z wód w zlewni Górnej Odry jest 
odmienna od propozycji wskazanej w projekcie warunków dla regionu wodnego, 
dlatego spełniony został warunek niepowtarzania zapisów rozporządzenia 
wprowadzającego warunki korzystania z wód dla regionu wodnego. Zapisy 
rozporządzenia dla regionu Górnej Odry dot. przepływu nienaruszalnego, nie zmienione 
zapisami rozporządzenia dla zlewni Górnej Odry obowiązują również w tej zlewni, bez 
konieczności (a wręcz niemożliwości) ich powtarzania: 
 

warunków hydrologicznych cieku i 
: 

Typ 
hydrologiczny 

rzeki 

Spływ jednostkowy 
q=SSQ/A [l/(s*km2)] 

Powierzchnia 
zlewni [km2] Współczynnik k 

[-] 

nizinny q < 4,15 

<1 000 1,00 

1 000 – 2 500 0,58 

>2 500 0,50 

podgórski 4,15 < q < 13,15 

< 500 1,27 

500 – 1 499 0,77 

1 500 – 2 500 0,52 
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> 2 500 0,50 

górski q > 13,15 

< 300 1,52 

300 –749 1,17 

750 – 1 499 0,76 

1 500 – 2500 0,55 

> 2 500 0,50 

 
 

III. Ograniczenia w odniesieniu do wprowadzania ścieków do wód 
powierzchniowych 

W projekcie rozporządzenia dla regionu wodnego zawarto propozycje następujących 
zapisów celowych do wprowadzenia w zlewni Górnej Odry: 
 

-

. 

2. Warun
 poprawy stanu wód danej JCWP. 

90%. 

poziomie iloczynu edniego rocznego przepływu (SSQ) i współczynnika W90%, 
przedstawionego w tabeli: 

Typ cieku Współczynnik W90% 

nizinny 0,387 

< 1000 km2; 0,491 
 

> 1000 km2; 0,386 

górski 0,178 
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§ 17. 1. Wprowadzanie cieków 
. 

2. odprowadzanych do wód powierzchniowy
.  

3. 
.  

4. W przypadku wprowadzanych do wód powierzchniowych w zlewniach 
zbiorników zaporowych

 azotu i fosforu.  

5. :  

 je

;  

 

technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty;  

 

rozumieniu ustawy Prawo ochrony ;  

 
.  

 
W rozporządzeniu wprowadzającym warunki korzystania z wód zlewni Górnej Odry 
proponuje się zawrzeć następujące zapisy: 

§ 6. 6

rodowiskowych wymieniona 
, st

6 do . 

Lokalizację JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych przedstawiono na 
mapie stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

:  

 

;  
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technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty;  

 

rozumieniu ustawy Prawo ochrony wiska;  

 
.  

7. Wprowadzanie ścieków do wód w stanie gorszym od dobrego nie może powodować 
zwiększenia stężeń w cieku wartości tych parametrów fizykochemicznych, które 
zadecydowały o stanie wód poniżej dobrego, poniżej miejsca wprowadzania 
zanieczyszczeń, a warunki wprowadzania ścieków muszą uwzględniać potrzebę poprawy 
stanu tych wód, poprzez ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym wymagań zaostrzonych 
w stosunku do określonych w przepisach wydanych na mocy art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 
Prawo wodne, jednak w stopniu nie większym niż wymaganie zastosowania najlepszej 
dostępnej techniki (BAT). Wykaz JCWP w zlewni Górnej Odry wykazujących brak 
chłonności zanieczyszczeń BZT5 cznik nr 8

. 

Lokalizację JCWP wykazujących brak chłonności zanieczyszczeń BZT5, azotu ogólnego i 
fosforu ogólnego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia. 

8. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód powierzchniowych lub 
odprowadzania ścieków nie może ograniczać możliwości korzystania z wód innych 
użytkowników, posiadających ważne pozwolenia wodnoprawne. 

Powyższe zapisy są dodatkowymi ograniczeniami dot. odprowadzania ścieków w zlewni 
Górnej Odry, nie zmieniającymi listy ograniczeń zawartej w rozporządzeniu dla regionu 
wodnego, ale rozwijającymi tą listę. Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w zakresie 
korzystania z wód, w postaci odprowadzania ścieków jest konieczne w analizowanej 
zlewni z uwagi na występowanie przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w 
wodach powierzchniowych oraz status większości JCWP w zlewni, określonych w PGW 
jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

IV. Wymagania i ograniczenia w zakresie korzystania z wód podziemnych 

W projekcie rozporządzenia dla regionu wodnego zawarto propozycje następujących 
zapisów dot. korzystania z wód podziemnych: 
 
§ 5.

. 

alonych zasobów 
dyspozycyjnych. 
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. 

3. W p
(pomiar 

poboru). 

udokumentowanego zapotrzebowania. 

20 % w stosunku 
do udokumentowanego zapotrzebowania. 

: 

a wód w wa ; 
 

przypadku obszarów 
chronionych; 

iemnych. 

 ramach posiadanych uprawnie . 

priorytety wymienione w §11. 

(za
szklarniowych). 

Powyższe zapisy są celowe do wprowadzenia w zlewni Górnej Odry, dlatego zapisy 
rozporządzenia dla zlewni nie zmieniają ich. Proponuje się natomiast rozszerzenie 
zapisów w tym zakresie w następujący sposób:  

§ 7. 1.
dyspozycyjnych wód podziemnych dla poszczególnych pięter wodonośnych w obrębie 
JCWPd. Określanie aktualnej rezerwy w/w zasobów realizowane jest przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.  

zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych.  

: 
a) do zao , 

; 
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powierzchniowych. 

4. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych nie może 
ograniczać możliwości korzystania z wód innych użytkowników, posiadających ważne 
pozwolenia wodnoprawne. 

Proponowane zapisy mają na celu ochronę zasobów wód podziemnych w zlewni Górnej 
Odry, poprzez zapobieganie nadmiernego wykorzystania zasobów wód podziemnych, a 
jednocześnie gwarantujące użytkownikom posiadającym pozwolenia wodnoprawne na 
ujmowanie wód podziemnych, dostępność przyznanych limitów zasobów, o ile obecnie 
nie występuje przeeksploatowanie zasobów dyspozycyjnych. 

V. Inne wymagania i  ograniczenia w zlewni Górnej Odry 

Ze względu na konieczność wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wód w zlewni 
Górnej Odry, zaproponowano również dodatkowe zapisy w projekcie rozporządzenia 
dla zlewni, mające formę nakazu przeprowadzenia czynności, niezbędnych dla 
wdrożenia w tej zlewni zapisów rozporządzeń dla regionu wodnego Górnej Odry i dla 
zlewni Górnej Odry. Są to obowiązki nałożone na organy wydające pozwolenia 
wodnoprawne, polegające na przeprowadzeniu przeglądu wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych: 

§ 8. 1. Z uwagi na występujące sczerpywanie przepływu nienaruszlanego w JCWP w zlewni 
Górnej Odry wymienionych w załączniku nr 10 i przedstawionych na mapie w załączniku 
nr 11 do rozporządzenia, organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego 
w tych JCWP dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleń 
wodnoprawnych, zgodnie z zasadami i w zakresie określonym w 

prawie ustalenia 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry, z uwzględnieniem przepisów 
niniejszego rozporządzenia, w następujących terminach i zakresach: 

1) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie 
pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie 
z wód powierzchniowych; 

2) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 
wartości dopuszczalnych poboru wód powierzchniowych określonych 
w pozwoleniach wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania;  

3) w terminie 1 roku od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem dostępności zasobów 
wód powierzchniowych po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2 oraz 
w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód powierzchniowych, o której mowa w ust. 1, pkt 3 
realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

§ 9. 1. Z uwagi na brak chłonności ładunków zanieczyszczeń BZT5, azotu ogólnego i fosforu 
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ogólnego w JCWP w zlewni Górnej Odry wymienionych w załączniku nr 8 do 
rozporządzenia, organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w tych JCWP 
dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie 
z zasadami i w zakresie określonym w 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Odry, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia, 
w następujących terminach i zakresach: 

1) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie 
pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie 
z wód; 

2) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie ilości 
dopuszczalnych zrzutów ścieków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych do 
poziomu rzeczywistej średniej rocznej ilości i jakości odprowadzanych ścieków; 

3) w terminie 1 roku od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem chłonności cieków po 
przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2. 

2. Określenie chłonności cieków o której mowa w ust. 1, pkt 3 realizowane jest przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

§ 10. 1. Z uwagi na występujące deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w 
JCWPd: 

• JCWPd 128 w zasięgu neogeńskiego piętra wodonośnego 
• JCWPd 133 w zasięgu czwartorzędowego piętra wodonośnego 
• JCWPd 140 w zasięgu neogeńskiego piętra wodonośnego 

których zasięg przedstawiono na mapie w załączniku nr 12 do rozporządzenia, organy 
właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w obrębie tej JCWPd dokonają 
przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z zasadami i 
w zakresie określonym w 
Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Górnej Odry z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia, w następujących 
terminach i zakresach: 

4) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie 
pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie 
z wód podziemnych; 

5) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 
wartości dopuszczalnych poboru wód podziemnych określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania; 

6) w terminie 1 roku od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem dostępności zasobów 
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wód podziemnych po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód podziemnych, o której mowa w ust. 1, pkt 3 
realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

§ 11. W ramach przeglądu wydanych pozwoleń wodnoprawnych, o którym mowa 
w niniejszym rozporządzeniu oraz w 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Odry, organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego dokonają 
przeglądu pozwoleń wodnoprawnych również w zakresie następujących zadań: 

1) wygaszenie nieaktualnych pozwoleń wodnoprawnych, 

2) zwiększenie kontroli pracy czynnych ujęć wód oraz oczyszczalni ścieków 
komunalnych i przemysłowych, poprzez nakazywanie w pozwoleniach 
wodnoprawnych przedkładania rocznych raportów z zakresu pracy ujęć oraz 
oczyszczalni ścieków do katastru wodnego regionu wodnego Górnej Odry, 
prowadzonego przez RZGW Gliwice, w zakresie, formie i terminach zgodnych z 
określonymi w  przepisach wydanych na podstawie art. 149 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.. 150, 
z późn. zm.) 

3)  zwiększenie kontroli pracy czynnych ujęć wód podziemnych, poprzez nakazywanie 
w pozwoleniach wodnoprawnych prowadzenia książki eksploatacji studni 
i obowiązkowe wyposażenie w wodomierz każdego ujęcia, z którego pobiera się 
wodę w ilości większej niż 5 m3/d, 

4) sprawdzenie posiadania przez użytkowników ujęć wód podziemnych 
zatwierdzonych dokumentacji ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć, a w 
przypadku ich braku określenie terminu opracowania dokumentacji nie dłuższego 
niż 6 miesięcy pod rygorem wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego. 

Proponowane zapisy zmierzają do przeprowadzenia w pierwszej kolejności przeglądu 
pozwoleń w obszarach gdzie stwierdzono na podstawie wyników bilansu 
wodnogospodarczego wód w zlewni Górnej Odry, występowanie problemów w zakresie 
ilości bądź jakości wód, dla jak najszybszej poprawy stanu w tym zakresie. W dalszej 
kolejności zaproponowano dokonanie przeglądu na pozostałym obszarze zlewni. 

W ustawie Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) w art. 136, ust. 2 został 
wskazany obowiązek dokonywania przez organ wydający pozwolenia wodnoprawne ich 
przeglądu co najmniej raz na cztery lata. Organy w różny sposób i w różnych terminach 
realizują przedmiotowy obowiązek, wobec czego nie sposób określić kiedy i w jakim 
zakresie poszczególne organy w zlewni Górnej Odry będą dokonywać przedmiotowego 
przeglądu. Dlatego wprowadzenie takiego obowiązku w rozporządzeniu dot. warunków 
korzystania z wód zlewni, należy traktować jako rozszerzenie obowiązków tych 
organów w zakresie przeglądu pozwoleń, a nie jako ich powielenie. Zgodnie z zapisami 
w/w art. organ może z urzędu cofnąć lub ograniczyć pozwolenie wodnoprawne bez 
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odszkodowania, jeśli taka zmiana konieczna jest dla osiągnięcia celów środowiskowych 
wynikających z planu gospodarownaia wodami na obszarze dorzecza, warunków 
korzystania z wód regionu wódnego lub z warunków korzystania z wód zlewni, co 
uzasadnione jest dodatkowo wynikami monitoringu wód (art. 136, ust. 1, pkt 7). 

W trakcie realizacji przeglądu pozwoleń wodnoprawnych, organ będzie potrzebował 
szeregu informacji dot. korzystania z wód przez użytkowników. Pozyskanie tych danych 
umożliwia zapis art. 133 ustawy Prawo wodne, wskazujący, że w przypadku zmiany 
spsobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego w drodze decyzji może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie 
obowiązek wykonania m.in. ekspertyzy, na podstawie której może ograniczyć zakres 
korzystania z wód.  

Propozycja proponowanych zapisów rozporządzenia dot. przeprowadzenia przeglądów 
pozwoleń wodnoprawnych spotyka się ze znacznym oporem przedstawicieli organów 
wydających pozwolenia wodnoprawne, tłumaczonym trudnościami personalnymi, 
finansowymi i czasowymi.  

Zdaniem wykonawcy, realizacja tego zadania jest pierwszym krokiem w kierunku 
wdrożenia zapisów rozporządzeń, tym samym zapoczątkowaniem działań 
zmierzających do osiągnięcia celów środowiskowych. Pozostawienie wdrażania zapisów 
rozporządzeń dla regionu wodnego i dla zlewni poprzez powolne ich stosowanie dla 
użytkowników nowo pojawiających się w zlewni lub wnioskujących o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego po upłynięciu okresu obowiązywania poprzedniego 
pozwolenia oraz funkcjonowanie pozostałych użytkowników na dotychczasowych 
zasadach, niezgodnych z wymaganiami rozporządzeń, z góry skazuje plan osiągnięcia 
celów środowiskowych przez części wód na porażkę. Należy podkreślić konieczność 
dotrzymania terminów wyznaczonych do osiągnięcia zamierzonych celów 
środowiskowych- 2015 r., kolejno 2021 i w ostateczności 2027 r. Podkreślić należy 
również konsekwencje przedłużania terminów osiągnięcia przez części wód celów 
środowiskowych (nie dotyczy części wód z derogacjami) - ogromne kary finansowe 
płacone przez Polskę. 

Dlatego podtrzymuje się propozycję pozostawienia w projekcie rozporządzenia 
wprowadzającego warunki korzystania z wód zlewni obowiązku przeprowadzenia 
przeglądu  i weryfikacji wydanych pozwoleń wodnoprawnych. 

Wszystkie obszary wskazane w projekcie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach 
w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego, zestawiono w formie warstw shp. w załączniku nr 8 do 
opracowania. 
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9. Opracowanie projektu warunków korzystania z wód 
zlewni rzeki Górnej Odry 

 

W wyniku przeprowadzonych prac i analiz zgodnie z zakresem niniejszej pracy 
wskazanym przez Zamawiającego, na postawie dyskusji z Zamawiającym i po 
zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód 
regionu wodnego Górnej Odry, zaproponowano poniższy projekt rozporządzenia. 

 

........ 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ  

w Gliwicach  

z dnia..... 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (Dz. U. z 
2012 r., poz. 145, 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165) zarządza się, co następuje: 

 

DZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

, 
obejmujące zlewnię Odry o powierzchni 2701,99 km2  od granicy Państwa do ujścia 
Kanału Gliwickiego, z wyłączeniem zle
regionie wodnym Górnej Odry.  

(SCWP).  

3. Zlewnia Górnej Od
(JCWPd). 

§ 2. 
: 

1) szczegółowych wymagań w
; 
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2)  priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  

3)  
. 

. 

. 

. 

 
DZIAŁ II 

Szczegółowe wymag ustalonych 
 

§4. 1. Wymaga się, by przepływ wody w cieku w wyniku korzystania z wód, nie był 
zmniejszany poniżej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu 
nienaruszalnego dotyczy całej długości koryta cieku  z zastrzeżeniem § 6, ust. 2. 
2. Wielkość przepływu nienaruszalnego nie może być niższa od wielkości obliczonej dla 
danego przekroju cieku, zgodnie z metodą wskazaną w Rozporządzeniu Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry, z zastosowaniem aplikacji do 
bilansowania zasobów wód w zlewni Górnej Odry, będącej w posiadaniu Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

 

DZIAŁ III 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

§ 5. 1. W zakresie zaspokajania potrzeb w zlewni Górnej Odry ustala się następujące 
priorytety w korzystaniu z wód: 

 ,  

 ,  

 
chowemi hodowl ,  

 ,  
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5)  na cele ,  

 ,  

7)  pozostałe potrzeby.  

2. Ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych obowiązują w przypadku, gdy 
występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez 
więcej niż jednego użytkownika. 

3. O wyższości priorytetu, określonego w ust. 1, decyduje niższa pozycja liczbowa. 

 

DZIAŁ IV 

Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 

§ 6. 
powierzchniowych: 

1. 
przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w § 4.  
Określanie dostępności zasobów wód powierzchniowych realizowane jest przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.  

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od konieczności 
zachowania przepływu nienaruszalnego do wartości n

, a ostatnia ocena elementów biologicznych JCWP, w której zlokalizowany jest 
pobór wód, zrealizowana w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazuje 
na co najmniej dobry stan wód. Odstępstwo to dotyczy wyłącznie istniejących ujęć wód 
powierzchniowych. 

3. Odstępstwo wskazane w ust 1 musi być monitorowane przez organ właściwy do 
wydania pozwolenia wodnoprawnego z częstotliwością przynajmniej raz w roku po 
dokonaniu oceny stanu JCWP przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
Pogorszenie oceny elementów biologicznych danej JCWP poniżej wartości 
odpowiadającej dobremu stanowi wód jest podstawą ograniczenia ilości poboru wód 
powierzchniowych dopuszczonej w pozwoleniu wodnoprawnym do poziomu nie 
powodującego sczerpywania przepływu nienaruszalnego poniżej miejsca ujmowania 
wód. 

4.
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przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny. 

5. Korzystanie z wód dla napełniania i uzupełniania stawów dl

ierających wodę 
do tych celów, określonego w pozwoleniach wodnoprawnych.  

, w których należy wprowadzić zależne 
korzystanie z wód wśród użytkowników pobierających wodę na potrzeby hodowli ryb i 
nawodnień, stan , a lokalizację JCWP przedstawiono 
na mapie w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

6. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
o 

na 
w 

. 

Lokalizację JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych przedstawiono 
na mapie stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

Dop :  

 

ciami ;  

 

technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty;  

 

w rozumieniu ustawy Prawo ochrony ;  

4)  zastosowan
.  

7. Wprowadzanie ścieków do wód w stanie gorszym od dobrego nie może powodować 
zwiększenia stężeń w cieku wartości tych parametrów fizykochemicznych, które 
zadecydowały o stanie wód poniżej dobrego, poniżej miejsca wprowadzania 
zanieczyszczeń, a warunki wprowadzania ścieków muszą uwzględniać potrzebę 
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poprawy stanu tych wód, poprzez ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym wymagań 
zaostrzonych w stosunku do określonych w przepisach wydanych na mocy art. 45 ust. 1 
pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne, jednak w stopniu nie większym niż wymaganie 
zastosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT). Wykaz JCWP w zlewni Górnej Odry 
wykazujących brak chłonności zanieczyszczeń BZT5

. 

Lokalizację JCWP wykazujących brak chłonności zanieczyszczeń BZT5, azotu ogólnego 
i fosforu ogólnego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do 
rozporządzenia. 

8. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód powierzchniowych lub 
odprowadzania ścieków nie może ograniczać możliwości korzystania z wód innych 
użytkowników, posiadających ważne pozwolenia wodnoprawne. 

§ 7. 
podziemnych: 

dyspozycyjnych wód podziemnych dla poszczególnych pięter wodonośnych w obrębie 
JCWPd.  
Określanie aktualnej rezerwy w/w zasobów realizowane jest przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.  

zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych.  

: 
, 

;   
wydaje się 
wód powierzchniowych. 

4. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych nie może 
ograniczać możliwości korzystania z wód innych użytkowników, posiadających ważne 
pozwolenia wodnoprawne. 

DZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 1. Z uwagi na występujące sczerpywanie przepływu nienaruszlanego w JCWP 
w zlewni Górnej Odry wymienionych w załączniku nr 10 i przedstawionych na mapie 
w załączniku nr 11 do rozporządzenia, organy właściwe do wydania pozwolenia 
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wodnoprawnego w tych JCWP dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji 
pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z zasadami i w zakresie określonym 
w Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry, 
z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia, w następujących terminach 
i zakresach: 

1) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie 
pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie 
z wód powierzchniowych; 

2) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 
wartości dopuszczalnych poboru wód powierzchniowych określonych 
w pozwoleniach wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania;  

3) w terminie 1 roku od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja 
pozwoleń wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem 
dostępności zasobów wód powierzchniowych po przeprowadzeniu weryfikacji 
opisanej w pkt 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód powierzchniowych, o której mowa w ust. 1, pkt 
3 realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach. 

§ 9. 1. Z uwagi na brak chłonności ładunków zanieczyszczeń BZT5, azotu ogólnego 
i fosforu ogólnego w JCWP w zlewni Górnej Odry wymienionych w załączniku nr 8 do 
rozporządzenia, organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w tych JCWP 
dokonają przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z 
zasadami i w zakresie określonym w 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 
regionu wodnego Górnej Odry, z uwzględnieniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w następujących terminach i zakresach: 

1) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie 
pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie 
z wód; 

2) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 
ilości dopuszczalnych zrzutów ścieków określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych do poziomu rzeczywistej średniej rocznej ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków; 

3) w terminie 1 roku od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja 
pozwoleń wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem chłonności 
cieków po przeprowadzeniu weryfikacji opisanej w pkt 1 i 2. 

2. Określenie chłonności cieków o której mowa w ust. 1, pkt 3 realizowane jest przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 
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§ 10. 1. Z uwagi na występujące deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w 
JCWPd: 

• JCWPd 128 w zasięgu neogeńskiego piętra wodonośnego 
• JCWPd 133 w zasięgu czwartorzędowego piętra wodonośnego 
• JCWPd 140 w zasięgu neogeńskiego piętra wodonośnego 

których zasięg przedstawiono na mapie w załączniku nr 12 do rozporządzenia, organy 
właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego w obrębie tej JCWPd dokonają 
przeglądu i w razie potrzeby weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z zasadami i 
w zakresie określonym w 
Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Górnej Odry z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia, w następujących 
terminach i zakresach: 

1) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - wygaszenie 
pozwoleń wodnoprawnych, w ramach których nie jest realizowane korzystanie 
z wód podziemnych; 

2) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie - ograniczenie 
wartości dopuszczalnych poboru wód podziemnych określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych do poziomu rzeczywistego korzystania; 

3) w terminie 1 roku od dnia wejścia rozporządzenia w życie - weryfikacja 
pozwoleń wodnoprawnych w pozostałym zakresie, z uwzględnieniem 
dostępności zasobów wód podziemnych po przeprowadzeniu weryfikacji 
opisanej w pkt 1 i 2. 

2. Określenie dostępności zasobów wód podziemnych, o której mowa w ust. 1, pkt 3 
realizowane jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach. 

§ 11. W ramach przeglądu wydanych pozwoleń wodnoprawnych, o którym mowa 
w niniejszym rozporządzeniu oraz w 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 
regionu wodnego Górnej Odry, organy właściwe do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego dokonają przeglądu pozwoleń wodnoprawnych również w zakresie 
następujących zadań: 

5) wygaszenie nieaktualnych pozwoleń wodnoprawnych, 

6) zwiększenie kontroli pracy czynnych ujęć wód oraz oczyszczalni ścieków 
komunalnych i przemysłowych, poprzez nakazywanie w pozwoleniach 
wodnoprawnych przedkładania rocznych raportów z zakresu pracy ujęć oraz 
oczyszczalni ścieków do katastru wodnego regionu wodnego Górnej Odry, 
prowadzonego przez RZGW Gliwice, w zakresie, formie i terminach zgodnych 
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z określonymi w  przepisach wydanych na podstawie art. 149 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz.. 150, z późn. zm.) 

7)  zwiększenie kontroli pracy czynnych ujęć wód podziemnych, poprzez 
nakazywanie w pozwoleniach wodnoprawnych prowadzenia książki eksploatacji 
studni i obowiązkowe wyposażenie w wodomierz każdego ujęcia, z którego 
pobiera się wodę w ilości większej niż 5 m3/d, 

8) sprawdzenie posiadania przez użytkowników ujęć wód podziemnych 
zatwierdzonych dokumentacji ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć, a 
w przypadku ich braku określenie terminu opracowania dokumentacji nie 
dłuższego niż 6 miesięcy pod rygorem wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego. 

§ 12. Warunki korzy
, nie 

zmienionych w tym rozporządzeniu. 

§ 13 wie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku U  Województwa Śląskiego i w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 
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Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 
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Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 
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Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

erzchniowych, w których należy wprowadzić zależne 
korzystanie z wód wśród użytkowników pobierających wodę na potrzeby hodowli ryb 
i nawodnień 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP Kod SCWP 

1 Pietrówka z 
dopływami RW600061146999 GO0103 

2 Lesznica z 
Jedłownickim 

RW60006114889 GO0103 

3 Szotkówka bez 
Lesznicy RW6000611489 GO0103 

4 
Ruda do zb. Rybnik bez 
Potoków: z Przegędzy i 

Kamienia 
RW60006115651 GO0104 

5 Ruda od zbiornika 
Rybnik do ujścia 

RW60001911569 GO0105 

6 Sumina do Dopływu w 
Suminie RW60006115683 GO0105 

7 Sumina od Dopływu w 
Suminie do ujścia 

RW600061156899 GO0105 

8 Przykopa RW600017115889 GO0106 

9 Psina do Suchej Psiny 
włącznie 

RW60001611524 GO0109 

10 Troja do Morawy 
włącznie RW6000161152669 GO0109 

11 Łęgoń RW60002311549 GO0110 

12 Łęgoń I RW600023115169 GO0110 

13 Plęśnica RW600023115322 GO0110 
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Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

, w których należy wprowadzić zależne korzystanie z wód wśród użytkowników pobierających 
wodę na potrzeby hodowli ryb i nawodnień 
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Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Status 
części 
wód 

1 
Odra od granicy 

państwa w 
Chałupkach do Olzy 

RW6000191139 GO0101 zagrożona naturalna 

2 Bełk RW60001611389 GO0101 zagrożona naturalna 

3 
Odra od Olzy do 

wypływu z polderu 
Buków 

RW6000011513 GO0101 zagrożona silnie 
zmieniona 

4 Bobrówka RW60001211449 GO0103 zagrożona naturalna 

5 Olza od Ropiczanki 
do granicy 

RW60001411453 GO0103 zagrożona silnie 
zmieniona 

6 Olza od granicy do 
Piotrówki 

RW6000011459 GO0103 zagrożona silnie 
zmieniona 

7 Szotkówka bez 
Lesznicy RW6000611489 GO0103 zagrożona naturalna 

8 
Olza - odcinek 
graniczny od 

Piotrówki do ujścia 
RW6000911499 GO0103 zagrożona silnie 

zmieniona 

9 Puńcówka RW600012114369 GO0103 zagrożona naturalna 

10 Lesznica z 
Jedłownickim 

RW60006114889 GO0103 zagrożona naturalna 

11 Pietrówka z 
dopływami RW600061146999 GO0103 zagrożona silnie 

zmieniona 

12 Potok z Przegędzy RW60006115634 GO0104 zagrożona naturalna 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Status 
części 
wód 

13 Potok z Kamienia RW60006115636 GO0104 zagrożona naturalna 

14 

Ruda do zb.Rybnik 
bez Potoków: z 

Przegędzy i 
Kamienia 

RW60006115651 GO0104 zagrożona naturalna 

15 Ruda w obrębie 
zbiornika Rybnik 

RW600001156539 GO0104 zagrożona silnie 
zmieniona 

16 Gzel RW6000611565349 GO0104 zagrożona naturalna 

17 Dopływ spod 
Ochojca 

RW6000611565369 GO0104 zagrożona naturalna 

18 Ruda od zbiornika 
Rybnik do ujścia RW60001911569 GO0105 zagrożona silnie 

zmieniona 

19 Czerwona Woda RW600017115529 GO0105 zagrożona naturalna 

20 Wierzbnik RW600016115669 GO0105 zagrożona naturalna 

21 
Sumina do 
Dopływu w 

Suminie 
RW60006115683 GO0105 zagrożona silnie 

zmieniona 

22 Dopływ w Suminie RW60006115684 GO0105 zagrożona naturalna 

23 
Sumina od 
Dopływu w 

Suminie do ujścia 
RW600061156899 GO0105 zagrożona naturalna 

24 Łękawa RW60001611586 GO0106 zagrożona naturalna 

25 Dopływ z Podlesia RW60006115814 GO0106 zagrożona naturalna 

26 

Bierawka do 
Knurówki włącznie 

(bez Dopływu z 
Podlesia i Potoku 

Szczygłowickiego) 

RW60006115838 GO0106 zagrożona silnie 
zmieniona 

27 Śliwnica RW60006115849 GO0106 zagrożona silnie 
zmieniona 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Status 
części 
wód 

28 Sierakowicki Potok RW600016115876 GO0106 zagrożona naturalna 

29 Przykopa RW600017115889 GO0106 zagrożona naturalna 

30 Bierawka od 
Knurówki do ujścia RW600019115899 GO0106 zagrożona silnie 

zmieniona 

31 Potok 
Szczygłowicki 

RW600061158329 GO0106 zagrożona silnie 
zmieniona 

32 Dopływ z lasu RW6000171158922 GO0106 zagrożona naturalna 

33 Łęknica RW6000171158929 GO0106 zagrożona naturalna 

34 Psina do Suchej 
Psiny włącznie 

RW60001611524 GO0109 zagrożona naturalna 

35 Dopływ z 
Krowiarek 

RW600016115252 GO0109 zagrożona naturalna 

36 Łopień RW600016115254 GO0109 zagrożona naturalna 

37 Troja od Morawy 
do ujścia 

RW600019115269 GO0109 zagrożona naturalna 

38 Krzanówka RW600016115289 GO0109 zagrożona naturalna 

39 Psina od Suchej 
Psiny do ujścia RW600019115299 GO0109 zagrożona naturalna 

40 Troja do Morawy 
włącznie 

RW6000161152669 GO0109 zagrożona silnie 
zmieniona 

41 Rozumicki Potok RW6000161152689 GO0109 zagrożona naturalna 

42 Grabia RW6000161152929 GO0109 zagrożona naturalna 

43 Przykopa RW6000161152949 GO0109 zagrożona naturalna 

44 Rów K2 RW60001611534 GO0110 zagrożona naturalna 

45 Łęgoń RW60002311549 GO0110 zagrożona naturalna 

46 Pogonica RW60002311574 GO0110 zagrożona naturalna 

47 Łęgoń I RW600023115169 GO0110 zagrożona naturalna 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Status 
części 
wód 

48 Plęśnica RW600023115322 GO0110 zagrożona naturalna 

49 Dzielniczka RW600016115929 GO0110 zagrożona silnie 
zmieniona 

50 Cisek RW600016115949 GO0110 zagrożona silnie 
zmieniona 

51 Dopływ z Brzeżec RW600023115972 GO0110 zagrożona naturalna 

52 

Odra od wypływu 
ze zb. Polder 

Buków do Kanału 
Gliwickiego 

RW600019117159 GO0110 zagrożona silnie 
zmieniona 

53 Olszówka RW6000161171429 GO0110 zagrożona silnie 
zmieniona 

* Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451) 
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Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 
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Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

Jednolit
zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia 

1 Szotkówka bez 
Lesznicy RW6000611489 GO0103 zagrożona BZT5, Pog 

2 Lesznica z 
Jedłownickim 

RW60006114889 GO0103 zagrożona BZT5, Nog, Pog 

3 Bobrówka RW60001211449 GO0103 zagrożona BZT5 

4 

Ruda do zb.Rybnik 
bez Potoków: z 

Przegędzy i 
Kamienia 

RW60006115651 GO0104 zagrożona BZT5, Pog 

5 Ruda w obrębie zb. 
Rybnik 

RW600001156539 GO0104 zagrożona BZT5, Pog 

6 Ruda od zbiornika 
Rybnik do ujścia RW60001911569 GO0105 zagrożona BZT5, Pog 

7 Wierzbnik RW600016115669 GO0105 zagrożona Pog 

8 Łękawa RW60001611586 GO0106 zagrożona Pog 

9 

Bierawka do 
Knurówki 

włącznie (bez 
Dopływu z 

Podlesia i Potoku 
Szczygłowickiego) 

RW60006115838 GO0106 zagrożona BZT5, Nog, Pog 

10 Śliwnica RW60006115849 GO0106 zagrożona Nog, Pog 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 
Kod 

SCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

wg PGW* 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia 

11 
Bierawka od 
Knurówki do 

ujścia 
RW600019115899 GO0106 zagrożona Pog 

12 Psina do Suchej 
Psiny włącznie RW60001611524 GO0109 zagrożona BZT5, Pog 

13 Troja od Morawy 
do ujścia 

RW600019115269 GO0109 zagrożona Pog 

14 Krzanówka RW600016115289 GO0109 zagrożona BZT5, Pog 

15 Psina od Suchej 
Psiny do ujścia 

RW600019115299 GO0109 zagrożona Pog 

16 Cisek RW600016115949 GO0110 zagrożona BZT5 

17 

Odra od wypływu 
ze zb. Polder 

Buków do Kanału 
Gliwickiego 

RW600019117159 GO0110 zagrożona BZT5 

18 Łęgoń I RW600023115169 GO0110 zagrożona BZT5, Pog 

* Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451) 
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Załącznik nr 9 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

Jednolit hłonności zanieczyszczeń: BZT5, Nog, Pog 
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Załącznik nr 10 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

chniowych, w których następuje sczerpywanie przepływu 
nienaruszalnego 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP Kod SCWP 

1 Olza górna od źródeł do 
granicy 

RW600012114139 GO0102 

2 Bobrówka RW60001211449 GO0103 

3 Puńcówka RW600012114369 GO0103 

4 Pietrówka z dopływami RW600061146999 GO0103 

5 Olza odcinek graniczny od 
Piotrówki do ujścia RW6000911499 GO0103 

6 Lesznica z Jedłownickim RW60006114889 GO0103 

7 Szotkówka bez Lesznicy RW6000611489 GO0103 

8 Potok z Przegędzy RW60006115634 GO0104 

9 
Ruda do zb.Rybnik bez 
Potoków: z Przegędzy i 

Kamienia 
RW60006115651 GO0104 

10 Gzel RW6000611565349 GO0104 

11 Potok z Kamienia RW60006115636 GO0104 

12 Ruda od zbiornika Rybnik 
do ujścia 

RW60001911569 GO0105 

13 Czerwona Woda RW600017115529 GO0105 

14 Wierzbnik RW600016115669 GO0105 

15 Sumina do Dopływu w 
Suminie 

RW60006115683 GO0105 

16 Sumina od Dopływu w 
Suminie do ujścia RW600061156899 GO0105 

17 Łękawa RW60001611586 GO0106 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP Kod SCWP 

18 

Bierawka do Knurówki 
włącznie (bez Dopływu z 

Podlesia i Potoku 
Szczygłowickiego) 

RW60006115838 GO0106 

19 Przykopa RW600017115889 GO0106 

20 Bierawka od Knurówki do 
ujścia 

RW600019115899 GO0106 

21 Potok Szczygłowicki RW600061158329 GO0106 

22 Psina do Suchej Psiny 
włącznie 

RW60001611524 GO0109 

23 Troja od Morawy do 
ujścia 

RW600019115269 GO0109 

24 Krzanówka RW600016115289 GO0109 

25 Psina od Suchej Psiny do 
ujścia RW600019115299 GO0109 

26 Troja do Morawy 
włącznie 

RW6000161152669 GO0109 

27 Łęgoń RW60002311549 GO0110 

28 Łęgoń I RW600023115169 GO0110 

29 Plęśnica RW600023115322 GO0110 
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Załącznik nr 11 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

chniowych, w których następuje sczerpywanie przepływu nienaruszalnego  
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Załącznik nr 12 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

Jednolite części wód podziemnych z deficytami zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 
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Uzasadnienie Rozporządzenia Nr ..... Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia ..... w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego wraz z warunkami korzystania z wód 
zlewni, w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., są podstawowymi 
dokumentami planistycznymi w zakresie gospodarowania wodami. 

Zgodnie z art. 120 ust. 1 warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki 
korzystania z wód zlewni ustala, w drodze aktu prawa miejscowego dyrektor 
regionalnego zarządu, po ich 

, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a. 

, dla 
których w wyni

. 

W zlewni Górnej Odry znajduje się 59 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
rzecznych, z czego 53 JCWP zostały określone w Planie gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry jako zagrożone osiągnięciem celów środowiskowych.  

W zlewni Górnej Odry znajduje się 5 (JCWPd), 
z czego 2 JCWPd zostały określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry jako zagrożone osiągnięciem celów środowiskowych.  

Górnej Odry do 
opracowania warunków korzystania z wód. 

Wymagania, priorytety
w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry

zlewni Górnej Odry. 
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wód zlewni Górnej Odry: 

w zakresie stanu wód, wynikające z 
ustalonych celów środowiskowych 

1.1. Wymaga się, by przepływ wody w cieku w wyniku korzystania z wód, nie był 
zmniejszany poniżej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu 
nienaruszalnego dotyczy całej długości koryta cieku  z zastrzeżeniem odstępstwa 
wskazanego w § 6, ust. 2. Jednocześnie wielkość przepływu nienaruszalnego nie może 
być niższa od wielkości obliczonej dla danego przekroju cieku, zgodnie z metodą 
wskazaną w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry, z 
zastosowaniem aplikacji do bilansowania zasobów wód w zlewni Górnej Odry, będącej 
w posiadaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z uwzględnieniem 
odstępstwa wskazanego w § 6, ust. 2. 
Metoda opisana w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej 
Odry, jest metodą H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego. 

Obecnie w Polsce brak jest prawnego ustanowienia metodyki określania przepływów 
nienaruszalnych, wobec czego proponuje się dla potrzeb bilansów wodnogospodarczych 
stosowanie przepływów nienaruszalnych ustalanych według wskazanej powyżej 
metody. 
1.2. Pozostałe wymagania w zakresie stanu wód w zlewni Górnej odry są tożsame z 
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Odry. 

 

Korzystanie z wód w zlewni Górnej Odry odbywa si

.   

Z uwagi na funkcjonowanie w zlewni użytkowania wód na potrzeby sektora 
komunalnego, przemysłu, rolnictwa, turystyki oraz konieczności zapewnienia zasobów 
wód na potrzeby ekosystemów wodnych i od wód zależnych oraz z uwagi na 

 niskich zasobów wód, bądź ich brak w obszarach zlewni Górnej Odry 
(załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia), należało ustalić priorytety w zaspokajaniu 
potrzeb wodnych użytkowników. Należy zaznaczyć, że ustalone priorytety w 
zaspokajaniu potrzeb wodnych obowiązują w przypadku, gdy występuje 
zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż 
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jednego użytkownika. 

 

3.1. Ograniczenie w zlewni Górnej Odry 
w zakresie ujmowania wód powierzchniowych, w postaci konieczności zachowania w 
korycie cieku przepływu nienaruszalnego, z uwzględnieniem odstępstwa wskazanego w 
§6, ust. 2 dla istniejących ujęć wody, ma na celu osiągnięcie przez wody co najmniej 
dobrego stanu/ potencjału.  
Wskazane odstępstwo jest konsekwencją braku prawnego ustanowienia w Polsce 
metodyki określania przepływów nienaruszalnych.  
Zapowiadane opracowanie metody szacowania przepływu środowiskowego, powinno 
pozwolić w przyszłości na określenie sposobu liczenia wartości przepływów 
nienaruszalnych, mającego umocowanie w prawie. Do tego czasu zaleca się stosowanie 
metody H. Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego, wraz z dopuszczeniem ew. 
odstępstw od konieczności zachowania konkretnej wartości przepływu 
nienaruszalnego, z uwzględnieniem konieczności zachowania dobrego stanu 
ekologicznego wód. 

3.2. Zależne korzystanie z wód w zlewni przez użytkowników pobierających wody 
powierzchniowe dla napełniania i uzupełniania stawów dla hodowli ryb oraz do 
nawodnień we wskazanych JCWP (załącznik nr 4 do rozporządzenia), w których 
następuje sczerpywanie przepływu nienaruszalnego lub w JCWP położonej powyżej 
JCWP, w której następuje to sczerpywanie, wprowadzono z uwagi na istotny wpływ tych 
sposobów korzystania z wód na stan zasobów w zlewni. Zjawisko to dotyczy przede 
wszystkim cieków o małych powierzchniach zlewni w analizowanym obszarze. 

3.3. Wskazany w §8 i § 11 rozporządzenia przegląd i weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych pozwoli na wdrożenie wymagań i ograniczeń wskazanych w 
rozporządzeniach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej 
Odry oraz zlewni Górnej Odry. 

4. wprowadzania
do ziemi 

4.1. w zlewni Górnej 
Odry, w tym JCWP wymienionych w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz fakt, iż 53 z 
59 JCWP w zlewni zostało określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry jako zagrożone osiągnięciem celów środowiskowych, wprowadzono 
dodatkowe ograniczenia w zakresie wprowadzania , w 
stosunku do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Odry.  

4.2. Wskazany w §9 i § 11 rozporządzenia przegląd i weryfikacja pozwoleń 
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wodnoprawnych pozwoli na wdrożenie wymagań i ograniczeń wskazanych w 
rozporządzeniach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej 
Odry oraz zlewni Górnej Odry. 

5. kresie poboru wód podziemnych 

5.1. Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w zakresie poboru wód podziemnych w 
zlewni Górnej Odry, w stosunku do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry, ma na celu ochronę zasobów wód 
podziemnych w zlewni, poprzez zapobieganie nadmiernego wykorzystania tych 
zasobów, a jednocześnie gwarantujące użytkownikom posiadającym pozwolenia 
wodnoprawne na ujmowanie wód podziemnych, dostępność przyznanych limitów 
zasobów, o ile obecnie nie występuje przeeksploatowanie zasobów dyspozycyjnych. 
Powyższe zasadne jest również z uwagi na stwierdzony deficyt zasobów wód 
podziemnych w ramach następujących JCWPd: 

• JCWPd 128 w zasięgu neogeńskiego piętra wodonośnego 
• JCWPd 133 w zasięgu czwartorzędowego piętra wodonośnego 
• JCWPd 140 w zasięgu neogeńskiego piętra wodonośnego. 

5.2. Wskazany w §10 i § 11 rozporządzenia przegląd i weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych pozwoli na wdrożenie wymagań i ograniczeń wskazanych w 
rozporządzeniach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej 
Odry oraz zlewni Górnej Odry. 

6 lat, w oparciu 
o ustalenia zawarte w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry. 
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1. Wstęp 

 Głównym celem sporządzenia bilansu wodnogospodarczego w zlewni Górnej Odry, 
jest zobrazowanie sposobu i poziomu wykorzystania zasobów wód powierzchniowych  
i podziemnych w analizowanej zlewni oraz możliwości dalszego dysponowania tymi 
zasobami w miarę potrzeb, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi 
ekologicznej wód i ekosystemów od wód zależnych.  

 
Przy przygotowywaniu założeń metodycznych, zgodnie z zaleceniem Zamawiającego, 

oparto się na materiałach będących zapisami dotychczas opracowanych metodyk 
bilansowania zasobów wodnych w Polsce, w tym przede wszystkim: 

 

• „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 
warunków korzystania z wód zlewni”, Pro-Woda Warszawa, 2008; 

• „Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych”, Hydroprojekt Warszawa, 
1992; 

• „Opracowanie metodyki bilansu wodno- gospodarczego wód podziemnych  
z uwzględnieniem oddziaływania z wodami powierzchniowymi”, PIG- PIB, 2008. 
 
 

2. Założenia ogólne  

 Opracowany w ramach projektu bilans wodnogospodarczy dla zlewni Górnej Odry 
zostanie zrealizowany z użyciem danych udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, 
tj.: danych o przepływach dobowych dla wód powierzchniowych oraz danych o zasobach 
wód podziemnych określonych w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód 
podziemnych („Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód 
podziemnych regionu wodnego Górnej Odry PROXIMA, ARCADIS, 2011).  

 Potrzeby wodne użytkowników wód, zarówno powierzchniowych i podziemnych, 
zostaną określone na podstawie danych zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych 
(pobory i zrzuty), danych o rzeczywistym korzystaniu z wód (bazy z urzędów 
marszałkowskich) oraz innych danych przekazanych przez Zamawiającego.  

Bilans wodnogospodarczy zlewni Górnej Odry zostanie przeprowadzony z 
zastosowaniem modelu matematycznego odzwierciedlającego obszarową strukturę systemu 
wodnogospodarczego analizowanej zlewni, tj. układ sieci rzecznej, lokalizację użytkowania 
wód (pobory wody i zrzuty ścieków), zasady pracy obiektów hydrotechnicznych. 

Obszarowa struktura systemu wodnogospodarczego odzwierciedlona zostanie 
poprzez warstwy tematyczne. Wykorzystanie funkcjonalności GIS pozwoli użytkownikowi na 
tworzenie dowolnych kompozycji mapowych na podstawie wszystkich dostępnych warstw 



 

5 

 

informacyjnych. Model będzie umożliwiał prowadzenie wariantowych symulacji 
gospodarowania wodą w zlewni. 

 
Główne założenia dla przeprowadzenia bilansowania ilościowego zasobów wodnych 

zlewni Górnej Odry: 
 

1. Bilans wodnogospodarczy będzie obejmował: 

- dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych (wzajemnie 
powiązanych); 

- statyczny bilans jakościowy wód powierzchniowych; 
- bilans ilościowy wód podziemnych w układzie jednolitych części wód 

podziemnych (JCWPd) oraz w układzie rejonów wodno-gospodarczych, z 
podziałem na poszczególne piętra wodonośne. W tym celu wykorzystany 
zostanie ustalony model numeryczny geohydrauliczny opracowany w ramach 
dokumentacji zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych regionu wodnego 
Górnej Odry. 

 
2. Bilans wodnogospodarczy uwzględni dwa warianty aktualnego użytkowania wód w 

zlewni Górnej Odry: 
- użytkowanie wg wartości średnich wpisanych do wydanych decyzji 
administracyjnych (pozwoleń wodnoprawnych, stan na 2011 r.), 
- użytkowanie rzeczywiste, na podstawie informacji z bazy danych Marszałka woj. 
opolskiego i śląskiego, dot. naliczania opłat za korzystanie ze środowiska w 2011 r.  
W przypadku braku informacji o poziomie użytkowania wód przez danego 
użytkownika, dopuszczono uwzględnienie poziomu tego korzystania w innym roku 
kalendarzowym, bądź przyjęcie informacji o poziomie korzystania wg pozwolenia 
wodnoprawnego. 

 
3. Obliczenia bilansowe dla wód powierzchniowych i podziemnych zostaną wykonane za 

pomocą aplikacji komputerowej (modelu bilansowego), umożliwiającej wykonywanie 
następujących analiz: 

• dodawanie nowych użytkowników, 

• usuwanie istniejących użytkowników, 

• zmiana parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników istniejących, 

• symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy 
i jakościowy wód w zlewni, 

• tworzenie tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych w zlewni, 

• generowanie profili hydrologicznych i hydrochemicznych dla wybranych 
cieków; 
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4. Bilansowanie zasobów wodnych (wody powierzchniowe) odbywa się w sposób 

dynamiczny, z krokiem czasowym równym 1 dekadzie (10 dni).  
 

5. W przekrojach bilansowych zasoby wodne charakteryzowane będą poprzez 
wskazanie: 

- wartości przepływów średnich dekadowych, 
- wartości przepływów charakterystycznych (SSQ, SNQ, NNQ), 
- wartości przepływów gwarantowanych, o gwarancji (ilościowej i czasowej) 
występowania wraz z wyższymi równej 50% (Qgw,50%), 70% (Qgw,70%), 90% 
(Qgw,90%), 95% (Qgw,95%),  

 - wartości przepływów nienaruszalnych (QN) wyznaczonych trzema metodami, 
 - wartości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i bezzwrotnych (ZDB) 
 o określonej gwarancji występowania, 
 - wartości ZDZ i ZDB wyrażonych w postaci odpływu jednostkowego ze zlewni. 

6. Dla obliczenia wartości przepływów nienaruszalnych (QN) proponuje się zastosować: 

- metodę hydrobiologiczną H. Kostrzewy, 
- metodę H. Kostrzewy wg kryterium rybacko- wędkarskiego, 
- metodę Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
7. Prezentacją graficzną wariantowych analiz bilansowych będą profile hydrologiczne  

i hydrochemiczne Odry i jej istotnych dopływów. 
 

8. Na podstawie bilansu określone zostaną wielkości gwarantowanych zasobów 
dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZgw,p%) i bezzwrotnych (ZDBgw,p%), nazywanych 
również rezerwami. 
Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne będą określone dla gwarancji 
występowania: 50%, 70%, 90% oraz 95%, jednakże model będzie umożliwiał 
dokonanie obliczeń dla dowolnie wybranej gwarancji z przedziału 0 – 100%. 
 

9. Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne wyrażone zostaną także w postaci 
odpływów jednostkowych przypadających na jeden kilometr kwadratowy zlewni 
(l/s*km2).  
 

10. W ramach bilansowania uwzględnione zostanie wzajemne oddziaływanie zasobów 
wód powierzchniowych i podziemnych. W tym celu przyjęte zostaną dane o poziomie 
użytkowania wód podziemnych, w sposób analogiczny jak o użytkowaniu wód 
powierzchniowych.  
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11. W pracy zostaną uwzględnione dane o zasobach wód podziemnych odnawialnych  
i dyspozycyjnych obliczonych w ramach dokumentacji zasobów dyspozycyjnych 
regionu wodnego Górnej Odry. W ramach przedmiotowej pracy uzyskane zasoby wód 
podziemnych w układzie JCWPd i rejonów wodnogospodarczych podzielone zostaną 
na poszczególne piętra wodonośne. W tym celu wykorzystany zostanie model 
numeryczny (geohydrauliczny) opracowany w ramach dokumentacji zasobów 
dyspozycyjnych regionu wodnego Górnej Odry. W/w dokumentacja zostanie 
udostępniona przez Zamawiającego zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, na 
wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Państwowego Instytutu Geologicznego PIB 
w Warszawie. 

12. Uwzględnienie funkcjonowania w zlewni użytkowników wykazujących się 
sezonowością korzystania z wód, zostanie przeprowadzone poprzez rozpatrzenie 
sposobu tego użytkowania, tj.:  

• Stawy karpiowe –uwzględniona zostanie zmienność sposobu użytkowania 
zasobów wód w poszczególnych miesiącach wg informacji z pozwolenia 
wodnoprawnego. W przypadku braku szczegółowych informacji w 
pozwoleniu, przyjęte zostaną dane literaturowe o sposobie gospodarowania 
wodami dla stawów karpiowych w poszczególnych miesiącach roku; 

• Nawodnienia rolnicze - uwzględniona zostanie zmienność sposobu 
użytkowania zasobów wód w poszczególnych miesiącach wg informacji z 
pozwolenia wodnoprawnego. 
 

13. Z uwagi na formę dostępnych wyników monitoringu, bilans jakościowy wykonany 
zostanie w postaci statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych. 
Podstawą bilansu ładunków będą stężenia wskaźników zanieczyszczeń (wartości 
średnie roczne) dla poszczególnych przekrojów monitoringowych, w których 
prowadzono badania jakości wód w roku 2011 lub w latach wcześniejszych. 
 

14. Bilans jakości wód powierzchniowych opierać się będzie na bilansie ładunków 
wybranych wskaźników zanieczyszczeń, tj. BZT5, Nog, Pog. 

 
Przyjęto następujące wartości referencyjne dla określenia chłonności cieków objętych 
bilansem: 

Wskaźnik 
Wartość graniczna stanu dobrego 

Stężenie [mg/dm3] 

BZT5 6,0 

Nog 10,0 

Pog 0,40 
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15. Za dotychczasowymi metodykami bilansowania przyjęto, iż udział źródeł 
zanieczyszczeń obszarowych i rozproszonych w całkowitej puli zanieczyszczeń 
trafiających do wód, będzie obrazowany jako różnica między poziomem ładunku 
ustalonego w przekroju bilansowym, a ładunkiem wnoszonym w zidentyfikowanych 
miejscach punktowego odprowadzania ścieków (dane z pozwoleń wodnoprawnych  
i z baz marszałków w zależności od analizowanego wariantu bilansowania) oraz 
ładunkiem wprowadzanym do wód z depozycji atmosferycznej. 
 

3. Wyznaczanie przekroi bilansowych 

Jednym z głównych elementów prac zmierzających do opracowania modelu 
bilansowania zasobów wodnych, a w konsekwencji określenia zasobów wodnych, jest 
wskazanie lokalizacji  przekroi bilansowych na analizowanej sieci rzecznej.  
  
Metodyka wyznaczania przekroi bilansowych została opracowana w oparciu  
o wcześniejsze metodyki dot. bilansowania zasobów wodnych zlewni: 

• Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego  
i warunków korzystania wód zlewni, Pro-Woda Warszawa 2008; 

• Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych, Hydroprojekt Warszawa, 1992. 
 

 Powyższe opracowania określają zbieżne sposoby wyznaczania przekroi bilansowych. 
Zestawienie najważniejszych kryteriów ich wyznaczania przedstawia poniższa tabela. 
 
Kryteria wyznaczania przekroi bilansowych wg dotychczasowych metodyk. 

Metodyka jednolitych bilansów wodno-
gospodarczych,   Hydroprojekt Warszawa (1992) 

Metodyka opracowywania warunków 
korzystania z wód regionu wodnego i wód 

zlewni, Pro-Woda (2008) 

na recypientach powyżej ujść znaczących 
dopływów 

na recypientach powyżej ujść znaczących 
dopływów 

powyżej ujścia do rzeki wyższego rzędu powyżej ujścia do rzeki wyższego rzędu 

w miejscach znaczących poborów i zrzutów wód w miejscach znaczących poborów i zrzutów wód 

w miejscach usytuowania obiektów 
hydrotechnicznych kształtujących reżim 

przepływów (zbiorniki, przerzuty) 

w miejscach usytuowania obiektów 
hydrotechnicznych kształtujących reżim 

przepływów (zbiorniki, przerzuty) 

na granicach państwa, jednostek administracyjnych 

 i obszarów Regionalnych 

Zarządów Gospodarki Wodnej 

na granicach państwa, jednostek 
administracyjnych 

 i obszarów Regionalnych Zarządów Gospodarki 
Wodnej 

- 
przekroje zamykające scalone części wód 

powierzchniowych 

- przekroje wodowskazowe 
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Metodyka jednolitych bilansów wodno-
gospodarczych,   Hydroprojekt Warszawa (1992) 

Metodyka opracowywania warunków 
korzystania z wód regionu wodnego i wód 

zlewni, Pro-Woda (2008) 

 i monitoringowe 

 Metodyka Pro-Wody opracowana w 2008 roku bazuje na założeniach przyjętych 
przez Hydroprojekt Warszawa w roku 1992. Metodyka ta poszerza zakres kryteriów 
wyznaczania przekroi bilansowych o zamknięcia zlewni scalonych części wód (co ze względu 
na datę wydania Metodyka Hydroprojektu Warszawa nie przewiduje) oraz przekroi 
wodowskazowych i monitoringowych.    
 
 Do analiz prowadzonych w ramach niniejszego projektu, w celu wyznaczenia przekroi 
bilansowych wykorzystane zostaną następujące dane: 

• Lokalizacja stacji wodowskazowych (z których pochodzą ciągi przepływów), 

• Lokalizacja punktów monitoringowych jakości wód powierzchniowych,  

• Lokalizacja ujść dopływów na ciekach głównych, głównie stanowiących jednolite 
części wód powierzchniowych (JCWP),  

• Powyżej ujścia dopływu (JCWP) do cieku głównego (bilansowanie dopływów (JCWP) 
do cieków przyjętych jako główne, odbywać będzie się w przekroju ujściowym do 
cieku głównego), 

• Lokalizacja poborów wody oraz zrzutów ścieków (dla celów komunalnych, 
przemysłowych, rolniczych, których obecność powoduje zmiany hydrologiczne na 
dłuższych odcinkach cieków, np. nie uwzględnia się użytkowania zasobów wodnych 
dla małych elektrowni wodnych bez doprowadzalników), 

• Granice SCWP na ciekach głównych, 

• Granice JCWP na ciekach głównych, 

• Przekrój zamykający obszar o obliczonym module zasobów wód podziemnych 
dostępnych do zagospodarowania. 
 

Jako cieki główne rozumie się cieki, na których zlokalizowane są posterunki 
wodowskazowe oraz punkty pomiarowo kontrolne monitoringu jakościowego wód 
powierzchniowych, z których dane wykorzystywane są w procesie prowadzenia obliczeń 
bilansowych. Dla tych cieków zostaną opracowane profile hydrologiczne i hydrochemiczne. 
Pozostałe cieki stanowiące JCWP będą bilansowane w przekroju zamykającym, w ujściu do 
cieku głównego.  

Zgodnie z zaleceniem Zamawiającego, na wybranych dopływach niekontrolowanych 
(istotnych z punktu widzenia występujących w zlewni problemów gospodarowania wodami), 
zostaną zidentyfikowane przekroje bilansowe oraz określone charakterystyki hydrologiczne i 
wykonane profile hydrologiczne i hydrochemiczne. Należy jednak podkreślić, że wyniki te 
charakteryzują się małą wiarygodnością. Powyższe cieki zostaną wskazane po 
przeprowadzeniu analizy rozmieszczenia przekroi wodowskazowych i przekazanych danych 
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hydrologicznych z tych przekroi oraz danych dot. występujących presji antropogenicznych w 
analizowanej zlewni. 

Ostateczna lista przekroi bilansowych zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

4. Obliczenia hydrologiczne dla wód powierzchniowych  

W ramach opracowywanego dynamicznego bilansu wodnogospodarczego podstawą 
do określenia warunków korzystania z wód jest ocena zasobów wodnych. W przypadku 
niniejszego projektu, podstawą opracowania bilansu zasobów będą ciągi przepływów 
dobowych z wielolecia 1981 - 2011, zanotowane w przekrojach wodowskazowych.  
Warunkiem poprawności obliczeń jest by dane hydrologiczne:  

−  spełniały warunek ciągłości i synchroniczności,  
−  spełniały warunek jednorodności statystycznej,  
− odzwierciedlały stan zasobów wodnych wolny od wpływu obiektów 
hydrotechnicznych i innego użytkowania antropogenicznego.  

W obliczeniach bilansowych uwzględnia się użytkowanie wód takie jak: 

• pobory wód powierzchniowych, 

• pobory wód podziemnych, 

• zrzuty ścieków, 

• wpływ piętrzenia wody w zbiornikach zaporowych. 
  

4.1 Ustalenie wielolecia dla obliczeń 

W przypadku analizowanego obszaru przyjęto, że danymi do analizy będą dane z wielolecia 
1981 - 2011. Przepływy dobowe nie tworzą próby losowej w ujęciu statystycznym oraz nie 
zaleca się stosować metod przenoszenia tych przepływów z wodowskazów na przekroje 
bilansowe [Ozga-Zielińska i Brzeziński 1997]. W związku z tym nie uzupełniano brakujących 
danych w postaci przepływów dobowych, lecz na podstawie dostępnego materiału 
określono przepływy charakterystyczne i średnie dekadowe w przekrojach wodowskazowych 
i w oparciu o nie uzupełniano brakujące dane.  
W sytuacji gdy w ciągu danych przepływów średnich dekadowych i charakterystycznych 
wystąpią braki, zastosowana zostanie procedura ich wydłużania, która będzie uwzględniała 
trzy sytuacje: 
1. Jeżeli na cieku występuje tylko jeden wodowskaz, a na początku lub na końcu ciągu 

danych występują braki, zastosowana zostanie procedura jego wydłużania w oparciu o 
przepływy przeniesione z tzw. zlewni analoga (w sytuacji gdy w oparciu o kryterium 
podobieństwa [Byczkowski 1996] taki analog zostanie znaleziony). W przypadku, gdy nie 
znajdzie się zlewni analoga, zostanie dokonana próba wydłużenia ciągu metodami 
statystycznymi (wyrównanie wykładnicze z automatyczną estymacją parametrów). Jeżeli 
i ta metoda zawiedzie zostanie podjęta decyzja o skróceniu ciągu danych lecz będzie się 
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to wiązać z tym, iż na pozostałych wodowskazach będzie musiał być także skrócony 
okres z jakiego pochodzą dane, aby zachować warunek synchroniczności ciągów.  

2.   W przypadku obecności na cieku co najmniej dwóch wodowskazów celem wydłużenia 
ciągu na jednym z nich opracowane zostanie równanie regresji między dwoma 
sąsiednimi wodowskazami, na podstawie którego dokonane zostanie wydłużenie ciągu 
(związki wodowskazów), a w przypadku niezadowalającej postaci tego związku (niskiej 
wartości współczynnika korelacji) przepływy zostaną przeniesione metodą ekstrapolacji.  

Ostateczna długość wielolecia zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną analizę 
jednorodności statystycznej przepływów średnich dekadowych. W tym celu zostanie 
wykorzystany test sumy rang Kruskala-Wallisa, gdzie testowana będzie hipoteza zerowa 
mówiąca o tym, że dane pochodzą z tej samej populacji (dane jednorodne), wobec hipotezy 
alternatywnej, że dane pochodzą z różnych populacji. Test sumy rang wymaga aby rozkład 
badanej zmiennej losowej był ciągły. Istota testu polega na nadawaniu kolejnych rang 
uporządkowanym elementom wszystkich prób i obliczenie sumy tych rang dla każdej próby. 
Statystyka, która jest używana do budowy obszaru krytycznego ma graniczny rozkład χ2 
Pearsona z k-1 stopniami swobody.  
 

4.2 Obliczenia przepływów 

Dla każdego przekroju bilansowego obliczone zostaną przepływy średnie dekadowe, roczne 
SSQ, SNQ, NNQ, nienaruszalne (QN), oraz wyznaczone zostaną krzywe przepływów 
gwarantowanych i obliczona gwarancja czasowa zaspokojenia potrzeb wodnych 
użytkowników.  

 
4.2.1  Przepływ nienaruszalny  

Określeniu wielkości przepływu nienaruszalnego służy wiele metod, m.in. uproszczona 
metoda H. Kostrzewy, metoda H. Kostrzewy wg kryterium rybacko-wędkarskiego, metoda 
Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, metoda małopolska oraz 
funkcji transformującej, metoda ekologiczna, metoda hydrobiologiczna. W ramach niniejszej 
metodyki do obliczeń przepływu nienaruszalnego planuje się wykorzystać metodę H. 
Kostrzewy wg kryterium hydrobiologicznego i wg kryterium rybacko-wędkarskiego oraz 
metodę Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powodem 
odrzucenia pozostałych metod jest z jednej strony niezgodność metodyczna wynikająca z 
regionu opracowania (np. metoda małopolska), czy jakość danych udostępnionych 
Wykonawcy (odrzucono metodę ekologiczną), a także konieczność wykonywania serii 
pomiarów hydrometrycznych i hydrobiologicznych w rzekach, co znacznie wydłużyło by 
termin wykonania opracowania (wykluczono metodę hydrobiologiczną). 
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Uproszczona metoda H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda 
parametryczna) przewiduje obliczenie przepływu nienaruszalnego z funkcji przepływów 
niskich wg wzoru: 

Qnn=k · SNQ 
gdzie:  

SNQ – przepływ średni niski (quasi naturalny), m3/s,  
k – współczynnik przyjmujący wartości 0,5 – 1,52 

Współczynnik k w równaniu zależny jest od typu hydrologicznego rzeki i wielkości zlewni. 
Największe wartości przyjmują rzeki górskie o małych zlewniach, a najmniejsze duże rzeki o 
powierzchni zlewni powyżej 2,5 tys km2. Dla rzek nizinnych o małych zlewniach  
współczynnik ten osiąga wartość 1,0 (Lisowski, Siuta 2010). Typ hydrologiczny rzeki ustalany 
jest na podstawie wielkości odpływu jednostkowego (Witowski i in. 2008) 
 
Metoda H. Kostrzewy wg kryterium rybacko-wędkarskiego (Qnr) ma na celu określenie 
takiego przepływu nienaruszalnego, który zapewni ciągłość życia ryb w danej rzece 
(niezbędna ilość wody w korycie potrzebna do prawidłowego rozwoju ichtiofauny). Przepływ 
nienaruszalny wg tej metody ustala się na podstawie analizy średnich niskich miesięcznych 
przepływów w poszczególnych fazach życia ryb, dla trzech okresów w ciągu roku: I - okresu 
tarła i rozrodu, II - żerowania i wzrostu narybku i III - przezimowania. Procedura obliczeniowa 
wymaga ustalenia jednego z dwóch typów cieków tj. rzeki ryb łososiowatych oraz rzeki ryb 
nizinnych. Zgodnie przynależnością typologiczną dla dwóch pierwszych okresów jako Qnr 
wybiera się najniższą spośród miesięcznych wartości SNQ. Zaś jako Qnr dla okresu 
przezimowania dla obu grup ryb, tj. łososiowatych oraz nizinnych przyjmuje się najniższą 
spośród miesięcznych wartości NNQ. Założenie to wynika z faktu zmniejszonej aktywności 
biologicznej ryb, kiedy to przepływ nienaruszalny może być obniżony do poziomu 
minimalnego przepływu miesięcznego okresu zimowego. Warto podkreślić, iż wyniki 
otrzymane tą metodą są najczęściej wyższe niż przy wykorzystaniu kryterium 
hydrobiologicznego.  
 
W celu ustalenia typów cieków w zlewni Górnej Odry wykorzystano następujące materiały i 
informacje: 
- informacje z publikacji „Weryfikacja kryteriów i wielkości przepływu nienaruszalnego dla 
rzek Polski”, H. Kostrzewa, IMGW Warszawa 1977 r.; 
- informacje z opracowania „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb 
wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”, MGGP, 2010-
2011;  
- opracowane w 2007 r. wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb 
(obecnie nie funkcjonujące);  
- informacje z opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości 
morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu 
i potencjału ekologicznego JCWP”, Konsorcjum: Biprowodmel, IMGW, IRŚ, 2010 r.; 
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- ogólnodostępne informacje dot. występowania gatunków ryb w rzekach, np. na stronach 
internetowych Polskiego Związku  Wędkarskiego. 
 
Podział wód powierzchniowych płynących na rzeki ryb łososiowatych i rzeki ryb nizinnych 
wynika z podobieństwa morfometrycznych naturalnych środowisk, fizykochemicznych 
właściwości wód, gatunków ichtiofauny zasiedlających cieki, a także sposobu 
zagospodarowania tych wód dla potrzeb rybacko- wędkarskich [H. Kostrzewa, 1977]. 
 
Wg informacji z opracowania „Weryfikacja kryteriów i wielkości przepływu nienaruszalnego 
dla rzek Polski”, z 1977 r. zlewnia Odry od granicy państwa do ujścia Kanału Gliwickiego, z 
wyłączeniem zlewni Olzy od źródeł do ujścia Piotrówki włącznie, należy do krainy ryb 
obydwu gatunków (ryb łososiowatych i ryb nizinnych). Zlewnia Olzy od źródeł do ujścia 
Piotrówki włącznie należy natomiast do krainy ryb łososiowatych. 
W opracowaniu „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania 
planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”, MGGP, 2010-2011 
wskazano na obszarze zlewni Odry jako cieki łososiowate: Opawę, Opawicę, Ostrą, Olzę, 
Piotrówkę, Listnicę. 
W opracowanych w 2007 r. przez RZGW w Gliwicach wykazach wód powierzchniowych 
przeznaczonych do bytowania ryb, jako rzeki łososiowate wskazano: Opawę, Opawicę, Ostrą, 
Olzę, Piotrówkę, Pielgrzymówkę, Radynkę i Listnicę. 
Opracowanie z 2010 r. „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej 
rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału 
ekologicznego JCWP”, miało za zadanie m.in.: 
- Wskazanie tych cieków naturalnych lub ich odcinków, na których 

) dla 
poszczególnych organizmów lub elementów abiotycznych ekosystemów wodnych.  
- 

ograniczeniami w 
hydromorfologicznymi.  
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Wynikiem opracowania w zlewni Górnej Odry było wyznaczenie jako cieku szczególnie 
istotnego  rzeki Odry od ujścia Olzy do ujścia Kanału 
Gliwickiego, natomiast jako ciek istotny wskazano dodatkowo Olzę od ujścia Bobrówki do 
ujścia do Odry. 
 
Na podstawie powyższych informacji uwidacznia się zmienność w typowaniu cieków w 
zlewni do dwóch grup cieków (łososiowatych i karpiowatych). Jako podstawową informację 
przyjęto wskazany przez H. Kostrzewę podział na krainy rybne. Uwzględniono również 
przesłanki wynikające z konieczności zachowania lub poprawy stanu wód dla osiągnięcia 
ustalonych celów środowiskowych, które w zamyśle Ramowej Dyrektywy Wodnej powinny 
być ustalane na podstawie warunków referencyjnych tych wód. Powinno się zatem dążyć do 
ustalenia rodzajów cieków pod względem bytowania organizmów wodnych, zbliżonych do 
warunków niezmienionych działalnością antropogeniczną. Zatem dawny skład gatunkowy 
ichtiofauny w ciekach jest wytyczną do podziału cieków na łososiowate i karpiowate 
(nizinne), a wymagania w zakresie warunków hydrologicznych dla poszczególnych grup 
organizmów, w przypadku występowania różnych gatunków, powinny odpowiadać 
wymaganiom bardziej rygorystycznym.  
Analiza przeprowadzona w ramach opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia 
ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia 
dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP” zdaniem wykonawcy odnosi się do typów 
cieków w kontekście przede wszystkim koniecznych do wykonania udrożnień zabudowy 
poprzecznej, uniemożliwiającej migrację obecnie występujących gatunków organizmów 
wodnych. 
  
Na tej podstawie analizy powyższych informacji oraz po przeprowadzeniu dyskusji z 
Zamawiającym wykonawca zdecydował się na przyjęcie na potrzeby opracowania bilansu 
wodnogospodarczego w zlewni Górnej Odry następującego podziału cieków: 
 
- cieki łososiowate:  

• Odra na całej długości, 

• rzeka Olza oraz jej dopływy na terenie Polski,  

• Opawa oraz jej dopływy; 
 

-  cieki karpiowate (nizinne): 

• wszystkie pozostałe cieki. 
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Metoda Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
W metodzie tej jako przepływ nienaruszalny przyjmuje się wartość SNQ. Wartość ta, mimo 
że nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego w odniesieniu do ekosystemu wodnego,  
w znacznie mniejszym stopniu ogranicza dostęp do zasobów wodnych, aniżeli inne metody 
obliczania Qn. Ponadto przepływ SNQ, który jest bliski wartości modalnej przepływów 
minimalnych rocznych, nie powinien w istotny sposób wpływać na pogorszenie warunków w 
ekosystemie wodnym poniżej punktu poboru wody [Więzik i Więzik 2006]. 
 

4.2.2 Przepływy średnie dekadowe i charakterystyczne  

Przekazane przez Zlecającego serie przepływów dobowych z przekroi wodowskazowych 
posłużą do obliczenia przepływów średnich dekadowych. Wyznaczone zostaną jako średnie 
wartości przypisane dla 5-tego, 15-tego i 25-tego dnia miesiąca zgodnie ze schematem: 
średni przepływ dla pierwszej dekady miesiąca przypisany dla 5-tego dnia stanowiła średnia z 
przepływów od 1 do 10 dnia miesiąca, średni przepływ z dni od 11-tego do 20-tego dnia 
miesiąca przypisano do dnia 15-tego jako średni przepływ drugiej dekady miesiąca. Średni 
przepływ trzeciej dekady miesiąca wyznaczono z wyników przepływów dobowych z dni od 
21-ego do ostatniego dnia miesiąca, a uzyskaną wartość przypisano do 25-tego dnia (patrz 
schemat poniżej). 

1 — 10 11 — 20 21 — ostatni dzień miesiąca 
tj. 28,29,30,31 

 

5dzień 

I DEKADA 

 

15dzień 

II DEKADA 

 

   25dzień 

   III DEKADA 

Z tak wyznaczonych wartości średnich dekadowych przepływów dla każdego profilu 
wodowskazowego zostaną określone przepływy gwarantowane wg pkt. 4.2.3 metodyki.  
W oparciu o przepływy dobowe ustalone zostaną przepływy charakterystyczne: 

− Dla przepływów charakterystycznych pierwszego rzędu: 

• dla poszczególnych miesięcy: 

SQ - średnia arytmetyczna z przepływów dobowych danego miesiąca w danym roku (np. 
przepływ średni maja 2001 r. - SQV, 2001); 

NQ - minimum z przepływów dobowych danego miesiąca w danym roku (np. niski przepływ 
lipca 1998 r. - NQVII, 1998); 

• dla poszczególnych lat:  

SQ - średnia arytmetyczna z przepływów dobowych w danym roku (np. przepływ średni w 
1997 r. - SQ1997); 
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NQ - minimum z przepływów dobowych w danym roku (np. niski przepływ w 2003 r. - 
NQ2003); 

− Dla przepływów charakterystycznych drugiego rzędu (charakterystyki dla okresu 
wieloletniego): 

SSQ - przepływ średni roczny -  średnia  arytmetyczna  z przepływów  średnich rocznych z 
wielolecia; 

SNQ - przepływ  średni niski  - średnia  arytmetyczna  z  najniższych  przepływów rocznych z 
wielolecia; 

NNQ - najniższy niski przepływ - minimum z przepływów minimalnych rocznych z wielolecia. 

Podstawą do wyznaczenia w/w przepływów charakterystycznych będzie wielolecie 1981 - 
2011. Zatem określenie przepływów charakterystycznych dla ciągów o krótszej dostępnej 
serii danych będzie obejmowało także analitycznie wydłużone części ciągów.  

4.2.3 Przepływ gwarantowany (gwarancja ilościowa)  

Przepływ gwarantowany to przepływ, który wraz z przepływami wyższymi od siebie trwa 
przez p% czasu objętego analizami (długości ciągu historycznego mierzonego liczbą 
przedziałów czasowych - Qgw=p%). Są to przepływy o określonej gwarancji występowania 
(np. 98, 95, 90, 85%). W ramach przedmiotowego projektu wyznaczone zostaną przepływy o 
gwarancji występowania wraz z wyższymi równej 50% (Qgw,50%), 70% (Qgw, 70%), 90% 
(Qgw,90%), 95% (Qgw,95%), zgodnie ze stawianymi wymaganiami, jednak zbudowany model 
matematyczny będzie umożliwiał dokonanie obliczeń dla dowolnie przyjętego poziomu 
gwarancji.  

Obliczenie przepływów o określonej gwarancji występowania oparte jest na serii przepływów 
dekadowych znaturalizowanych dla danego przekroju bilansowego, przy czym obliczenie 
wartości przepływów o gwarancji od 0 do 100% przeprowadzane jest na całym dostępnym 
ciągu przepływów. 

Zależność pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego, a gwarancją jego zapewnienia 
nazywana jest krzywą przepływów gwarantowanych. Zależność ta dostarcza odpowiedzi na 
pytanie, jaka jest gwarancja zapewnienia określonej wielkości przepływu oraz jaki przepływ 
można zapewnić z określoną gwarancją. 

4.2.4 Przepływ gwarantowany (gwarancja czasowa)  

Gwarancja czasowa określa częstość występowania (w rozpatrywanym wieloleciu) 
przedziału czasowego (dekady), w którym zadanie zaopatrzenia w wodę zostało 
zrealizowane. Inaczej jest to stosunek liczby przedziałów (dekad), w których potrzeby zostały 
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spełnione, do liczby okresów, w których potrzeby były zgłaszane (A. Ciepielowski, Podstawy 
gospodarowania wodą, Warszawa 1999).  

Gwarancja czasowa dla zlewni Górnej Odry zostanie obliczona jako gwarancja czasowa 
pokrycia potrzeb w przekrojach bilansowych dla wielolecia i dla poszczególnych m-cy w 
wieloleciu : 

Gt = (liczba dekad z pokryciem potrzeb/ liczba dekad w wieloleciu)*100% 

Gtm = (liczba dekad w m-cu w wieloleciu z pokryciem potrzeb/ liczba dekad w m-cu w 
wieloleciu)*100% 

4.3. Naturalizacja przepływów 

Naturalizacja przepływów w przekrojach bilansowych polega na uwzględnieniu wpływu 
użytkowania zasobów wód powierzchniowych (pobory i zrzuty) i podziemnych (pobory) na 
przepływy dekadowe i charakterystyczne. Proces ten służy „unaturalnieniu” przepływów, tak 
aby odzwierciedlały warunki braku bądź minimalnego oddziaływania antropogenicznego na 
stan zasobów wodnych. Przepływy dekadowe znaturalizowane służą do obliczenia 
przepływów o określonej gwarancji występowania, będących podstawą obliczenia zasobów 
dyspozycyjnych wód powierzchniowych. 

Wartość użytkowania wód powierzchniowych i podziemnych przyjmuje się umownie na 
obecnym poziomie (2011 r.), z uwagi na brak danych o poziomie użytkowania zasobów 
wodnych w okresie, z którego pochodzi informacja o przepływach. Do naturalizacji zostaną 
użyte wartości użytkowania wód wg danych o rzeczywistym korzystaniu z wód (w razie 
braków uzupełnione danymi z pozwoleń wodnoprawnych). 

Budowle hydrotechniczne, głównie piętrzące (zbiorniki retencyjne) w istotny sposób 
kształtują reżim hydrologiczny w zlewni. Z uwagi na specyfikę opracowania, gdzie istotna 
uwaga skupia się na analizie przepływów poniżej średniego, gdyż takie decydują o 
warunkach korzystania z wód, w modelu nie będą uwzględniane poldery. Rola polderu 
polega głównie na redukcji przepływów powodziowych, a w czasie normalnej eksploatacji, 
jego oddziaływanie na reżim hydrologiczny cieku jest niewielkie. Istotną rolę w kształtowaniu 
się przepływów może odgrywać Zbiornik Rybnicki na Rudzie, jednak z uwagi na okres 
powstania zbiornika (1972 r.) oraz zakres czasowy danych hydrologicznych będących 
podstawą prowadzenia analiz bilansowych (1981 - 2011), brak jest konieczności naturalizacji  
przepływów o wpływ Zb. Rybnik.  
 

4.4 Wyliczanie zasobów zwrotnych i bezzwrotnych  

Zasoby dyspozycyjne zwrotne (ZDZgw,p%) o określonej gwarancji występowania, obliczane są 
jako różnica pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego i wielkością przepływu 
nienaruszalnego w danym przekroju, z uwzględnieniem użytkowania zasobów wód 
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powierzchniowych i podziemnych w zlewni tego przekroju. Zasoby te określają ilość wody, 
jaka może zostać pobrana z danego przekroju rzeki pod warunkiem, że użytkownik po 
wykorzystaniu pobranej wody zwróci ją w całości do rzeki bezpośrednio poniżej miejsca 
poboru. 
 

ZDZgw,p% = Qgw,p%x – QNx – (ΣPpow+ΣPpod) + ΣZrz 
 

 

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%

Powstaje problem uwzględnienia wpływu obiektów hydrotechnicznych mogących 
retencjonować wodę (zbiorników retencyjnych) na wielkość zasobów wodnych. W przypadku 
przepływu miarodajnego Qm = SSQ wpływ taki może być pominięty, natomiast w przypadku 
Qm = Qgwp% wpływ zbiorników powinien być uwzględniony, np. poprzez przyjęcie poniżej 

) o określonej gwarancji występowania 
pokazujące, jaka ilość wody może być odprowadzona z danego przekroju rzeki przy 
zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w wodę 
pozostałych użytkowników systemu. Zasoby te określają dopuszczalną wielkość zużycia 
bezzwrotnego pobranej wody.  
 
Metodyka PRO-WODA (2008) wskazuje sposób obliczenia ZDB wg prostej zależności z 
wartością ZDZ, tj. jako iloczyn współczynnika  z wartością ZDZ, gdzie współczynnik α określa 
jaka część ZDZ może być odprowadzona z cieku bez naruszania wielkości przepływu 
nienaruszalnego oraz stopnia zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników zlokalizowanych 
poniżej; wartość współczynnika określana jest przez eksperta, z uwzględnieniem charakteru 
rzeki i związanej z nią zmiennością przepływów, zabudową hydrotechniczną, użytkowaniem 
wód podziemnych; wartość współczynnika może być różna dla poszczególnych SCWP, 
orientacyjna średnia wartość współczynnika α = 0 ,55. 

W niniejszej pracy proponuje się przyjąć nieco odmienny sposób ustalania wartości ZDB, tak 
aby  ZDB uwzględniały wymagania użytkowników zlokalizowanych poniżej danego przekroju 
oraz naturalny przyrost zasobów wodnych, a także ograniczenia podyktowane zachowaniem 
przepływu nienaruszalnego. Tym samym ZDB dla każdego przekroju bilansowego 
rozpatrywane są w sposób indywidualny, a nie wg jednej wartości współczynnika przyjętego 
dla fragmentu zlewni (np. dla SCWP).  

Przyjęto, że ZDB o określonej gwarancji stanowią wartość niższą ZDZ o tej gwarancji  
wybraną spośród ZDZ z dwóch sąsiednich przekrojów bilansowych (1) – przekrój 
rozpatrywany, (2) – przekrój niżej położony na danej rzece.  

ZDBg(1) = min(ZDZg(1); ZDZg(2)) 

JEŻELI ZDBg(1) <=0 TO ZDBg(1) = 0 

JEŻELI ZDBg(1) > 0 TO ZDBg(1)=ZDBg(1) 
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zbiornika Qm = Qzaregulowany (Qzaregulowany - odpływ wody ze zbiornika w warunkach 
normalnych wg instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku). 

Określone w ten sposób zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne dla poszczególnych 
przekrojów bilansowych powinny zostać wyrażone także w postaci odpływów jednostkowych 
przypadających na jeden kilometr kwadratowy zlewni (l/s*km2). Zasoby jednostkowe 
pozwolą oszacować możliwość uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przez nowego 
użytkownika wód powierzchniowych w dowolnym przekroju cieku na obszarze zlewni.  

4.5. Wyznaczanie przepływów w przekrojach niekontrolowanych 

Do obliczania przepływów średnich dekadowych i charakterystycznych w przekrojach 
bilansowych innych aniżeli przekroje wodowskazowe, zastosowana zostanie metoda analogii 
z wykorzystaniem ekstrapolacji i interpolacji. W przypadku metody ekstrapolacji w górę lub 
w dół rzeki zastosowany zostanie wzór: 

Qo = k·Qw(Ao/Aw) [m3·s-1] 

gdzie: Qo – przepływ w przekroju obliczeniowym, Qw – przepływ w przekroju 
wodowskazowym w, Ao – powierzchnia zlewni do przekroju obliczeniowego, Aw – wielkość 
powierzchni zlewni do przekroju wodowskazowego w, k – współczynnik podobieństwa 
zlewni = qo/qan, qo – odpływ jednostkowy w badanej zlewni, qan – odpływ jednostkowy w 
zlewni analoga.  

W przypadku metody interpolacji w celu obliczenia charakterystyk hydrologicznych w 
przekrojach bilansowych zlokalizowanych pomiędzy wodowskazami zastosowany zostanie 
wzór: 

 

 

gdzie: Qo – przepływ w przekroju obliczeniowym, Qw1,2 – przepływ w przekroju 
wodowskazowym w1 i w2, Aw1,2 – wielkość powierzchni zlewni do przekroju w1 i w2, Ao – 
powierzchnia zlewni do przekroju obliczeniowego, Qdop – przepływ w dopływie 
kontrolowanym, Adop – powierzchnia zlewni dopływów, m – liczba kontrolowanych 
dopływów uchodzących między wodowskazem w1, a przekrojem obliczeniowym, m – liczba 
kontrolowanych dopływów uchodzących między wodowskazami w1 i w2, w1 – wodowskaz 
górny, w2 – wodowskaz dolny. 

W analizowanym obszarze występuje szereg sytuacji, które wymagać będą indywidualnego 
podejścia do obliczeń hydrologicznych. I tak na rzece Ruda w zlewni powyżej zbiornika 
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Rybnik nie ma żadnych przekroi wodowskazowych. W związku z tym, w celu obliczenia 
przepływów charakterystycznych i średnich dekadowych zostanie zastosowana procedura 
przenoszenia przepływów drogą ekstrapolacji z wykorzystaniem zlewni analoga – w tym 
przypadku proponuje się jako analoga wykorzystać dane z przekroju Tworóg Mały na rzece 
Bierawce. W oparciu o informacje uzyskane od Zamawiającego wynika, że na lewsotronnym 
dopływie Rudy powyżej zbiornika – Nacynie następuje rozdzielenie przepływów w ten 
sposób, że do wartości przepływów równej 1,5 m3/s całość wody kierowana jest do przekroju 
poniżej zbiornika, a przy Q>1,5 m3/s nadmiar odprowadzany jest do Rudy powyżej zbiornika. 
W tej sytuacji przy ekstrapolacji przepływów z wodowskazu Tworóg Mały nie będzie 
uwzględniana powierzchnia Nacyny w zlewni Rudy powyżej zbiornika. Do przepływów na 
rzece Ruda powyżej zbiornika dodawane będą jednak nadwyżki powyżej 1,5 m3/s 
odprowadzane z Nacyny. Z kolei w zlewni Rudy poniżej zbiornika dodawane będą do 
przepływów w przekroju obliczeniowym poniżej zapory przepływy z Nacyny o Q≤1,5 m 3/s. 
Informacje o wartości przepływów z Nacyny i o podejmowaniu decyzji o rozdziale 
przepływów pochodzić będą z wodowskazu Rybnik. Na odcinku od wodowskazu Ruda 
Kozielska do przekroju zapory wartości przepływów będą interpolowane. W przekroju zapory 
zostanie stworzony przekrój obliczeniowy, w którym przepływy będą wynikać z objętości 
wody odprowadzanej z Nacyny i odpływów gwarantowanych wynikających z instrukcji 
gospodarowania wodą na zbiorniku Rybnik. Z uwagi na prawidłową eksploatację zbiornika 
Rybnik oraz zwiększenie dokładności oszacowania przepływów na Rudzie sugeruje się 
rozważyć możliwość lokalizacji nowego przekroju wodowskazowego zamykającego zlewnię 
górnej Rudy.  
 Na odcinku Odry poniżej przekroju Racibórz-Miedonia do końca obszaru opracowania 
nie występują czynne wodowskazy. W związku z tym przepływy średnie dekadowe  
i charakterystyczne na Odrze poniżej wspomnianego wodowskazu zostaną określone metodą 
ekstrapolacji w dół rzeki, z uwzględnieniem objętości wody wnoszonej przez cieki 
kontrolowane – Rudę, Bierawkę i Suminę (brak danych hydrologicznych pochodzących ze 
zlewni Kłodnicy). W tym miejscu trzeba jednak pamiętać, że takie postępowanie może 
prowadzić do nieprecyzyjnego oszacowania charakterystyk hydrologicznych na Odrze.  
W związku z tym postuluje się o konieczności lokalizacji przekroju wodowskazowego na 
zamknięciu regionu wodnego Górnej Odry.  
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5. Bilans jakościowy wód powierzchniowych 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych zostanie oparty o wyniki monitoringu 
jakościowego wód powierzchniowych w przekrojach pomiarowo- kontrolnych (ppk) na sieci 
rzecznej. Jako główny rok pochodzenia danych o jakości wód powierzchniowych w zakresie 
analizowanych wskaźników (Nog, Pog, BZT5) przyjęto 2011 r., jednak z uwagi na system 
prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych przyjęty w wojewódzkich programach 
monitoringu środowiska, który charakteryzuje się cyklicznością prowadzonych pomiarów, w 
miarę potrzeby zostaną zaczerpnięte informacje o średnich stężeniach analizowanych 
wskaźników zanieczyszczenia wód z lat wcześniejszych (2009, 2010).  

 
Danymi wejściowymi do przeprowadzenia statycznego bilansowania jakościowego 

wód powierzchniowych w zlewni Górnej Odry będą: 
- dane o stężeniach Nog, Pog i BZT5 w ppk na ciekach, 
- dane o wartościach przepływu w przekrojach bilansowych wód powierzchniowych 

(dane z dynamicznego bilansu ilościowego wód), 
- dane o wielkości użytkowania zasobów wodnych w zlewni, tj. o wartościach poborów 

wód powierzchniowych i podziemnych, dane o ilości odprowadzanych ścieków oraz 
wartościach stężeń zanieczyszczeń w ściekach (Nog, Pog i BZT5) - dwa warianty 
użytkowania: wg pozwoleń wodnoprawnych i wg użytkowania rzeczywistego, 

- dane o wielkości ładunków zanieczyszczeń trafiających do wód z depozycji 
atmosferycznej (dot. Nog i Pog) ustalone na poziomie 7,78 kg N/ha oraz 0,149 kg P/ha 
(wielkość ładunków substancji wnoszonych z opadami w 2011 r. ze stacji 
monitoringowej w Raciborzu wg wyników monitoringu środowiska w woj. śląskim). 

 
Zakłada się, że w zlewni rzecznej występują następujące źródła zanieczyszczeń 
antropogenicznych: 

- zanieczyszczenia punktowe - zrzuty ścieków, 
- zanieczyszczenia z depozycji atmosferycznej, 
- zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone. 
 
Zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone zostaną określone jako różnica między 

ładunkiem całkowitym zanieczyszczeń w analizowanym przekroju bilansowym wód 
powierzchniowych, a sumą ładunku pochodzącego ze źródeł punktowych zanieczyszczeń i z 
depozycji atmosferycznej.  

Bilansowanie zasobów wodnych w zlewni Górnej Odry nie będzie uwzględniać procesów 
samooczyszczania wód z uwagi na jego statyczny charakter.  

Statyczność procesu bilansowania jakościowego wód powierzchniowych wynika przede 
wszystkim z ograniczonej dostępności danych z monitoringu wód. Brak jest jednorodności 
prowadzonych badań monitoringowych w zakresie ilości i jakości wód oraz ich niskiej 
częstotliwości. Powyższe uwarunkowania uniemożliwiają uwzględnienie procesów 
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samooczyszczania wód, które w dużej mierze zależne są od chwilowych warunków 
atmosferycznych (konieczność uwzględnienia sezonowości).   

 

6. Bilans ilościowy wód podziemnych 

Podstawowe założenia 
Bilans ilościowy zasobów wód podziemnych i jego poszczególne elementy stanowią 

istotny element całościowego bilansu wodnogospodarczego prowadzonego w ramach 
poszczególnych zlewni. W przypadku zlewni Górnej Odry decydują o tym procesy 
hydrologiczne i hydrogeologiczne takie jak zasilający charakter poziomów wodonośnych w 
odniesieniu do cieków powierzchniowych (i stref dolinnych) oraz czynniki antropogeniczne 
związane ze znaczeniem wód podziemnych w aspekcie zapotrzebowania na wodę dla 
ludności i gospodarki. 
W naszych szerokościach geograficznych i warunkach klimatycznych w okresach 
bezdeszczowych dopływ wód podziemnych stanowi zasadnicze źródło zasilania wód 
powierzchniowych. 
W obrębie lub pobliżu zlewni Górnej Odry zlokalizowane są duże skupiska ludności i 
przemysłu województwa śląskiego oraz opolskiego. Pobór wody podziemnej dla 
zaspokojenia tych potrzeb wpływa na ogólną ilość wódy powierzchniowej pobieranej w 
ramach zlewni dla w/w celów oraz na ilość wód podziemnych zasilających cieki 
powierzchniowe. 
 Dokonując analizy o charakterze bilansowym dla obszaru obejmującego zlewnię 
Górnej Odry, dotyczącej wód podziemnych, uwzględnić należy, że w okresie ją 
poprzedzającym powstały liczne opracowania dotyczące zagadnień stanu wód podziemnych 
(patrz zestawienie literatury na końcu niniejszego rozdziału). W szczególności zwrócić należy 
uwagę na "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód 
podziemnych regionu wodnego Górnej Odry" PROXIMA ,ARCADIS, 2011” - zawierającą 
aktualne ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych (w ujęciu poszczególnych 
pięter wodonośnych i rejonów wodnych). Niezależnie od ustaleń powyższego opracowania 
ze względu na zmienność w czasie niektórych zagadnień z zakresu gospodarki wodami 
podziemnymi analiza bilansu wód podziemnych powinna zawierać dodatkowo odpowiednie 
dane z zakresu aktualnego stanu poboru wód podziemnych oraz analizę i uszczegółowienie 
niektórych zagadnień hydrogeologicznych (w aspekcie specyfiki niniejszego opracowania, co 
zostanie omówione poniżej). 
 
Cele analizy stanu wód podziemnych zlewni Górnej Odry 
 Podstawowym celem „Opracowania warunków korzystania z wód zlewni Górnej 
Odry” jest sformułowanie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z 
wód poprzez opracowanie i analizę bilansu wodno-gospodarczego. Dla jego osiągnięcia w 
zakresie tematyki dotyczącej bilansu wód podziemnych, dokonano wstępnej analizy wiedzy 
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na temat stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych dla obszaru zlewni Górnej 
Odry (wg zestawienia materiałów na końcu niniejszego rozdziału). W jej efekcie 
zdecydowano, iż aby zagwarantować osiągnięcie wymienionego wyżej celu głównego  należy 
zrealizować następujące cele pośrednie w zakresie dotyczącym wód podziemnych:  
1) Wskazanie stanu rezerw zasobów dyspozycyjnych lub ich deficytu poprzez dokonanie 
analizy zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania dla JCWPd oraz w 
układzie rejonów wodno-gospodarczych, z podziałem na poszczególne piętra wodonośne, 
wskazanie rezerw lub deficytu zasobów wód podziemnych (wg stanu na rok 2011). 
2) Identyfikacja podstawowych zagrożeń dla stanu ilościowego wód podziemnych (wg stanu 
na rok 2011). 
 
Metodyka prac 
 Dla osiągnięcia wymienionych wyżej celów pośrednich dla wód podziemnych 
proponuje się przyjąć następującą metodykę prac, opisaną poniżej.  
Podstawową bazę danych do opracowania takich zagadnień jak: 

• opis budowy geologicznej,  

• opis warunków hydrogeologicznych (charakterystyka użytkowych pięter 
wodonośnych, nadkładu, głównych zbiorników wód podziemnych), 

• określenie typów hydrochemicznych wód, informacje dotyczące związków 
hydraulicznych wód 

• podział na JCWPd. 
stanowić będą materiały archiwalne w szczególności wskazane w wykazie na końcu niniejszej 
analizy. 
Przyjęto, że zagadnienia te zostały już dobrze opracowane, opublikowane w formie 
zweryfikowanych urzędowo dokumentów (w znacznej mierze stanowiących informację 
geologiczną), nie wymagających odrębnych prac badawczych.  
Podstawowe prace związane z wykorzystaniem wymienionych informacji polegać będą na 
ich kompleksowej analizie i stworzeniu w formie tekstowej i graficznej treści dostosowanej 
rozmiarami i zawartością (stopniem szczegółowości) do potrzeb „Opracowania warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry”. 
 

Opracowanie danych bilansowych (ilościowych) dla bilansu wodnogospodarczego 
wód podziemnych uwzględniać będzie dwie podstawowe grupy informacji: 
- Istniejące opracowania o charakterze merytorycznym, w szczególności "Dokumentację 
hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego 
Górnej Odry" PROXIMA ,ARCADIS, 2011. Z tego opracowania uzyskane zostaną dane na 
temat zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla poszczególnych rejonów i 
występujących w ich obrębie pięter wodonośnych (w szczególności zasoby dyspozycyjne, 
moduł zasobów dyspozycyjnych). 
- Dane dotyczące poboru wód podziemnych pozyskane ze Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Katastru Wodnego, Bazy Danych Hydro.  
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Pozyskane dane na temat poboru wód podziemnych porównane zostaną z danymi na temat 
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych (z opracowań), tym samym ustalone zostanie czy 
mamy do czynienia z deficytem czy rezerwą zasobów (wg stanu na rok 2011).  
Do bilansowania zasobów wykorzystana zostanie aplikacja komputerowa. Bilans dokonany 
zostanie w ramach rejonów wodnogospodarczych i JCWPd z uwzględnieniem podziału na 
piętra wodonośne. 
Zastosowana aplikacja docelowo umożliwić ma aktualizację stanu rezerw (deficytu) zasobów 
w odniesieniu do dokonywanych ustaleń zasobów eksploatacyjnych i wydawanych pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód podziemnych. 
 

Dokonana zostanie analiza wyników bilansowania zasobów wód podziemnych 
(przede wszystkim w aspekcie stanu możliwych do zagospodarowania zasobów 
dyspozycyjnych) w zakresie następujących elementów: 
- oceny możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników korzystających z wód 
podziemnych przy zachowaniu wymagań funkcjonowania i ochrony środowiska naturalnego, 
- ocenę rezerw lub deficytów wody podziemnej, 
- oceny wpływu poborów wody, strat wynikających z: przerzutów wody, odwodnień 
kopalnianych, produkcji rolniczej, butelkowania wód mineralnych i źródlanych itp. na stan 
ilościowy wód podziemnych, 
- oceny konieczności ograniczenia użytkowania zasobów wód podziemnych w celu 
osiągnięcia dobrego stanu wód. 
W ramach oceny wyników bilansowania wód podziemnych jako wydzielony element 
przedstawiona zostanie ocena jednolitych części wód podziemnych. 
Wyniki oceny stanu wód podziemnych w aspekcie dysponowana ich rezerwą lub deficytem 
przedstawione będą również dla zasobów dyspozycyjnych przypadających na rejony 
wodnogospodarcze oraz poszczególne piętra wodonośne. 
 

Omawiane  prace wykonane zostaną w następującej kolejności: 
1) Analiza materiałów archiwalnych, sporządzenie ogólnych opisów dotyczących wód 
podziemnych. 
2) Zebranie materiałów dotyczących stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych dla 
okresu bilansowego. 
3) Analiza materiałów archiwalnych i zebranych danych, sporządzenie map elektronicznych i 
aplikacji komputerowej. 
4) Opracowanie wniosków dotyczących oceny stanu wód podziemnych i ich roli w bilansie 
wodnym poszczególnych jednostek. 
5) Opracowanie wytycznych dotyczących gospodarowania wodami podziemnymi w zlewni 
Górnej Odry. 
 
Wykaz opracowań merytorycznych szczególnie istotnych dla bilansu wód podziemnych 
Zlewni Górnej Odry 
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- "Dokumentacja Hydrogeologiczna ustalającą zasoby dyspozycyjne wód podziemnych 
regionu wodnego Górnej Odry" PROXIMA, ARCADIS, 2011; 
- „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionach wodnych 
Małej Wisły oraz Górnej Odry z uwzględnieniem zmian klimatu” HYDROEKO, 2012; 
- Raport o stanie chemicznym i ilościowym jednolitych części wód podziemnych dla obszarów 
dorzeczy zgodnie z wymaganiami RDW, PIG Warszawa, 2008 r. 
-  Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w 
dorzeczach w latach 2009-2011 Temat nr 32.8407.0901.19.0 SPRAWOZDANIE z wykonania 
zadania nr 7 Opracowanie raportu o stanie chemicznym oraz ilościowym 161 jednolitych 
części wód podziemnych zgodnie z wymaganiami RDW i dyrektywy „córki”, PIG-PIB, 
Warszawa 2011 r.,  
- Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania 
zasobami wód podziemnych i powierzchniowych kraju, PIG, 2007 r., 
- Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych, 
- Buła Z., Kotas A. (et al.) 1994 r. – Atlas geologiczny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 
skala 1:100 000, część III, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 
- Kleczkowski A.S., 1990 r. – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony w skali 1: 500 000. Akademia Górniczo-
Hutnicza, Kraków, 
- Paczyński B., (red.), 1993, 1995 r. – Atlas hydrogeologiczny Polski 1: 500 000, cz. I - Systemy 
zwykłych wód podziemnych i cz. II - Zasoby, jakość i ochrona zwykłych wód. Państwowy 
Instytut Geologiczny, Warszawa, 
- Różkowski A., Chmura A. i inni, 1996 r. – Mapa dynamiki zwykłych wód podziemnych 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia, skala 1:100 000. Wydawnictwo 
Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej S. A., Państwowy Instytut Geologiczny, 
Warszawa, 
- Kolago C.– Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:300 000, arkusz Kraków. Państwowy 
Instytut Geologiczny, Warszawa, 
- Chmura A., Rudzińska – Zapaśnik J., 1998 r. – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 
000, arkusz Ujazd (908). Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 
Warszawa, 
- Zembal M., Formowicz R., Brodziński J., 2002 r. - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 
1:50 000, arkusz Pietrowice (964). Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 
Badawczy, Warszawa, 
- Paczyński B., Sadurski A. (red), 2007 r. – Hydrogeologia regionalna Polski. Tom I. Wody 
słodkie. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 

- Zaleska M., Bieroński J., Kempski G., Panek D., Wojciechowicz D., Bajcar D., Wcisło M., 
Szyszkowska B., Szyszkowski P., 2004 r. – Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych wód 
podziemnych w zlewni Kłodnicy. ARCADIS Ekokonrem, Wrocław. 
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7. Powiązanie zasobów wód powierzchniowych  
i podziemnych 

Elementem wskazania wpływu użytkowania wód podziemnych na zasoby wód 
powierzchniowych w procesie naturalizacji przepływu wód oraz bilansowania wód 
powierzchniowych w poszczególnych przekrojach pomiarowych na ciekach, jest ustalenie 
dodatkowej ilości wód jaka zasilałaby je przy założeniu zaprzestania poboru wód 
podziemnych. 
W tym celu konieczne jest: 
1) Ustalenie jakie piętra wodonośne drenowane są poprzez cieki powierzchniowe w obrębie 
danej zlewni. 
2) Określenie ilości wody podziemnej pobieranej ujęciami studziennymi z poszczególnych 
pięter wodonośnych drenowanych jednocześnie przez cieki powierzchniowe. 
3) Wskazanie dla sytuacji zaprzestania poboru wód podziemnych jaka ich ilość (wielkość 
procentowa) z pierwotnie pobieranej ujęciami  zasilałaby cieki powierzchniowe. 
 
Ad. 1 Analiza powinna być prowadzona indywidualnie dla poszczególnych zlewni w oparciu o 
dostępne materiały archiwalne opisujące budowę geologiczną i hydrogeologię. 
Ad. 2 Konieczna jest weryfikacja danych dotyczących istniejących w obrębie poszczególnych 
zlewni ujęć wód podziemnych obejmująca przyporządkowaniem ilości pobieranej wody do 
odpowiednich jednostek hydrogeologicznych (pięter wodonośnych). 
Ad. 3 Wykorzystane zostaną dane zawarte w „Dokumentacji Hydrogeologicznej ustalającej 
zasoby dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego Górnej Odry" PROXIMA ,ARCADIS, 
2011. Elementem tej dokumentacji jest opis wykonanych badań modelowych wraz z 
odpowiednimi załącznikami w tym załącznik V/9 pn. „Bilans przepływu wód podziemnych 
regionu wodnego Górnej Odry – warunki pseudonaturalne”. Załącznik ten zawiera 
zestawienia bilansowe dla warunków pseudonaturalnych (braku poboru wód podziemnych) 
w rozbiciu na piętra wodonośne dla zlewni Bierawki, Kłodnicy, Odry, Opawy, Psiny, Rudy. 
Zestawienia te pozwalają ustalić jaki % z ogólnej ilości „rozchodów” w bilansie zlewni 
podziemnej (w tym dla niektórych pięter wodonośnych) stanowi drenaż rzeczny. Na zasadzie 
analogii przyjmuje się, że taki sam procent ogólnej ilości pobieranej obecnie wody 
podziemnej zasiliłby drenujące daną jednostkę hydrogeologiczną cieki. 
Założenie takie byłoby przyjęte dla pięter wodonośnych czwartorzędu i neogenu (triasowe 
piętro jest praktycznie nieobecne na terenie niniejszego opracowania).  
Dla utworów karbonu dolnego (położonych w południowo zachodniej części obszaru 
opracowania) proponuje się przyjąć wskaźnik procentowy odpływu równy 0, z uwagi na 
ustalenia dokumentacji dot. wartości odpływu z neogenu zalegającego na karbonie dolnym 
równej 0.  
Dla utworów fliszowych, ze względu na ich charakter (w obszarze objętych niniejszym 
opracowaniem) i ukształtowanie powierzchni terenu zakłada się w uproszczeniu, że wody 
obecnie pobierane studniami w 100% byłyby źródłem zasilania cieków powierzchniowych.  
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W przypadku karbonu górnego założono, że piętro to jest drenowane na omawianym 
obszarze wyłącznie przez kopalnie, nie przez cieki powierzchniowe. Tym samym przy 
bilansowaniu zasobów wód powierzchniowych uwzględniamy zrzuty wód kopalnianych, o 
których informacja pochodzi z katastru wodnego (dla wersji bilansu wg pozwoleń) oraz z 
bazy danych Marszałków Województw (dla wersji bilansu rzeczywistego). 
W poniższej tabeli wskazano wg „Dokumentacji Hydrogeologicznej ustalającej zasoby 
dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego Górnej Odry" PROXIMA ,ARCADIS, 2011, 
wartości procentowe udziału zasobów dyspozycyjnych wód wpodziemnych w zasilaniu rzek 
w zlewni Górnej Odry. 
 

Nazwa zlewni 
bilansowej 

Piętro/poziom 
wodonośne 

Procentowy 
udział za sobów 
dyspoz. w zasil. 

rzek 

% 

Bierawka 
czwartorzęd 65,8 

neogen 0 
Odra w tym 

Olza cz. poza- 
karpacka 

czwartorzęd 46,4 

neogen 0,9 

Opawa 
czwartorzęd 19 
karbon dln. 19 

Psina 
czwartorzęd 75,6 

neogen 0 
karbon dln. 0 

Ruda 
czwartorzęd 75,5 

neogen 26 
Olza cz. 

karpacka 
flisz karpacki 100 
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8. Prezentacja wyników bilansowania zasobów  

Prezentacją graficzną wariantowych analiz bilansowych będą oparte na 
wyznaczonych przekrojach bilansowych profile hydrologiczne obrazujące zmienność 
zasobów i użytkowania wód wzdłuż biegu rzeki (bilans ilościowy) oraz profile 
hydrochemiczne analizowanych wskaźników zanieczyszczeń na długości rzeki (bilans 
jakościowy), dla cieków głównych. Dodatkowo dopuszcza się możliwość sporządzenia profili 
hydrologicznych i hydrochemicznych dla cieków nieopomiarowanych. 
 

Zasoby wodne pozostałych dopływów (JCWP) zostaną scharakteryzowane poprzez 
wskazanie wartości przepływów i zasobów tych cieków w miejscu ich ujścia do recypienta 
(cieku głównego). 

Wyniki dynamicznego bilansu ilościowego wód powierzchniowych będą generowane 
również w postaci zestawień tabelarycznych, w zakresie: 

- wartości przepływów średnich dekadowych, 
- wartości przepływów charakterystycznych, 
- wartości przepływów gwarantowanych (gwarancja ilościowa i czasowa), 
- wartości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i bezzwrotnych (ZDB),  
- wartości ZDZ i ZDB wyrażonych w postaci odpływu jednostkowego z powierzchni 
zlewni. 

 
Wyniki analiz bilansowych (jakość) określą dla każdego przekroju bilansowego 

analizowanych cieków głównych następujące wielkości: 
- ładunki analizowanych wskaźników zanieczyszczeń dla stanu aktualnego (2011) 
wynikającego z pozwoleń wodnoprawnych i dla poziomu użytkowania rzeczywistego, 
określone w przekrojach monitoringowych oraz rozłożone na wszystkie przekroje bilansowe 
na długości rzeki w postaci profilu hydrochemicznego; 
- chłonności rzeki w stanie aktualnym wynikającym z poziomu użytkowania wg pozwoleń 
wodnoprawnych oraz z użytkowania rzeczywistego (w przekrojach monitoringowych  
i bilansowych wzdłuż biegu rzeki); 
- konieczną wielkość redukcji ładunków zanieczyszczeń dla stanu aktualnego wynikającego z 
pozwoleń wodnoprawnych i z użytkowania rzeczywistego, w odniesieniu do wartości 
odpowiadających dobremu stanowi wód.  

Wyniki statycznego bilansu ilościowego wód podziemnych zostaną zaprezentowane  
w postaci zestawień tabelarycznych: 

- wartości zasobów wód podziemnych obliczonych na podstawie modułu wartości tych 
zasobów, 

- wartości rezerw bądź deficytów zasobów wód podziemnych, obliczonych na podstawie 
wartości zasobów wód podziemnych oraz wartości poziomu użytkowania tych zasobów. 
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Prezentacja wyników bilansowania w zlewni Górnej Odry, jak również same 
obliczenia bilansowe będą realizowane przez aplikację służącą modelowaniu zasobów wód. 
Aplikacja ta będzie mogła być wykorzystywana do dalszych analiz zasobów wód po 
wprowadzeniu zaktualizowanych danych, tj. przepływy, wartości użytkowania wód, dane 
monitoringu jakościowego. Narzędzie będzie służyć również do obliczania potencjalnego 
wpływu nowych użytkowników pojawiających się w zlewni na stan zasobów wodnych. 
Zaprojektowane narzędzie w postaci modelu matematycznego, pozwoli na przeprowadzanie 
wariantowych analiz korzystania z wód. 

 
Biorąc pod uwagę badawczy charakter prac należy podkreślić, iż wstępne założenia 

bilansowe sporządzone na obecnym etapie, mogą ulec zmianie i uszczegółowieniu w trakcie 
realizacji zadania.  
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