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I. ZAKRES PRACY 

 

Przedmiotem pracy było wykonanie analiz, charakterystyk i obliczeń bilansu 
wodnogospodarczego zlewni Bobru celem sporządzenia założeń do projektu 
rozporządzenia „Warunki korzystania z wód zlewni Bobru”. Sformułowanie 
szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z zasobów wodnych 
zlewni Bobru miało na celu umożliwienie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, poprzez zabezpieczenie potrzeb użytkowników wód z określeniem 

stopnia gwarancji dostawy wody z jednoczesnym zabezpieczeniem potrzeb środowiska 
przyrodniczego.  

Podstawą formalną wykonania pracy jest Umowa Nr ZZ – 01/EP-181/2013 z dnia 16 
lipca 2013 r., zawarta między Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu jako Zamawiającym a konsorcjum firm: Integrated Management 

Services Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Instutut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, 
Oddział we Wrocławiu i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o. 

Praca została podzielona na sześć zadań, opisanych poniżej. 

Zadanie 1. Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód 
powierzchniowych.  

Przy wykonaniu bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych zlewni Bobru 
oparto się, zgodnie z wymaganiami RZGW Wrocław, na następujących opracowaniach: 

Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni, Pracowania Gospodarki Wodnej „PRO-WODA, Warszawa, 
grudzień 2008 r. 

Procedura ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni, Kancelaria Radców prawnych CIC Danuta Pikor, Michał 
Behnke Sp. p., Gdynia, kwiecień 2010 r. 

Metodyka jednolitych bilansów wodno-gospodarczych, Hydroprojekt, Warszawa, 1992r. 

Zawarte w tych opracowaniach zalecenia poddano analizie i weryfikacji pod względem 
ich aktualności, możliwości zastosowania w lokalnych warunkach zlewni Bobru, z 
uwzględnieniem dostępność danych. 

 

Zadanie 2. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz opracowań 
merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej 

Identyfikacja presji i przyszłych zmian mających wpływ na stan ilościowy i jakościowy 
zasobów wodnych obszaru zlewni Bobru została dokonana na podstawie analizy 
dokumentów planistycznych oraz opracowań merytorycznych z zakresu planowania 

przestrzennego i gospodarki wodnej. Przeanalizowano następujące dokumenty 
planistyczne: 
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krajowe: 
 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,  

 Program wodno-środowiskowy kraju,  

 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2003 wraz z 

aktualizacjami, Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w 

oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej,  

 Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie 

mniejszej niż 4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, 

zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód,  

 Strategia rozwoju kraju 2007-2015,  

 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030,  

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

2016, 

wojewódzkie: 
 Strategia rozwoju województwa,  

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa,  

 Program ochrony środowiska dla województwa,  

 Program retencji dla województwa,  

 Plan gospodarki odpadami, 

gminne:  
 Strategie rozwoju gmin,  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,  

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  

 Programy ochrony środowiska gmin. 

oraz plany zadań ochronnych i plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych 
form ochrony przyrody. 
Do identyfikacji presji oraz przyszłych zmian mających wpływ na stan ilościowy i 

jakościowy zasobów wodnych obszaru zlewni Bobru wykorzystano także informacje 
zawarte w następujących opracowaniach merytorycznych: 

 Szczegółowe wymagania, ograniczenia, i priorytety dla potrzeb wdrażania 

planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

 Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń 

w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni, 

 Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na 

obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i 

potencjału ekologicznego JCWP, 

 Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami 

podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z 

wyłączeniem regionu wodnego Warty) 

 Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej 

ilości odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizacją na mapach dla potrzeb 

warunków korzystania z wód, 
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 Identyfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń wymagających pozwoleń 

zintegrowanych wg dyrektywy IPPC, 

 Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin,  

 Charakterystyki jednolitych części wód podziemnych, 

 Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach 

działalności Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz inne 

dokumentacje hydrogeologiczne, 

 Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego 

zarządzania wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze działalności 

RZGW we Wrocławiu, 

 Opracowanie programów działań dla części wód położonych w regionach 

wodnych na terenie RZGW we Wrocławiu - zlewnia Bobru. 

Zgodnie z przedmiotem zamówienia efektem analizy obowiązujących dokumentów 
planistycznych oraz opracowań merytorycznych są trzy zestawienia tabelaryczne: 

Zestawienie I: 

przedstawiające w podziale na gminy, starostwa, scalone części wód powierzchniowych 
zlewni Bobru oraz jednolite części wód podziemnych istniejące aktywności (komunalne, 
rolnicze, transportowe, przemysłowe, turystyczne i inne), oddziałujące na wody 
powierzchniowe i podziemne poprzez użytkowanie i zagospodarowanie dostępnych 
zasobów wodnych, planowany rozwój, zlokalizowanie inwestycji celu publicznego.  

Zestawienie II: 

przedstawiające w podziale na gminy, starostwa, scalone części wód powierzchniowych 
zlewni Bobru oraz jednolite części wód podziemnych planowane aktywności 
(komunalne, rolnicze, transportowe, przemysłowe, turystyczne i inne), oddziałujące na 
wody powierzchniowe i podziemne poprzez użytkowanie i zagospodarowanie 
dostępnych zasobów wodnych, planowany rozwój, zlokalizowanie inwestycji celu 
publicznego.  

Zestawienie III: 

stanowi rozszerzenie Zestawienia I o: 

 uwarunkowania środowiskowe dla spełnienia założonych celów RDW; 

 planowane działania dla utrzymania albo poprawy stanu lub potencjału wód; 

 charakterystyki komponentów środowiska, stanowiące powód ograniczeń 

narzucanych przez parametry środowiskowe dla założonych celów; 

 omówienie ewentualnych sprzecznych założeń lub konfliktów na styku 

dokumentów planistycznych i opracowań merytorycznych. 

 

Zadanie 3. Opracowanie charakterystyki zlewni Bobru 

Dla zlewni bilansowej rzeki Bobru, składającej się z 19 scalonych części wód 

powierzchniowych o łącznej powierzchni około 5874,44 km2, wykonano: 
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 opis zlewni obejmujący w szczególności charakterystykę: 
- geograficzną i przyrodniczą, 
- geologiczną i hydrogeologiczną, 
- hydrograficzną i hydrologiczną, 
- warunków klimatycznych, 
- społeczno-gospodarczą, 
- obszarów chronionych, 

 identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody zlewni (w 

tym punktowe i rozproszone źródła zanieczyszczeń, pobory wód ze strefami 

ochronnymi, przerzuty wód, pobory kruszywa, obiekty hydrotechniczne 

służące korzystaniu z wód do różnych celów i inne). Do identyfikacji presji i 

oddziaływań wykorzystano dane o istniejących presjach i oddziaływaniach oraz 

dane o potencjalnych przyszłych presjach i oddziaływaniach, wynikające z 

analizowanych dokumentów planistycznych; 

 opis istotnych problemów gospodarki wodnej dotyczących zasobów wodnych i 

ochrony przed powodzią, z uwzględnieniem zbiorników zaporowych Bukówka, 

Sosnówka, Pilchowice, Leśna, Złotniki, Raduszec Stary, oraz 

 przedstawiono aktualną ocenę stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

zlewni Bobru. 

Charakterystyka obszaru zlewni Bobru została opracowana przy wykorzystaniu 

dokumentów i opracowań planistycznych, pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych, 
wyniki monitoringu wód prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Środowiska, wykazy wód, materiały będące w posiadaniu Zamawiającego i materiały 
własne Wykonawcy. 

Wyniki prac zostały przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.  

 

Zadanie 4. Wykonanie bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych w 
zlewni Bobru 

Zadanie 4.1. Metodyka bilansu zasobów ilościowych 

Do obliczenia zasobów wód powierzchniowych zlewni rzeki Bóbr zastosowana została 
tzw. metodyka bilansów wodno gospodarczych, która uwzględniała wskazania 
metodyczne zawarte w opracowaniach: 

 „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego 

oraz warunków korzystania z wód zlewni” [Pracownia Gospodarki Wodnej 

„PRO-WODA”, Warszawa, 2008], 

 „Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych” [Hydroprojekt 

Warszawa, 1992]. 

Zakres opracowania obejmował zlewnię Bobru z następującymi kontrolowanymi 

rzekami (dane wodowskazowe aktualne i historyczne): rzeka Bóbr → Odra, rzeka 
Łomnica → Bóbr, rz. Jedlica → Łomnica → Bóbr, rzeka  Kamienica → Bóbr, rzeka 
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Szprotawa → Bóbr, rzeka Czerna Wielka → Bóbr, rzeka Czerna Mała → Czerna Wielka → 
Bóbr, rzeka Złotna → Bóbr, rzeka Świdnik → Bóbr, rzeka Zadrna → Bóbr, rzeka Lesk → 
Bóbr, rzeka Kamienna → Bóbr, rzeka Wrzosówka → Kamienna → Bóbr, rzeka Kwisa → 
Bóbr, rzeka. Czarny Potok → Kwisa → Bóbr. 

Ilościowy bilans wodnogospodarczy obejmuje ilościowy stan zasobów wód 
powierzchniowych z określeniem udziału w nich zasobów dyspozycyjnych, a jego celem 
było przygotowanie podstaw do określenia możliwości zaspokojenia potrzeb 
użytkowników wód powierzchniowych zlewni Bobru. Zastosowana metodyka 
umożliwia obliczenia dynamicznego bilansu ilościowego. 

Podstawowe założenia metodyczne: 

 podstawę hydrologiczną do obliczeń stanowiły obserwowane wartości 

przepływów średnich dekadowych, średnich miesięcznych i średnich rocznych 

w przekrojach wodowskazowych zlewni Bobru,  

 obliczenia wykonano na podstawie danych hydrologicznych z wielolecia 1971 – 

2010, najdłuższego możliwego do uzyskania ciągu danych historycznych, 

 dane hydrologiczne powinny spełniać warunek ciągłości (brak przerw w 

obserwacjach) i synchroniczności (taki sam krok czasowy i obserwacji dla 

wszystkich wodowskazów). Dostępny zasób danych wodowskazowych 

posiadał zróżnicowany zakres czasowy. W celu uzyskania jednorodności 

ciągów opracowane zostały krzywe regresji (związki wodowskazowe) między 

wybranymi przekrojami wodowskazowymi, 

 dane hydrologiczne przekazane przez zleceniodawcę uzupełnione zostały 

dodatkowo o dane będące w posiadaniu wykonawcy,  

 podstawę hydrograficzną do obliczeń (kilometraż, powierzchnie zlewni) 

stanowiła cyfrowa mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP 2010) , 

 obliczenia bilansowe przeprowadzono na wszystkich rzekach kontrolowanych, 

 dane o wielkościach poborów wody i zrzutów ścieków opracowano na 

podstawie bazy zleceniodawcy. Przygotowano bazy danych o użytkownikach 

wód dla dwóch wariantów użytkowania: (1) użytkowanie oparte na 

rzeczywistych poborach i zrzutach, (2) użytkowanie według pozwoleń wodno – 

prawnych,  

 obliczenia bilansowe przeprowadzono w wyznaczonych przekrojach 

bilansowych, obejmujących: węzły hydrometryczne (powyżej i poniżej 

wszystkich zlokalizowanych dopływów), punkty poboru wody (w tym powyżej 

i poniżej poboru), punkty zrzutu wody (w tym powyżej i poniżej zrzutu), 

przekroje wodowskazowe, punkty monitoringu jakości wód, obiekty 

hydrotechniczne, granice jednolitych i scalonych części wód, granice jednostek 

administracyjnych, koniec rzeki (ujście), 

 dla odwzorowania sezonowej zmienności użytkowania bilans obliczono dla 

każdej dekady na podstawie średnich dekadowych przepływów, 

 wprowadzono pojęcie tzw. przepływu naturalnego (oczyszczonego), a więc 

takiego teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki 
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wodnej na jego wielkość. W tym celu oczyszczono przepływy obserwowane w 

przekrojach wodowskazowych z oddziaływania użytkowników przez odjęcie 

wielkości zrzutów i dodanie wielkości poborów wody. Wielkości poborów 

wody i zrzutów ścieków określono na podstawie danych zleceniodawcy, a na 

ich bazie określono dekadowe wielkości poborów i zrzutów,  

 naturalizację ciągów średnich przepływów dekadowych w przekrojach 

wodowskazowych przeprowadzono dla wszystkich dekad analizowanego 

wielolecia, 

 wyznaczone średnie dekadowe wartości odpływu jednostkowego dla 

poszczególnych zlewni różnicowych wykorzystano do obliczania średnich 

dekadowych wartości przepływu naturalnego w kolejnych przekrojach 

bilansowych.  

 uzyskane dla każdego przekroju bilansowego ciągi wartości średnich 

dekadowych przepływów rzeczywistych dla analizowanego wielolecia 

stanowiły podstawę do obliczania wielkości gwarancji dekadowych. Obliczenia 

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

 za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód 

powierzchniowych, przyjęto przepływ nienaruszalny,  

 przepływ nienaruszalny wyznaczono trzema metodami: (1) w oparciu o 

kryterium hydrobiologiczne i obliczono metodą parametryczną (zgodnie z tzw. 

metodyką Kostrzewy), (2) w oparciu o kryterium rybacko – wędkarskie (3) 

metodą małopolską, 

 dla każdego przekroju bilansowego określono gwarantowane zasoby 

dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne (na poziomie gwarancji 50%, 70%, 90%, 

95%), 

 zasoby dyspozycyjne zwrotne obliczane zostały jako różnica przepływu 

rzeczywistego gwarantowanego oraz przepływu nienaruszalnego obliczonego 

wg przyjętej metody, 

 zasoby dyspozycyjne bezzwrotne pokazują, jaka ilość wody może zostać 

odprowadzona z danego przekroju rzeki przy zachowaniu przepływu 

nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w wodę 

pozostałych użytkowników systemu, 

 wyniki bilansowe określiły dla każdego przekroju bilansowego przepływy 

gwarantowane rzeczywiste i naturalne dla gwarancji 50%, 70%, 90%, 95% 

oraz gwarantowane zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne (na poziomie 

gwarancji 50%, 70%, 90%, 95%). 

 

Model matematyczny dla symulacji ilościowego rozdziału zasobów wodnych. 

Opracowano model matematycznym dedykowany dla zlewni Bobru. Umożliwia on 
użytkownikowi programu prowadzenie analiz wariantowych oraz uwzględnia 

obszarową strukturę systemu wodnogospodarczego (układ sieci rzecznej, lokalizację 
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punktów poboru wody i zrzutu ścieków, lokalizacja przekrojów do badania jakości 
wód). Analizy wykonywane są z założonym dekadowym krokiem czasowym. 

Program umożliwia dokonanie zmiany wielkości i struktury użytkowania zasobów wód 
powierzchniowych  przez dodawanie nowych użytkowników wód (nowe punkty poboru 
wody i zrzutu ścieków), modyfikację istniejących użytkowników wód (zmiana wielkości 
poboru wody i zrzutu ścieków), likwidację istniejących użytkowników wód. 
Każdorazowa zmiana warunków użytkowania wód skutkuje nową procedurą 
obliczeniową wszystkich parametrów w profilu podłużnym rzeki poniżej przekroju 
bilansowego, w którym dokonywana jest zmiana warunków użytkowania wód. 
Umożliwia to symulacyjne obliczenia bilansowe przy różnych założeniach 
początkowych: 

 wybór użytkowania (np. brak użytkowania, minimalne użytkowanie, 

maksymalne użytkowanie, stan użytkowania dopuszczalny pozwoleniami 

wodnoprawnymi, stan aktualny - rzeczywisty użytkowania, prognozowane 

użytkowanie). 

 wybór przepływu nienaruszalnego, 

 wybór gwarancji czasowej. 

 

Zadanie 4.2. Metodyka bilansu zasobów jakościowych 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych został wykonany zgodnie z założeniami dla 

jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej przedstawionymi w 
„Metodyce opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni” (Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, 2008). 

Statyczny bilans jakościowy wód powierzchniowych (rzek kontrolowanych pod kątem 
ilościowym i jakościowym) wykonano w zakresie wskaźników jakości wód i ścieków: 
BZT5, Nog, Pog dla wartości rzeczywistych tj. bilans rzeczywisty i podanych w 
pozwoleniach wodnoprawnych tj. bilans dla pozwoleń wodnoprawnych, (przyjęto, że 
dane otrzymane od zamawiającego są wiarygodne). W przypadku braku danych z 
pozwoleń wodnoprawnych założo przyjęcie wyżej wymienionych danych z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, 

poz.984 i Dz. U. z 2009 r., Nr 27, poz. 169). 

Wykorzystano model bilansujący ładunki analizowanych zanieczyszczeń wzdłuż biegu 
rzeki. Podstawę stanowiły: 

 przepływy o gwarancji występowania 90% uzyskane z modelu bilansu 

ilościowego zlewni, 

 stężenia miarodajne badanych w 2011 i 2012 roku wskaźników 

zanieczyszczenia (BZT5, Nog, Pog) w przekrojach monitoringowych o 

wartościach przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545),  

 użytkowanie wód tzn. wielkości rzeczywiste odprowadzanych ścieków (ilość i 

skład jakościowy, stan na 2009 r.), wielkości określone w pozwoleniach 

wodnoprawnych.  
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Na podstawie danych zbilansowano rzeczywiste ładunki zanieczyszczeń prowadzone z 
wodami rzeki w jej profilu podłużnym, ładunki dopuszczone warunkami pozwolenia 
wodnoprawnego w profilu podłużnym rzeki oraz ładunki graniczne w odniesieniu do 
stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne analizowanych stężeń BZT5, Nog, Pog 
zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). 

W bilansie opartym na wartościach zrzutów ścieków z pozwoleń wodnoprawnych, przy 
założeniu niezmiennych wartości ładunków ze źródeł obszarowych i rozproszonych, 
policzony został ładunek całkowity jaki prowadzony byłby z wodami cieków. Ponadto 
policzone zostały stężenia analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach 

monitoringowych jakie odpowiadałyby tym ładunkom (wartość średnioroczna). 

Bilans jakościowy przeprowadzony został w profilach podłużnych rzek z następującymi 
węzłowymi przekrojami bilansowymi: 

 źródła oraz ujście, 

 miejsca ujść dopływów, 

 miejsca poborów wód i zrzutu ścieków, 

 przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

 miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych (elektrownie wodne), 

 przekroje zamykające zlewnie Jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWP) 

zgodnie z kilometrażem MPHP 2010. 

Wyniki analiz bilansowych określąją dla każdego przekroju bilansowego analizowanego 
cieku wielkość ładunku całkowitego dopływającego do przekroju i odpływającego z 
przekroju, wielkość ładunku ze źródeł obszarowych i rozproszonych pochodzących ze 
zlewni różnicowej, oraz w przekrojach monitoringowych wielkości ładunków 
punktowych, ładunków obszarowych i rozproszonych, i ładunków całkowitych. 

Dla każdego przekroju bilansowego oszacowana została chłonność rzeki w odniesieniu 
do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 
1545). W przypadku gdy wielkość prowadzonego ładunku przekraczała wartość 

dopuszczalną dla stanu dobrego została obliczona wielkość ładunku, o którą należy 
zredukować ładunek wprowadzany w analizowanej zlewni aby zapewnić osiągnięcie 
stanu dobrego. 

Prezentacją graficzną dokonanych analiz są profile hydrochemiczne analizowanych 
wskaźników zanieczyszczenia wzdłuż biegu rzeki. 

 

Zadanie 4.3. Bilans zasobów wód podziemnych 

Bilans wód podziemnych zostanł wykonany zgodnie z metodyką przygotowaną przez 
zespół utworzony w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym Instytucie 

Badawczym w ramach działalności Państwowej Służby Geologicznej (Opracowanie 
metodyki bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych z uwzględnieniem 
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oddziaływań z wodami powierzchniowymi, PIG, 2008). Bilans wód podziemnych 
umożliwia ustalenie: 

 rezerw lub deficytów zasobów dostępnych do zagospodarowania dla poboru 

rzeczywistego oraz dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi 

 wpływu poboru i zagospodarowania wód podziemnych na zasoby wód 

powierzchniowych w układzie zlewniowym. 

Procedura wykonania bilansu wodnogospodarczego obejmuje następujące etapy: 
 identyfikacje czasu opóźnienia hydrodynamicznej reakcji bilansowego 

zlewniowego systemu wodonośnego na zmienne w wieloleciu cykliczne zmiany 

infiltracji efektywnej opadów atmosferycznych, kształtujących zasoby 

odnawialne wód podziemnych 

 ustalenie gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania  

 ustalenie aktualnego poboru wód podziemnych oraz stopnia zwrotu wód do 

systemu hydrograficznego po ich wykorzystaniu 

 dokonanie dynamicznej korekty zasobów wód powierzchniowych wyrażonych 

średnimi okresowymi wartościami przepływu rzecznego w przekroju 

bilansowym.  

Dane o poborach wód podziemnych odnoszą się do stanu aktualności na rok 2012. 

Dla obszarów z udokumentowanymi zasobami dyspozycyjnymi wód podziemnych do 

oceny zagospodarowania i określenia wpływu ich zagospodarowania na zmiany 
zasobów wód powierzchniowych wykorzystano dane z zasobowych dokumentacji 
hydrogeologicznych. Dla rejonów wodnogospodarczych o nieudokumentowanych 
zasobach zasoby wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania zostaną przyjęte 
na podstawie opracowania przygotowanego przez PIG-PSH w 2009 r. w ramach zadania 
pt. „Ustalenie możliwych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w 
przeprowadzenie bilansu wodno-gospodarczego z uwzględnieniem oddziaływań z 
wodami powierzchniowymi”.   

Obszar zlewni Bobru obejmuje 3 Jednolite Części Wód Podziemnych (według nowego 
podziału) leżące w całości na obszarze zlewni Bobru (nr 77, 93 oraz 107) oraz 6 rejonów 

wodno-gospodarczych W-VI A-Górny Bóbr, W-VI B Szprotawa, W-VI C Kwisa, W-VI D 
Czerna Wielka, W-VI E Bóbr Środkowy oraz W-VI F Bóbr Dolny. 

Dla każdego rejonu wodnogospodarczego zostały określone rezerwy bądź deficyty 
zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Ustalono także wpływ 
zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe dla zlewni Bobru.  

Dla jednostek administracyjnych oraz SCWP wyniki bilansu zostały obliczone poprzez 
przeliczenie dla każdego powiatu modułu jednostkowego zasobów wód podziemnych 
przez powierzchnię powiatu (proporcjonalnie do części powiatu jaka znajduje się w 
danym rejonie wodno gospodarczym), co stanowiło zasoby dyspozycyjne dla obszaru 
powiatu, natomiast zagospodarowanie wód zostało ustalone na podstawie poboru dla 
każdego powiatu (ale tylko tej jego części która znajduje się na obszarze zlewni Bobru). 

Dla SCWP został zastosowany ten sam schemat obliczeniowy.  
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Zadanie 4.4. Bilans wodnogospodarczy – Zarys funkcjonalny aplikacji 

Dokument zdefiniujował wstępną koncepcję systemu Bilans Wodnogospodarczy wód 
powierzchniowych oraz podziemnych dla zlewni Bobru.  

Przedstawiono szczegółowe informacje dot. architektury logicznej, sprzętowej i 
wymagania funkcjonalne. 

Zastosowany system umożliwia: 

- przeprowadzanie symulacji bilansu jakościowego (dla trzech wskaźników: BZT5, N, P), 

ilościowego wód powierzchniowych (dla: dekady, miesiąca, gwarancji (50%, 70%, 90%, 

95%) i przepływu nienaruszalnego oraz wód podziemnych 

- dodawanie/edycję/usuwanie użytkowników wód podziemnych oraz powierzchniowych 

- edytowanie punktów monitoringu 

- wyświetlanie  wszystkich komunikatów, podpowiedzi i innych informacji w języku 

polskim 

- zmianę paramentów dla generowanych zestawień: 

- wyszukiwanie obiektu na mapie przez zaznaczenie elementu w tabeli ( i odwrotnie) 

- symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy i 

jakościowy wód powierzchniowych zlewni, 

- symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów na stan rezerw lub deficyt zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych, 

- hierarchizowanie jednostek bilansowych modelu (SCWP) pod kątem oceny ilości 
zasobów wód powierzchniowych, ilości zasobów wód podziemnych oraz jakości 
wód powierzchniowych poprzez wykonywanie co najmniej takich operacji: 
 dodawanie i usuwanie profili bilansowych oraz użytkowników wód zlewni, 
  zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników wód zlewni, 
 zmianę stężeń BZT5, N, P i innych modelowanych charakterystycznych 

zanieczyszczeń 
 w przekrojach bilansowych zlewni będących punktami monitoringu jakości 

wód powierzchniowych, 
 modyfikacje wartości przepływów wodowskazowych. 
 

Ocena i sformułowanie wniosków z obliczeń bilansowych zostały przedstawione w 

formie tekstowej wraz z załącznikami tabelarycznymi oraz graficznymi. 

 

Zadanie 5 Określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w 
korzystaniu z wód zlewni Bobru oraz uzasadnienie dla ich wprowadzenia i 
wskazanie obszarów, na których mają obowiązywać 

Na podstawie identyfikacji presji i oddziaływań oraz informacji zawartych w 
analizowanych dokumentach planistycznych oraz dokumentacjach hydrogeologicznych 
zostaną określone, założenia do warunków korzystania z wód regionu wodnego 

wymagane Prawem wodnym (art. 115 ust. 1) w części dotyczącej obszaru zlewni Bobru: 
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 szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych; 

 priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, 

 ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Bobru lub częściach tych 

zlewni albo dla wskazanych jednolitych/scalonych części wód, niezbędnych dla 

osiągnięcia tych celów, w szczególności w zakresie: 

- poboru wód powierzchniowych i podziemnych, 
- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 
- wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, 
- wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

Konieczność wprowadzenia zaproponowanych szczegółowych wymagań, priorytetów i 
ograniczeń została uzasadniona. Zostały wyznaczone obszary, na których mają one 
obowiązywać. Wyznaczone obszary zostały przedstawione graficznie, a dla każdego 
typu ograniczenia lub wymogu zostały określony zasięgi jego obowiązania. 

Określenia szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń zostały wykonane dla 

jednostek bilansowych SCWP z uwzględnieniem JCWP, JCWPd, rejonów i podrejonów 
wodnogospodarcze oraz dla jednostek administracyjnych (powiaty oraz miasta na 
prawach powiatu). 

Wskazane wymagania, priorytety i ograniczenia zostały przeanalizowane w zakresie 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i prawnie dopuszczalnym 
wprowadzeniem ich. Sformułowane wnioski zostaną przedstawione w formie tekstowej, 
tabelarycznej i graficznej oraz numerycznej.  

Zadanie 6 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru w formie 
projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie warunków korzystania z wód 
zlewni Bobru, wraz z załącznikami i uzasadnieniem 

Na podstawie wykonanych w ramach niniejszej pracy zadań (szczególnie 
charakterystyki zlewni Bobru i określenia szczegółowych wymagań, priorytetów i 
ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Bobru oraz uzasadnienie dla ich wprowadzenia i 
wskazanie obszarów, na których mają obowiązywać) oraz uwag i wniosków 

zgłoszonych przez społeczeństwo i zebranych przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu po 
podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania 
warunków korzystania z wód zlewni Bobru, zostały opracowane warunki korzystania z 
wód tej zlewni w formie aktu prawa miejscowego, tj. w formie projektu rozporządzenia 
Dyrektora RZGW w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Bobru wraz z 
załącznikami i uzasadnieniem. 

W ramach tego zadania zestawione zostaną uwagi i wnioski z I etapu konsultacji 
społecznych, którym podlegać będą zaakceptowane przez Zamawiającego 
charakterystyki zlewni Bobru i określenia szczegółowych wymagań, priorytetów i 
ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Bobru oraz uzasadnienie dla ich wprowadzenia i 

wskazanie obszarów, na których mają obowiązywać.  
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Zestawione uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności ich uwzględnienia w 
projekcie rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni. Zostanie 
przedstawiony sposób i zakres ewentualnego uwzględnienia uwag, a w odniesieniu do 
uwag i wniosków nieuwzględnionych lub częściowo uwzględnionych zostanie 
przedstawione uzasadnienie ich odrzucenia.  

Rozpatrzenie uwag konsultacji społecznych zostanie przedstawione do akceptacji 
Zamawiającego. Uwagi i wnioski z I etapu konsultacji społecznych zostaną przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego po zakończeniu terminu składania ich przez 
społeczeństwo. 

Sposób formułowania zapisów warunków korzystania z wód zlewni Bobru uwzględni 

zalecenia zawarte w „Metodyce opracowywania warunków korzystania z wód regionu 
wodnego i zlewni”, natomiast projekt rozporządzenia będzie zgodny z wytycznymi, 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w 
sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Przygotowany projekt 
rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Bobru zostanie 
przedstawiony do akceptacji przez Zamawiającego. Przyjęty przez Zamawiającego 

dokument poddany zostanie przez niego procedurze strategicznej  oceny oddziaływania 
na środowisko. 
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II. ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANISTYCZNYCH ORAZ 

OPRACOWAN MERYTORYCZNYCH Z ZAKRESU PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI WODNEJ 

Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz planów i programów  
z zakresu gospodarki wodnej posłużyła do identyfikacji istniejących i planowanych 
aktywności oddziaływujących na wody powierzchniowe i podziemne poprzez 
użytkowanie i zagospodarowanie dostępnych zasobów wodnych. Z kolei analiza 
opracowań merytorycznych posłużyła do wskazania uwarunkowań wynikających z 

niniejszych dokumentów mających wpływ na formułowanie wymagań i ograniczeń w 
zakresie korzystania z wód zlewni rzeki Bóbr.  

W zakresie opracowań merytorycznych, w zależności od charakteru dokumentu 
zestawiono: 

 uwarunkowania środowiskowe dla spełnienia założonych celów Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, 

 planowane działania poprawiające lub utrzymujące stan/potencjał ekologiczny, 

 charakterystyki komponentów środowiska stanowiące powód ograniczeń 

narzuconych przez parametry środowiskowe dla założonych celów 

 sprzeczne założenia/konflikty w odniesieniu do działań zidentyfikowanych w 

dokumentach planistycznych 

 

II.2. Identyfikacja istniejących i planowanych działań oraz uwarunkowań mających 
wpływ na stan zasobów wodnych  w zlewni Bobru 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez wydzielenie i omówienie trzech zakresów 
tematycznych:  

I. Istniejące aktywności – stan aktualny, tj. przedstawienie istniejących 

oddziaływań na zasoby wodne wraz ze wskazaniem uwarunkowań wynikających 

z dokumentów planistycznych; 

II. Planowane działania – stan perspektywiczny, tj. przedstawienie działań 

planowanych w dokumentach planistycznych, których pojawienie się będzie 

generować nowe lub zmieniać istniejące oddziaływania; 

III. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Bobru wynikające z 

opracowań merytorycznych. 

Wyniki zadania przedstawiono w tabelach. 
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III. OPRACOWANIE CHARAKTERYSTYKI ZLEWNI BOBRU 

Charakterystyka zlewni Bobru, stanowiąca zadanie 3 w opracowaniu warunków 
korzystania z wód zlewni Bobru i została sporządzona zgodnie z zakresem wskazanym 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opracowaniem metodycznym 
(Tyszewski i in. 2008). 

III.1. Ogólna charakterystyka geograficzna i przyrodnicza  

Charakterystyka ta obejmuje: charakterystykę geograficzną , uzytkowanie terenu, 
charakterystykę klimatyczną i przyrodniczą 

 

III. 2. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

Charakterystyka ta obejmuje: budowę geologiczn, charakterystykę pięter wodonośnych 
oraz jednolite części wód podziemnych, charakterystykę GZWP. 

 

III.3. Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna 

III.3.1. Charakterystyka hydrograficzna 

Hydrografię zlewni Bobru opracowano, zgodnie z warunkami zamówienia, na podstawie 
Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) w wersji z września 2010 roku. 
Mapę obszaru bilansowego przedstawiono na rys. III.3.1.  

Rzeka Bóbr jest najdłuższym, lewostronnym dopływem Odry, do której uchodzi w km 
248,13. Jej długość wynosi niespełna 280 km. Średni wyrównany spadek podłużny cieku 
wynosi 0,3%.  

Powierzchnia zlewni rzeki Bóbr sięga niemal 5900 km2. Układ sieci rzecznej jest 
dendryczny i nieznacznie asymetryczny. Zlewnia prawostronna stanowi około 40% 
całkowitej powierzchni zlewni Bobru. Łączna długość tzw. cieków oznaczonych sięga 
niemal 3400 km, co oznacza średnią gęstość cieków około 0,6 km na 1 km2. 

W zlewni rzeki Bóbr wyznaczono 23 zlewnie cząstkowe, bilansowe, w tym 14 zlewni 
cieków kontrolowanych (Złotna, Świdnik, Zadrna, Lesk, Łomnica, Jedlica, Kamienna, 
Wrzosówka, Kamienica, Szprotawa, Kwisa, Czarny Potok, Czerna Wielka i Czerna Mała) i 
9 zlewni cieków niekontrolowanych (Słotwina, Iławka, Szprotawica, Bobrzyca, 
Radomierka, Karpnicki Potok, Olszówka, Iwnica, Siekierka).  

Średnie nachylenie zlewni bilansowych nieznacznie przekracza 5%. Największe cechuje 
zlewnie: Złotnej, Jedlicy, Wrzosówki i Łomnicy (ponad 10%), a najmniejsze zlewnie 
środkowego Bobru (Szprotawa, Iławka, Czerna Wielka, Szprotawica, Czerna Mała – 
mniej niż 1%). 
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Szczegółowe informacje na temat charakterystyki fizycznogeograficznej zlewni 
bilansowych w zlewni Bobru przedstawiono w postaci wybranych parametrów i 
zamieszczono w tabeli III.3.1. 

W Raporcie przedstawiono szczegółowy podział hydrograficzny zlewni bilansowych. Dla 
każdego bilansowanego cieku opracowano tabelaryczny podział hydrograficzny, 
obejmujący: nazwę profilu (początek cieku, powyżej dopływu, dopływ, poniżej dopływu, 
ujście cieku), km biegu i powierzchnię zlewni w km2. Pogrubioną czcionką wyróżniono 
te dopływy, dla których opracowane zostaną szczegółowe obliczenia bilansowe. 
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Rys. III.3.1. Wybrane elementy i obiekty hydrograficzne zlewni rzeki Bóbr. 
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Tabela III.3.1. Wybrane parametry fizycznogeograficzne zlewni bilansowych w zlewni Bobru. Oznaczenia: A – 
powierzchnia [km

2
], P – obwód [km], Lmax – długość maksymalna zlewni [km], Bśr – szerokość średnia 

zlewni [km], Cw – wskaźnik wydłużenia zlewni [-], Ck – wskaźnik kolistości zlewni [-], Hmax – wysokość 
maksymalna zlewni n. Kr. [m], Hmin – wysokość minimalna zlewni n. Kr. [m], Hwz – maksymalna 
wysokość względna w zlewni [m], S – średnie nachylenie zlewni [%], L – wskaźnik lesistości zlewni [%]. 

Zlewnia 
Charakterystyka 

A P Lmax Bśr Cw Ck Hmax Hmin Hwz S L 

Bóbr 5874,4 688,7 279,0 21,0 0,3 0,2 1602 40 1562 2,0 42,8 

Złotna 24,2 24,0 9,2 2,6 0,6 0,5 1189 530 659 13,4 65,9 

Świdnik 37,7 27,0 12,9 2,9 0,5 0,7 925 460 465 7,6 43,0 

Zadrna 102,5 57,1 20,0 5,1 0,6 0,4 780 440 340 3,4 34,7 

Lesk 119,9 64,1 23,8 5,0 0,5 0,4 860 425 435 4,0 33,7 

Karpnicki Potok 37,6 28,4 12,6 3,0 0,5 0,6 944 351 593 9,7 52,0 

Łomnica 116,6 58,7 20,9 5,6 0,6 0,4 1602 354 1248 11,6 43,3 

Jedlica 56,2 38,8 16,8 3,3 0,5 0,5 1266 353 913 12,2 46,9 

Radomierka 43,0 31,7 11,4 3,8 0,7 0,5 720 340 380 5,8 23,5 

Kamienna 273,1 81,5 35,6 7,7 0,5 0,5 1510 320 1190 7,2 45,6 

Wrzosówka 96,2 42,2 14,4 6,7 0,8 0,7 1489 336 1153 11,8 51,3 

Kamienica 112,7 47,7 21,8 5,2 0,6 0,6 973 271 702 6,6 23,8 

Slotwina 36,1 33,0 15,0 2,4 0,5 0,4 475 205 270 4,5 41,9 

Bobrzyca 170,7 71,6 28,4 6,0 0,5 0,4 335 160 175 1,3 25,2 

Szprotawa 871,3 186,7 59,8 14,6 0,6 0,3 230 124 106 0,4 38,4 

Szprotawica 169,6 73,1 23,2 7,3 0,6 0,4 226 126 100 0,8 20,0 

Iławka 96,4 55,5 19,6 4,9 0,6 0,4 170 110 60 0,6 21,0 

Kwisa 1027,8 257,8 130,6 7,9 0,3 0,2 1125 105 1020 3,2 33,9 

Czarny Potok 56,4 34,6 15,3 3,7 0,6 0,6 1125 330 795 10,6 23,2 

Olszówka 67,6 39,8 15,0 4,5 0,6 0,5 436 215 221 2,7 23,2 

Siekierka 56,2 36,6 15,5 3,6 0,5 0,5 378 210 168 2,2 22,7 

Iwnica 82,0 43,9 20,5 4,0 0,5 0,5 410 190 220 2,4 26,2 

Czerna Wielka 947,2 184,1 78,4 12,1 0,4 0,4 317 93 224 0,7 68,2 

Czerna Mała 364,0 131,8 44,0 8,3 0,5 0,3 317 120 197 1,0 73,2 

 

III.3.2. Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wodne  

Zlewnia Bobru jest kontrolowana pod względem hydrologicznym przez aktualnie 
działających 25 stacji wodowskazowych sieci IMGW-PIB. Pomiary hydrometryczne 
wykonywane są na Bobrze (główna rzeka bilansowa), na jego bezpośrednich dopływach 
i ciekach niższego rzędu. Wykaz wszystkich wodowskazów uwzględnionych w 
obliczeniach bilansowych zestawiono w tabeli III.3.2. 
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Tabela III.3.2. Wykaz i wybrane charakterystyki posterunków wodowskazowych w zlewni rzeki Bóbr. 

Lp. Nazwa rzeki 
Posterunek 
wodowskazowy 

Kilometraż 
[km] 

Powierzchnia 
A [km2] 

Typ 

1 Bóbr Bukówka 269,38 57,76 czynny 

2 Bóbr Błażkowa 261,32 103,56 czynny 

3 Bóbr Kamienna Góra 253,28 190,28 czynny 

4 Bóbr Wojanów 222,07 535,15 czynny 

5 Bóbr Jelenia Góra 209,52 1047,25 czynny 

6 Bóbr Pilchowice 195,80 1207,07 czynny 

7 Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 136,09 1712,77 czynny 

8 Bóbr Szprotawa 99,27 2878,96 czynny 

9 Bóbr Żagań 75,88 4255,04 czynny 

10 Bóbr Dobroszów Wielki 52,92 5364,52 czynny 

11 Złotna Miszkowice 0,53 23,99 historyczny 

12 Świdnik Błażkowa 0,05 37,65 historyczny 

13 Zadrna Krzeszów 7,57 73,30 historyczny 

14 Lesk Jaczków 4,14 109,57 historyczny 

15 Łomnica Łomnica 0,44 116,64 czynny 

16 Jedlica Kowary 9,93 18,37 czynny 

17 Kamienna Jakuszyce Dolne 31,00 5,80 czynny 

18 Kamienna Piechowice 14,75 98,57 czynny 

19 Kamienna Jelenia Góra 1,73 255,69 czynny 

20 Wrzosówka Cieplice 0,41 96,09 historyczny 

21 Kamienica Barcinek 4,15 95,63 czynny 

22 Szprotawa Szprotawa 2,43 865,48 czynny 

23 Kwisa Mirsk 108,52 185,30 czynny 

24 Kwisa Leśna 88,47 303,77 czynny 

25 Kwisa Nowogrodziec 58,27 734,06 czynny 

26 Kwisa Łozy 12,90 899,83 czynny 

27 Czarny Potok Mirsk 0,23 56,37 czynny 

28 Czerna Wielka Kowalice 25,80 294,57 czynny 

29 Czerna Wielka Żagań 3,47 894,76 czynny 

30 Czerna Mała Iłowa 2,96 171,40 czynny 

 

W oparciu o dostarczone ciągi danych wodowskazowych (ciągi rzeczywiste) oraz 
wydłużone za pomocą przygotowanych krzywych regresji, obliczono wybrane 
charakterystyki hydrologiczne natężenia przepływu. Wyniki podano w tabeli III.3.3. 
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Tabela III.3.3. Przepływy charakterystyczne główne II stopnia dla wybranych posterunków wodowskazowych 

zlewni rzeki Bóbr w latach 1971-2010. 

Nazwa rzeki 
Posterunek 
wodowskazowy 

SNQ [m3/s] SSQ [m3/s] SWQ [m3/s] 

Bóbr Bukówka 0,19 0,91 6,77 

Bóbr Błażkowa 0,46 1,33 7,52 

Bóbr Kamienna Góra 0,46 2,64 29,9 

Bóbr Wojanów 1,07 5,90 65,9 

Bóbr Jelenia Góra 3,26 14,6 119 

Bóbr Pilchowice 2,57 15,6 107 

Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 5,82 20,0 120 

Bóbr Szprotawa 8,22 25,7 139 

Bóbr Żagań 12,9 37,7 209 

Bóbr Dobroszów Wielki 16,6 41,6 189 

Złotna Miszkowice 0,14 0,56 14,4 

Świdnik Błażkowa 0,10 0,63 9,64 

Zadrna Krzeszów 0,16 0,57 6,61 

Lesk Jaczków 0,12 1,10 24,4 

Łomnica Łomnica 0,55 2,18 19,4 

Jedlica Kowary 0,12 0,35 3,85 

Kamienna Jakuszyce Dolne 0,07 0,27 3,54 

Kamienna Piechowice 0,59 3,16 29,6 

Kamienna Jelenia Góra 1,05 5,07 58,1 

Wrzosówka Cieplice Śląskie 0,39 1,90 23,5 

Kamienica Barcinek 0,19 1,31 17,0 

Szprotawa Szprotawa 0,37 3,02 15,9 

Kwisa Mirsk 0,53 3,35 55,5 

Kwisa Leśna 0,47 4,60 47,3 

Kwisa Nowogrodziec 2,15 7,26 74,9 

Kwisa Łozy 3,60 10,4 79,3 

Czarny Potok Mirsk 0,15 0,88 12,8 

Czerna Wielka Kowalice 0,40 1,69 13,5 

Czerna Wielka Żagań 1,24 4,02 20,3 

Czerna Mała Iłowa 0,27 1,13 7,59 

Zgodnie z klasyfikacją Pardego, cieki zlewni Bobru charakteryzują się typem ustroju 
rzecznego określanym jako złożony śnieżno-deszczowy (górna część dorzecza Bobru) 
oraz śnieżny przejściowy (dolna część dorzecza Bobru). Głównym źródłem zasilania 
cieków jest woda roztopowa, chociaż maksima wezbrań roztopowych rzadko 

przewyższają maksima wezbrań opadowych. Odpływ w miesiącu wiosennym (marzec 
lub kwiecień) mieści się na ogół w przedziale od 130 do 180% SSQ, natomiast odpływ w 
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miesiącu letnim (przeważnie lipiec, sierpień) sięga od około 50% w zlewniach nizinnych 
(Szprotawa, Czerna Wielka, Czerna Mała) do około 150% w zlewniach cieków górskich 
(Złotna, Świdnik, Lesk). W zlewniach nizinnych obserwuje się przesunięcie okresu 
występowania większych opadów efektywnych z miesięcy letnich na jesienne. Wówczas 
następuje stopniowy wzrost wielkości przepływów (odbudowa zasobów wodnych w 
zlewni) zakończony zimowo-wiosennym maksimum. Różnica w tym zakresie między 
zlewniami górskimi i nizinnymi wynika z większego natężenia opadów deszczu i 
większej stoczystości stoków w górach oraz dużego parowania terenowego, mniejszego 
nachylenia terenu oraz większej przepuszczalności gruntów na obszarach nizinnych.  

 

Rys. III.3.1. Średni, znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego)  dla rzeki Bóbr. 

Według Dynowskiej (1971), na przeważającym obszarze zlewni bilansowej rzeki Bóbr 
zachodzi równowaga w udziale zasilania powierzchniowego i podziemnego. Niewielka 
przewaga spływu powierzchniowego jako składowej odpływu całkowitego (55-65%) 
uwidacznia się w górnej części zlewni Bobru i Kwisy, natomiast w zlewniach dopływów 
odwadniających Karkonosze zaznacza się znaczna przewaga zasilania 

powierzchniowego (ponad 65%) nad podziemnym.  

 

III.3.3. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych  

W zlewni Bobru wydzielono 111 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
rzecznych, pogrupowanych do 18 scalonych części wód (SCWP). Jednolite części wód 
zakwalifikowano do 10 typów (tab. III.3.30, Rys. III.3.7), reprezentowanych przez 10 
typów wód i typ nieokreślony:  

 0 – typ nieokreślony (zbiorniki zaporowe na Bobrze – Bukówka i Pilchowice; na 
Kwisie – Złotniki i Leśna, Czerwonka ze zbiornikiem Sosnówka oraz Kanał 
Dychowski); 

 3 – potok sudecki; 
 4 – potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni; 
 5 – potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym – zachodni; 
 6 – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym; 
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 7 – potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym 
 8 – mała rzeka wyżynna krzemianowa – zachodnia; 
 17 – potok nizinny piaszczysty; 
 18 – potok nizinny żwirowy; 
 19 – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta; 
 20 – rzeka nizinna żwirowa. 

Ponad połowa JCWP jest reprezentowana przez rzeki górskie (5 JCWP) i wyżynne (53 
JCWP i 5 JCWP o typie nieokreślonym), pozostałe to rzeki nizinne (47 JCWP i 1 JCWP o 
typie nieokreślonym. 

6 5
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Rys. III.3.7. Liczba JCWP poszczególnych typów wód w zlewni Bobru. 

 

Zgodnie z oceną zawartą Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(PGWO 2011) w zlewni Bobru 49 JCWP jest w złym stanie, natomiast 62 są w dobrym 
stanie. 

III.4. Obszary chronione 

Najważniejsze formy ochrony przyrody, występujące w zlewni Bobru to: Karkonoski 
Park Narodowy, trzydzieści osiem obszarów Natura 2000 (6 obszarów specjalnej 
ochrony ptaków – OSO i 32 specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO; trzynaście 

rezerwatów przyrody; cztery parki krajobrazowe oraz dziewięć obszarów chronionego 
krajobrazu.  

Zajmują one łącznie około 35% powierzchni zlewni. Są one położone głównie w 
górskich obszarach zlewni, wzdłuż doliny górnego i środkowego Bobru, w zlewni 
Szprotawy oraz w środkowej części obszaru zlewni Bobru, w pasie Borów 
Dolnośląskich. Rozmieszczenie rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz 
obszarów chronionego krajobrazu przedstawia rys. III.4.1, natomiast obszarów Natura 
2000 rys. III.4.2. 
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Rys. III.4.1. Obszary chronione w zlewni Bobru. 
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Rys. III.4.2. Obszary Natura 2000 w zlewni Bobru. 
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III.5. Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Pod względem administracyjnym zlewnia Bobru zlokalizowana jest na obszarze dwóch 
województw – dolnośląskiego i lubuskiego. W województwie lubuskim Zlewnia Bobru 
leży na obszarze 5 powiatów położonych, natomiast w województwie dolnośląskim na 
obszarze 14 powiatów (rys. III.5.1)  

Zlewnia Bobru stanowi 1,87% powierzchni kraju i zamieszkuje ją około 589,6 tys. 
mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 97 osób/km2 i jest mniejsza od 
średniej gęstości zaludnienia na obszarze Polski (122 osób/km2). 

Największa gęstość zaludnienia jest w miejskich gminach położonych w całości lub 

blisko w całości w obrębie zlewni Bobru: Bolesławiec (1691 os./km2), Lubań (1371), 
Żary (1166), Szprotawa (1137), Kamienna Góra (1128), Gryfów Śląski (1054), 
Przemków (1053), Chocianów (919) i Jelenia Góra (759 os./km2).  

Najmniejsza gęstość zaludnienia jest w gminach wiejskich: Osiecznica i Bobrowice (17 
os./km2), Przewóz (18), Gromadka (21), Jasień (23), Żagań (25 os./km2) oraz w 

obszarach gmin miejsko-wiejskich: Węgliniec (17 os./km2), Nowogród Bobrzański (18), 
Iłowa (21), Małomice, Przemków, Chocianów (23) oraz Mirsk (28 os./km2). 

Największe miasta zlewni Bobru to:  

 Jelenia Góra – około 84 tys. mieszkańców; 

 Bolesławiec – około 40 tys. mieszkańców; 

 Żary – około 39 tys. mieszkańców; 

 Żagań około 27 tys. mieszkańców; 

 Polkowice – około 22 tys. mieszkańców; 

 Lubań – około 22 tys. mieszkańców; 

 Kamienna Góra – około 20 tys. mieszkańców. 
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Rys. III.5.1. Podział administracyjny w zlewni Bobru. 
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W zlewni Bobru są obszary charakteryzujące się znacznym stopniem uprzemysłowienia. 
Do tych terenów należy Legnicko – Głogowski Okręg Miedziowy, w którym wykorzystuje 
się zasoby rud miedzi i innych metali. W omawianej zlewni rozwinięty jest przemysł 
metalowy, chemiczny, tworzyw sztucznych, maszynowy i spożywczy. W zlewni działają  
również zakłady związane z przemysłem drzewnym i meblarskim. Kolejnym znaczący 
udział mają liczne zakłady produkujące energię wód płynących, są to m. in.: Elektrownia 
Wodna Bobrowice, Pilchowice, Leśna czy Kliczków. 

POWIAT LUBIŃSKI 

Sektor budowlany reprezentowany jest przez znaczna ilość lokalnych firm budowlano-
montażowych. Ponadto istnieje rozwinięty przemysł metalowy i spożywczy. Do 

najsilniej rozwijającego się sektora gospodarki lokalnej należą usługi. Sektor usług 
stanowi zdecydowaną większość spośród ponad 6000 przedsiębiorstw funkcjonujących 
w Lubinie. Największe zakłady przemysłowe powiatu to: 

 KGHM Polska Miedź S.A; 

 Zakłady Odzieżowe Lubinex S.A.; 

 Zakłady Górnicze Lubin; 

 Huta Miedzi Cedynia w Orsku. 

POWIAT ŻARSKI 

Powiat żarski jest najbardziej uprzemysłowionym powiatem ziemskim w województwie 
lubuskim. Zasoby naturalne, takie jak złoża piasków, żwirów i iłów służą do produkcji 
szkła, z kolei wysoki stopień zalesienia wpłynął na rozwój przetwórstwa drewna, 
produkcji mebli i innych wyrobów. W powiecie licznie występują firmy przemysłu 
szklarskiego (m.in.: szkło hartowane) i ceramicznego oraz produkcji materiałów 
budowlanych. Powstają tam wyroby z tworzyw sztucznych, z metali (konstrukcje 
stalowe i systemy kominowe), tekstylia oraz systemy dachowe do pojazdów, meble 

tapicerowane, maszyny i urządzenia, ponadto odzież oraz produkty spożywcze. 
Największe zakłady przemysłowe powiatu to: 

 Kronopol sp. z o.o. w Żarach – produkty drewnopochodne; 

 Hart SM – producent szkła hartowanego; 

 SEKURIT SAINT-GOBAIN HanGlas Sp. z o.o.- producent szyb samochodowych; 

 PROBET-DASAG Sp. z o.o. - wyroby terazzo i z kamienia naturalnego; 

 MK Systemy Kominowe Sp. z o.o. - kominy z blachy kwasoodpornej; 

 SPOMASZ S.A. - konstrukcje stalowe - maszyny rolnicze; 

 MAGNAPLAST Sp. z o.o. - rury plastikowe; 

 „Magnaplast” sp. z o.o. w Sieniawie Żarskiej - przetwórstwo tworzyw sztucznych, 
produkcja systemów kanalizacyjnych; 

 P. W. „Apexim” w Mirostowicach Dolnych – baza paliwowa. 

POWIAT POLKOWICKI 
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Dominującym przemysłem w powiecie jest przemysł miedziowy. Złoże rud miedzi 
wydobywane jest w 3 kopalniach wchodzących w skład przedsiębiorstwa KGHM Polska 
Miedź S.A.: 

  O/ZG „Rudna” – (kopalnia Rudna); 

  O/ZG „Lubin” – (kopalnia Lubin ); 

  O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. 

Przedmiotem działalności KGHM Polska Miedź S.A. jest: kopalnictwo rud metali, 
produkcja miedzi, metali szlachetnych, pozostałych metali nieżelaznych oraz soli, 
odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych, a także zagospodarowanie metalowych 

odpadów i złomu oraz odpadów przemysłowych. Ponadto działalność geologiczno-
poszukiwawcza, usługi inżynieryjne i techniczne dla przemysłu, górnictwa, transportu, 
ochrony środowiska oraz wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, pary wodnej i 
gorącej wody, wytwarzanie gazu, dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą. 

Inne istotne zakłady przemysłowe powiatu to: 

 Zakłady Metalurgiczne w Przemkowie; 

 Fabryka Urządzeń Mechanicznych "CHOFUM"w Chocianowie. 

POWIAT ZGORZELECKI 

Na obszarze znajdują się cenne złoża surowców naturalnych eksploatowanych: 

surowiec ilasty ceramiki budowlanej, kwarcoplast, kruszywa, żwir, kaolin. Złoża do 
eksploatacji: węgiel brunatny z dużą zawartością substancji bitumicznych i 
aromatycznych oraz piaski szklarskie i formierskie. 

POWIAT LUBAŃSKI 

 Do znaczących zakładów na terenie powiatu  należą: 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.; 

 Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; 

 Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.; 

 Agromet ZEHS Lubań Sp. z o.o.; 

 Łużycka Kopalnia Bazaltu „Księginki” S.A.; 

 Olszyńskie Fabryki Mebli Sp. z o.o.; 

 Fabryka Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali „Baworowo” S.A.; 

 „Dolwis” S.A. Leśna; 

 Fabryka Tektury „Jałowiec” Sp. z o.o. w Jałowcu; 

 Łużycka Kopalnia Bazaltu „Księginki” S.A. 
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POWIAT LWÓWECKI 

Rozmieszczenie zakładów produkcyjnych jest nierównomierne, większość 
skoncentrowana jest w Gryfowie i Lwówku. Powiat Lwówecki posiada pokaźne zasoby 
złóż geologicznych. Przeważają surowce skalne (gips i anhydryt, bazalty i piaskowce, 
kruszywa naturalne – piaski i żwiry, łupki łyszczykowe (serycytowe) i gliny. Zasoby te, 
ze względu na ich ilość i jakość, mogą stanowić podstawę działalności zmierzającej do 
rozwinięcia na większą skalę przemysłu materiałów budowlanych. Ponadto występują 
tu: stanowiące lokalną atrakcję, w śladowych ilościach – złoto oraz kamienie 
półszlachetne. Przemysł wydobywczy odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju 
gospodarczym. Do najważniejszych zakładów powiatu należą: 

 Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w Niwnicach Sp. z o.o. , 59-600 Lwówek 
Śląski; 

 Zakład Prefabrykacji Betonów „Rakowice” Rakowic Małe; 

 SKANSKA S.A.– Oddział Produkcji Mieszanek Drogowych, Wytwórnia Mas 
Bitumicznych w Gryfowie Śląskim; 

 Przedsiębiorstwo „ART PŁAKOWICE” Sp. z o.o. we Lwówku Śląskim (produkcja 
elementów elektronicznych i elektrotechnicznych); 

 Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Skarbków" w Mirsku; 

 Spółdzielnia Mleczarska w Mirsku; 

 Zakład Przemiału Łupka w Orłowicach; 

 Browar w Lwówku Śląskim; 

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Proszówka" w gm. Gryfów Śl.; 

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Szynal (gm. Wleń). 

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI 

Do wiodących przedsiębiorstw na terenie powiatu kamiennogórskiego należy zaliczyć: 

 Gambit Lubawka (producent uszczelnień i termoizolacji); 

 Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Dofama” S.A. (producent maszyn 

włókienniczych); 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Kamos”; 

 Zakład Przetwórstwa Rybnego Kari; 

 Kopalnia Piasku Kwarcytowego „Krzeszówek S.A.” w Krzeszówku (eksploatacja 
piasków formierskich); 

 P.W. Kopalnia „Ogorzelec” w Ogorzelcu (eksploatacja amfibolitów); 

 Zakład Wydobycia i Przemiału Dolomitów w Pisarzowicach; 

 PPHU Sybaud w Sędzisławiu (eksploatacja żwirów); 
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POWIAT ŻAGAŃSKI 

Większość potencjału gospodarczego skupia się w dwóch miastach: w Żaganiu oraz w 
Szprotawie. Dominującą rolę odgrywa przemysł i usługi. Do najważniejszych zakładów 
powiatu należą: 

 Firma Produkcyjna Bartex ZPCH (produkcja zabawek, odzieży i tekstyliów);  

 Poltops sp. z o.o. (produkcja włókiennicza);  

 P.H.U. Adam sp. z o.o. (sprzedaż mięsa); 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jersak” Zofia Jersak (handel paliwami); 

 Zakład Wielobranżowy Galwanizeria (produkcja);  

 VP Polska sp. z o.o. (produkcja opakowań z papieru); 

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego TAKO (przetwórstwo mięsa);  

 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. 
(gospodarowanie odpadami);  

 Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. Kopalnia Miodnica 68-111; 

 Lafarge Kruszywa Żwirownia Żagań – Miodnica Gryżyce 10, 68-100 Żagań; 

 Vitocilicon S.A. ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa - wyroby ze szkła, produkty 
chemiczne – krzemiany;  

 Intra S.A. ul. Konopnickiej 5, 68-120 Iłowa – przewozy materiałów sypkich, 
kompleksowe usługi transportowe;  

 B&B Opakowania Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 1, 67-320 Małomice, produkcja 
bębnów stalowych beczek; 

 Silgan Metal Packaging Szprotawa Sp. z o.o. ul. Kościuszki 39, 67-320 Małomice, 
opakowania metalowe;  

 OVOTEK Sp. z o.o. Lasocice ul. Szkolna 3, 64-100 Leszno Biuro Handlowe 
Bobrzany 1B, 67-320 Małomice, chów i hodowla drobiu;  

 BEWA Systemy oczyszczania ścieków w Szprotawie; 

POWIAT JELENIOGÓRSKI 

Do najważniejszych zakładów powiatu należą: 

 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA ul. Wincentego Pola 21 Jelenia Góra; 

 Polcolorit S.A. Zakład „B” w Piechowicach; 

 Wepa Profesional Piechowice S.A.; 

 Fabryka Papieru Spółki z o.o. w Dąbrowicy; 

 Polcolorit S.A. Zakład „A” w Piechowicach; 

 Huta Szkła Kryształowego „KOLGLASS” Hurt-Import-Export, Kłodzko-Ustronie, 
Ryszard Kolat – Oddział w Piechowicach – substancje żrące i trucizny; 
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 PHU „MULLER” – B.H.R. Muller, U. Jarosz, Spółka Jawna w Kowarach – Magazyn 
Paliw w Wojanowie - produkty ropopochodne. 

 III.6. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody zlewni 

III.6.1. Gospodarka ściekowa 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód zlewni Bobru są: 

 Oczyszczalnia ścieków w Lubawce – oparta jest na metodzie stawów ściekowych 
spełniających funkcję trzystopniowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni. 
Przepustowość oczyszczalni wynosi 4 875 m3/d. Do oczyszczalni dopływają 

ścieki komunalne, w tym przemysłowe z terenu miasta Lubawka oraz ścieki 
bytowe z terenu miejscowości Miszkowice, Jarkowice i Bukówka; 

 Oczyszczalnia ścieków w Kamiennej Górze – mechaniczo-biologiczna 
oczyszczalnia bazująca na beztlenowo-tlenowym osadzie czynnym do usuwania 
związków organicznych i fosforu oraz złożach do nitryfikacji azotu. 
Średniodobowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi 14 730 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze o przepustowości 25 000 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim o przepustowości 4 200 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu o przepustowości 14 000 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków zakładów chemicznych WIZÓW S.A.; 

 Oczyszczalnia ścieków w Przemkowie o przepustowości 1 000 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Chocianowie o przepustowości 1 300 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach o przepustowości 7 200 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Mirsku o przepustowości 1 100 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Gryfowie o przepustowości 3 300 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Leśnej o przepustowości 3 300 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Lubaniu o przepustowości 9 100 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu o przepustowości 2 000 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Iłowej o przepustowości 1 300 m3/d; 

 Oczyszczalnia ścieków w Żaganiu o przepustowości 15 000 m3/d; 

III.6.2. Zrzuty ścieków z terenów nieobjętych kanalizacją 

Zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją w zlewni Bobru 
występują głównie na obszarach o zabudowie rozproszonej. Ocena wielkości ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przez użytkowników nie podłączonych 
do kanalizacji jest trudna do weryfikacji. Stopień skanalizowania niektórych gmin w 
zlewni jest bardzo mały (Brzeźnica – 10%, Wymiarki 12%, gmina Żagań – 16%). 
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III.6.3. Pobór wód powierzchniowych i podziemnych 

Według baz danych w obszarze zlewni Bobru znajduje się 380 użytkowników 
pobierających wodę i 507 użytkowników zrzucających wodę lub ścieki. 

Tabela III.6.1. Użytkownicy wód powierzchniowych w podziale na scalone części wód powierzchniowych 
[SCWP]. Objaśnienia: NP – liczna użytkowników pobierających wodę; NZ – liczba użytkowników 
zrzucających wodę lub ścieki. 

SCWP NP 
suma poborów 

[m3/s] 
NZ 

suma zrzutów 

[m3/s] 

SO0601 30 0,569 38 0,939 

SO0602 8 0,048 12 0,079 

SO0603 49 2,476 79 1,041 

SO0604 47 1,071 45 0,852 

SO0605 59 0,678 59 0,612 

SO0606 6 0,022 12 0,062 

SO0607 4 0,117 17 0,665 

SO0608 4 0,029 30 0,028 

SO0609 10 0,063 36 0,311 

SO0610 1 0,040 5 0,047 

SO0611 24 0,051 13 0,023 

SO0612 60 0,268 87 1,268 

SO0613 5 0,016 8 0,104 

SO0614 0 0,000 7 0,057 

SO0615 26 0,490 0 0,000 

SO0616 12 0,074 17 0,118 

SO0617 31 0,710 25 0,186 

SO0619 4 0,002 17 0,036 

RAZEM 380 6,722 507 6,426 

 

Sumy poborów i zrzutów w poszczególnych częściach wód są bardzo zróżnicowane. 

Największe pobory wód powierzchniowych są w SCWP SO0603 Bóbr od Zadrnej do zb. 
Pilchowickiego włącznie (suma poborów wynosi średnio ponad 2,4 m3/s) i SP0604 
Łomnica (suma poborów wynosi średnio ponad 1,0 m3/s). Największe zrzuty są w 
SO0612 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki (suma zrzutów wynosi średnio ponad 1,2 
m3/s ), SO0603 (suma zrzutów wynosi średnio ponad 1,0 m3/s) oraz SO0601 Bóbr od 
źródła do Zadrnej włącznie (suma zrzutów wynosi średnio ponad 0,9 m3/s). W siedmiu 
SCWP suma poborów jest większa niż suma zrzutów, w jedenastu suma poborów jest 
mniejsza od sumy zrzutów (Rys. 6.1). W skali zlewni pobory są tylko nieco większe niż 
zrzuty (łączna średnia suma poborów wynosi 6,721 m3/s; a zrzutów 6,423 m3/s), 
różnica między łączną sumą zrzutów i poborów wynosi –0,295 m3/s. W trzech SCWP 
(SO0603; SO0615 i SO0617) różnice te są znacznie większe (odpowiednio –1,435; –

0,490 i –0,524 m3/s) (Rys. III.6.1). 
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Pobory [P] i zrzuty [Z] użytkowników w SCWP zlewni Bobru
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Rys. III.6.1. Łączne średnie pobory i zrzuty wody w SCWP zlewni Bobru. 

Najważniejsze ujęcia wód powierzchniowych to: 

 Ujęcia wody pitnej Karpacza. System zaopatrzenia miasta w wodę obsługują 4 
ujęcia: Śląski Dom, Majówka, Wilcza Poręba II oraz Wielki Staw. Więcej niż 

połowa wody sprzedawanej w Karpaczu wykorzystywana jest do obsługi 
turystów oraz usług związanych z turystyką; 

 Ujęcie wody „Pod Karpaczem” na rzece Łomnica (3120 m3/d). Sieć ta obsługuje 
mieszkańców Mysłakowic, Łomnicy, Dąbrowicy, Wojanowa i Bobrowa;  

 Ujęcie wody dla Piechowic na rzece Kamienna Mała, powyżej granicy miasta (na 
terenie gminy Stara Kamienica). Ujmowana tu woda stanowi główne źródło 
zaopatrzenia dla Piechowic, a także części Jeleniej Góry. Układ wodociągowy 
dosilany jest ujęciem wód powierzchniowych pod Śnieżnymi Kotłami; 

 Ujęcie wody dla Świeradowa-Zdroju z ujęć powierzchniowych (Potok Łużyca, 
Wrzos, Bronka Czecha); 

Na obszarze zlewni Bobru znajduje się według baz danych 315 użytkowników 
deklarujących pobór z wód podziemnych (baza danych z urzędów marszałkowskich 
uzupełniona o bazę z pozwoleń wodnoprawnych, weryfikowana z planami ochrony 

środowiska dla gmin i powiatów). Dane dotyczące poboru wód podziemnych za 2012 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru -synteza 

 

 
35 

rok w poszczególnych rejonach wodno-gospodarczych prezentuje tab. 6.1. oraz  
rysunki III.6.2-III.6.3. 

Tabela III.6.2. Użytkownicy wód podziemnych w podziale na rejony wodnogospodarcze. 

Rejon 
wodnogospodarczy 

Liczba 
ujęć 

Pobór 
rzeczywisty 

Pobór na podstawie 
pozwolenia 

wodnoprawnego 

Procent ujęć z 
informacją nt. 

pozwolenia 
wodnoprawnego 

m3/d średni m3/d max m3/r 

W-VI-A 109 33 267,1 41 609,8 5126004 41,29 

W-VI-B 41 13 123,8 20 206,7 3181640 53,66 

W-VI-C 64 11 030,09 13 426,17 3033893,5 35,93 

W-VI-D 28 4 237,6 21 940,10 40438 64,29 

W-VI-E 51 16 069,2 53 535,57 503809,5 62,75 

W-VI-F 22 1 815,0 4 628,53 
brak 

danych 
85,72 

SUMA 315 79542,76 155346,89 11885785 51,09 

 

 

III.6.4. Spływy powierzchniowe z terenów zurbanizowanych 

Na terenach zurbanizowanych (szczególnie Jelenia Góra, Bolesławiec, Żary i  Żagań) 
ograniczona jest retencja terenowa, co powoduje szybki spływ wód powierzchniowych. 
Może to powodować występowanie nadmiernych natężeń przepływu w rzekach.  

III.6.5. Zbiorniki zaporowe, zabudowa hydrotechniczna 

Istotnym zagrożeniem antropogenicznym dla zasobów wód powierzchniowych zlewni 
Bobru są obiekty hydrotechniczne.  

W zlewni są trzy znaczące zbiorniki zaporowe na Bobrze (Bukówka, Pilchowice i 
Raduszec Stary); jeden na Czerwonce (Sosnówka) i dwa na Kwisie (Złotniki i Leśna), 
mogące znacząco oddziaływać na reżim hydrologiczny. Największy wpływ na 
degradację reżimu hydrologicznego mają zlokalizowane na Bobrze zbiorniki Pilchowice 
i Raduszec Stary. Zbiornik Sosnówka (Czerwonka) jest zbiornikiem wody pitnej, nie jest 
użytkowany energetycznie. 

Zapory zbiorników powodują także zmiany morfologiczne cieków poprzez przerwanie 
ciągłości morfologicznej rzeki, utrudniając tym samym swobodne poruszanie się 

organizmów wodnych. Oprócz dużych zapór na Bobrze i Kwisie w zlewni znajdują się 
liczne obiekty przegradzające rzeki. Tylko przegród o wysokości co najmniej 0,5 m 
(utrudniających lub uniemożliwiających wędrówki nawet bardzo sprawnie 
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pokonującym przeszkody rybom) jest ponad 200 (Rys. III.6.4). Ponad 60 na głównym 
ciągu migracji ryb – Odra – Bóbr do zbiornika Pilchowice – Kwisa do zbiornika Leśna, 
przy czym tylko 12 z nich są wyposażone w przepławki, tylko dwie przepławki są 
funkcjonalne (tab. III.6.3). Z tego powodu w opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów 
udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i 
potencjału części wód w Polsce” dla większości z nich zaproponowano działania 
naprawcze. 

Liczba przeszkód o wysokości co najmniej 0,5 m w SCWP zlewni Bobru
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Rys. III.6.4. Liczba przeszkód w wędrówkach ryb, o wysokości co najmniej 0,5 m w SCWP zlewni Bobru. 

 

Zagrożeniem antropogenicznym jest także zabudowa podłużna. Obie główne rzeki 
zlewni – Bóbr i Kwisa były na większości swych biegów w przeszłości regulowane. 
Obecnie na wielu odcinkach regulacja jest tak stara, że trudno je określić jako rzeki 
uregulowane, nie mniej jednak w znacznym stopniu zatraciły swój naturalny charakter 

(mają zawężone i pogłębione koryto, brak w nich odsypisk żwirowych, przybrzeżnych i 

śródkorytowych).  

Zabudowa hydrotechniczna w zlewni Bobru po części wynika z potrzeb ochrony przed 
powodzią (zabudowy regulacyjna Bobru i Kwisy powstała przed stu laty, po 
katastrofalnej powodzi z roku 1907), po części z potrzeb gospodarki rolnej i rybackiej 
(zlewnia Szprotawy i Czernej Wielkiej). Wskaźnik regulacji m1 jest przekroczony w 
prawie połowie JCWP zlewni Bobru (52 JCWP ma wartość wskaźnika 0,5 lub większą. 12 
JCWP ma wartość wskaźnika w krytycznym przedziale 0,30-0,49, co oznacza, że łatwo 
może być ona przekroczona przy prowadzeniu prac regulacyjnych (tab. III.6.4) 

III.6.6. Działalność rolnicza 

Rolnicze wykorzystanie terenów w zlewni Bobru na tle innych rzek Polski jest 
korzystne. Zaledwie nieco ponad 50 procent obszaru zlewni jest wykorzystywana 
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rolniczo, główny obszar rolniczy występuje w zlewni Szprotawy oraz w górnej części 
zlewni Kwisy (poza obszarem górskim) i górnej części zlewni Bobru. Przyczyną słabego 
wykorzystania rolniczego zlewni są gleby, utworzone głównie z utworów 
polodowcowych (gliny zwałowe, rzadziej lessy). Obszary leśne stanowią około 45 % 
powierzchni zlewni. W związku z powyższymi uwarunkowaniami, rolnictwo w zlewni 
Bobru ma niewielkie oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. 

 

III.7. Istotne problemy gospodarki wodnej 

III.7.1. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych są podstawowym aktualnym problemem 
gospodarki wodnej w zlewni Bobru.  

Największe skupisko zrzutów ścieków występuje w południowej, górnej części zlewni. 
Najmniejsze potencjalne zanieczyszczenia są w środkowej części zlewni, w mało 
zaludnionym obszarze Borów Dolnośląskich.  

Mimo niewielkiego stopnia skanalizowania części gmin, znacznie zrzutu ścieków z 
terenów nieobjętych kanalizacją jest niewielkie, gdyż nieskanalizowane gminy są 
głównie na obszarze najsłabiej zaludnionej części zlewni – w Borach Dolnośląskich. 

III.7.2. Zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego 

Zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, spowodowane 
gospodarką wodną prowadzoną na dużych zbiornikach wykorzystywanych 
energetycznie – zbiorniku Pilchowice i Raduszec Stary. Duże zmiany reżimu 
hydrologicznego powodują także mniejsze zbiorniki zlokalizowane powyżej zbiornika 
Pilchowickiego – Wrzeszczyn i Perła Zachodu. Ich oddziaływanie jest ograniczone 
przestrzennie do cofki zbiornika Pilchowice. 

III.7.3. Przekształcenie morfologiczne rzek 

Zabudowa hydrotechniczna w zlewni Bobru po części wynika z potrzeb ochrony przed 
powodzią (zabudowy regulacyjna Bobru i Kwisy powstała przed stu laty, po 

katastrofalnej powodzi z roku 1907), po części z potrzeb produkcji energii elektrycznej 
(Bóbr i Kwisa) oraz gospodarki rolnej i rybackiej (zlewnia Szprotawy i Czernej Wielkiej).  

Istniejące urządzenia piętrzące powodują, że migracje ryb są w znaczącym stopniu 
upośledzone. Ponieważ Bóbr i Kwisa należą do rzek istotnych dla zachowania ciągłości 
morfologicznej dla ryb dwuśrodowiskowych, zestawiono proponowane działania dla 
przywrócenie możliwości migracji. 

Zmiany morfologiczne w zlewni Bobru są bardzo duże. Wskaźnik regulacji jest 
przekroczon, lub zbliżony do wartości krytycznej w przeszło połowie JCWP w zlewni. Z 
tego powodu należy mocno ograniczać prace regulacyjne. 
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III.7.4. Podsumowanie 

Mimo, że w zlewni Bobru tylko 33,3% wszystkich JCWP wyznaczono jako sztuczne, 
możliwości osiągnięcia przez wszystkie wody zlewni stanu co najmniej dobrego w 2015 
roku są w wielu przypadkach zagrożone.  

Głównymi negatywnymi czynnikami w zlewni są zanieczyszczenia oraz znaczne 
modyfikacje hydromorfologiczne wód. Jakość zasobów wodnych wód 
powierzchniowych, szczególnie w południowej części zlewni jest niezadowalająca, 
pomimo podejmowanych działań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej 

Celami gospodarki wodnej w zlewni Bobru, według PGWO, są: 

 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków; 

 Realizacja programów uzupełniających w zakresie gospodarki komunalnej 
(edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej i gospodarki 
odpadami; działania informacyjne w formie programów radiowych, spotkań z 
ludnością w gminach, ulotek plakatów itp); 

 Realizacja programów uzupełniających w zakresie leśnictwa (planowane 
zadrzewianie i uzupełnianie drzewostanu); 

 Realizacja programów uzupełniających w zakresie rolnictwa (dobór właściwej 
techniki upraw i nawożenia; podnoszenie świadomości ekologicznej - zachęcanie 

rolników do stosowania Dobrej Praktyki Rolniczej na organizowanych 
szkoleniach i spotkaniach); 

 Zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów; zapewnienie odzysku, w 
tym głównie recyklingu odpadów; unieszkodliwianie odpadów (poza 
składowaniem); 

 Zapewnienie ochrony wód podziemnych przed degradacją zwłaszcza głównych 

zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony ujęć wód podziemnych; 

 Ograniczanie i eliminacja zrzutów zanieczyszczeń z zakładów do wód 
powierzchniowych; 

 Wyposażenie aglomeracji powyżej 2000 RLM w systemy kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalnie ścieków zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych; 

 Poprawa obudowy biologicznej cieków i innych akwenów, renaturalizacja 
cieków, otworzenie ciągłości migracyjnej dla ryb. 
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IV. WYKONANIE BILANSU WODNOGOSPODARCZEGO WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

W ZLEWNI BOBRU 

 

IV.1. Bilans zasobów ilościowych wód powierzchniowych 

 

IV.1.1. Procedura obliczeń bilansowych 

Podstawa: przepływy średnie dekadowe z wielolecia w przekrojach wodowskazowych 
(dane niestandardowe, należy policzyć przepływy dekadowe z przepływów dobowych). 

Naturalizacja przepływów w przekrojach wodowskazowych. 

Przepływy rzeczywiste 

Przepływy gwarantowane 

Przepływy nienaruszalne 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne. 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji występowania obliczane są jako 

różnica pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego i wielkością przepływu 
nienaruszalnego w danym przekroju. 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 [PRO-
WODA, 2008]. Ich matematyczny zapis podano poniżej: 

ZDZgw,p% = Qgw,p% – Qn 

gdzie: 

Qgw,p% – przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany dla 
różnych gwarancji (w przypadku zlewni Bobru 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami  

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne 

Zgodnie z metodyką [PRO – WODA, 2008]: 

„Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%) o określonej gwarancji występowania, 
pokazujące, jaka ilość wody może zostać odprowadzona z danego przekroju rzeki przy 
zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w 
wodę pozostałych użytkowników systemu. Zasoby te określają dopuszczalną wielkość 
zużycia bezzwrotnego pobranej wody”. 

W statycznych bilansach ilościowych: 

„Zasoby te proponuje się określać jako wartość stalą, stanowiącą część zasobów 
dyspozycyjnych zwrotnych”. 
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ZDBgw,p%  = α ZDBgw,p%  = α (Qgw,p% - Qn) 

gdzie: 

α – współczynnik określający jaka część zasobów dyspozycyjnych zwrotnych może być 
odprowadzona z cieku bez naruszenia wielkości przepływu nienaruszalnego oraz 
stopnia zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników zlokalizowanych poniżej. 

Qgw,p% - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany dla 
różnych gwarancji (w przypadku zlewni Bobru 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami (np. dla zlewni 
Bobru zgodnie z kryterium hydrobiologicznym metodą parametryczną Kostrzewy, 

zgodnie z kryterium rybacko – wędkarskim i metodą małopolską). 

 

IV.1.2. Obszarowy zakres obliczeń bilansowych  

Wykonawca przedstawił następująca listę rzek objętych szczegółowymi obliczeniami 
bilansowymi (Rys. IV.1.1): 

Rzeki kontrolowane: 

1. Bóbr → Odra 
2. Łomnica → Bóbr 
3. Jedlica → Łomnica → Bóbr 
4. Kamienica → Bóbr 
5. Szprotawa → Bóbr 
6. Czerna Wielka → Bóbr 
7. Czerna Mała → Czerna Wielka → Bóbr 
8. Złotna → Bóbr 
9. Zadrna → Bóbr 
10. Kamienna → Bóbr 
11. Wrzosówka → Kamienna → Bóbr  
12. Kwisa → Bóbr 
13. Czarny Potok → Kwisa → Bóbr  

Rzeki niekontrolowane: 

1. Siekierka → Kwisa → Bóbr 
2. Iwnica → Kwisa → Bóbr 
3. Olszówka → Kwisa → Bóbr 
4. Karpnicki Potok → Bóbr 
5. Radomierka → Bóbr 
6. Bobrzyca → Bóbr 
7. Szprotawica → Bóbr 
8. Iławka → Bóbr 
9. Słotwina → Bóbr 
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Rys. IV.1.1. Wytypowane do obliczeń bilansowych cieki kontrolowane i niekontrolowane w zlewni Bobru 
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IV.1.3. Ilościowy zakres obliczeń bilansowych  

Baza hydrologicznych danych wejściowych do bilansu ilościowego wód 
powierzchniowych obejmuje następujące przekroje pomiarowo – kontrolne (tab. 
IV.1.1.): 

Tabela IV.1.1. Przekroje pomiarowo-kontrolne w zlewni Bobru. 

Nazwa rzeki Posterunek wodowskazowy 
Kilometraż 

[km] 

Powierzchnia 

A [km2] 

Bóbr powyżej zapory Zb.  Bukówka 269,84 57,60 

Bóbr poniżej zapory Zb. Bukówka 269,83 57,60 

Bóbr Bukówka 269,38 57,76 

Bóbr Błażkowa 261,32 103,56 

Bóbr Kamienna Góra 253,28 190,28 

Bóbr Wojanów 222,07 535,15 

Bóbr Jelenia Góra 209,52 1047,25 

Bóbr powyżej zapory Zb.  Pilchowice 196,21 1206,89 

Bóbr poniżej zapory Zb. Pilchowice 196,20 1206,89 

Bóbr Pilchowice 195,80 1207,07 

Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 136,09 1712,77 

Bóbr Szprotawa 99,27 2878,96 

Bóbr Żagań 75,88 4255,04 

Bóbr Dobroszów Wielki 52,92 5364,52 

Złotna Miszkowice 0,53 23,99 

Świdnik Błażkowa 0,05 37,65 

Zadrna Krzeszów 7,57 73,30 

Lesk Jaczków 4,14 109,57 

Łomnica Łomnica 0,44 116,64 

Jedlica Kowary 9,93 18,37 

Kamienna Jakuszyce Dolne 31,00 5,80 

Kamienna Piechowice 14,75 98,57 

Kamienna Jelenia Góra 1,73 255,69 

Wrzosówka Cieplice 0,41 96,09 

Kamienica Barcinek 4,15 95,63 

Szprotawa Szprotawa 2,43 865,48 

Kwisa Mirsk 108,52 185,30 

Kwisa powyżej zapory Zb.  Złotniki 93,69 280,90 

Kwisa poniżej zapory Zb. Leśna 88,48 303,29 

Kwisa Leśna 88,47 303,77 

Kwisa Nowogrodziec 58,27 734,06 

Kwisa Łozy 12,90 899,83 

Czarny Potok Mirsk 0,23 56,37 
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Czerna Wielka Kowalice 25,80 294,57 

Czerna Wielka Żagań 3,47 894,76 

Czerna Mała Iłowa 2,96 171,40 

 

 

IV.1.4.Wyniki ilościowego bilansu dynamicznego wód powierzchniowych 

 

Dostępność ZDZ i ZDB na podstawie wyników ilościowego bilansu dynamicznego 

wód powierzchniowych. 

Analizowano występowanie deficytów zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i 
zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDZ). Przez deficyty rozumie się brak ZDZ 
lub/i ZDB (w tabelach wartość zero, na wykresach wartości ujemne). 

Analizowano stan zasobów w wydzielonych jednolitych częściach wód zlewni Bobru. Z 
wydzielonych 111 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) wytypowano JCWP 
dla tych rzek, które – zgodnie z przedstawioną metodyką – wytypowano do 
szczegółowych obliczeń bilansowych. Analizy przeprowadzono dla 22 rzek w 46 
jednolitych częściach wód powierzchniowych.  

Przyjęto następującą zasadę oznaczanie stwierdzonych deficytów:  
1.  brak zasobów ZDZ i ZDB na całym odcinku rzeki objętej JCWP: kolor 

czerwony 
2.  brak zasobów ZDZ i ZDB na niektórych odcinkach rzeki objętej JCWP: kolor 

pomarańczowy 
3.  brak zasobów ZDZ i ZDB na niektórych dopływach niekontrolowanych, 

wynikający z rozkładu odpływu jednostkowego na kontrolowanym 
recypiencie (ujemna wartość odpływu jednostkowego, przepływy 
rzeczywiste nie bilansują się w węzłach hydrometrycznych): kolor szary. 

Dla zbiorników nie wykazywano ZDZ i ZDB (oznaczenie x). 

Zgeneralizowany obraz dostępności zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i 

bezzwrotnych w zlewni Bobru, w ujęciu roku hydrologicznego, wg kryterium przepływu 
nienaruszalnego (metoda rybacko – wędkarska) oraz dla czterech wartości gwarancji 
przedstawiono w tabelach IV.1.2-IV.1.9. 
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Tabela IV.1.2. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka

2 Złotna

3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej

5 Zadrna

6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku

7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru

8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice

9 Radomierka

10 Kamienica od źródła do Kamieniczki

11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru

12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13 Łomnica od  źródła do Łomniczki

14 Łomnica od Łomniczki do Bobru

15 Jedlica od źródła do Maliny

16 Jedlica od Maliny do Łomnicy

17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka

18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej

19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru

20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej

21 Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku

22 Słotwina

23 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy

24 Bobrzyca od źródła do Osiki

25 Bobrzyca od Osiki do Bobru

26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy

27 Iławka

28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody

29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru

30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku

31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki

32 Czarny Potok

33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki

36 Olszówka

37 Siekierka

38 Iwnica

39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru

40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego

41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny

42 Czerna Mała do Czernicy

43 Czernica

44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru

45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec

46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.3. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka

2 Złotna

3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej

5 Zadrna

6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku

7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru

8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice

9 Radomierka

10 Kamienica od źródła do Kamieniczki

11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru

12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13 Łomnica od  źródła do Łomniczki

14 Łomnica od Łomniczki do Bobru

15 Jedlica od źródła do Maliny

16 Jedlica od Maliny do Łomnicy

17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka

18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej

19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru

20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej

21 Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku

22 Słotwina

23 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy

24 Bobrzyca od źródła do Osiki

25 Bobrzyca od Osiki do Bobru

26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy

27 Iławka

28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody

29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru

30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku

31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki

32 Czarny Potok

33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki

36 Olszówka

37 Siekierka

38 Iwnica

39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru

40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego

41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny

42 Czerna Mała do Czernicy

43 Czernica

44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru

45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec

46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.4. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka

2 Złotna

3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej

5 Zadrna

6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku

7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru

8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice

9 Radomierka

10 Kamienica od źródła do Kamieniczki

11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru

12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13 Łomnica od  źródła do Łomniczki

14 Łomnica od Łomniczki do Bobru

15 Jedlica od źródła do Maliny

16 Jedlica od Maliny do Łomnicy

17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka

18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej

19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru

20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej

21 Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku

22 Słotwina

23 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy

24 Bobrzyca od źródła do Osiki

25 Bobrzyca od Osiki do Bobru

26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy

27 Iławka

28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody

29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru

30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku

31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki

32 Czarny Potok

33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki

36 Olszówka

37 Siekierka

38 Iwnica

39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru

40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego

41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny

42 Czerna Mała do Czernicy

43 Czernica

44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru

45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec

46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.5. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka

2 Złotna

3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej

5 Zadrna

6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku

7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru

8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice

9 Radomierka

10 Kamienica od źródła do Kamieniczki

11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru

12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13 Łomnica od  źródła do Łomniczki

14 Łomnica od Łomniczki do Bobru

15 Jedlica od źródła do Maliny

16 Jedlica od Maliny do Łomnicy

17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka

18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej

19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru

20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej

21 Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku

22 Słotwina

23 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy

24 Bobrzyca od źródła do Osiki

25 Bobrzyca od Osiki do Bobru

26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy

27 Iławka

28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody

29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru

30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku

31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki

32 Czarny Potok

33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki

36 Olszówka

37 Siekierka

38 Iwnica

39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru

40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego

41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny

42 Czerna Mała do Czernicy

43 Czernica

44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru

45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec

46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

2
Nr JCWPow

11 12 1 9 103 4 5 6 7 8
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Tabela IV.1.6. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka

2 Złotna

3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej

5 Zadrna

6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku

7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru

8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice

9 Radomierka

10 Kamienica od źródła do Kamieniczki

11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru

12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13 Łomnica od  źródła do Łomniczki

14 Łomnica od Łomniczki do Bobru

15 Jedlica od źródła do Maliny

16 Jedlica od Maliny do Łomnicy

17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka

18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej

19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru

20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej

21 Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku

22 Słotwina

23 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy

24 Bobrzyca od źródła do Osiki

25 Bobrzyca od Osiki do Bobru

26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy

27 Iławka

28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody

29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru

30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku

31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki

32 Czarny Potok

33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki

36 Olszówka

37 Siekierka

38 Iwnica

39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru

40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego

41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny

42 Czerna Mała do Czernicy

43 Czernica

44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru

45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec

46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.7. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka

2 Złotna

3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej

5 Zadrna

6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku

7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru

8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice

9 Radomierka

10 Kamienica od źródła do Kamieniczki

11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru

12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13 Łomnica od  źródła do Łomniczki

14 Łomnica od Łomniczki do Bobru

15 Jedlica od źródła do Maliny

16 Jedlica od Maliny do Łomnicy

17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka

18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej

19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru

20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej

21 Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku

22 Słotwina

23 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy

24 Bobrzyca od źródła do Osiki

25 Bobrzyca od Osiki do Bobru

26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy

27 Iławka

28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody

29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru

30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku

31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki

32 Czarny Potok

33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki

36 Olszówka

37 Siekierka

38 Iwnica

39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru

40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego

41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny

42 Czerna Mała do Czernicy

43 Czernica

44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru

45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec

46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.8. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka

2 Złotna

3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej

5 Zadrna

6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku

7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru

8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice

9 Radomierka

10 Kamienica od źródła do Kamieniczki

11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru

12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13 Łomnica od  źródła do Łomniczki

14 Łomnica od Łomniczki do Bobru

15 Jedlica od źródła do Maliny

16 Jedlica od Maliny do Łomnicy

17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka

18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej

19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru

20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej

21 Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku

22 Słotwina

23 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy

24 Bobrzyca od źródła do Osiki

25 Bobrzyca od Osiki do Bobru

26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy

27 Iławka

28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody

29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru

30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku

31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki

32 Czarny Potok

33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki

36 Olszówka

37 Siekierka

38 Iwnica

39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru

40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego

41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny

42 Czerna Mała do Czernicy

43 Czernica

44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru

45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec

46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru -synteza 

 

 
51 

Tabela IV.1.9. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka

2 Złotna

3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej

5 Zadrna

6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku

7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru

8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice

9 Radomierka

10 Kamienica od źródła do Kamieniczki

11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru

12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13 Łomnica od  źródła do Łomniczki

14 Łomnica od Łomniczki do Bobru

15 Jedlica od źródła do Maliny

16 Jedlica od Maliny do Łomnicy

17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka

18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej

19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru

20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej

21 Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku

22 Słotwina

23 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy

24 Bobrzyca od źródła do Osiki

25 Bobrzyca od Osiki do Bobru

26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy

27 Iławka

28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody

29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru

30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku

31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki

32 Czarny Potok

33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki

36 Olszówka

37 Siekierka

38 Iwnica

39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru

40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego

41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny

42 Czerna Mała do Czernicy

43 Czernica

44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru

45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec

46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

2
Nr JCWPow

11 12 1 9 103 4 5 6 7 8
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Przyczyny stwierdzonych deficytów wody  

1. Niskie przepływy dla gwarancji 95% i 90%.  

Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne obliczane są w oparciu o przepływy 
gwarantowane. Przepływy dla gwarancji czasowych GW = 95% i GW = 90% to 
przepływy, które wraz z wyższymi występują odpowiednio przez 95% i 90% badanego 
okresu. Dają one wartości plasujące je w niskiej strefie przepływów.   

2. Przepływy nienaruszalne 

Za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód 
powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny. 

Przepływ nienaruszalny stanowi dolne ograniczenie ilościowe zasobów zwrotnych i 
bezzwrotnych. W porównaniu z pozostałymi zaproponowanymi przepływami 
nienaruszalnymi przepływ wg kryterium rybacko – wędkarskiego jest bardziej 
restrykcyjny, a więc większym stopniu ogranicza dostępność zasobów wodnych od 
przepływu metodą Kostrzewy, z drugiej strony jest mniej restrykcyjny od przepływu 
nienaruszalnego określonego metodą małopolską. Przepływ nienaruszalny wg 

kryterium rybacko – wędkarskiego jest szczególnie ważny z punktu widzenia bytowania 
ichtiofauny, której zachowanie jest ważnym elementem składowym polityki 
zrównoważonego rozwoju środowiska geograficznego.  

3. Użytkowanie wód powierzchniowych 

Najmniej prawdopodobna przyczyna deficytów, ponieważ w skali zlewni pobory 
nieomal bilansują się ze zrzutami, a w niektórych SCWP zrzuty są nawet wyższe niż 
pobory. 

Analiza zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i bezzwrotnych (ZDB) w zlewni 
Bobru na obszarach JCWP. 

Analizowano stan zasobów dla całej rzeki lub jej odcinków, zgodnie z podziałem na 
JCWP. 

Analizowano stan zasobów dla wytypowanego przepływu nienaruszalnego (metoda 
rybacko  - wędkarska), dla każdej gwarancji czasowej: GW = 95%, GW = 90%, GW = 
70%, GW = 50%, dla każdej dekady i każdego miesiąca. 

Ostrożnie należy interpretować wyniki dla rzek niekontrolowanych, dla których 
przepływy rzeczywiste i nienaruszalne szacowano na podstawie rozkładu odpływu 
jednostkowego na kontrolowanym recypiencie (powyżej i poniżej rzeki 
niekontrolowanej). Ze względu na losowy charakter błędów oszacowania przepływów 
na posterunkach wodowskazowych, równanie ciągłości ruchu nie zawsze jest spełnione, 
a wielkość odpływu jednostkowego obliczona metodą analogii hydrologicznej może 
przybierać wartości nielogiczne (czasem nawet ujemne).  Skutkować to może np. 
zaniżonymi przepływami gwarantowanymi, stanowiącymi podstawę oceny ZDZ i ZDB, 
co we konsekwencji może dawać zaniżone wielkości zasobów wodnych. 

Gwarancja 95% 

Przepływy gwarantowane są w zdecydowanej większości niższe od przepływów 
nienaruszalnych, co skutkuje deficytami ZDZ i ZDB. Dla okresu od marca do listopada 
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dotyczy to prawie całego obszaru zlewni. Nieliczne przypadki występowania ZDZ i ZDB 
związane są raczej ze zwiększonymi przepływami roztopowymi na wiosnę (koniec 
marca,  kwiecień, początek maja) i dotyczą rzek: Jedlica, Kamienna, Wrzosówka, 
Bobrzyca, Szprotawa, Czerna Wielka, Czerna Mała oraz dolnego odcinka Bobru.  Z kolei 
od grudnia do lutego stwierdza się występowanie ZDZ i ZDB prawie dla całego obszaru 
dorzecza. Wynika to z bardzo niskiego przepływu nienaruszalnego w okresie 
przezimowania ryb, który wyznacza minimalny przepływ zimowy. 

Dla dopływów niekontrolowanych: Słotwiny, Olszówki, Siekierki i Iwnicy występują 
deficyty ZDZ i ZDB w całym roku hydrologicznym. 

Gwarancja 90% 

Przepływy gwarantowane w okresie letnim i jesiennym są niższe od przepływów 
nienaruszalnych, co skutkuje deficytami ZDZ i ZDB. Dla okresu od lipca do listopada 
dotyczy to prawie całego obszaru zlewni. Dodatnie wartości ZDZ i ZDB  odnotowujemy 
w okresie roztopów wiosennych (koniec marca, kwiecień, maj, początek czerwca) na 
rzekach:  Kamienica, Jedlica, Kamienna, Wrzosówka, Bobrzyca, Szprotawa, okresowo 
Kwisa, Czerna Wielka, Czerna Mała oraz dolny odcinek Bobru.  Analogicznie jak dla 

gwarancji 95%  od grudnia do lutego stwierdza się występowanie ZDZ i ZDB prawie dla 
całego obszaru dorzecza, ze względu na minimalny przepływ zimowy przyjmowany jako 
przepływ nienaruszalny. Dla dopływów niekontrolowanych: Słotwiny, Olszówki, 
Siekierki i Iwnicy występują deficyty ZDZ i ZDB w całym roku hydrologicznym ( z 
wyjątkiem 3 dekady grudnia). 

Gwarancja 70% 

Zdecydowanie zwiększa się dostępność zasobów wodnych zlewni Bobru dla 
przepływów gwarantowanych 70%.  Stwierdza się występowanie zarówno zasoby 
zwrotne jak i bezzwrotne w prawie całej zlewni i dla większości miesięcy w roku 
hydrologicznym. Nieliczne przypadki deficytów ZDZ i ZDB notuje się w okresach niskich 
przepływów letnich i jesiennych (od lipca do października). Wyjątki stanowią: Łomnica, 
na której odnotowuje się odcinki z deficytami zasobów prawie dla całego roku 
hydrologicznego (oprócz maja) oraz dopływy niekontrolowane: Słotwina, Olszówka, 
Siekierka i Iwnica z deficytami poza okresem od grudnia do lutego. 

 

Gwarancja 50% 

Dla gwarancji 50% praktycznie w całej zlewni (oprócz Łomnicy) nie notuje się deficytów 
zasobów zwrotnych ZDZ,tzn. spełniony jest warunek brzegowy, że przepływ 
gwarantowany przewyższa przepływ nienaruszalny. Tylko na górnej Łomnicy do ujścia 
Łomniczki przez większą część roku mamy do czynienia z odcinkowymi deficytami 
wody. 

Również dla wymienianych wcześniej dopływów niekontrolowanych; Słotwiny, 
Olszówki, Siekierki i Iwnicy a także Czernicy mamy do czynienia z deficytami ZDZ w 
niektórych  dekadach i miesiącach. 
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Podobnie kształtuje się rozkład zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB), jednak w 
tym przypadku deficyty notujemy też na górnym Bobrze (do zb. Bukówka i do Zadanej) 
oraz w zlewniach Czernej Wielkiej i Czernej Małej. 

 

Dla gwarancji 95% i 90% praktycznie w całej zlewni Bobru notujemy deficyty zasobów 
dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych, dla prawie wszystkich miesięcy (oprócz 
okresu grudzień – luty ze względu na niskie przepływy nienaruszalne w okresie 
przezimowania ryb). 

Dla gwarancji 70% deficyty zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych 
generowane są głównie w lecie i jesienią (od czerwca do listopada), w okresie niskich 

przepływów. 

Dla gwarancji 50% generalnie nie stwierdza się deficytów zasobów w zlewni Bobru. 
Odnotowane deficyty dotyczą głownie niektórych dopływów niekontrolowanych i są 
raczej spowodowane zaniżonymi przepływami, wynikającymi z nie zawsze 
prawidłowego rozkładu odpływu jednostkowego na ich kontrolowanych recypientach. 
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IV.2. Bilans zasobów jakościowych wód powierzchniowych 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych został wykonany zgodnie przyjętą z 
metodyką („Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego 
oraz warunków korzystania z wód zlewni” (Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-
WODA”, 2008)) w oparciu o bazę danych z pozwoleń wodnoprawnych przekazaną przez 
Zamawiającego, bazę danych punktowych źródeł zanieczyszczeń z określoną 
rzeczywistą ilością i jakością odprowadzanych ścieków podanych w informacji Urzędów 
Marszałkowskich (województwa dolnośląskiego i lubuskiego) z wnoszenia opłat za 
korzystanie ze środowiska oraz wyniki monitoringu wód wykonanych przez WIOŚ we 
Wrocławiu i w Zielonej Górze w latach 2010 – 2012. 

Bilans jakościowy został wykonany dla rzek w zlewni Bobru kontrolowanych 
hydrologicznie i dla których prowadzony był monitoring jakości, a mianowicie: dla rzek: 
Bóbr i jego dopływy - Łomnica, Szprotawa, Czerna Wielka, Zadrna, Lesk, Kamienna, 
Kwisa oraz Czerna Mała – dopływ Czernej Wielkiej i Czarny Potok – dopływ Kwisy. 

Statyczny bilans jakościowy wód powierzchniowych (rzek kontrolowanych pod kątem 
ilościowym i jakościowym) przeprowadzono w zakresie trzech wskaźników jakości wód 
i ścieków: BZT5, Nog, Pog; dla wartości rzeczywistych tj. bilans rzeczywisty i podanych w 
pozwoleniach wodnoprawnych tj. bilans dla pozwoleń wodnoprawnych, (przyjmując, że 
otrzymane dane od zamawiającego są wiarygodne).  

Wykorzystano model bilansujący ładunki analizowanych zanieczyszczeń wzdłuż biegu 

rzeki. Podstawę stanowiły: 

 przepływy o gwarancji występowania 90% uzyskane z modelu bilansu 
ilościowego zlewni, 

 stężenia miarodajne badanych w latach 2010 - 2012 roku wskaźników 
zanieczyszczenia (BZT5, Nog, Pog) w przekrojach monitoringowych o 
wartościach przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 
listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545),  

 użytkowanie wód tzn. wielkości rzeczywiste odprowadzanych ścieków (ilość i 
skład jakościowy, stan z lat 2009 - 2012 r.), oraz wielkości określone w 
pozwoleniach wodnoprawnych.  

Na podstawie uzyskanych danych zbilansowano rzeczywisty ładunek zanieczyszczeń 
prowadzony z wodami rzeki w jej profilu podłużnym, ładunek dopuszczony warunkami 
pozwolenia wodnoprawnego w profilu podłużnym rzeki oraz ładunek graniczny w 
odniesieniu do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne analizowanych stężeń 
BZT5, Nog, Pog zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 
listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 
1545). 

W bilansie opartym na wartościach zrzutów ścieków z pozwoleń wodnoprawnych, przy 
założeniu niezmiennych wartości ładunków ze źródeł obszarowych i rozproszonych, 

policzony został ładunek całkowity jaki prowadzony byłby z wodami cieków. Ponadto 
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policzone zostały stężenia analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach 
monitoringowych jakie odpowiadałyby tym ładunkom (wartość średnioroczna). 

Bilans jakościowy przeprowadzony został w profilach podłużnych rzek przyjmując 
następujące węzłowe przekroje bilansowe: 

 - źródła oraz ujście, 

 - miejsca ujść dopływów, 

 - miejsca poborów wód i zrzutu ścieków, 

 - przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

 - miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych (elektrownie wodne), 

 - przekroje zamykające zlewnie Jednolitych części wód powierzchniowych 
(JCWP) - zgodnie z kilometrażem MPHP 2010. 

Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego analizowanego 
cieku wielkość ładunku całkowitego dopływającego do przekroju i odpływającego z 
przekroju, wielkość ładunku ze źródeł obszarowych i rozproszonych pochodzącego ze 

zlewni różnicowej, oraz w przekrojach monitoringowych wielkości ładunków 
punktowych, ładunków obszarowych i rozproszonych, i ładunków całkowitych. 

Dla każdego przekroju bilansowego oszacowana została chłonność rzeki w odniesieniu 
do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 

1545). W przypadku gdy wielkość prowadzonego ładunku przekraczać będzie wartość 
dopuszczalną dla stanu dobrego zostanie obliczona wielkość ładunku, o którą należy 
zredukować ładunek wprowadzany w analizowanej zlewni aby zapewnić osiągnięcie 
stanu dobrego. 

Prezentacja graficzną dokonanych bilansów będą profile hydrochemiczne ładunków 
analizowanych wskaźników zanieczyszczenia wzdłuż biegu rzeki. 

 Wyniki badań monitoringowych prowadzonych w latach 2010 – 2012 w 
przekrojach monitoringowych zlokalizowanych na ciekach wraz z policzona wartością 
średnią, dla których przeprowadzono obliczenia bilansowe przedstawiono w tabelach. 

Do bilansu jakościowego przyjęto wartość średnią z obserwowanych wartości 
wskaźnika BZT5 i stężeń azotu ogólnego i fosforu ogólnego z lat 2010 - 2012. 

 

Wyniki bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Bobru wskazują odcinki 
rzek w analizowanej zlewni, na których ładunki całkowite przekraczają wartości 
ładunków policzonych dla stanu dobrego. Na tych odcinkach należałoby zredukować 
prowadzone ładunki do uzyskania stanu dobrego wód. 

Na podstawie uzyskanych wyników bilansu jakościowego stwierdzono, że : 

 rzeka Bóbr wykazuje brak chłonności dla BZT5 w warunkach rzeczywistych na 
odcinku odcinka od zbiornika Pilchowice (km 196,21) do przekroju powyżej 

ujścia Strzyżówki (km 192,93), dla  warunków z pozwoleń wodnoprawnych - 
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od zbiornika Pilchowice (km 196,21) do przekroju powyżej ujścia dopływu 
Jamna (km 184,76); 

 rzeka Szprotawa wykazuje brak chłonności dla warunków z pozwoleń 
wodnoprawnych dla: BZT5 na odcinku od zrzutu ścieków z Polkowic (km 
46,13) do ujścia Ostrężnej (km 16,45) i od m. Wiechlice (km 6,35) do m. 
Szprotawa (km 0,80), dla Nog – na odcinku od m. Polkowice (km 46,13) do 
przekroju ujścia Dopływu z Nowego Dworu (km 45,39), i dla Pog - na odcinku 
od zrzutu ścieków z Polkowic (km 46,13) do ujścia Kanału Północnego (km 
17,92); 

 rzeka Kwisa wykazuje brak chłonności dla warunków z pozwoleń 

wodnoprawnych dla BZT5 na odcinkach rzeki od źródeł do ujścia Długiego 
Potoku (km 109.80) i od ujścia Dopływu spod Stankowic (km 90,99) do ujścia 
Siekierki (km 72,36); 

 rzeka Zadrna wykazuje brak chłonności dla warunków z pozwoleń 
wodnoprawnych dla BZT5 na odcinku od przekroju zrzutu ścieków z 
Krzeszowa (km 4,88) do przekroju  poniżej ujścia dopływu Łężec (km 4,74); 

 rzeka Lesk wykazuje brak chłonności dla: BZT5 w warunkach rzeczywistych od 
przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do przekroju powyżej ujścia 
Grzędzkiego Potoku (km 14,30), dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych - 
od ujścia Miłej (km20,12) do ujścia do Bobru; dla Pog  w obu wariantach - od 
przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do przekroju powyżej ujścia 

Grzędzkiego Potoku (km 14,30); 

 rzeka Łomnica wykazuje brak chłonności dla: BZT5 w warunkach 
rzeczywistych od km 13,73 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do km 13,14 
(Gmina Podgórzyn, m. Karpacz), dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych - 
od km 13,73 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do km 13,14 (Gmina Podgórzyn, 
m. Karpacz), od przekroju zrzutu ścieków z Karpacza w km 11,65 do ujścia 
Łomniczki (km 10,20) i od przekroju zrzutu ścieków z Mysłakowic ( km 7,14) 
do dopływu Jedlica (km 1,72); Nog w obu wariantach bilansowych - od km 13,68 
(poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, Karpacz); Pog w 
warunkach rzeczywistych - od km 13,68 (poniżej Bystrzyka) do km 13,60 

(Karkonoski Park Narodowy, Karpacz), dla warunków z pozwoleń 
wodnoprawnych - od 13,68 (poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park 
Narodowy, Karpacz) i od przekroju zrzutu ścieków z Mysłakowic w km 7,14 do 
ujścia Jedlicy (km 1,71); 

 rzeka Jedlica wykazuje brak chłonności dla BZT5 w warunkach pozwoleń 
wodnoprawnych - od przekroju zrzutu ścieków z Kowar (km 8,18) do ujścia 
Maliny (km 8,14). 
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IV.3. Bilans zasobów wód podziemnych 

IV.3.1. Bilans wód podziemnych z oceną stanu rezerw bądź deficytów. 

Bilans wód podziemnych określa wielkość rezerw bądź deficytów zasobów dostępnych 
do zagospodarowania po uwzględnieniu poborów w dwóch wariantach: dla poboru 
rzeczywistego oraz dla poboru na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych 
(pobór dopuszczalny). Bilansowanie wód podziemnych zostało przeprowadzone w 
układzie rejonów wodnogospodarczych, jednostek wydzielonych w celu 
przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych (Wydzielenie rejonów wodno-

gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania wód podziemnych i 
powierzchniowych kraju (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2007). Dla 
każdego rejonu wodnogospodarczego zostały ustalone gwarantowane zasoby  wód 
podziemnych dla zagospodarowania (Przeprowadzenie badań i ustalenie zasobów wód 
podziemnych możliwych do zagospodarowania i przeprowadzenie bilansu 
wodnogospodarczego w rejonach wodnogospodarczych z ustaleniem wpływu 
zagospodarowania wód podziemnych na zmiany zasobów wód powierzchniowych. 
Region Wodny Środkowej Odry. Obszar działalności RZGW we Wrocławiu, 
Hydroconsult, 2010 r.) i na ich podstawie oblicza się wielkość rezerw bądź deficytów w 
zależności do wielkości poboru. Wielkość zasobów gwarantowanych została przyjęta na 
podstawie ww. opracowania jako zgodnego z metodyką P. Herbicha (Opracowanie 

metodyki bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych z uwzględnieniem 
oddziaływań z wodami powierzchniowymi. Państwowy Instytut Badawczy, 2008 r.).  

Zasoby dostępne do zagospodarowania w rejonach wodnogospodarczych można 
przeliczyć jednostkę powierzchni (moduł zasobów) i na tej podstawie określić zasoby w 
jednolitych częściach wód podziemnych, scalonych częściach wód powierzchniowych 
oraz układzie administracyjnym (podział na powiaty). 

Do oceny stopnia wykorzystania zasobów i określenia stanu rezerw stosuje się 
następującą klasyfikacje (tab. IV.3.1) 

Tabela. IV.3.1.Określenie stanu rezerw i stopnia wykorzystania zasobów. 

Stopień wykorzystania zasobów [%] Określenie stopnia wykorzystania 
zasobów 

Określenie stanu rezerw zasobów 

<15 Bardzo niski Bardzo wysokie rezerwy 

15-30 Niski Wysokie rezerwy 

30-60 Średni Średnie rezerwy 

60-75 Wysoki Niskie rezerwy 

75-90 Bardzo wysoki Bardzo niskie rezerwy 

90-100 Pełny Brak rezerw-deficyt 

>100 Nadmierny Brak rezerw-deficyt 
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Tabela IV.3.2. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla rejonów wodnogospodarczych. 

l
p 

Rejon wodnogospodarczy  

W-VI A W-VI B W-VI C W-VI D W-VI E W-VI F 

Górny Bóbr 
Szprotaw

a 
Kwisa 

Czerna 
Wielka 

Bóbr 
Środkowy  

Bóbr 
Dolny 

1 Powierzchnia  km2 1191,4 871,3 998,2 947,2 1151,2 666,7 

2 

Gwarantowane 
zasoby wód 

podziemnych 
dostępne do 

zagospodarowania 

m3/d 168 340 37 941 146 993 56 820 160 372 98 177 

3 
Moduł zasobów 

gwarantowanych 
m3/d/

km2 
141 44 147 60 139 147 

4 Pobór aktualny m3/d 33 267,05 13 123,82 11 030,09 4 237,62 16 069,20 1 814,98 

5 

Pobór na 
podstawie 

pozwolenia 
wodnoprawnego 

m3/d 41 609,80 20 206,72 13  426,17 21 940,10 53 537,57 4 628,53 

6 
Wynik bilansu dla 
poboru aktualnego 

m3/d 135 072,95 24 817,18 
135 

962,91 
52 582,38 144 302,80 96 362,02 

7 % 19,76 34,59 7,50 7,46 10,02 1,85 

8 
Wynik bilansu dla 

poboru na 
podstawie 

pozwolenia 
wodnoprawnego 

m3/d 126 730,20 17 734,28 
133 

566,83 
34 879,90 106 836,43 93 548,47 

9 % 24,72 53,26 9,13 38,61 33,38 4,71 

 

Pobór rzeczywisty we wszystkich rejonach wodnogospodarczych nie przekracza 
zasobów gwarantowanych. Podobnie pobór na podstawie pozwolenia wodnoprawnego 
jest niższy niż zasoby gwarantowane. Świadczy to o istnieniu znacznych rezerw wód 
podziemnych. Wykorzystanie wód podziemnych w zależności od rejonu 
wodnogospodarczego wynosi od bardzo niskiego do średniego zarówno dla poboru 

rzeczywistego jak i na podstawie pozwoleń wodnoprawnych (tab. IV.3.2.).  

 

IV.3.2. Rezerwy i deficyty w JCWPd 

Na obszarze opracowania znajdują się 3 jednolite część wód podziemnych. JCWPd nr 
107 odpowiada rejonowi wodnogospodarczemu W-VI A, JCWPd nr 93 obejmuje 2 rejony 
wodnogospodarcze: W-VI C w całości oraz W-VI E bez północnego fragmentu regionu 
między Szprotawą a Żaganiem, JCWPd nr 77 całe regiony W-VI B, D, F i pozostały 
fragment W-VI E.  

Zasoby dostępne do zagospodarowania zostały obliczone na podstawie tego, jaka część 

rejonu wodnogospodarczego leży w JCWPd oraz dobraniu na tej podstawie moduły 
zasobów. Obliczenia zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w 
JCWPd prezentuje tab. IV.3.3. 
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Tabela IV.3.3. Zasoby wód podziemnych w JCWPd. 

Rejon 
wodnogospoda

rczy 

Powierzchnia 
[km2] 

Moduł zasobów w 
rejonie  

wodnogospodarczym 
[m3/d/km2] 

JCWPd 

107 93 77 

W-VI A 1191,4 141 1 191,40 0,00 0,00 

W-VI B 871,3 44 0,00 0,00 871,30 

W-VI C 998,2 147 0,00 998,20 0,00 

W-VI D 947,2 60 0,00 0,00 947,20 

W-VI E 1151,2 139 0,00 981,71 169,49 

W-VI F 666,7 147 0,00 0,00 666,70 

Zasoby dostępne do zagospodarowania 
168 

340,00 
283 

753,59 
216 

549,41 

 

Tabela IV.3.4. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla JCWPd. 

JCWPd 107 93 77 

Powierzchnia rejonu 
wodnogospodarczego 

km2 1 191,40 1 979,91 2 654,70 

Gwarantowane zasoby wód 
podziemnych dostępne do 

zagospodarowania 
m3/d 168 340,00 283 753,59 216 549,41 

Średni moduł zasobów 
gwarantowanych 

m3/d/km2 141 143 82 

Pobór aktualny m3/d 33 267,05 22 949,30 23 326,41 

Pobór na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego 

m3/d 41 609,80 52 054,74 61 682,35 

Wynik bilansu dla poboru 
aktualnego 

m3/d 135 072,95 231 698,85 154 867,06 

% 19,76 8,09 10,77 

Wynik bilansu dla poboru na 
podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego 

m3/d 126 730,20 231 698,85 154 867,06 

% 24,72 18,35 28,48 
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Stopień wykorzystania wód podziemnych w Jednolitych częściach wód podziemnych 
jest niski i bardzo niski. Świadczy to o istnieniu wysokich i bardzo wysokich rezerw wód 
podziemnych (tab. IV.3.4).  

 

IV.3.3. Rezerwy i deficyty w SCWP 

Na terenie zlewni Bobru znajduje się 18 scalonych części wód powierzchniowych. 
Zasoby dla nich zostały policzone na podstawie modułu zasobów uzależnionego od tego, 
w jakim rejonie wodnogospodarczym leżą. Obliczenia zasobów dla SCWP prezentuje tab. 
IV.3.5. 

Tabela IV.3.5. Zasoby dostępne do zagospodarowania w SCWP. 

Nr 
SCWP 

Powierzchnia 
[km2] 

 

 

Nazwa SCWP 

Rejon 
wodnogospodarczy 

w którym leży 
SCWP 

Moduł 
zasobów 

[m3/d/km2] 

Zasoby dostępne 
do 

zagospodarowania 

[m3/d] 

SO0601 291,73 
Bóbr od źródła do 

Zadrnej włącznie 
W-VI A 141 41 134 

SO0602 119,55 Lesk W-VI A 141 16 857 

SO0603 402,31 
Bóbr od Zadrnej do zb. 

Pilchowickiego włącznie 
W-VI A 141 56 726 

SO0604 116,19 Łomnica W-VI A 141 16 383 

SO0605 272,15 Kamienna W-VI A 141 38 372 

SO0606 394,98 

Bóbr od zb. 

Pilchowickiego do 

Żeliszowskiego Potoku 

włącznie 

W-VI E 139 54 902 

SO0607 278,89 
Bóbr od Żeliszowskiego 

Potoku do Bobrzycy 
W-VI E 139 38 765 

SO0608 416,97 
Bóbr od Bobrzycy do 

Kwisy 
W-VI E 139 57 959 

SO0609 677,87 Szprotawa W-VI B 44 29 826 

SO0610 190,40 Szprotawica W-VI B 44 8 378 

SO0611 301,95 
Kwisa od źródła do zb. 

Leśna włącznie 
W-VI C 147 44 387 

SO0612 528,06 
Kwisa od zb. Leśna do 

Kliczkówki 
W-VI C 147 77 625 

SO0613 193,81 
Kwisa od Kliczkówki do 

Bobru 
W-VI C 147 28 489 

SO0614 438,90 Bóbr od Kwisy do Dopł. W-VI E i F 147 64 519 
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spod Nowogrodu 

Bobrzańskiego 

SO0615 286,58 
Czerna Wielka od źródła 

do Ziębiny włącznie 
W-VI D 60 17 195 

SO0616 357,74 Czerna Mała i Czernica W-VI D 60 21 465 

SO0617 299,04 
Czerna Wielka od Ziębicy 

do Bobru 
W-VI D 60 17 943 

SO0619 281,23 

Bóbr od dopł. spod 

Nowogrodu 

Bobrzańskiego do ujścia 

W-VI F 147 41 341 

Tabela IV.3.6. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla SCWP. 

Nr 
SCWP 

Zasoby dostępne 
do 

zagospodarowania 

[m3/d] 

Pobór 
rzeczywisty 

[m3/d] 

Wynik 
bilansu dla 

poboru 
rzeczywistego 

[m3/d] 

% 

Pobór na 
podstawie 

pozwolenia 

[m3/d] 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
[m3/d] 

% 

SO0601 41 134 13 457,87 27 676,48 32,72 19 954,00 21 180,35 48,51 

SO0602 16 857 1 884,75 14 972,22 11,18 0,00 16 856,97 0,00 

SO0603 56 726 13 837,44 42 888,55 24,39 14 358,80 42 367,19 25,31 

SO0604 16 383 2 611,22 13 771,57 15,94 5 805,30 10 577,49 35,44 

SO0605 38 372 1 475,78 36 896,67 3,85 1 491,70 36 880,75 3,89 

SO0606 54 902 1 680,09 53 221,71 3,06 7 684,99 47 216,81 14,00 

SO0607 38 765 9 215,48 29 549,54 23,77 19 037,57 19 727,45 49,11 

SO0608 57 959 1 203,92 56 754,91 2,08 10 723,62 47 235,21 18,50 

SO0609 29 826 12 419,56 17 406,89 41,64 19 457,72 10 368,74 65,24 

SO0610 8 378 704,26 7 673,52 8,41 749,00 7 628,78 8,94 

SO0611 44 387 1 629,15 42 757,94 3,67 750,80 43 636,29 1,69 

SO0612 77 625 8 864,84 68 760,27 11,42 11 117,54 66 507,57 14,32 

SO0613 28 489 536,10 27 953,23 1,88 1 557,83 26 931,51 5,47 

SO0614 64 519 5 243,76 59 274,98 8,13 16 726,70 47 792,04 25,93 

SO0615 17 195 675,13 16 519,85 3,93 591,60 16 603,38 3,44 
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SO0616 21 465 2 752,48 18 712,04 12,82 8 000,19 13 464,33 37,27 

SO0617 17 943 810,01 17 132,57 4,51 15 202,70 2 739,88 84,73 

SO0619 41 341 540,93 40 800,47 1,31 2 136,83 39 204,57 5,17 

 

Dla scalonych części wód powierzchniowych stopień wykorzystania zasobów wykazuje 
większe zróżnicowanie, w dalszym ciągu jednak w przypadku poboru rzeczywistego 
między bardzo niskim stopniem wykorzystania zasobów a średnim (tab. IV.3.6). Dla 
poboru dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi stopień ten zwiększa się w 

przypadku jednej części wód do wysokiego (SCWP nr 0609 Szprotawa) oraz bardzo 
wysokiego (SCWP nr 0617 Czerna Wielka od Ziębicy do Bobru). W przypadku tego 
rejonu należy za bardziej prawdopodobny przyjąć wariant z pozwolenia 
wodnoprawnego, ponieważ dla poboru rzeczywistego brakuje danych dla ujęcia wód z 
miejscowości Żary (w bazie danych w urzędzie marszałkowskim). W przypadku 
pozostałych SCWP dla poboru rzeczywistego 13 SCWP charakteryzuje się bardzo niskim 
wykorzystaniem zasobów, 3 niskim oraz 2 średnim. Dla poboru na podstawie pozwoleń 
wodnoprawnych 9 SCWP charakteryzuje się stopniem wykorzystania zasobów bardzo 
niskim, 3 SCWP stopniem niskim, 4 SCWP stopniem średnim, jedno SCPW stopniem 
wysokim oraz jedno SCWP stopniem bardzo wysokim. SCWP są jednak jednostką 
podziału wód powierzchniowych i wysoki stopień poboru wód w danym SCWP nie musi 

się oznaczać równocześnie wysokiego stopnia wykorzystania zasobów w JCWPd bądź 
rejonie wodnogospodarczym.  

 

IV.3.4. Rezerwy i deficyty w powiatach na obszarze zlewni 

Zasoby gwarantowane dla powiatów zostały określone na podstawie modułu zasobów 

gwarantowanych ustalonych dla rejonów wodnogospodarczych, proporcjonalnie do 
tego jaka część powiatu leży w danym rejonie wodnogospodarczym. Zostały one 
określone tylko dla części powiatu leżącej na obszar zlewni, jeśli powierzchnia ta jest 
większa niż 3% powierzchni powiatu. Zestawienie zasobów wód podziemnych 

ustalonych dla powiatu prezentuje tab. IV.3.7. 

Tabela IV.3.7. Zasoby dostępne do zagospodarowania w powiatach na obszarze zlewni Bobru. 

Powiat 
Powierzchnia 

[km2] 

Powierzchnia 
powiatu w 

zlewni [km2] 

% 
powiatu 

w 
zlewni 

Moduł 
zasobów 

[m3/d/km2] 

Zasoby dostępne do 
zagospodarowania 

[m3/d] 

bolesławiecki 1303,26 1064,56 82 121 129 077,65 

m. Jelenia Góra 108,36 108,36 100 141 15 278,76 

jeleniogórski 628,21 596,134 95 141 84 262,16 

kamiennogórski 396,13 361,639 91 141 50 991,10 
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krośnieński 1389,91 189,96 14 147 27 924,12 

lubański 428,19 373,334 87 147 54 880,10 

lwówecki 709,94 670,886 94 143 96 003,65 

nowosolski 770,58 27,4776 4 147 4 039,21 

polkowicki 779,93 510,513 65 44 22 462,57 

wałbrzyski 514,18 112,266 22 141 15 829,51 

zgorzelecki 838,11 265,529 32 60 15 931,74 

zielonogórski 1570,64 157,193 10 147 23 107,37 

żagański 1131,29 1075,84 95 97 104 291,73 

żarski 1393,49 205,421 15 89 18 192,42 

 

Tabela IV.3.8. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla powiatów na obszarze zlewni Bobru. 

Powiat 

Zasoby dostępne 
do 

zagospodarowania 

[m3/d] 

Pobór 
rzeczywisty 

[m3/d] 

Wynik 
bilansu 
[m3/d] 

% 

Pobór na 
podstawie 

pozwolenia 
[m3/d] 

Wynik 
bilansu 
[m3/d] 

% 

bolesławiecki 129 077,65 12301,76 116 775,89 9,5 23155,11 105 922,54 17,9 

m. Jelenia Góra 15 278,76 151,48 15 127,28 1,0 60 15 218,76 0,4 

jeleniogórski 84 262,16 7682,09 76 580,07 9,1 21600,8 62 661,36 25,6 

kamiennogórski 50 991,10 23620,47 27 370,63 46,3 19954 31 037,10 39,1 

krośnieński 27 924,12 380,01 27 544,11 1,4 1716,83 26 207,29 6,1 

lubański 54 880,10 6524,35 48 355,74 11,9 10206,1 44 674,00 18,6 

lwówecki 96 003,65 4045,93 91 957,72 4,2 8105,59 87 898,06 8,4 

nowosolski 4 039,21 204,01 3 835,20 5,1 0 4 039,21 0,0 

polkowicki 22 462,57 9963,49 12 499,08 44,4 17674,72 4 787,85 78,7 

wałbrzyski 15 829,51 1788,88 14 040,62 11,3 0 15 829,51 0,0 

zgorzelecki 15 931,74 957,32 14 974,42 6,0 4515,8 11 415,94 28,3 

zielonogórski 23 107,37 179,62 22 927,75 0,8 466 22 641,37 2,0 

żagański 104 291,73 8430,11 95 861,62 8,1 31116,05 73 175,68 29,8 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru -synteza 

 65 

żarski 18 192,42 1053,36 17 139,06 5,8 15075,89 3 116,53 82,9 

 

W podziale na powiaty zauważa się znaczne zróżnicowanie wykorzystania wód 
podziemnych. W większości powiatów jest ono na poziomie bardzo niskim (dla poboru 
rzeczywistego), natomiast dla dwóch powiatów: kamiennogórskiego i polkowickiego 
jest on średni, sięgając około 45% zasobów. W przypadku poboru na podstawie 
pozwoleń wodnoprawnych żróżnicowanie jest jeszcze większe, bo sięga od stopnia 
bardzo niskiego, przez niski, średni do bardzo wysokiego. Stopień wykorzystania 
zasobów dla pozwoleń wodnoprawnych w dużym stopniu zależy do dostępności danych 
dotyczących pozwoleń. Dla powiatu wałbrzyskiego brak jest informacji na temat 

dopuszczalnych pozwoleniem poborów.  

 

IV.3.5.Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe 

Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe określa się na 
podstawie przepływów średnich w rzece oraz poboru wód podziemnych w dwóch 
wariantach: rzeczywistym oraz na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. W 
określaniu wpływu poboru na przepływ rzeki dokonuje się także korektę przepływu o 
zrzut ścieków (w wysokości 25% oraz 75% poboru), który zwiększa przepływ w rzece.  
Przepływ średni roczny z uwzględnieniem poboru jest zawsze nieco niższy ponieważ 

pobór wód podziemnych powoduje pobranie wody z systemu wodonośnego. Niweluje 
nieco ten wpływ zrzut ścieków, który stanowi oddanie wody z powrotem do systemu.  

Wpływ poboru określono dla Bobru dla przekroju wodowskazowego Żagań. Pobór jaki 
został uwzględniony odnosi się do całkowitego poboru w zlewni Bobru i jego dopływów. 
Na wykresach widać, że pobór rzeczywisty w bardzo niewielkim stopniu wpływa na 
przepływ średni w rzece. Dla poboru rzeczywistego obniżenie przepływu rzecznego 
przez pobór wód podziemnych sięga średnio 1,77 m3/s (przy przepływach rzędu 25-50 
m3/s). Zagospodarowanie wód podziemnych ze stopniem zrzutu ścieków sięgającym 
0,75 poboru obniża przepływ w rzece o 0,93 m3/s. Pobór na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego również w niewielkim stopniu wpływa na średni przepływ rzeczny, 

chociaż nieco większy jest ten wpływ niż w przypadku poboru rzeczywistego(obniżenie 
o średnio 2,64 m3/s. Pobór i zrzut ścieków w ilości 0,75 poboru obniża przepływ w rzece 
o średnio 1,39 m3/s. 
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IV.4. Bilans wodnogospodarczy – Aplikacja 

Bilans wodnogospodarczy – Program do symulacji jakościowej i ilościowej rozdziału 
zasobów wodnych został opisany w dwóch dołączonych w formie dokumentów-
załączników do opracowania podstawowego (załącznik IV. 4.1. Dokumentacja 
Techniczna; załącznik IV.4.2. Program do symulacji jakościowej i ilościowej zasobów 
wód) 

W pierwszym dokumencie „Dokumentacja Techniczna” zamieszczono opis architektury 
systemu Bilansu Wodnogospodarczego (zwanego dalej BW) oraz jego podstawowe dane 
techniczne i eksploatacyjne. Dokument jest przeznaczony dla przyszłych projektantów 

oraz programistów zajmujących się rozwojem systemu. Jego celem jest zapoznanie z 
główną koncepcją systemu oraz płynne wprowadzenie przyszłych programistów w 
projekt. W dokumencie zostały zdefiniowane główne komponenty systemu oraz 
przedstawione istotne aspekty, problemy oraz zastosowane rozwiązania. Opracowanie 
zawiera również opis modelu danych oraz diagram klas głównych obiektów systemu. 
Dokument zawiera również procedurę instalacji oraz konfiguracji systemu. 

Drugi, „Program do symulacji jakościowej i ilościowej zasobów wód” stanowi opis 
programu i instrukcję posługiwania się nim. 

Bilans Wodnogospodarczy wód powierzchniowych i podziemnych to bazodanowy 
system informatyczny oferujący szeroki zakres usług umożliwiających sporządzanie 

zestawień potrzeb dla określonego obszaru zlewni rzecznej. Program pozwala na 
ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wodnych z potrzebami użytkowników 
korzystających (lub ubiegających o prawo korzystania) z tych zasobów. Uwzględnia 
oddziaływania obiektów hydrotechnicznych, hierarchię użytkowników, powiązania z 
wodami podziemnymi oraz wymagania ochrony środowiska przyrodniczego.  

System zapewnia funkcjonalność umożliwiającą generowanie zestawień tabelarycznych 
oraz wykresów służących do tworzenia obrazu stanu wód w rzece. Dostępne narzędzia 
do przeprowadzania symulacji pozwalają na wykonanie oceny stanu użytkowania 
zasobów wodnych jednostki bilansowej, możliwości zaspokojenia potrzeb 
użytkowników i ograniczenia użytkowań dla minimalizacji ich skutków. Program ma 

także na celu tworzenie podstaw do określenia warunków korzystania z wód i koncepcji 
zagospodarowania zasobów wodnych. 

Ważnym elementem programu jest również lista użytkowników rzeki oraz mapa 
obszarów hydrograficznych przedstawiająca położenie rzek wraz z ich dopływami i 
lokalizacją wodowskazów. 
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V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, PRIORYTETY I OGRANICZENIA W KORZYSTANIU 

WÓD ZLEWNI BILANSOWEJ BOBRU 

 

V.1.Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

W zlewni Bobru wydzielono 111 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
rzecznych, pogrupowanych do 18 scalonych części wód (SCWP), zakwalifikowanych do 
10 typów. Ponad połowa JCWP jest reprezentowana przez rzeki górskie (5 JCWP) i 

wyżynne (53 JCWP i 5 JCWP o typie nieokreślonym), pozostałe to rzeki nizinne (47 
JCWP i 1 JCWP o typie nieokreślonym). Spośród JCWP wyznaczono 36 silnie 
zmienionych części wód powierzchniowych (SZCW) i jedną sztuczną (Kanał Dychowski)  

Zgodnie z oceną zawartą Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(PGWO 2011) w zlewni Bobru 49 JCWP jest w złym stanie, natomiast 62 są w dobrym 
stanie.  

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako dobry, jest 
utrzymania dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu 
ekologicznego. 

Wymaganiami dla silnie zmienionych części wód, których stan oceniono jako dobry, jest 

utrzymania dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału 
ekologicznego. 

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako zły, jest 
osiągnięcie dobrego stanu wód, natomiast wymaganiami dla silnie zmienionych części 
wód, których stan oceniono jako zły, jest uzyskanie dobrego stanu wód, czyli dobrego 
stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego.  

Aktualny stan jednolitych części wód wraz z ich wymaganiami środowiskowymi 
przedstawiono w tabeli V.1.1. 

Tabela V.1.1. Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Objaśnienia: 
SZCW – silnie zmieniona część wód; SCW – sztuczna część wód; NAT – naturalna część wód. DSE; DSCH 
– dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; DPE; DSCH – dobry potencjał ekologiczny i dobry stan 
chemiczny; NZ – niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; Z – zagrożona ryzykiem 
nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP 
Status 
JCWP 

STAN 
JCWP 

WYMAGANIA 
OCENA 

RYZYKA 

SO0601 

PLRW6000416113 
Bóbr od źródła do zb. 
Bukówka 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600041611529 Złotna NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60000161159 Bóbr, zb. Bukówka SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000416139 
Bóbr od zb. Bukówka do 
Zadrnej 

SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004161189 Czarnuszka NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 
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PLRW6000416129 Świdnik NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161349 Bystra NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416149 Zadrna SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

SO0602 

PLRW60004161649 
Lesk od źródła do 
Grzędzkiego Potoku 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816169 
Lesk od Grzędzkiego 
Potoku do Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416166 Toczna NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

SO0603 

PLRW6000816331 
Bóbr od Zadrnej do zb. 
Pilchowice 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416172 Mienica SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60007161749 Świdna NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161769 Janówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161789 Karpnicki Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161929 Radomierka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163129 Szumiąca NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163249 
Kamienica od źródła do 
Kamieniczki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816329 
Kamienica od Kamieniczki 
do Bobru 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163252 Młynówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163269 Grudna NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163289 Więziec NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000016333 Bóbr, zb. Pilchowice SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0604 

PLRW60003161849 
Łomnica od  źródła do 
Łomniczki 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416189 
Łomnica od Łomniczki do 
Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60003161888 Jedlica od źródła do Maliny NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161889 
Jedlica od Maliny do 
Łomnicy 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

SO0605 

PLRW600031622 
Kamienna od źródła do 
Kamieńczyka 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600041626 
Kamienna od Kamieńczyka 
do Małej Kamiennej 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816299 
Kamienna od Małej 
Kamiennej do Bobru 

NAT DOBRY DSE; DSCH Z 

PLRW6000316244 
Szklarka od źródła do 
Szrenickiego Potoku 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60003162889 
Wrzosówka od źródła do 
Podgórnej 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 
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PLRW600001628889 
Czerwonka ze zb. 
Sosnówka 

SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000416296 Pijawnik SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0606 

PLRW60008163759 
Bóbr od zb. Pilchowice do 
Żeliszowskiego Potoku 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000716349 Lipka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163529 Wierzbnik NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163549 Jamna NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163589 Sobótka SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000416369 Srebrna SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004163729 Słotwina SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004163732 Widnica NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60006163749 Osownia SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60006163752 Stoczek NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000616376 Żeliszowski Potok SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0607 

PLRW600020163799 
Bóbr od Żeliszowskiego 
Potoku do Bobrzycy 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416386 
Bobrzyca od źródła do 
Osiki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001816389 Bobrzyca od Osiki do Bobru NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60006163789 Mierzwiński Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60006163794 Młynówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

SO0608 

PLRW60002016599 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716549 Ruda SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000171656 Stawna NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600018165899 Iławka NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

SO0609 

PLRW60001716429 
Szprotawa od źródła do 
Chocianowskiej Wody 

SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001916499 

Szprotawa od 
Chocianowskiej Wody do 
Bobru 

SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001716432 Leszczynka SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001716434 Błotna SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW600017164369 Kłębanówka SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW600017164372 Młot NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

PLRW600017164374 Dopływ spod Przemkowa SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001716452 Ostrężna NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

PLRW600017164699 Sucha NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

PLRW60001716489 Kamienny Potok SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 
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PLRW60001716492 Krownia NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

SO0610 PLRW600017164499 Szprotawica SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

SO0611 

PLRW6000416619 
Kwisa od źródła do 
Długiego Potoku 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416629 Długi Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60008166511 
Kwisa od Długiego Potoku 
do zb. Złotniki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166329 Czarny Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000516649 Oldza NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60000166513 Kwisa, zb. Złotniki SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW600001665179 Kwisa, zb. Leśna SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0612 

PLRW600020166939 
Kwisa od zb. Leśna do 
Kliczkówki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416652 Bruśnik NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166549 Miłoszowicki Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166569 Grabiszówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166699 Olszówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600041667299 Siekierka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166769 Luciąża SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816678 Złoty Stok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416689 Iwnica SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816692 Polanka SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816694 Kliczkówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

SO0613 

PLRW600020166999 
Kwisa od Kliczkówki do 
Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017166972 Dopływ spod Łoz NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017166989 Czernik NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

SO0614 

PLRW60002016931 
Bóbr od Kwisy do Kanału 
Dychowskiego 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716729 Dopływ spod Chrobrowa NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017169129 Doły NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017169149 Stobrzyca NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017169169 Złotnica NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600018169276 
Brzeźnica od źródła do 
Szumu 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600020169299 
Brzeźnica od Szumu do 
Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

SO0615 PLRW60001816853 
Czerna Wielka od źródła do 
Ziębiny 

SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 
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PLRW600018168549 Ziębina SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0616 
PLRW600018168679 Czerna Mała do Czernicy SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000181686899 Czernica SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

SO0617 

PLRW60002016899 
Czerna Wielka od Ziębiny 
do Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001816874 Olsza SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816876 Gnilica SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816889 Łubianka SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816894 Czerwona Woda SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW600018168969 Złota NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

SO0619 

PLRW6000201695 

Bóbr od Kanału 
Dychowskiego do zb. 
Raduszec 

SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001716936 
Dopływ z Tarnawy 
Krośnieńskiej 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716938 Bobrownik SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816949 Kosierska Młynówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600001696 Kanał Dychowski SCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000201699 
Bóbr od zb. Raduszec do 
Odry 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

 

V.1.1. Zasoby jakościowe wód powierzchniowych 

Na podstawie uzyskanych wyników bilansu jakościowego stwierdzono, że kilka rzek 
zlewni (w tym Bóbr i Kwisa) na niektórych odcinkach wykazują brak chłonności, co 
oznacza, że nie powinny być obciążane dalszymi ładunkami zanieczyszczeń. 

W warunkach rzeczywistych brak chłonności na niektórych odcinkach wykazują 4 rzeki: 

 rzeka Bóbr dla BZT5 w na odcinku od zbiornika Pilchowice (km 196,21) do 
przekroju powyżej ujścia Strzyżówki (km 192,93); 

 rzeka Lesk dla: BZT5 od przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do 
przekroju powyżej ujścia Grzędzkiego Potoku (km 14,30) i dla dla Pog  od 
przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do przekroju powyżej ujścia 
Grzędzkiego Potoku (km 14,30); 

 rzeka Łomnica dla: BZT5 od km 13,73 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do km 
13,14 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz), dla Nog od km 13,68 (poniżej Bystrzyka) 
do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, Karpacz) i dla Pog od km 13,68 
(poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, Karpacz); 

 rzeka Jedlica dla BZT5 w warunkach pozwoleń wodnoprawnych - od przekroju 

zrzutu ścieków z Kowar (km 8,18) do ujścia Maliny (km 8,14). 
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Dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych brak chłonności na niektórych odcinkach 
wykazuje 7 rzek: 

 rzeka Bóbr dla BZT5 od zbiornika Pilchowice (km 196,21) do przekroju 
powyżej ujścia dopływu Jamna (km 184,76); 

 rzeka Szprotawa dla: BZT5 na odcinku od zrzutu ścieków z Polkowic (km 
46,13) do ujścia Ostrężnej (km 16,45) i od m. Wiechlice (km 6,35) do m. 
Szprotawa (km 0,80), dla Nog – na odcinku od m. Polkowice (km 46,13) do 
przekroju ujścia Dopływu z Nowego Dworu (km 45,39), i dla Pog - na odcinku 
od zrzutu ścieków z Polkowic (km 46,13) do ujścia Kanału Północnego (km 
17,92); 

 rzeka Kwisa dla BZT5 na odcinkach rzeki od źródeł do ujścia Długiego Potoku 
(km 109.80) i od ujścia Dopływu spod Stankowic (km 90,99) do ujścia Siekierki 
(km 72,36); 

 rzeka Zadrna dla BZT5 na odcinku od przekroju zrzutu ścieków z Krzeszowa 
(km 4,88) do przekroju  poniżej ujścia dopływu Łężec (km 4,74); 

 rzeka Lesk dla BZT5 od ujścia Miłej (km20,12) do ujścia do Bobru; dla Pog  od 
przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do przekroju powyżej ujścia 
Grzędzkiego Potoku (km 14,30); 

 rzeka Łomnica dla BZT5 od km 13,73 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do km 
13,14 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz), od przekroju zrzutu ścieków z Karpacza 

w km 11,65 do ujścia Łomniczki (km 10,20) i od przekroju zrzutu ścieków z 
Mysłakowic ( km 7,14) do dopływu Jedlica (km 1,72); dla Nog od km 13,68 
(poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, Karpacz); dla Pog 
od 13,68 (poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, 
Karpacz) i od przekroju zrzutu ścieków z Mysłakowic w km 7,14 do ujścia 
Jedlicy (km 1,71); 

 rzeka Jedlica dla BZT5 od przekroju zrzutu ścieków z Kowar (km 8,18) do 
ujścia Maliny (km 8,14). 

V.1.1. Zasoby ilościowe wód powierzchniowych 

Analiza zasobów ilościowych (zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych) 
wykazała, że dla Q95% i Q90%, przy przepływie nienaruszalnym według kryterium 
rybackiego brak jest zasobów dyspozycyjnych w większości JCWP w zlewni Bobru przez 
prawie cały rok, za wyjątkiem miesięcy zimowych (grudzień, styczeń, luty), zarówno dla 
zasobów zwrotnych, jak i bezzwrotnych. 

Dla Q70%, przez większość roku brak jest zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w 
Łomnicy, Słotwinie, Olszówce, Siekierce, Iwnicy i Czernicy; a zasobów dyspozycyjnych 
bezzwrotnych w Bobrze od źródła do Zadrnej; Łomnicy, Słotwinie, Olszówce, Siekierce, 
Iwnicy, Bobrze od Kwisy do Kanału Dychowskiego, Czernej Wielkiej od źródła do 
Ziębiny, Czernej Małej do Czernicy oraz Czernicy. 

Dla Q50%, przez większość roku brak jest zasobów dyspozycyjnych zwrotnych tylko w 
Łomnicy od źródła do Łomniczki, Słotwinie, Olszówce, Siekierce i Iwnicy, a zasobów 
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dyspozycyjnych bezzwrotnych w Bobrze od źródła do zbiornika Bukówka, Łomnicy, 
Słotwinie, Olszówce, Siekierce, Iwnicy, Czernej Małej do Czernicy oraz Czernicy. 

 

V.2.Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 

Na obszarze zlewni Bobru znajdują się 3 jednolite część wód podziemnych. JCWPd nr 
107 odpowiada rejonowi wodnogospodarczemu W-VI A, JCWPd nr 93 obejmuje 2 rejony 
wodnogospodarcze: W-VI C w całości oraz W-VI E bez północnego fragmentu regionu 
między Szprotawą a Żaganiem, JCWPd nr 77 całe regiony W-VI B, D, F i pozostały 
fragment W-VI E.  

Stopień wykorzystania wód podziemnych w JCWPd jest niski i bardzo niski. Świadczy to 
o istnieniu wysokich i bardzo wysokich rezerw wód podziemnych. Dla JCWPd nr 107 dla 
poboru rzeczywistego stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych sięga ok. 20%, 
natomiast dla poboru na podstawie pozwoleń wodnoprawnych jest to prawie 25%. Jest 
to niskie wykorzystanie zasobów. W przypadku JCWPd nr 93 stopień wykorzystania 
zasobów jest bardzo niski i niski, zarówno dla poboru rzeczywistego jak i dla poboru na 
podstawie pozwoleń wodnoprawnych. Dla poboru rzeczywistego sięga ono 8% 
zasobów, natomiast dla poboru dopuszczalnego ok. 18%. Pobór w przypadku JCWPd nr 
77 sięga 11% zasobów w przypadku rzeczywistego poboru oraz 28% w przypadku 
poboru na podstawie pozwoleń wodnoprawnych. 

Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe określa się na 

podstawie przepływów średnich w rzece oraz poboru wód podziemnych w dwóch 
wariantach: rzeczywistym oraz na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. W 
określaniu wpływu poboru na przepływ rzeki dokonuje się także korektę przepływu o 
zrzut ścieków (w wysokości 25% oraz 75% poboru), który zwiększa przepływ w rzece.  
Przepływ średni roczny z uwzględnieniem poboru jest zawsze nieco niższy ponieważ 
pobór wód podziemnych powoduje pobranie wody z systemu wodonośnego. Niweluje 
nieco ten wpływ zrzut ścieków, który stanowi oddanie wody z powrotem do systemu.  

Wpływ poboru określono dla Bobru dla przekroju wodowskazowego Żagań. Pobór jaki 
został uwzględniony odnosi się do całkowitego poboru w zlewni Bobru i jego dopływów. 
Pobór rzeczywisty w bardzo niewielkim stopniu wpływa na przepływ średni w rzece. 

Dla poboru rzeczywistego obniżenie przepływu rzecznego przez pobór wód 
podziemnych sięga średnio 1,77 m3/s (przy przepływach rzędu 25-50 m3/s). 
Zagospodarowanie wód podziemnych ze stopniem zrzutu ścieków sięgającym 0,75 
poboru obniża przepływ w rzece o 0,93 m3/s. Pobór na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego również w niewielkim stopniu wpływa na średni przepływ rzeczny, 
chociaż nieco większy jest ten wpływ niż w przypadku poboru rzeczywistego(obniżenie 
o średnio 2,64 m3/s. Pobór i zrzut ścieków w ilości 0,75 poboru obniża przepływ w rzece 
o średnio 1,39 m3/s. 
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I. ZAKRES PRACY 

 

Przedmiotem pracy jest wykonanie analiz, charakterystyk i obliczeń bilansu 
wodnogospodarczego zlewni Bobru, w celu sporządzenia założeń do projektu 
rozporządzenia „Warunki korzystania z wód zlewni Bobru”. Sformułowanie 
szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z zasobów wodnych 
zlewni Bobru ma na celu umożliwienie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, poprzez zabezpieczenie potrzeb użytkowników wód z określeniem 
stopnia gwarancji dostawy wody z jednoczesnym zabezpieczeniem potrzeb środowiska 
przyrodniczego.  

Opracowanie „Warunków korzystania z wód zlewni Bobru” wynika z ustaleń Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M. P. z 2011 t. Nr 40, poz. 451) 
wraz z Programem wodno-środowiskowym kraju i ma wspomagać wdrażanie działań i 
postanowień, służących utrzymaniu lub poprawie istniejącego stanu wód (w tym stanu 
lub potencjału ekologicznego). Opracowanie ma na celu określenie szczegółowych 
wymagań w zakresie stanu wód, wynikających z ustalonych celów środowiskowych, 
priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń w korzystaniu z wód, 
niezbędnych dla osiągnięcia celów środowiskowych, w szczególności ograniczeń w 
zakresie poboru wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzania ścieków do wód 
lub ziemi, wprowadzania do wód lub ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także w zakresie wykonywania 
nowych urządzeń wodnych. 

Podstawą formalną wykonania pracy jest Umowa Nr ZZ – 01/EP-181/2013 z dnia 16 
lipca 2013 r., zawarta między Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu jako Zamawiającym a konsorcjum firm: Integrated Management 
Services Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Instutut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, 
Oddział we Wrocławiu i Geomatic Software Solutions Sp. z o.o. 

Praca została podzielona na sześć zadań, opisanych poniżej. 

 

 

Zadanie 1. Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód 

powierzchniowych 

Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód 
powierzchniowych zlewni Bobru wyznaczono, zgodnie z wymaganiami RZGW Wrocław, 
w oparciu u następujące opracowania: 

Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni, Pracowania Gospodarki Wodnej „PRO-WODA, Warszawa, 
grudzień 2008 r. 

Procedura ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni, Kancelaria Radców prawnych CIC Danuta Pikor, Michał 
Behnke Sp. p., Gdynia, kwiecień 2010 r. 
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Metodyka jednolitych bilansów wodno-gospodarczych, Hydroprojekt, Warszawa, 1992r. 

Zawarte w tych opracowaniach zalecenia poddano analizie i weryfikacji pod względem 
ich aktualności, możliwości zastosowania w lokalnych warunkach zlewni Bobru, z 
uwzględnieniem dostępność danych. 

 

Zadanie 2. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz opracowań 

merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej 

Identyfikacja presji oraz identyfikacja przyszłych zmian mających wpływ na stan 
ilościowy i jakościowy zasobów wodnych obszaru zlewni Bobru zostanie dokonana na 
podstawie analizy dokumentów planistycznych oraz opracowań merytorycznych z 
zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej. Zostaną przeanalizowane co 
najmniej następujące dokumenty planistyczne: 

krajowe: 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,  

• Program wodno-środowiskowy kraju,  

• Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2003 wraz z 

aktualizacjami,  

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

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

• Strategia rozwoju kraju 2007-2015,  

• Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030,  

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

wojewódzkie: 

• Strategia rozwoju województwa,  

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa,  

• Program ochrony środowiska dla województwa,  

• Program retencji dla województwa,  

• Plan gospodarki odpadami, 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 7 

gminne:  

• Strategie rozwoju gmin,  

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,  

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  

• Programy ochrony środowiska gmin. 

oraz plany zadań ochronnych i plany ochrony dla obszarów Natura 2000 a także innych 
form ochrony przyrody. 

Do identyfikacji presji oraz przyszłych zmian mających wpływ na stan ilościowy i 
jakościowy zasobów wodnych obszaru zlewni Bobru zostaną wykorzystane także 
informacje zawarte w następujących opracowaniach merytorycznych: 

• Szczegółowe wymagania, ograniczenia, i priorytety dla potrzeb wdrażania 
planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

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

• Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na 
obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i 

potencjału ekologicznego JCWP, 

• Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami 
podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z 

wyłączeniem regionu wodnego Warty), 

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

• Identyfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń wymagających pozwoleń 
zintegrowanych wg dyrektywy IPPC, 

• Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin,  

• Charakterystyki jednolitych części wód podziemnych, 

• Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach 
działalności Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz inne 

dokumentacje hydrogeologiczne, 

• Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego 
zarządzania wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze działalności 
RZGW we Wrocławiu, 
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• Opracowanie programów działań dla części wód położonych w regionach 

wodnych na terenie RZGW we Wrocławiu - zlewnia Bobru. 

Zgodnie z przedmiotem zamówienia efektem analizy obowiązujących dokumentów 
planistycznych oraz opracowań merytorycznych będą trzy zestawienia tabelaryczne: 

Zestawienie I: 

przedstawiające w podziale na gminy, starostwa, scalone części wód powierzchniowych 
zlewni Bobru oraz jednolite części wód podziemnych istniejące aktywności (komunalne, 
rolnicze, transportowe, przemysłowe, turystyczne i inne), oddziałujące na wody 
powierzchniowe i podziemne poprzez użytkowanie i zagospodarowanie dostępnych 
zasobów wodnych, planowany rozwój, zlokalizowanie inwestycji celu publicznego.  

Zestawienie II: 

przedstawiające w podziale na gminy, starostwa, scalone części wód powierzchniowych 
zlewni Bobru oraz jednolite części wód podziemnych planowane aktywności 
(komunalne, rolnicze, transportowe, przemysłowe, turystyczne i inne), oddziałujące na 
wody powierzchniowe i podziemne poprzez użytkowanie i zagospodarowanie 
dostępnych zasobów wodnych, planowany rozwój, zlokalizowanie inwestycji celu 
publicznego.  

Zestawienie III: 

stanowiące rozszerzenie Zestawienia I o: 

• uwarunkowania środowiskowe dla spełnienia założonych celów RDW; 

• planowane działania dla utrzymania albo poprawy stanu lub potencjału wód; 

• charakterystyki komponentów środowiska, stanowiące powód ograniczeń 

narzucanych przez parametry środowiskowe dla założonych celów; 

• omówienie ewentualnych sprzecznych założeń lub konfliktów na styku 
dokumentów planistycznych i opracowań merytorycznych. 

 

Zadanie 3. Opracowanie charakterystyki zlewni Bobru 

Dla zlewni bilansowej rzeki Bobru, składającej się z 19 scalonych części wód 
powierzchniowych o łącznej powierzchni około 5874,44 km2, zostanie wykonany: 

• opis zlewni obejmujący w szczególności charakterystykę: 

- geograficzną i przyrodniczą, 

- geologiczną i hydrogeologiczną, 

- hydrograficzną i hydrologiczną, 

- warunków klimatycznych, 

- społeczno-gospodarczą, 
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- obszarów chronionych, 

• identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody zlewni (w 
tym punktowe i rozproszone źródła zanieczyszczeń, pobory wód ze strefami 
ochronnymi, przerzuty wód, pobory kruszywa, obiekty hydrotechniczne 
służące korzystaniu z wód do różnych celów i inne). Do identyfikacji presji i 
oddziaływań zostaną wykorzystane dane o istniejących presjach i 
oddziaływaniach oraz dane o potencjalnych przyszłych presjach i 

oddziaływaniach, wynikające z analizowanych dokumentów planistycznych; 

• opis istotnych problemów gospodarki wodnej dotyczących zasobów wodnych i 
ochrony przed powodzią, z uwzględnieniem zbiorników zaporowych Bukówka, 

Sosnówka, Pilchowice, Leśna, Złotniki, Raduszec Stary, oraz 

• przedstawienie aktualnej oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

zlewni Bobru. 

Charakterystyka obszaru zlewni Bobru zostanie opracowana przy wykorzystaniu 
dokumentów i opracowań planistycznych, pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych, 
wyniki monitoringu wód prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Środowiska, wykazy wód, materiały będące w posiadaniu Zamawiającego, które w razie 
konieczności zostaną uzupełnione przez wizje terenowe i materiały własne Wykonawcy. 

Wyniki prac zostaną przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.  

 

Zadanie 4. Wykonanie bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych w 

zlewni Bobru 

Zadanie 4.1. Metodyka bilansu zasobów ilo ściowych 

 

Do obliczenia zasobów wód powierzchniowych zlewni rzeki Bóbr  zastosowana zostanie 
tzw. metodyka bilansów wodnogospodarczych. Uwzględnia ona wskazania metodyczne 
zawarte w opracowaniach: 

• „Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego 

oraz warunków korzystania z wód zlewni” [Pracownia Gospodarki Wodnej 
„PRO-WODA”, Warszawa, 2008], 

• „Metodyka jednolitych bilansów wodnogospodarczych” [Hydroprojekt 
Warszawa, 1992]. 

Zakres opracowania obejmuje zlewnię Bobru z następującymi kontrolowanymi rzekami 
(dane wodowskazowe aktualne i historyczne): 

rzeka Bóbr → Odra 
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• wod. Bukówka, wod. Błażkowa, wod. Kamienna Góra, wod. Wojanów, wod. 
Jelenia Góra , wod. Pilchowice, wod. Dąbrowa Bolesławiecka, wod. Szprotawa , 

wod. Żagań , wod. Dobroszów Wielki  

rzeka Łomnica → Bóbr 
• wod. Łomnica 

rzeka Jedlica → Łomnica → Bóbr 
• wod. Kowary  

rzeka Kamienica → Bóbr 
• wod.  Barcinek 

rzeka Szprotawa → Bóbr 
• wod. Szprotawa  

rzeka Czerna Wielka → Bóbr 
• wod. Kowalice, wod. Żagań 

rzeka Czerna Mała → Czerna Wielka → Bóbr 
• wod. Iłowa 

rzeka Złotna → Bóbr 
• wod. Miszkowice 

rzeka Świdnik → Bóbr 
• wod. Błażkowa 

rzeka Zadrna → Bóbr 
• wod. Krzeszów 

rzeka Lesk → Bóbr 
• wod. Jaczków  

rzeka Kamienna → Bóbr 
• wod. Jakuszyce Dolne,  wod. Piechowice , wod. Jelenia Góra  

rzeka Wrzosówka → Kamienna → Bóbr  
• wod. Cieplice 

rzeka Kwisa → Bóbr 
• wod. Mirsk, wod. Leśna,  wod. Nowogrodziec, wod. Łozy 

rzeka Czarny Potok → Kwisa → Bóbr  
• wod. Mirsk  

Wszystkie wymienione wyżej przekroje wodowskazowe kontrolowane były lub są przez 
IMGW – PIB Oddział we Wrocławiu. 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 11 

Ilościowy bilans wodnogospodarczy obejmuje ilościowy stan zasobów wód 
powierzchniowych z określeniem udziału w nich zasobów dyspozycyjnych, a jego celem 
będzie przygotowanie podstaw do określenia możliwości zaspokojenia potrzeb 
użytkowników wód powierzchniowych zlewni Bobru. Zastosowana metodyka 
umożliwia obliczenia dynamicznego bilansu ilościowego. 

Założony cel osiągnięty zostanie przez: 

• ustalenie aktualnych i prognozowanych potrzeb uŜytkowników wód, 

• opracowanie dekadowych bilansów wodnogospodarczych, 

• określenie wielkości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych, 

• analizę wielkości zasobów dyspozycyjnych dla załoŜonej gwarancji wystąpienia, 

• analizę wielkości zasobów dyspozycyjnych dla wyznaczonego przepływu 
nienaruszalnego. 

Ilościowa ocena zasobów wodnych w zlewni obejmie: 

• podstawy hydrologiczne i hydrograficzne bilansów wodnogospodarczych, 

• analizę uŜytkowania wód powierzchniowych,  

• obliczenie przepływu nienaruszalnego,  

• obliczenie tzw. przepływów naturalnych, 

• dekadowe ilościowe bilanse wodnogospodarcze dla załoŜonej gwarancji 
wystąpienia, 

• obliczenia zasobów dyspozycyjnych zwrotnych gwarantowanych na poziomie 
załoŜonej gwarancji dla  przyjętego przepływu nienaruszalnego, 

• obliczenia zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych gwarantowanych na poziomie 
załoŜonej gwarancji dla  przyjętego przepływu nienaruszalnego. 

Podstawowe założenia metodyczne: 

• podstawę hydrologiczną do obliczeń stanowić będą obserwowane wartości 
przepływów średnich dekadowych, średnich miesięcznych i średnich rocznych w 
przekrojach wodowskazowych zlewni Bobru,  

• obliczenia wykonane zostaną na podstawie danych hydrologicznych z wielolecia 
1971 – 2010, jako najdłuŜszego moŜliwego do uzyskania ciągu danych 
historycznych, 

•  dane hydrologiczne powinny spełniać warunek ciągłości (brak przerw w 
obserwacjach) i synchroniczności (taki sam krok czasowy i obserwacji dla 
wszystkich wodowskazów). Dostępny zasób danych wodowskazowych posiada 
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zróŜnicowany zakres czasowy. W celu uzyskania jednorodności ciągów opracowane 
zostaną krzywe regresji (związki wodowskazowe) między wybranymi przekrojami 
wodowskazowymi, 

• dane hydrologiczne przekazane przez zleceniodawcę uzupełnione zostaną 
dodatkowo o dane będące w posiadaniu wykonawcy,  

• podstawę hydrograficzną do obliczeń (kilometraŜ, powierzchnie zlewni) stanowić 
będzie  cyfrowa mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP 2010) , 

• obliczenia bilansowe przeprowadzone zostaną na wszystkich rzekach 
kontrolowanych, 

• w zlewni Bobru obliczenia bilansowe wykonane zostaną  dla rzek: Bóbr, Łomnica, 
Jedlica, Kamienica, Szprotawa, Czerna Wielka, Czerna Mała, Złotna, Świdnik, 
Zadrna, Lesk, Kamienna, Wrzosówka, Kwisa i Czarny Potok. 

• dane o wielkościach poborów wody i zrzutów ścieków opracowane zostaną na 
podstawie bazy zleceniodawcy. Przygotowane zostaną bazy danych o 
uŜytkownikach wód dla dwóch wariantów uŜytkowania: (1) uŜytkowanie oparte na 
rzeczywistych poborach i zrzutach, (2) uŜytkowanie według pozwoleń wodno – 
prawnych,  

• uŜytkowanie dopływów niekontrolowanych uwzględnione zostanie w postaci 
sumarycznej ilości poborów i zrzutów wprowadzanych przez uŜytkowników 
zlokalizowanych na rzekach niekontrolowanych w przekroju ujścia tych rzek do 
recypienta, 

• obliczenia bilansowe przeprowadzone zostaną w wyznaczonych przekrojach 
bilansowych, obejmujących: węzły hydrometryczne (powyŜej i poniŜej wszystkich 
zlokalizowanych dopływów), punkty poboru wody (w tym powyŜej i poniŜej 
poboru), punkty zrzutu wody (w tym powyŜej i poniŜej zrzutu), przekroje 
wodowskazowe, punkty monitoringu jakości wód, obiekty hydrotechniczne, granice 
jednolitych i scalonych części wód, granice jednostek administracyjnych, koniec 
rzeki (ujście), 

• dla odwzorowania sezonowej zmienności uŜytkowania bilans obliczony będzie dla 
kaŜdej dekady na podstawie średnich dekadowych przepływów, 

• wprowadza się pojęcie tzw. przepływu naturalnego (oczyszczonego), a więc takiego 
teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki wodnej na 
jego wielkość. W tym celu konieczne będzie oczyszczenie przepływów 
obserwowanych w przekrojach wodowskazowych o oddziaływanie uŜytkowników 
przez odjęcie wielkości zrzutów i dodanie wielkości poborów wody. W procesie 
naturalizacji uwzględnieni zostaną wszyscy  uŜytkownicy zlewni zlokalizowani 
powyŜej analizowanego przekroju wodowskazowego. Sprawdzeni i zweryfikowani 
zostaną uŜytkownicy w kaŜdym roku analizowanego wielolecia, uwzględniając 
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uŜytkowanie w tych latach, w których dany uŜytkownik faktycznie funkcjonował, 
zgodnie z otrzymanymi od zleceniodawcy bazami danych. Po ostatecznej 
weryfikacji uŜytkowników zablokowana zostanie procedura obliczeniowa 
przepływów naturalnych w opcji symulowania zmian uŜytkowania zasobów 
wodnych (dodawanie, usuwanie, modyfikacja uŜytkownika), tzn. obliczony 
przepływ naturalny będzie stały i niezmienny w profilu podłuŜnym rzeki. 

• wielkość poborów wody i zrzutów ścieków określona zostanie na podstawie danych 
zleceniodawcy, na bazie których określone zostaną dekadowe wielkości poborów i 
zrzutów,  

• naturalizacja ciągów średnich przepływów dekadowych w przekrojach 
wodowskazowych przeprowadzona zostanie dla wszystkich dekad analizowanego 
wielolecia, 

• wyznaczone średnie dekadowe wartości odpływu jednostkowego dla 
poszczególnych zlewni róŜnicowych wykorzystane zostaną do obliczania średnich 
dekadowych wartości przepływu naturalnego w kolejnych przekrojach bilansowych. 
Odtworzone w przekrojach wodowskazowych przepływy naturalne rozłoŜone 
zostaną w profilach podłuŜnych rzek współczynnikiem spływu jednostkowego na 
przekroje bilansowe (ekstrapolacja, interpolacja). Przy rozkładaniu obliczonych 
średnich, naturalnych dekadowych wartości natęŜenia przepływu w profilu 
podłuŜnym uwzględni się wielkości uŜytkowania (zrzut ścieków, pobór wody), 
przez co odtworzone zostaną wartości średniego przepływu rzeczywistego 
dekadowego, dla wszystkich analizowanych przekrojów bilansowych, 

• uzyskane dla kaŜdego przekroju bilansowego ciągi wartości średnich dekadowych 
przepływów rzeczywistych dla analizowanego wielolecia będą podstawą obliczania 
wielkości gwarancji dekadowych. Wartość gwarancji dekadowej obliczana jest z 
ciągu wartości średnich dekadowych rzeczywistych o liczbie wyrazów 
odpowiadającej długości wielolecia (40 lat: 1971 - 2010). Dla kaŜdego przekroju 
bilansowego uzyskane zostaną  przepływy gwarantowane rzeczywiste o przyjętych 
poziomach gwarancji, 

• obliczenia wykonane zostaną dla przyjętych poziomów gwarancji: 50%, 70%, 90%, 
95%, 

• za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające uŜytkowanie wód 
powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny,  

• przepływ nienaruszalny wyznaczony zostanie trzema metodami: (1) w oparciu o 
kryterium hydrobiologiczne i obliczony metodą parametryczną (zgodnie z tzw. 
metodyką Kostrzewy), (2) w oparciu o kryterium rybacko – wędkarskie, (3) metodą 
małopolską, 
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• przepływ nienaruszalny wyznaczony tzw. metodą Kostrzewy jest wielkością stałą w 
ciągu roku, 

• przepływ nienaruszalny wyznaczony w oparciu o kryterium wędkarsko – rybackie i 
metodą małopolską róŜnicuje jego wielkość w poszczególnych miesiącach roku, 

• przepływ nienaruszalny zostanie określony w przekrojach wodowskazowych oraz 
rozłoŜony współczynnikiem spływu jednostkowego w profilu podłuŜnym 
(ekstrapolacja, interpolacja), 

• dla kaŜdego przekroju bilansowego określone zostaną gwarantowane zasoby 
dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne (na poziomie gwarancji 50%, 70%, 90%, 95%), 

• zasoby dyspozycyjne zwrotne obliczane są jako róŜnica przepływu rzeczywistego 
gwarantowanego oraz przepływu nienaruszalnego obliczonego wg przyjętej metody, 

• zasoby dyspozycyjne bezzwrotne pokazują, jaka ilość wody moŜe zostać 
odprowadzona z danego przekroju rzeki przy zachowaniu przepływu 
nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w wodę pozostałych 
uŜytkowników systemu, 

• wyniki bilansowe określą dla kaŜdego przekroju bilansowego przepływy 
gwarantowane rzeczywiste i naturalne dla gwarancji 50%, 70%, 90%, 95% oraz 
gwarantowane zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne (na poziomie gwarancji 
50%, 70%, 90%, 95%). 

• bilanse dla przepływów gwarantowanych określają moŜliwość zaspokojenia 
ilościowych i czasowych potrzeb uŜytkowników na załoŜonym poziomie gwarancji, 

• ilościowa ocena zasobów wód powierzchniowych odniesiona jest do struktury 
rzecznej, długości cieku oraz lokalizacji punktów poboru i zrzutu wody, tak aby w 
kaŜdym przekroju moŜna było dokonać określenia zasobów dyspozycyjnych o 
zadanej gwarancji. 

Model matematyczny dla symulacji ilościowego rozdziału zasobów wodnych. 

Opracowany zostanie model matematycznym dedykowany dla zlewni Bobru. Umożliwi 
on użytkownikowi programu prowadzenie analiz wariantowych oraz uwzględni 
obszarową strukturę systemu wodnogospodarczego (układ sieci rzecznej, lokalizację 
punktów poboru wody i zrzutu ścieków, lokalizacja przekrojów do badania jakości 
wód). Analizy wykonywane będą z założonym dekadowym krokiem czasowym. 

Program umożliwi zmiany wielkości i struktury użytkowania zasobów wód 
powierzchniowych  przez dodawanie nowych użytkowników wód (nowe punkty poboru 
wody i zrzutu ścieków), modyfikację istniejących użytkowników wód (zmiana wielkości 
poboru wody i zrzutu ścieków), likwidację istniejących użytkowników wód. 
Każdorazowa zmiana warunków użytkowania wód skutkować będzie nową procedurą 
obliczeniową wszystkich parametrów w profilu podłużnym rzeki poniżej przekroju 
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bilansowego, w którym dokonywana będzie zmiana warunków użytkowania wód.  
Umożliwi to symulacyjne obliczenia bilansowe przy różnych założeniach początkowych: 

• wybór uŜytkowania (np. brak uŜytkowania, minimalne uŜytkowanie, maksymalne 
uŜytkowanie, stan uŜytkowania dopuszczalny pozwoleniami wodnoprawnymi, stan 
aktualny - rzeczywisty uŜytkowania, prognozowane uŜytkowanie). 

• wybór przepływu nienaruszalnego, 

• wybór gwarancji czasowej. 

 

Zadanie 4.2. Metodyka bilansu zasobów jako ściowych 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych zostanie wykonany  zgodnie z założeniami 
dla jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej przedstawionymi w 
„Metodyce opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni” (Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, 2008). 

Statyczny bilans jakościowy wód powierzchniowych (rzek kontrolowanych pod kątem 
ilościowym i jakościowym) prowadzony będzie w zakresie wskaźników jakości wód i 
ścieków: BZT5, Nog, Pog dla wartości rzeczywistych tj. bilans rzeczywisty i podanych w 
pozwoleniach wodnoprawnych tj. bilans dla pozwoleń wodnoprawnych, (przyjmując, że 
otrzymane dane od zamawiającego są wiarygodne). W przypadku braku danych z 
pozwoleń wodnoprawnych zakłada się przyjęcie wyżej wymienionych dany z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, 
poz.984 i Dz. U. z 2009 r., Nr 27, poz. 169). 

Wykorzystany zostanie model bilansujący ładunki analizowanych zanieczyszczeń 
wzdłuż biegu rzeki. Podstawę stanowić będą: 

• przepływy o gwarancji występowania 90% uzyskane z modelu bilansu 
ilościowego zlewni, 

• stężenia miarodajne badanych w 2011 i 2012 roku wskaźników 
zanieczyszczenia (BZT5, Nog, Pog) w przekrojach monitoringowych o 
wartościach przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545),  

• użytkowanie wód tzn. wielkości rzeczywiste odprowadzanych ścieków (ilość i 
skład jakościowy, stan na 2009 r.), wielkości określone w pozwoleniach 

wodnoprawnych.  

Na podstawie uzyskanych danych zostanie zbilansowany rzeczywisty ładunek 
zanieczyszczeń prowadzony z wodami rzeki w jej profilu podłużnym, ładunek 
dopuszczony warunkami pozwolenia wodnoprawnego w profilu podłużnym rzeki oraz 
ładunek graniczny w odniesieniu do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne 
analizowanych stężeń BZT5, Nog, Pog zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych 
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części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). 

W bilansie opartym na wartościach zrzutów ścieków z pozwoleń wodnoprawnych, przy 
założeniu niezmiennych wartości ładunków ze źródeł obszarowych i rozproszonych, 
policzony zostanie ładunek całkowity jaki prowadzony byłby z wodami cieków. Ponadto 
policzone zostaną stężenia analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach 
monitoringowych jakie odpowiadałyby tym ładunkom (wartość średnioroczna). 

Bilans jakościowy przeprowadzony zostanie w profilach podłużnych rzek przyjmując 
następujące węzłowe przekroje bilansowe: 

• źródła oraz ujście, 

• miejsca ujść dopływów, 

• miejsca poborów wód i zrzutu ścieków, 

• przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

• miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych (elektrownie wodne), 

• przekroje zamykające zlewnie Jednolitych części wód powierzchniowych 
(JCWP), 

zgodnie z kilometrażem MPHP 2010. 

Wyniki analiz bilansowych określą dla każdego przekroju bilansowego analizowanego 
cieku wielkość ładunku całkowitego dopływającego do przekroju i odpływającego z 
przekroju, wielkość ładunku ze źródeł obszarowych i rozproszonych pochodzącego ze 
zlewni różnicowej, oraz w przekrojach monitoringowych wielkości ładunków 
punktowych, ładunków obszarowych i rozproszonych, i ładunków całkowitych. 

Dla każdego przekroju bilansowego oszacowana zostanie chłonność rzeki w odniesieniu 
do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 
1545). W przypadku gdy wielkość prowadzonego ładunku przekraczać będzie wartość 
dopuszczalną dla stanu dobrego zostanie obliczona wielkość ładunku, o którą należy 
zredukować ładunek wprowadzany w analizowanej zlewni, aby zapewnić osiągnięcie 
stanu dobrego. 

Prezentacją graficzną dokonanych analiz będą profile hydrochemiczne analizowanych 
wskaźników zanieczyszczenia wzdłuż biegu rzeki. 

 

Zadanie 4.3. Bilans zasobów wód podziemnych 

Bilans wód podziemnych zostanie przeprowadzony zgodnie z metodyką przygotowaną 
przez zespół utworzony w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym 
Instytucie Badawczym w ramach działalności Państwowej Służby Geologicznej 
(Opracowanie metodyki bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych z 
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uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi, PIG, 2008). Bilans wód 
podziemnych ma za zadanie ustalić: 

• Rezerwy lub deficyty zasobów dostępnych do zagospodarowania dla poboru 

rzeczywistego oraz dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi, 

• Wpływ poboru i zagospodarowania wód podziemnych na zasoby wód 
powierzchniowych w układzie zlewniowym. 

Procedura przeprowadzenia bilansu wodnogospodarczego obejmuje następujące etapy: 

• Identyfikacje czasu opóźnienia hydrodynamicznej reakcji bilansowego 
zlewniowego systemu wodonośnego na zmienne w wieloleciu cykliczne zmiany 
infiltracji efektywnej opadów atmosferycznych, kształtujących zasoby 
odnawialne wód podziemnych, 

• Ustalenie gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do 
zagospodarowania,  

• Ustalenie aktualnego poboru wód podziemnych oraz stopnia zwrotu wód do 
systemu hydrograficznego po ich wykorzystaniu, 

• Dokonanie dynamicznej korekty zasobów wód powierzchniowych wyrażonych 
średnimi okresowymi wartościami przepływu rzecznego w przekroju 

bilansowym.  

Dane o poborach wód podziemnych odnoszą się do stanu aktualnego w roku 2012. 

Dla obszarów z udokumentowanymi zasobami dyspozycyjnymi wód podziemnych do 
oceny zagospodarowania i określenia wpływu ich zagospodarowania na zmiany 
zasobów wód powierzchniowych wykorzystano dane z zasobowych dokumentacji 
hydrogeologicznych. Dla rejonów wodnogospodarczych o nieudokumentowanych 
zasobach zasoby wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania zostaną przyjęte 
na podstawie opracowania przygotowanego przez PIG-PSH w 2009 r. w ramach zadania 
pt. „Przeprowadzenie badań i ustalenie zasobów wód podziemnych możliwych do 
zagospodarowania i przeprowadzenie bilansu wodnogospodarczego w rejonach 
wodnogospodarczych z ustaleniem wpływu zagospodarowania wód podziemnych na 
zmiany zasobów wód powierzchniowych” 

Obszar zlewni Bobru obejmuje 3 Jednolite Części Wód Podziemnych (według nowego 
podziału) leżące w całości na obszarze zlewni Bobru (nr 77, 93 oraz 107) oraz 6 rejonów 
wodno-gospodarczych W-VI A-Górny Bóbr, W-VI B Szprotawa, W-VI C Kwisa, W-VI D 
Czerna Wielka, W-VI E Bóbr Środkowy oraz W-VI F Bóbr Dolny. 
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Dla każdego rejonu wodnogospodarczego zostaną określone rezerwy bądź deficyty 
zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Wpływ 
zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe zostanie 
przeprowadzony dla zlewni Bobru.  

Dla jednostek administracyjnych oraz SCWP wyniki bilansu zostaną obliczone poprzez 
przeliczenie dla każdego powiatu modułu jednostkowego zasobów wód podziemnych 
przez powierzchnię powiatu (proporcjonalnie do części powiatu jaki znajduje się w 
danym rejonie wodnogospodarczym), co będzie stanowiło zasoby dyspozycyjne dla 
obszaru powiatu, natomiast zagospodarowanie wód zostanie ustalone na podstawie 
poboru dla każdego powiatu (ale tylko tej jego części która znajduje się na obszarze 
zlewni Bobru). Dla SCWP zostanie zastosowany ten sam schemat obliczeniowy. Wyniki 
dla podziału na powiaty oraz SCWP zostanie zaprezentowana w części tekstowej.  

 

Zadanie 4.4. Bilans wodnogospodarczy – Zarys funkcj onalny aplikacji 

Dokument definiuje wstępną koncepcję systemu Bilans Wodnogospodarczy wód 
powierzchniowych oraz podziemnych dla zlewni Bobru.  

1. Szczegółowe informacje dot. architektury logicznej 

Zgodnie z wymaganiami specyfikacji docelowy system bazował będzie na następujących 
komponentach: 

[Server] 
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 - MS SQL Server 2008 

- ArcSDE + ARCrcGIS Server  

- ASP.NET 3.5 + IIS 

- Web ADF 10 for Microsoft .NET Framework 

- Arc Objects SDK 10 for .NET Framework 

 

[Client] 

- IE (od wersji 8) 

- Firefox (od wersji 3.5) 

- Google Chrome (od wersji 20) 

- Opera (od wersji 10)  

 

2. Szczegółowe informacje dot. architektury sprzętowej 

System zostanie zainstalowany na wskazanym serwerze o następujących parametrach: 

- Serwer HP Proliant DL360 G6 

- Macierz dyskowa 1TB 

- SO MS Windows Server 2008 R2 

- Baza Danych MS SQL 2008 

 

3. Wymagania funkcjonalne 

3.1. Główne założenia modelu 

System umożliwi: 

- przeprowadzanie symulacji bilansu jakościowego, ilościowego wód powierzchniowych 
oraz wód podziemnych 

- dodawanie/edycję/usuwanie użytkowników wód podziemnych oraz powierzchniowych 

- edytowanie punktów monitoringu 

- wyświetlanie  wszystkich komunikatów, podpowiedzi i innych informacji w języku 
polskim 

- zmianę paramentów dla generowanych zestawień: 
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• Bilans ilościowy wód powierzchniowych: 

- metoda obliczania przepływu nienaruszalnego 

- miesiąc 

- dekada 

- gwarancja 

• Bilans jakościowy wód powierzchniowych: 

- substancja (BZT5, N, P) 

- wyszukiwanie obiektu na mapie przez zaznaczenie elementu w tabeli ( i odwrotnie) 

- symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów i zrzutów na stan ilościowy i 
jakościowy wód powierzchniowych zlewni, 

- symulowanie wpływu zmian w zakresie poborów na stan rezerw lub deficyt zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych, 

- hierarchizowanie jednostek bilansowych modelu (SCWP) pod kątem oceny ilości 
zasobów wód powierzchniowych, ilości zasobów wód podziemnych oraz jakości 
wód powierzchniowych poprzez wykonywanie co najmniej takich operacji: 
• dodawanie i usuwanie profili bilansowych oraz użytkowników wód zlewni, 
•  zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników wód zlewni, 
• zmianę stężeń BZT5, N, P i innych modelowanych charakterystycznych 

zanieczyszczeń 
• w przekrojach bilansowych zlewni będących punktami monitoringu jakości 

wód powierzchniowych, 
• modyfikacje wartości przepływów wodowskazowych. 
 

3.2. Bilans zasobów wód podziemnych 

System umożliwi prowadzenie obliczeń bilansowych w następujących wariantach: 

• Dla stanu użytkowania wód na podstawie pozwoleń wodnoprawnych 

• Dla stanu rzeczywistego użytkowania za rok 2011 (na podstawie danych uzyskanych 
od zamawiającego) 

System umożliwi prowadzenie obliczeń dla stanu perspektywicznego poprzez zmienienie 
poboru rzeczywistego do żądanej wielkości. 

Obliczenia zasobowe prowadzone będą w układzie rejonów wodnogospodarczych jako 
podstawowych elementów podziału do prowadzenia jednolitych bilansów 
wodnogospodarczych. Uzyskane wyniki  umożliwią przeliczenie wyników bilansu w układzie 
administracyjnym oraz SCWP poprzez uzyskanie modułu zasobów wód podziemnych 
dostępnych do zagospodarowania, który będzie można przeliczyć na dowolną powierzchnię. 
Wyniki tych przeliczeń będą zaprezentowane w części tekstowej opracowania, należy jednak 
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liczyć się z ograniczeniem, że pobór dla wybranych jednostek administracyjnych będzie 
obejmował tylko część objętą opracowaniem.  

Dla każdego rejonu wodno-gospodarczego zostanie zaprezentowany stan rezerw i deficytów 
wód podziemnych w formie tabelarycznej oraz wykresów słupkowych, dla poboru 
rzeczywistego oraz na podstawie pozwoleń wodnoprawnych. 

 

3.3. Bilans ilościowy wód powierzchniowych 

Aplikacja umożliwi zmiany wielkości i struktury użytkowania zasobów wód 
powierzchniowych  przez dodawanie nowych użytkowników wód (nowe punkty 
poboru wody i zrzutu ścieków), modyfikację istniejących użytkowników wód (zmiana 
wielkości poboru wody i zrzutu ścieków), likwidację istniejących użytkowników wód. 
Każdorazowa zmiana warunków użytkowania wód skutkować będzie nową 
procedurą obliczeniową wszystkich parametrów w profilu podłużnym rzeki poniżej 
przekroju bilansowego, w którym dokonywana będzie zmiana warunków 
użytkowania wód. Umożliwi to symulacyjne obliczenia bilansowe przy różnych 
założeniach początkowych: 

• wybór użytkowania (np. brak użytkowania, minimalne użytkowanie, 
maksymalne użytkowanie, stan użytkowania dopuszczalny pozwoleniami 
wodnoprawnymi, stan aktualny - rzeczywisty użytkowania, prognozowane 

użytkowanie). 

• wybór przepływu nienaruszalnego, 

• wybór gwarancji czasowej. 

 

3.4. Bilans jakościowy wód powierzchniowych 

 

Aplikacja umożliwi prowadzenie obliczeń bilansowych w następujących wariantach: 

• Dla stanu rzeczywistego użytkowania za rok 2009 (na podstawie danych uzyskanych 
od zamawiającego), 

• Dla stanu użytkowania wód na podstawie pozwoleń wodnoprawnych. 

Ponieważ stan użytkowania wód na podstawie pozwoleń wodnoprawnych można 
zmieniać w edycji użytkownika, funkcjonalność ta pozwala prowadzić obliczenia dla 
stanu perspektywicznego poprzez zmienienie wielkości zrzutu (zarówno pod 
względem ilości jak i jakości) do żądanej wielkości.  
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Obliczenia bilansowe ładunków zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) dla wyżej wymienionych 
wariantów,  prowadzone będą w każdym przekroju bilansowym. We wszystkich przekrojach 
bilansowych zostanie policzona chłonność rzeki jeśli jest lub wielkość redukcji ładunku dla 
zapewnienia stanu dobrego. Wyniki tych obliczeń będą zaprezentowane w części tekstowej 
opracowania. 

Prezentacją graficzną dokonanych obliczeń bilansowych będą profile hydrochemiczne 
analizowanych wskaźników zanieczyszczenia wzdłuż biegu rzeki. 

 

3.5. Użytkownicy systemu 

Zgodnie z wymaganiami specyfikacji konta użytkowników zostaną podzielone na trzy grupy: 

a) RZGW  

Grupę tę stanowić będą użytkownicy/pracownicy ZRGW Wrocław. Autentykacja tej 
grupy użytkowników odbywa się na podstawie AD (Active Directory), natomiast 
identyfikacja roli odbywa się na podstawie przypisania użytkownika do odpowiedniej 
grupy domenowej. Wszystkie konta użytkowników w obrębie tej grupy tworzone są za 
pomocą mechanizmów AD, system nie udostępnia w/w funkcjonalności. Dostępne są 
następujące role:  

 

[Administrator] 

Administrator będzie odpowiedzialny za zarządzanie kontami użytkowników, posiadał 
będzie również możliwość dostępu do wszystkich elementów aplikacji w trybie edycji. 
Jest to jedyna rola w obrębie systemu, umożliwiająca dostęp do panelu zarządzania 
użytkownikami. Dodatkowo Administrator będzie miał możliwość zarządzania kontami 
użytkowników zewnętrznych (z  poza RZGW) oraz definiowania reguł bezpieczeństwa 
wykorzystując następującą funkcjonalność: 

- możliwość zmian hasła dla użytkowników zewnętrznych 

- możliwość wymuszenia zmiany hasła ( w tym przypadku użytkownik zewnętrzny po 
zalogowaniu używając starego hasła będzie musiał wprowadzić nowe przed 
przystąpieniem do pracy w systemie) 

- możliwość zdefiniowania reguł bezpieczeństwa dla użytkowników zewnętrznych m. in 
częstotliwość zmiany hasła, wymagana długość hasła, datę ważności hasła. 

[Operator] 

Użytkownicy posiadający możliwość przeglądania oraz edycji w obrębie wszystkich 
zlewni. 

[Viewer] 

Użytkownicy posiadający możliwość przeglądania w obrębie wszystkich zlewni. 
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b) Urzędy zewnętrzne 

Grupę tę stanowić będą pracownicy innych jednostek administracyjnych. Konta 
zakładane będą przez Administratora systemu. W tym celu niezbędny będzie kontakt z 
Administratorem (np. drogą e-mail). Autentykacja tej grupy użytkowników odbywa się 
na podstawie przyznanego loginu oraz hasła. Administrator ma możliwość 
zdefiniowania dodatkowych atrybutów użytkownika : 

• Miejscowość 

• Województwo 

• Nazwa jednostki administracyjnej 

 [Operator] 

Użytkownicy posiadający możliwość przeglądania oraz edycji w obrębie przypisanych 
zlewni. 

[Viewer] 

Użytkownicy posiadający możliwość przeglądania w obrębie przypisanych zlewni. 

 

c) Użytkownicy przeglądający 

Część dostępna dla użytkowników nieautoryzowanych (baz wymaganego logowania). 

Dostęp jedynie do odczytu z ograniczoną funkcjonalnością. 

 

 

Dodatkowo każdy z użytkowników (niezależnie od w/w grupy) może posiadać tylko 
jedną rolę. Wszystkie hasła użytkowników zewnętrznych przechowywane będą w bazie 
danych w sposób uniemożliwiający ich podejrzenie (szyfrowanie jednostronne) 

 

3.6. Interaktywna Mapa 

Dokonanie oceny i sformułowanie wniosków z obliczeń bilansowych zostanie 
przedstawione w formie, tekstowej (tekstu opracowania) wraz z załącznikami 
tabelarycznymi oraz graficznymi. 
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Zadanie 5 Określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w 

korzystaniu z wód zlewni Bobru oraz uzasadnienie dla ich wprowadzenia i 

wskazanie obszarów, na których mają obowiązywać 

Na podstawie identyfikacji presji i oddziaływań oraz informacji zawartych w 
analizowanych dokumentach planistycznych oraz dokumentacjach hydrogeologicznych 
zostaną określone, założenia do warunków korzystania z wód regionu wodnego 
wymagane Prawem wodnym (art. 115 ust. 1) w części dotyczącej obszaru zlewni Bobru: 

• szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych; 

• priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, 

• ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni Bobru lub częściach tych 
zlewni albo dla wskazanych jednolitych/scalonych części wód, niezbędnych dla 
osiągnięcia tych celów, w szczególności w zakresie: 

- poboru wód powierzchniowych i podziemnych, 

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

- wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, 

- wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

Konieczność wprowadzenia zaproponowanych szczegółowych wymagań, priorytetów i 
ograniczeń zostanie uzasadniona. Zostaną wyznaczone obszary, na których mają one 
obowiązywać. Wyznaczone obszary zostaną przedstawione graficznie, a dla każdego 
typu ograniczenia lub wymogu zostanie określony zasięg jego obowiązania, który 
również zostanie przedstawiony graficznie. 

Określenia szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń zostanie wykonane dla 
jednostek bilansowych SCWP z uwzględnieniem JCWP, JCWPd, rejonów i podrejonów 
wodnogospodarczych oraz dla jednostek administracyjnych (powiaty oraz miasta na 
prawach powiatu). 

Wskazane wymagania, priorytety i ograniczenia zostaną przeanalizowane w zakresie 
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i prawnie dopuszczalnym 
wprowadzeniem ich. Sformułowane wnioski zostaną przedstawione w formie tekstowej, 
tabelarycznej i graficznej oraz numerycznej.  

 

Określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód 
zlewni Bobru oraz uzasadnienie dla ich wprowadzenia i wskazanie obszarów, na 
których mają obowiązywać wraz z opracowaniem charakterystyki obszaru zlewni 
Bobru, zostaną przedłożone do akceptacji przez Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego posłużą one do sformułowania i opracowania warunków korzystania z 
wód zlewni Bobru w formie projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW. 
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Zadanie 6 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru w formie 

projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie warunków korzystania z wód 

zlewni Bobru, wraz z załącznikami i uzasadnieniem 

Na podstawie wykonanych w ramach niniejszej pracy zadań (szczególnie 
charakterystyki zlewni Bobru i określenia szczegółowych wymagań, priorytetów i 
ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Bobru oraz uzasadnienie dla ich wprowadzenia i 
wskazanie obszarów, na których mają obowiązywać) oraz uwag i wniosków 
zgłoszonych przez społeczeństwo i zebranych przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu po 
podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania 
warunków korzystania z wód zlewni Bobru, zostaną opracowane warunki korzystania z 
wód tych zlewni w formie aktu prawa miejscowego, tj. w formie projektu 
rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 
wraz z załącznikami i uzasadnieniem. 

W ramach tego zadania zestawione zostaną uwagi i wnioski z I etapu konsultacji 
społecznych, którym podlegać będą zaakceptowane przez Zamawiającego 
charakterystyki zlewni Bobru i określenia szczegółowych wymagań, priorytetów i 
ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Bobru oraz uzasadnienie dla ich wprowadzenia i 
wskazanie obszarów, na których mają obowiązywać.  

Zestawione uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności ich uwzględnienia w 
projekcie rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni. Zostanie 
przedstawiony sposób i zakres ewentualnego uwzględnienia uwag, a w odniesieniu do 
uwag i wniosków nieuwzględnionych lub częściowo uwzględnionych zostanie 
przedstawione uzasadnienie ich odrzucenia.  

Rozpatrzenie uwag konsultacji społecznych zostanie przedstawione do akceptacji 
Zamawiającego. Uwagi i wnioski z I etapu konsultacji społecznych zostaną przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego po zakończeniu terminu składania ich przez 
społeczeństwo. 

Sposób formułowania zapisów warunków korzystania z wód zlewni Bobru uwzględni 
zalecenia zawarte w „Metodyce opracowywania warunków korzystania z wód regionu 
wodnego i zlewni”, natomiast projekt rozporządzenia będzie zgodny z wytycznymi, 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w 
sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Przygotowany projekt 
rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Bobru zostanie 
przedstawiony do akceptacji przez Zamawiającego. Przyjęty przez Zamawiającego 
dokument poddany zostanie przez niego procedurze strategicznej  oceny oddziaływania 
na środowisko. 
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II. ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANISTYCZNYCH ORAZ 

OPRACOWAN MERYTORYCZNYCH Z ZAKRESU PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI WODNEJ 

Pierwszym etapem w ramach pracy pt.: „Opracowanie warunków korzystania z wód 
zlewni Bobru” było wykonanie analizy obowiązujących dokumentów planistycznych 
związanych z zagospodarowaniem przestrzennym szczebla krajowego, regionalnego  
i lokalnego oraz opracowań merytorycznych z zakresu gospodarki wodnej pod kątem 
uwarunkowań występujących w zlewni rzeki Bóbr. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy opracowano wstępne wnioski - propozycje szczegółowych uwarunkowań, 
priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód dla scalonych części wód 
powierzchniowych zlewni Bobru oraz jednolitych części wód podziemnych.  

 

II.1. Zakres pracy 

Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz planów i programów  
z zakresu gospodarki wodnej posłużyła do identyfikacji istniejących i planowanych 
aktywności oddziaływujących na wody powierzchniowe i podziemne poprzez 
użytkowanie i zagospodarowanie dostępnych zasobów wodnych. Z kolei analiza 
opracowań merytorycznych posłużyła do wskazania uwarunkowań wynikających z 
niniejszych dokumentów mających wpływ na formułowanie wymagań i ograniczeń w 
zakresie korzystania z wód zlewni rzeki Bóbr.  

W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z 
użytkowaniem i zagospodarowaniem zlewni Bobru, z planowanym rozwojem 
gospodarczym oraz lokalizacją na jego obszarze inwestycji celu publicznego.  

Dokumenty planistyczne oraz plany i programy odnoszące się bezpośrednio lub 
pośrednio do gospodarki wodnej poddane analizie:  

I. Dokumenty krajowe 

1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
2. Program wodno-środowiskowy kraju 
3. Strategia Rozwoju Kraju 2011-2020 
4. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003 wraz z 

aktualizacjami  
5. Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków 

i systemy kanalizacji sanitarnej 2007 
6. Program wyposażenia przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej 

niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia 
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód; 

7. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 
8. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
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II. Dokumenty wojewódzkie 

1. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020 
2. Strategia rozwoju województwa lubuskiego 2020 
3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 
4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego 
5. Program ochrony środowiska województwa dolnośląskiego 
6. Program ochrony środowiska województwa lubuskiego 
7. Program małej retencji województwa dolnośląskiego 
8. Program małej retencji województwa lubuskiego 

 

III. Dokumenty gminne: 

GMINY 
Strategia 

rozwoju 

Studium 

uwarunkowań 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Program 

ochrony 

środowiska 

Bobrowice + + + + 

Boguszów Gorce + +  + 

Bolesławiec gmina miejska + + + + 

Bolesławiec gmina wiejska + + + + 

Bolków gmina wiejska + + + + 

Brzeźnica + +  + 

Bytom Odrzański + +  + 

Chocianów gmina miejska + + + + 

Chocianów gmina wiejska + + + + 

Chojnów gmina wiejska + + +  

Czarny Bór + + +  

Dąbie + + + + 

Gaworzyce  + +  

Gozdnica + + + + 

Gromadka  + + + 

Gryfów Śląski gmina miejska + + + + 

Gryfów Śląski gmina wiejska + +  + 

Iłowa gmina miejska + + + + 

Iłowa gmina wiejska + + + + 

Janowice Wielkie + + + + 

Jasień + +  + 
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Jelenia Góra + + + + 

Jerzmanowa + + + + 

Jeżów Sudecki + + + + 

Kamienna Gora gmina miejska + + + + 

Kamienna Góra gmina wiejska + + + + 

Karpacz + + + + 

Kowary + + + + 

Kożuchów + + + + 

Krosno Odrzańskie gmina 
miejska + + + + 

Krosno Odrzańskie gmina 
wiejska + + + + 

Leśna gmina miejska  + + + 

Leśna gmina wiejska  + + + 

Lubań gmina miejska + + + + 

Lubań gmina wiejska + + + + 

Lubawka gmina miejska + + + + 

Lubawka gmina wiejska + + + + 

Lubin gmina wiejska + + + + 

Lubomierz gmina miejska + + + + 

Lubomierz gmina wiejska + + + + 

Lwówek Śląski gmina miejska + + + + 

Lwówek Śląski gmina wiejska + + + + 

Małomice gmina miejska + +   

Małomice gmina wiejska + + +  

Marciszów + +   

Mieroszów + + + + 

Mirsk gmina miejska + + + + 

Mirsk gmina wiejska + +  + 

Myslakowice + + + + 

Niegosławice + +   

Mowe Miasteczko gmina wiejska + + + + 

Nowogrodziec gmina miejska + + + + 

Nowogrodziec gmina wiejska + + + + 

Nowogrod Bobrzański gmina + + + + 
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miejska 

Nowogród Bobrzański gmina 
wiejska + + + + 

Olszyna gmina miejska + + + + 

Olszyna gmina wiejska + +  + 

Osiecznica + + + + 

Piechowice + + + + 

Pielgrzymka + + + + 

Pieńsk gmina wiejska + +  + 

Platerówka + +  + 

Podgórzyn  + + + 

Polkowice gmina miejska + + + + 

Polkowice gmina wiejska + + + + 

Przemków gmina miejska + +  + 

Przemków gmina wiejska + +  + 

Przewóz + +  + 

Radwanice  + + + 

Rudna + + + + 

Siekierczyn + + +  

Stara Kamienica + + + + 

Stare Bogaczowice + + + + 

Szczawno Zdrój + + + + 

Szklarska Poręba + + + + 

Szprotawa gmina miejska + + + + 

Szprotawa gmina wiejska + + + + 

Świdnica gmina wiejska  + + + 

Swieradów Zdrój + + + + 

Świerzawa gmina wiejska + + + + 

Warta Bolesławiecka + + + + 

Węgliniec gmina miejska + + + + 

Węgliniec gmina wiejska + + + + 

Wleń gmina miejska + + + + 

Wleń gmina wiejska + + + + 

Wymiarki +   + 
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Zagrodno + +  + 

Żagań gmina miejska + + + + 

Żagań gmina wiejska    + 

Żary gmina miejska + + + + 

Żary gmina wiejska + + + + 

Żukowice + +  + 

 

IV. Plany zadań ochronnych i plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz parków 
krajobrazowych 

1. Plan ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego 

2. Plan ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru 

 

W zakresie opracowań merytorycznych, w zależności od charakteru dokumentu 
zestawiono: 

• uwarunkowania środowiskowe dla spełnienia założonych celów Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, 

• planowane działania poprawiające lub utrzymujące stan/potencjał ekologiczny, 

• charakterystyki komponentów środowiska stanowiące powód ograniczeń 
narzuconych przez parametry środowiskowe dla założonych celów, 

• sprzeczne założenia/konflikty w odniesieniu do działań zidentyfikowanych w 
dokumentach planistycznych. 

Opracowania merytoryczne poddane analizie na potrzeby identyfikacji ww. zakresu:  

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

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

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

4. Charakterystyki jednolitych części wód podziemnych. 
5. Ustalanie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności 

Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. 
6. Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego 

zarządzania zasobami wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze 
działalności RZGW we Wrocławiu. 

7. Programy działań dla części wód, położonych w regionach wodnych na terenie 
RZGW we Wrocławiu zawarte w Programie wodno-środowiskowym kraju na lata 
2009-2015. 
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8. Opracowanie programów działań dla zlewni bilansowych na obszarze RZGW we 
Wrocławiu – zlewnia Bobru. 

9. Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi 
i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu 
wodnego Warty). 

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

11. Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin. 

 

II.2. Identyfikacja istniejących i planowanych działań oraz uwarunkowań mających 

wpływ na stan zasobów wodnych  w zlewni Bobru 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez wydzielenie i omówienie trzech zakresów 
tematycznych:  

I. Istniejące aktywności – stan aktualny, tj. przedstawienie istniejących 
oddziaływań na zasoby wodne wraz ze wskazaniem uwarunkowań wynikających 
z dokumentów planistycznych; 

II. Planowane działania – stan perspektywiczny, tj. przedstawienie działań 
planowanych w dokumentach planistycznych, których pojawienie się będzie 
generować nowe lub zmieniać istniejące oddziaływania; 

III. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Bobru wynikające z 
opracowań merytorycznych. 

 

Wyniki Zadania zestawiono w tabelach II.1 – II.3. 
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Tabela II.1. Istniej ące aktywno ści maj ące wpływ na stan zasobów wodnych zlewni bilansowej Bobru. 

 

Lokalizacja oddziaływania 
Oddziaływanie 

Dokument/ 
Opracowanie 

Opis oddziaływania 
Uwarunkowania wynikające z 

dokumentu/opracowania Powiaty (Gminy) SCWP JCWPd 

Oddziaływania punktowe 

•       inwentaryzacja i likwidacja 
miejsc zrzutu ścieków 
nieoczyszczonych, 

•       likwidacja  lub  ograniczenie 
oddziaływania  źródeł 
zanieczyszczenia  wód  
powierzchniowych  –  
punktowych, 

•       likwidacja  
niekontrolowanych zrzutów 
ścieków bytowych do rzek 
płynących, 

•       szybka likwidacja szamb po  
przyłączeniu  posesji  do  sieci  
kanalizacyjnej, 

•       promowanie wprowadzania  
zamkniętych  obiegów  wody w 
zakładach przemysłowych, 
zmiany technologii  jako 
elementu  pozwalającego  na  
ograniczenie  zrzutu  
zanieczyszczonych  wód  do  
środowiska, 

•       nakaz opomiarowania 
wszystkich zrzutów ścieków, 

Zrzuty ścieków 
komunalnych i 
przemysłowych 

Programy Ochrony 
Środowiska gmin, 
Program ochrony 
środowiska 
województw, MPZP 
gmin, MPZP 
województw, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin, 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województw, Krajowy 
program oczyszczania 
ścieków komunalnych, 
Aktualizacja Krajowego 
Programu oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

Zrzuty ścieków komunalnych i 
przemysłowych są zagrożeniem dla 
jakości wód powierzchniowych. Ścieki 
komunalne odprowadzane do wód lub 
do ziemi zawierają ładunki biogenów 
(azot, fosfor). Natomiast ścieki 
przemysłowe zawierają liczne 
zanieczyszczenia, nierzadko te z grupy 
substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. W wodach 
powierzchniowych, a w szczególności 
w zbiornikach wodnych, do których 
następuje zrzut ścieków, może dojść do 
pogorszenia stanu elementów 
biologicznych. W zbiornikach, ze 
względu na spowolnioną wymianę 
wody, następuje kumulacja 
zanieczyszczeń. Następstwem 
zanieczyszczenia wód biogenami, 
zwłaszcza wód zbiorników, jest proces 
eutrofizacji wód, który eliminuje 
możliwość ich wykorzystania do celów 
komunalnych, gospodarczych i 
rekreacyjnych. Negatywny wpływ na 
wody powierzchniowe. 

•       prowadzenie rejestracji i 
kontroli odprowadzania ścieków, 
wydawanie i egzekwowanie 
odpowiednich decyzji 
administracyjnych, 

powiat bolesławiecki ( Bolesławiec gmina 
miejska, Bolesławiec gmina wiejska, 
Gromadka, Nowogrodziec gmina miejska, 
Nowogrodziec gmina wiejska, Osiecznica, 
Warta Bolesławiecka), powiat głogowski 
(Jerzmanowa, Żukowice), powiat jaworski 
(Bolków gmina wiejska), powiat 
jeleniogórski (Janowice Wielkie, Karpacz, 
Kowary, Mysłakowice, Piechowice, 
Podgórzyn, Szklarska Poręba), powiat 
kamiennogórski (Kamienna Góra gmina 
miejska, Kamienna Góra gmina wiejska, 
Lubawka gmina miejska, Lubawka gmina 
wiejska, Marciszów), powiat legnicki 
(Chojnów gmina wiejska), powiat lubański 
(Leśna gmina miejska, Lubań gmina miejska, 
Olszyna gmina miejska, Olszyna gmina 
wiejska, Świeradów Zdrój), powiat lubiński 
(Lubin gmina wiejska, Rudna), powiat 
lwówecki (Gryfów Śląski gmina wiejska, 
Lubomierz gmina miejska, Lubomierz gmina 
wiejska, Lwówek Śląski gmina miejska, 
Lwówek Śląski gmina wiejska, Mirsk gmina 
miejska, Mirsk gmina wiejska, Wleń gmina 
miejska), powiat miasto Jelenia Góra, 
powiat polkowicki (Chocianów gmina 
miejska, Chocianów gmina wiejska, 
Gaworzyce, Polkowice gmina miejska, 
Polkowice gmina wiejska, Przemków gmina 
miejska, Przemków gmina wiejska, 
Radwanice), powiat wałbrzyski (Czarny Bór, 
Mieroszów gmina wiejska, Stare 
Bogaczowice), powiat zgorzelecki (Pieńsk 
gmina wiejska, Węgliniec gmina miejska, 

SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0616, 
SO0617, 
SO0619 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 
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•       wyposażenie aglomeracji 
powyżej 2 000 RLM w systemy 
kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalnie ścieków zgodnie z 
Krajowym Programem 
Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, 

•       budowa nowych 
oczyszczalni ścieków, 
modernizacja i rozbudowa 
obecnych oczyszczalni w celu 
poprawy jakości 
odprowadzanych ścieków, 
rozbudowa oczyszczalni z małą 
przepustowością, 

•       opracowanie „programu 
redukcji fosforu” dla części wód, 

•       monitoring zakładów 
przemysłu rolno-spożywczego 
odprowadających ścieki 
bezpośrednio do wód. 

Węgliniec gmina wiejska), powiat 
złotoryjski (Pielgrzymka, Zagrodno), powiat 
krośnieński (Bobrowice, Krosno Odrzańskie 
gmina miejska), powiat nowosolski (Bytom 
Odrzański, Kożuchów, Nowe Miasteczko 
gmina wiejska), powiat zielonogórski 
(Nowogród Bobrzański gmina miejska, 
Nowogród Bobrzański gmina wiejska), 
powiat żagański (Gozdnica, Iłowa gmina 
miejska, Iłowa gmina wiejska, Małomice 
gmina miejska, Małomice gmina wiejska, 
Niegosławice, Szprotawa gmina miejska, 
Szprotawa gmina wiejska, Wymiarki, Żagań 
gmina miejska, Żagań gmina wiejska), powiat 
żarski (Jasień, Przewóz, Żary gmina miejska, 
Żary gmina wiejska) 

•       zinwentaryzowanie 
„dzikich” miejsc składowania 
odpadów, ich likwidacja i 
rekultywacja, ustalenie sprawcy, 

•       prowadzenie monitoringu 
składowisk odpadów, 

Składowiska odpadów 
komunalnych i 
przemysłowych 

Programy Ochrony 
Środowiska gmin, 
Program ochrony 
środowiska 
województw, PGO 
województw, MPZP 
gmin, MPZP 
województw, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin, 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województw. 

Głównym zagrożeniem dla wód 
powierzchniowych i podziemnych są 
wody odciekowe pochodzące z 
niezabezpieczonych i nieszczelnych 
składowisk. Odcieki te wykazują 
bardzo wysoką mineralizację i 
charakteryzują się znacznie 
podwyższonymi parametrami 
biologicznego i chemicznego 
zapotrzebowania na tlen, wysokimi 
stężeniami substancji rozpuszczonych, 
chlorków, siarczanów i związków 
azotu. Oddziaływanie na wody 
podziemne nie kończy się wraz z 
wyłączeniem składowisk z eksploatacji 
lecz trwa jeszcze zwykle kilkadziesiąt 
lat po jej zakończeniu. 

•       zachęcanie mieszkańców 
posesji do kompostowania 
przydomowego odpadów 
organicznych, 

powiat bolesławiecki ( Bolesławiec gmina 
wiejska, Osiecznica, Warta Bolesławiecka), 
powiat jeleniogórski (Mysłakowice), powiat 
kamiennogórski ( Lubawka gmina miejska), 
powiat lubański (Lubań gmina miejska), 
powiat lwówecki (Gryfów Śląski gmina 
miejska, , Lwówek Śląski gmina wiejska, 
Mirsk gmina wiejska), powiat miasto Jelenia 
Góra, powiat polkowicki (Chocianów gmina 
miejska, Polkowice gmina wiejska, Przemków 
gmina miejska, Radwanice), powiat 
wałbrzyski (Czarny Bór),  powiat 
złotoryjski (Pielgrzymka), powiat 
nowosolski (Kożuchów), powiat 
zielonogórski (Nowogród Bobrzański gmina 
wiejska), powiat żagański (Gozdnica,  Iłowa 
gmina wiejska, Szprotawa gmina wiejska, 

SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 
SO0617, 
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•       rozwój selektywnej zbiórki i 
kompostowania indywidualnego 
frakcji biologicznie rozkładalnej, 

•       rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych, niebezpiecznych 
zawartych w odpadach 
komunalnych,  

•       prowadzenie edukacji 
ekologicznej podnoszącej 
świadomość społeczną w 
dziedzinie racjonalnej 
gospodarki odpadami, 

•       nałożenie i egzekwowanie 
kar za wywóz odpadów w 
niewskazane w tych celach 
miejsca, 

Dużym problemem są tzw. dzikie 
wysypiska, gdyż powodują one 
zanieczyszczenie strefy aeracji, a w 
efekcie skażenie wód podziemnych. 
Znaczny negatywny wpływ na wody 
powierzchniowe i podziemne. 

•       zmniejszenie ilości 
wytwarzanych odpadów i 
zwiększenie poziomu odzysku i 
recyclingu tych odpadów. 

Żagań gmina wiejska), powiat żarski (Żary 
gmina miejska) 

SO0619 

•       preferowanie 
wodooszczędnych technologii 
produkcyjnych przez 
przedsiębiorców, 

•       ograniczenie strat wody 
związanych z jej przesyłem, 

Pobór wód 
powierzchniowych 

Programy Ochrony 
Środowiska gmin, 
Programy ochrony 
środowiska 
województw, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin, 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pobór wód powoduje zmianę ich 
stosunków ilościowych. Może również 
powodować znaczne sczerpywanie 
zasobów wodnych, szczególnie w 
miejscach dużego zagęszczenia 
użytkowników o tym samym profilu 
działalności. Negatywny wpływ na 
wody powierzchniowe. •       optymalizacja zużycia wody 

do celów socjalno-bytowych i 
produkcyjnych (propagowanie 
instalowania liczników zużycia 
wody oraz stymulacja do 
zmniejszania jej zużycia), 

powiat jaworski (Bolków gmina wiejska), 
powiat jeleniogórski (Karpacz, Kowary, 
Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara 
Kamienica, Szklarska Poręba), powiat 
kamiennogórski (Kamienna Góra gmina 
wiejska, Lubawka gmina miejska, Lubawka 
gmina wiejska, Marciszów), powiat 
lwówecki ( Mirsk gmina wiejska), powiat 
miasto Jelenia Góra,  powiat wałbrzyski 
(Boguszów Gorce), 

SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0611 
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•       podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców gminy 
w zakresie ograniczania zużycia 
wody, poprzez edukację i 
informowanie, 

•       zmniejszenie awaryjności 
sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej poprzez 
stosowanie nowoczesnych 
materiałów i rozwiązań 
technicznych oraz intensyfikację 
napraw bieżących, 

województw, 
Opracowanie 
programów działań dla 
części wód położonych 
w regionach wodnych 
na terenie RZGW we 
Wrocławiu 

•       wspomaganie akcji 
edukacyjno-informacyjnej 
propagującej optymalizację 
zużycia wody przez 
indywidualnych użytkowników 
(np. gromadzenie wody 
deszczowej i wykorzystywanie 
jej do podlewania zieleni) 

•       zmniejszenie strat wody  w 
sieciach przesyłowych poprzez 
kontrolę opomiarowania poboru 
wody u odbiorców, 

•       ograniczenie wykorzystania 
wód podziemnych do celów 
innych niż zaopatrzenie ludności 
w wodę, 

•       modernizacja sieci 
wodociągowych i ujęć wód celem 
racjonalizacji wykorzystania 
zasobów wód podziemnych i 
eliminacji starych, przestarzałych 
nieodpowiadających normom 
sanitarnym instalacji, 

Pobór wód podziemnych Programy Ochrony 
Środowiska gmin, 
Program ochrony 
środowiska 
województw, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin, 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województw,  

Nadmierny pobór przekraczający 
dostępne do zagospodarowania zasoby 
wód podziemnych powoduje 
pogorszenie stanu ilościowego tych 
wód. 

  

  

  

•       racjonalna gospodarka 
studniami głębinowymi , 
likwidacja nieczynnych ujęć, 

powiat bolesławiecki ( Bolesławiec gmina 
miejska, Bolesławiec gmina wiejska, 
Osiecznica, Warta Bolesławiecka), powiat 
głogowski (Jerzmanowa), powiat 
jeleniogórski (Janowice Wielkie, Jeżów 
Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, 
Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, 
Szklarska Poręba), powiat kamiennogórski 
(Kamienna Góra gmina miejska, Kamienna 
Góra gmina wiejska, Lubawka gmina miejska, 
Lubawka gmina wiejska, Marciszów), powiat 
lubański (Leśna gmina miejska, Leśna gmina 
wiejska, Lubań gmina miejska, Lubań gmina 
wiejska, Olszyna gmina miejska, Olszyna 
gmina wiejska, Siekierczyn, Świeradów 
Zdrój), powiat lubiński (Lubin gmina 
wiejska), powiat lwówecki (Gryfów Śląski 
gmina miejska, Gryfów Śląski gmina wiejska, 
Lubomierz gmina miejska, Lwówek Śląski 
gmina miejska, Lwówek Śląski gmina wiejska, 

SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 
SO0617, 
SO0619 
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•       połączenie istniejących 
gminnych (rejonowych) ujęć 
wody w celu wykorzystania 
dyspozycyjnych rezerw zasobów 
wody i poprawy jakości i 
równomierności dostaw wody, 

  

  

•       przestrzeganie zasad  
ustalonych  dla  stref  i  obszarów  
ochronnych  ujęć  wód  
podziemnych,  na  których  
obowiązują zakazy, nakazy i 
ograniczenia w zakresie 
korzystania z wody i 
użytkowania gruntów. 

Mirsk gmina miejska, Mirsk gmina wiejska, 
Wleń gmina miejska, Wleń gmina wiejska), 
powiat miasto Jelenia Góra, powiat 
polkowicki (Chocianów gmina miejska, 
Chocianów gmina wiejska, Gaworzyce, 
Polkowice gmina miejska, Polkowice gmina 
wiejska, Przemków gmina miejska, Przemków 
gmina wiejska, Radwanice), powiat 
wałbrzyski (Boguszów Gorce, Czarny Bór), 
powiat zgorzelecki (Węgliniec gmina 
miejska, Węgliniec gmina wiejska), powiat 
krośnieński (Bobrowice, Dąbie), powiat 
nowosolski (Kożuchów), powiat 
zielonogórski (Nowogród Bobrzański gmina 
miejska, Nowogród Bobrzański gmina 
wiejska, Świdnica gmina wiejska), powiat 
żagański (Brzeźnica, Gozdnica, Iłowa gmina 
miejska, Iłowa gmina wiejska, Małomice 
gmina wiejska, Niegosławice, Szprotawa 
gmina miejska, Szprotawa gmina wiejska, 
Wymiarki, Żagań gmina miejska, Żagań gmina 
wiejska), powiat żarski (Żary gmina miejska, 
Żary gmina wiejska) 

Oddziaływania obszarowe 

•  inwentaryzacja  stanu  
technicznego  zbiorników 
bezodpływowych (szamb), które 
obecnie funkcjonują na terenach 
nieskanalizowanych, 

•  wspieranie likwidacji 
zbiorników na ścieki bytowe 
powstałych w nie 
eksploatowanych studniach 
kopanych 

Ludność niepodłączona 
do kanalizacji 

Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, 
Aktualizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, 
Program wodno-
środowiskowy kraju, 
Programy Ochrony 
Środowiska Gmin 

Niedostateczna sanitacja powoduje 
powstawanie ścieków, które trafiają do 
odbiorników często w stanie 
surowym/zanieczyszczonym. Wskutek 
takich działań w odbiornikach tych 
wzrasta stężenie substancji biogennych 
oraz następuje pogorszenie stanu 
sanitarnego wód. Duży negatywny 
wpływ na  jakość wód 
powierzchniowych oraz podziemnych. 

•  propagowanie  budowy 
przydomowych  oczyszczalni 
ścieków  na terenach, na których 
obecnie nie przewiduje się 
budowy sieci kanalizacyjnej, 

Obszar całej zlewni rzeki Bóbr SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 
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•  aktualizacja ewidencji 
zbiorników bezodpływowych 
oraz oczyszczalni przydomowych 
oraz podjęcie działań w zakresie 
ich kontroli technicznej oraz 
częstotliwości opróżniania, 

•  wspieranie budowy 
indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków, w 
miejscach gdzie jest niemożliwa 
lub ekonomicznie 
nieuzasadniona budowa sieci 
kanalizacyjnej, 

•  realizacja systemów kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalni ścieków 
na terenach o skoncentrowanej 
zabudowie, 

SO0617, 
SO0619 

Depozycja atmosferyczna  
spowodowana zanieczyszczeniem 
powietrza powoduje zwiększenie 
zawartości metali ciężkich oraz 
związków biogennych w wodach. 

•  Prowadzenie odpowiedniej 
polityki przestrzennej mającej na 
celu lokalizację zakładów 
uciążliwych ze względu na emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery na 
terenach oddalonych  od 
zabudowy mieszkalnej oraz z 
dala od obszarów cennych 
przyrodniczo. 

•  Kontrola przestrzegania przez 
zakłady przemysłowe norm 
prawnych i warunków pozwoleń 
w zakresie wprowadzania gazów 
i pyłów do powietrza. 

Depozycja 
atmosferyczna   

Program Ochrony 
Środowiska 
województw. 

Zanieczyszczenia pyłowe emitowane 
przez zakłady przemysłowe są 
osadzane na powierzchni wody 
powodując jej zanieczyszczenie. 

  
•  Promowanie i wdrażanie 
nowoczesnych, 
energooszczędnych technologii 
spełniających wymagania 
najlepszych dostępnych technik. 

powiat zgorzelecki, powiat lubiński, powiat 
polkowicki, powiat głogowski, powiat m. 
Jelenia Góra, powiat jeleniogórski 
(Karkonosze), powiat żarski, powiat żagański 

SO0601, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 
SO0617 
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•  Wprowadzenie do likwidacji 
śliskości dróg w okresie jesienno 
– zimowym środków o 
najmniejszej szkodliwości dla 
wód (jak najmniejsza zawartość 
soli), 

•  Eliminacja zanieczyszczeń 
wymywanych przez opady 
poprzez zorganizowany odbiór 
wód opadowych z terenów 
usługowych zurbanizowanych 
poprzez wdrożenie koncepcji 
odprowadzania i 
unieszkodliwienia ścieków 
opadowych na tych terenach, 

Spływy powierzchniowe  
z terenów 
zurbanizowanych 

Program ochrony 
środowiska 
województw, Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województw, MPZP 

Spływy  powierzchniowe  z  dróg  i  
terenów  zurbanizowanych wnoszą do 
wód węglowodory aromatyczne i 
alifatyczne  oraz  związki  
ropopochodne.  

•  kontrola  i  podjęcie  działań  
zakazujących  wprowadzania  
ścieków  do  kanalizacji 
deszczowej,  

Tereny zurbanizowane w granicach zlewni, w 
największym stopniu:  powiat bolesławiecki 
(Bolesławiec, Nowogrodziec), powiat 
jeleniogórski (Piechowice, Kowary, Karpacz, 
Szklarska Poręba), powiat kamiennogórski 
(Kamienna Góra, Lubawka), powiat lubański 
(Lubań, Olszyna, Świeradów Zdrój),  powiat 
lwówecki (Gryfów Śląski, Lubomierz, 
Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń, Leśna), powiat 
miasto Jelenia Góra, powiat polkowicki 
(Chocianów,  Polkowice, Przemków), powiat 
wałbrzyski (Boguszów Gorce, Szczawno 
Zdrój), powiat zgorzelecki (Węgliniec), 
powiat krośnieński (Krosno Odrzańskie), 
powiat nowosolski (Bytom Odrzański, 
Kożuchów), powiat zielonogórski 
(Nowogród Bobrzański), powiat żagański 
(Iłowa, Małomice, Szprotawa, Żagań), powiat 
żarski (Żary) 

SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 
SO0617, 
SO0619 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 

Spływy wód z terenów 
zagospodarowanych rolniczo powodują 
zanieczyszczenia wód substancjami 
biogennymi oraz zakwaszenie 
ekosystemów wodnych przez co woda 
nie może być wykorzystana do celów 
bytowych czy rekreacyjnych oraz 
niszczy jej ekosystem. 

•  inicjowanie  działań  
zmierzających  do  ograniczenia  
spływu  zanieczyszczeń 
pochodzenia  rolniczego  (np.  
zakaz stosowania  gnojowicy  
przy  zamarzniętej pokrywie 
glebowej),  

Spływy powierzchniowe  
z terenów 
wykorzystywanych 
rolniczo 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gmin, 
MPZP 

Nadmierna ilość związków azotu w 
wodach powierzchniowych powoduje 
proces eutrofizacji. Stosowanie 
nawozów na obszarach wychodni 
utworów wodonośnych stanowi 
również potencjalne zagrożenie dla 
wód podziemnych. 

•   stosowanie płyt 
obornikowych i szczelnych 
silosów na kiszonki, 

Rejon całej zlewni rzeki Bobru SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
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•  promowanie stosowania 
najlepszych dostępnych praktyk 
rolniczych, co powinno również  
doprowadzić  do  zmniejszenia  
zapotrzebowania  na  wodę  i  
jednocześnie  ograniczenia 
ładunków zanieczyszczeń 
odprowadzanych do 
odbiorników, 

•  tworzenie wokół zbiorników 
wód  powierzchniowych  stref  
antyeutrofogennych 
zagospodarowywanych  trwałą  
zielenią  z  jak największym  
udziałem  zieleni  wysokiej, w 
celu zminimalizowania 
dopływów rozproszonych z pól,  

•  edukacja ekologiczna rolników 
w zakresie wdrażania Kodeksu  
Dobrych Praktyk Rolniczych, 

•  wzrost liczby profesjonalnych 
gospodarstw agroturystycznych i 
stosujących ekologiczne metody 
upraw. 

  

  

  

  

  

•  Edukacja ekologiczna rolników 
i osób uprawiających ziemię w 
celu uświadamiania szkodliwości 
nadmiernego stosowania 
środków ochrony roślin, 
nawozów sztucznych i 
naturalnych. 

SO0616, 
SO0617, 
SO0619 
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Oddziaływania hydrologiczne 

Zbiorniki zaporowe, 
małe zbiorniki 
retencyjne  

Program małej retencji 
województw, Programy 
ochrony środowiska 
gmin 

Zbiorniki zaporowe powodują zmiany 
w reżimie rzeki, zmiany gatunkowe 
fauny i flory w dolinie rzeki i górnej 
rzece, zmiany gatunkowe w wodzie 
gromadzonej w sztucznym zbiorniku, 
zamulanie dna zbiornika wodnego 
(zmniejsza się pojemność 
przedsięwzięcia wodnego, zapychają 
się wpusty denne),  zwiększa się 
wskaźnik retencyjności wód w zlewni. 
Obecność zbiorników powoduje 
również brak ciągłości cieków dla 
organizmów wodnych. 

Zbiornik  „Bukówka” gm. 
Lubawka, zbiornik  „Sosnówka” 
gm. Podgórzyn, jezioro "Modre" i  
"Wrzeszczyńskie" gm. Jeżów 
Sudecki, zbiornik "Pilchowice" 
gm. Jeżów Sudecki i Wleń, 
zbiornik "Leśna" gm. Leśna, 
zbiornik "Złotniki" gm. Olszyna, 
zbiornik "Stary Węgliniec" gm. 
Węgliniec, zbiornik Krzywaniec 
gm. Nowogród Bobrzański, 
zbiornik "Dychów" gm. 
Bobrowice, zbiornik "Raduszec 
Stary" gm. Krosno Odrzańskie 

powiat kamiennogórski (Lubawka), powiat 
jeleniogórski (Podgórzyn, Jeżów Sudecki), 
powiat lwówecki (Wleń obszar wiejski), 
powiat lubański (Olszyna, Leśna obszar 
wiejski, Leśna gmina miejska), powiat 
zgorzelecki (Węgliniec obszar wiejski), 
powiat zielonogórski (Nowogród 
Bobrzański obszar wiejski, Nowogród 
Bobrzański miasto), powiat krośnieński 
(Bobrowice, Krosno Odrzańskie obszar 
wiejski) 

SO0601, 
SO0603, 
SO0605, 
SO0611, 
SO0614, 
SO0616, 
SO0619 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 

Elektrownie wodne Inwentaryzacja Małych 
Elektrowni Wodnych w 
obszarze działania 
RZGW we Wrocławiu 

Elektrownie wodne swą 
nierównomierną pracą mogą 
powodować duże wahania dobowe 
przepływu wody w cieku. Znaczące 
wahania przepływu wody poniżej 
elektrowni wpływają negatywnie na 
naturalne warunki bytowania 
organizmów wodnych. W przypadku 
podniesienia poziomu wody może 
wystąpić erozja brzegów, a także 
zatopienie nadbrzeżnych obszarów. 
Występuje znaczący negatywny wpływ 
na wody powierzchniowe 

  

powiat bolesławiecki (Bolesławiec gmina 
wiejska, Nowogrodziec gmina wiejska, 
Osiecznica), powiat jeleniogórski (Janowice 
Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, 
Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara 
Kamienica, Szklarska Poręba), powiat 
kamiennogórski (Kamienna Góra gmina 
miejska, Kamienna Góra gmina wiejska, 
Lubawka gmina miejska, Lubawka gmina 
wiejska, Marciszów), powiat lubański (Leśna 
gmina miejska, Leśna gmina wiejska, Lubań 
gmina miejska, Lubań gmina wiejska, Olszyna 
gmina wiejska),  powiat lwówecki (Lwówek 
Śląski gmina miejska, Lwówek Śląski gmina 
wiejska, Mirsk gmina miejska, Mirsk gmina 
wiejska, Wleń gmina wiejska), powiat miasto 
Jelenia Góra, powiat krośnieński 
(Bobrowice, Krosno Odrzańskie gmina 
wiejska), powiat żagański (Iłowa gmina 
wiejska, Małomice gmina miejska, Małomice 
gmina wiejska, Szprotawa gmina miejska, 
Szprotawa gmina wiejska, Żagań gmina 
miejska, Żagań gmina wiejska) 

SO0601, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0617, 
SO0619 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 
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Oddziaływania morfologiczne 

•  Modernizacja budowli 
piętrzących, budowa przepławek, 

Zabudowa poprzeczna 
rzek: zapory zbiorników 
wodnych, zapory 
przeciwrumowiskowe, 
jazy, stopnie regulacyjne, 
korekcje progowe 

Program ochrony 
środowiska 
województw  

Zabudowa poprzeczna rzek powoduje 
przerwanie ciągłości morfologicznej 
rzeki, a tym  samym utrudnia lub 
uniemożliwia swobodne poruszanie się 
organizmów wodnych wzdłuż rzek. 
Rzeka traci także swój naturalny 
charakter. Negatywny wpływ na wody 
powierzchniowe. 

 Odbudowa zniszczonych 
obiektów hydrotechnicznych 

  

powiat bolesławiecki ( Bolesławiec gmina 
miejska, Bolesławiec gmina wiejska, 
Nowogrodziec gmina miejska, Nowogrodziec 
gmina wiejska, Osiecznica, Warta 
Bolesławiecka), powiat jeleniogórski 
(Karpacz, Mysłakowice, Piechowice, 
Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska 
Poręba, Jeżów Sudecki), powiat 
kamiennogórski (Kamienna Góra gmina 
miejska, Kamienna Góra gmina wiejska,  
Marciszów), powiat lubański (Leśna gmina 
miejska, Leśna gmina wiejska, Lubań gmina 
miejska, Lubań gmina wiejska, Olszyna gmina 
miejska, Siekierczyn), powiat lwówecki 
(Gryfów Śląski gmina miejska, Gryfów Śląski 
gmina wiejska, Lubomierz gmina wiejska, 
Lwówek Śląski gmina miejska, Lwówek Śląski 
gmina wiejska, Mirsk gmina miejska, Mirsk 
gmina wiejska, Wleń gmina wiejska), powiat 
miasto Jelenia Góra, powiat polkowicki 
(Chocianów gmina wiejska, Przemków gmina 
wiejska, Radwanice), powiat wałbrzyski 
(Czarny Bór) 

SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 

 konserwacja cieków, 

 modernizacja, rozbudowa, ocena 

i utrzymywanie w sprawności 

urządzeń  

przeciwpowodziowych, 

Prace regulacyjne na 
rzekach i potokach 

Programy Ochrony 
środowiska gmin, 
Programy małej retencji 
województw, Plany 
ochrony Parków 
Krajobrazowych  

Niewłaściwa regulacja rzek prowadzi  
do zmian w strukturze koryta oraz  w 
sposobie zasilania i przepływu wód w 
zlewni. W wyniku kanalizowania, 
prostowania i skracania biegu rzeki, 
dochodzi do obniżenia zwierciadła wód 
gruntowych, erozji i pogłębiania dna 
rzeki oraz zmniejszenia możliwości 
retencyjnych zlewni. Prace regulacyjne 
rzek i potoków powodują zanik 
istniejących ostoi dla ryb, niszczenie 
miejsc tarłowych, bazy pokarmowej, 
kryjówki dla ryb.   

konserwacja urządzeń 

hydrotechnicznych (np. 

udrażnianie rowów). 

Rzeki i potoki w granicach zlewni Bobru SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 
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 uwzględnianie podczas regulacji 
cieków jej wpływu na 
zachowanie chronionych 
gatunków i siedlisk 

 

SO0615, 
SO0616, 
SO0617, 
SO0619 

Inne oddziaływania 

•  wprowadzenie  form  
proekologicznej  gospodarki  
rolnej  (powiększenie  
pojemności retencyjnej  gleb), 

•  wprowadzenie  zabiegów  
melioracyjnych  
ukierunkowanych  na  
ekologiczne  kształtowanie  
siedlisk  rolniczo-leśnych  
(biologiczna  regulacja  cieków,  
renaturyzacja  obszarów  
wcześniej  zmeliorowanych,  
regeneracja  oczek  wodnych  i  
mokradeł  śródpolnych,  
odtworzenie  zadrzewień  
brzegowych  i  roślinności  
szuwarowej  przy  zbiornikach  
wodnych  stanowiących  
naturalne  bariery  hamujące  
ruch  biogenów  w zlewni), 

•  rozwój systemu małej retencji 
oraz upowszechnienie  i 
wdrożenie proekologicznych 
metod retencjonowania wody, 

Zmiana stosunków 
wodnych w gruncie 

Programy ochrony 
środowiska gmin, 
Programy ochrony 
środowiska 
województw, Programy 
małej retencji 
województw. Plany 
ochrony Parków 
Krajobrazowych 

Ilość wody w glebie reguluje się przez 
obniżenie lub podwyższenie poziomów 
wody gruntowej za pomocą urządzeń 
wodno-melioracyjnych oraz przez 
powiększanie zdolności magazynowa-
nia wody przez samą glebę. Regulacja 
stosunków wodnych jest podstawą 
rozwoju produkcji roślinnej. 

•  inwentaryzacja i odbudowa 
oraz prawidłowa eksploatacja 
systemów melioracji, 

Obszar całej zlewni rzeki Bobru SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 
SO0617, 
SO0619 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 
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•  zapewnienie ochrony 
naturalnych zbiorników 
retencyjnych, takich jak tereny 
podmokłe, cieki wodne, zbiorniki 
wód powierzchniowych poprzez 
wprowadzenie odpowiednich 
zapisów w planach 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Tabela II.2. Planowane działania maj ące wpływ na stan zasobów wodnych zlewni bilansowej Bobru. 

 

Dokument/ Lokalizacja oddziaływania 

Nazwa oddziaływania opracowanie 
Opis oddziaływania 

Powiaty (Gminy) SCWP JCWPd  

Oddziaływania punktowe 

Budowa, modernizacja i 
remont oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji 

Aktualizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, 
Narodowy Plan Rozwoju 
2007-2013, Program 
wodno-środowiskowy 
kraju,  

Plan zagospodarowania 
przestrzennego 
województw, Polityka 
ekologiczna państwa w 
latach 2009-2012 z 
perspektywą do 2016, 
Plan Ochrony Parków 
Krajobrazowych 

Budowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w 
zlewni Bobru przyczyni się do poprawy systemu 
oczyszczania ścieków. Budowa nowych oczyszczalni 
wiąże się co prawda z powstaniem nowych punktów 
zrzutu ścieków oczyszczonych, jednak dzięki tym 
oczyszczalniom oczyszczeniu będzie poddawana większa 
ilość ścieków niż obecnie. 

Budowa oczyszczalni:  Szprotawa, Jasień, Gozdnica, Zagrodno, 
Pielgrzymka, Wegliniec, Świeradów Zdrój, Marciszów, Stara 
Kamienica, Nowogrodziec; Modernizacja i rozbudowa - 
Bobrowice, Żagań, Nowe Miasteczko, Krosno Odrzańskie, 
Niegosławice 

SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 
SO0617, 
SO0619 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 

Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Program Ochrony 
Środowiska województw, 
Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województw, Strategia 
Rozwoju województw  

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 
warunkach rozproszonej zabudowy. Spowoduje to 
zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych 
odprowadzanych do odbiorników (cieków, ziemi) w 
sposób niekontrolowany.   

Wszystkie gminy i powiaty w granicach zlewni. SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 
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SO0617, 
SO0619 

Oddziaływania obszarowe 

Następstwem rozwoju gospodarczego lub społecznego 
będą obszary o intensywnej zabudowie mieszkaniowej, 
bądź przemysłowej.  W wyniku tego powstawać będą 
zwiększone ilości ścieków komunalnych i 
przemysłowych. Zanieczyszczenia te będą odprowadzane 
w sposób kontrolowany. Nastąpi także zwiększenie 
poborów wód. Wynikiem nadmiernego poboru wód 
powierzchniowych może być zmniejszenie przepływu w 
rzece poniżej przepływu nienaruszalnego. Nadmierny 
pobór wód podziemnych może przyczynić się do 
obniżenia zwierciadła wód podziemnych i w efekcie 
zubożenia zasobów tych wód. 

Regionalne strefy rozwoju przedsiębiorczości 
dolnośląskie: Pisarzowice (Lubań); Wykroty 
(Nowogrodziec); Mojesz (Lwówek Śląski); Jelenia Góra  
(Cieplice); Lubawka; Kłobuczyn - Drozyna (Gawrzyce-
Radwanice); Sucha Górna-Kazimierzów (Polkowice); 
Nowa Wieś (Bolesławiec); Czarny Bór, Polkowice, 
Łukaszów (Zagrodno);  

Regionalne strefy 
rozwoju 
przedsiębiorczości, 
strefy rozwoju 
społeczno-
gospodarczego. 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego 
województw, Studium 
uwarunkowań i rozwoju 
przestrzennego gmin 

Strefy rozwoju społeczno-gospodarczego: Jelenia Góra, 
Polkowice, Karpacz, Podgórzyn, Szklarska Poręba, 
Szczawno Zdrój, Świeradów Zdrój, Żary, Żagań, 
Szprotawa 

powiat lubański (Lubań, Świeradów Zdrój), powiat 
bolesławiecki (Nowogrodziec, Bolesławiec), powiat 
lwówecki (Lwówek Śląski), powiat m. Jelenia Góra, powiat 
kamiennogórski (Lubawka), powiat polkowicki(Gaworzyce, 
Radwanice, Polkowice), powiat wałbrzyski (Czarny Bór, 
Szczawno Zdrój), powiat złotoryjski (Zagrodno), powiat 
jeleniogórski (Szklarska Poreba, Karpacz, Podgórzyn), 
powiat żagański  (Żagań, Szprotawa), powiat żarski (Żary) 

SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0617 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 
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Stosowanie 
międzyplonów i 
wsiewek poplonowych 

Program wodno-
środowiskowy kraju. 

Stosowanie międzyplonów i wsiewek poplonowych jako 
element ograniczenia erozji gleb i wymywania 
składników pokarmowych roślin do wód. 

Wszystkie gminy i powiaty w granicach zlewni. SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610;
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 
SO0617, 
SO0619 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 

Oddziaływania morfologiczne 

Budowa zbiorników spowoduje: zmiany w reżimie 
(ustroju) rzeki (złagodzenie zmienności przepływów), 
zmiany gatunkowe fauny i flory w dolinie rzeki i górnej 
rzece, eutrofizm i zmiany gatunkowe w gromadzonej w 
sztucznym zbiorniku wodzie, zwiększy się wskaźnik 
retencyjności wód w zlewni. 

Planowane zbiorniki woj. lubuskie: Brzeźnica - gm. 
Brzeźnica;  Dobroszów, Drągowina, Przybymierz - gm. 
Nowogród Bobrzański; Kożuchów, Nowa Sól, Szprotawa 

Zbiorniki małej retencji: gm. Dąbie (7), gm. Nowogród 
Bobrzański (1) 

Budowa zbiorników 
przeciwpowodziowych 
i zbiorników małej 
retencji  

Programy małej retencji 
województw, Plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województw 

Planowane zbiorniki w woj. dolnośląskie Mała 
Kamienica (Stara Kamienica), Pilchowice II (Wleń), 
Dobrzejowice-Czerna (Żukowice), inicjatywa DZMiUW  
„Mirsk” na cieku Czarny Potok, „Bystrzyca” na cieku 
Wierzbnik (Wleń) 

powiat bolesławiecki ( Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta 
Bolesławiecka), powiat głogowski (Żukowice),  powiat 
jeleniogórski ( Mysłakowice, Piechowice, Stara Kamienica), 
powiat kamiennogórski (Kamienna Góra, Lubawka, 
Marciszów), powiat lubański (Leśna, Platerówka, Świeradów 
Zdrój), powiat lwówecki (Lubomierz, Mirsk, Wleń), powiat 
krośnieński (Dąbie), powiat nowosolski (Kożuchów), 
powiat zielonogórski (Nowogród Bobrzański), powiat 
żagański (Brzeźnica, Szprotawa) 

SO0601, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0614,
SO0619 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 
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    Inicjatywa lokalna: w planie 17 zbiorników 
wielofunkcyjnych z funkcją przeciwpowodziową w 
gminach: Platerówka (2), Świeradów Zdr. (1), Lubawka 
(2), Kamienna Góra (1), Stara Kamienica (1), Piechowice 
(1), Żukowice (5), Bolesławiec (1), Warta Boleslawiecka 
(1), Czarny Bór (2) 

    Planowane zbiorniki RZGW: Zbiornik Mirsk na 
Czarnym Potoku, Zbiornik Świeradów na Kwisie; 
Świecie, Jurków (Leśna); Oleszna, Pławna (Lubomierz); 
Gościszów (Nowogrodziec); Sędzisław (Marciszów); 
Kostrzyca, Karpniki (Mysłakowice) 

Oddziaływania hydrologiczne  

Renaturalizacja rzek Polityka ekologiczna 
państwa w latach 2009-
2012 z perspektywą do 
roku 2016, Program 
wodno-środowiskowy 
kraju 

Przywrócenie drożności rzek w celu umożliwienia 
wędrówki ryb, odtworzenie i utrzymanie sieci korytarzy 
rzecznych, budowa przepławek, stosowanie stref 
buforowych o różnych szerokościach. 

Cieki w granicach zlewni rzeki Bobru SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0606, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 
SO0617, 
SO0619 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 

Elektrownie wodne Plan zagospodarowania 
przestrzennego 
województw, Studium 
rozwoju systemów 
energetycznych w 
województwie lubuskim 
do roku 2025 ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 

Działanie to przyczyni się do zmiany warunków 
hydrologicznych w cieku. Na wskutek działania 
elektrowni mogą nastąpić wahania dobowe przepływu 
wody w cieku, co wpływa negatywnie na naturalne 
warunki bytowania organizmów wodnych. Spodziewany 
negatywny wpływ na wody powierzchniowe.Planowane 
elektrownie: Bolesławiec i Dębowy Gaj (Bóbr), Ławszowa 
(Kwisa) 

powiat bolesławiecki (Bolesławiec, Osiecznica), powiat 
lwówecki (Lwówek Śląski) 

SO0606, 
SO0608, 
SO0613 

JCWPd 
nr 93 
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perspektyw rozwoju 
energetyki odnawialnej 

Oddziaływania liniowe  

Budowa nowych dróg może powodować zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz pogorszenie 
stosunków wodnych, zagrożenie dla ujęć wody, przecięcie 
warstw wodonośnych i korytarzy ekologicznych, zmiany 
poziomu wód gruntowych. Ważniejsze planowane 
inwestycje drogowe: 

lubuskie: 

Budowa drogi ekspresowej S3 - odcinek Nowa Sól -
Legnica  

Węzeł autostrady A18 w m. Iłowa 

dolnośląskie: 

Budowa autostrady A-18 (Olszyna - Golnice - przebudowa 
jezdni południowej) 

Budowa drogi ekspresowj S3 (odcinek Legnica - 
Lubawka) 

Rozwój systemu dróg Plany zagospodarowania 
przestrzennego 
województw, strategie 
rozwoju gmin, Program 
Budowy i Modernizacji 
Dróg Wojewódzkich na 
lata 2012-2020 (lubuskie) 

Budowa drogi ekspresowj S3 (odcinek Nowa Sól - Legnica 
(A4)) 

powiat bolesławiecki {Bolesławiec, Osiecznica), powiat 
wałbrzyski (Stare Bogaczowice, Czarny Bór), powiat 
kamiennogórski (Kamienna Góra wiejska, Kamienna Góra 
miejska, Lubawka, Marciszów), powiat polkowicki 
(Polkowice, Radwanice, Gaworzyce), powiat głogowski 
(Jerzmanowa), powiat żagański (Iłowa), powiat żarski 
(Żary) 

SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0610, 
SO0613, 
SO0616, 
SO0617 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 
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Inne oddziaływania 

Wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z 
obszarów przeznaczonych na obszary chronionego 
krajobrazu wpłynie korzystnie na stan zasobów 
wodnych.  

Projektowane 
obszary chronionego 
krajobrazu 

Plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województw 

Działania ochronne:                                                                     
- Utworzenie obszarów chronionego krajobrazu dla 
ochrony wybranych korytarzy ekologicznych;                                      
- Powiększenie obszaru Karkonoskiego Parku 
Narodowego 

powiat m. Jelenia Góra, powiat kamiennogórski ( 
Kamienna Góra, Lubawka), powiat jeleniogórski 
(Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba Karpacz, 
Kowary) 

SO0601, 
SO0603, 
SO0604 

JCWPd 
nr 107 

Na terenie obszarów intensywnego rozwoju 
turystycznego (pasmo sudeckie), w ramach 
rozwijania potencjału turystycznego i 
uzdrowiskowego,  powstawać będą zwiększone 
ilości ścieków komunalnych oraz odpadów. 
Również zwiększą się pobory wód 
powierzchniowych, jak i podziemnych.  

Rozwój turystyki  Plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województw, strategie 
rozwoju gmin, Studium 
integracji polskiej 
części pogranicza 
Polski i Niemiec 

Na terenie woj. lubuskiego rozwój turystyki będzie 
się koncentrował na nastepujacych terenach, o 
określonych zasadach zagospodarowania:                                                                                                
obszary kategorii B – ograniczenie możliwości 
rozbudowy infrastruktury i kubatury, chyba że 
będzie ona oparta na już istniejącej zabudowie.  

PASMO SUDECKIE: powiat jeleniogórski (Janowice 
Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, 
Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska 
Poręba), powiat kamiennogórski (Kamienna Góra 
gmina miejska, Kamienna Góra gmina wiejska, Lubawka 
gmina miejska, Lubawka gmina wiejska, Marciszów), 
powiat wałbrzyski (Szczawno Zdrój), powiat lubański 
(Leśna gmina miejska, Leśna gmina wiejska, Świeradów 
Zdrój);                                                                                                                             
powiat bolesławiecki (Osiecznica, Nowogrodziec, 
Bolesławiec, Gromadka), powiat polkowicki 
(Chocianów, Przemków, Gaworzyce, Radwanice), 
powiat zgorzelecki (Węgliniec, Pieńsk), powiat 
żagański (Gozdnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, 
Szprotawa, Wymiarki, Żagań), powiat żarski 
(Przewóz),  

SO0601, 
SO0602, 
SO0603, 
SO0604, 
SO0605, 
SO0607, 
SO0608, 
SO0609, 
SO0611, 
SO0612, 
SO0613, 
SO0614, 
SO0615, 
SO0616, 
SO0617 

JCWPd 
nr 77, 
JCWPd 
nr 93, 
JCWPd 
nr 107 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 51 

Tabela II.3. Uwarunkowania w zakresie korzystania z  wód zlewni bilansowej Bobru wynikaj ące z opracowa ń merytorycznych. 

 

Uwarunkowania środowiskowe dla spełnienia 
założonych celów RDW 

Planowane działania poprawiające lub utrzymujące stan/potencjał 

Charakterystyki komponentów 
środowiska, stanowiące powód 

ograniczeń narzuconych przez parametry 
środowiskowe dla założonych celów 

Sprzeczne 
założenia/konflikty 

na styku 
dokumentów 

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

Uwarunkowania i ograniczenia wprowadzone w 
strefach ochronnych ujęć pozwalają na ochronę 
zasobów wodnych poprzez ograniczenie ilości 
występujących presji. 

n/d n/d n/d 

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

Zakres działań w dorzeczu likwidujących braki ciągłości morfologicznej 
w zakresie niezbędnym do osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału 
JCWP: 

Przerwanie ciągłości morfologicznej rzek, 
poprzez jej zabudowę uważa się za działanie 
najgroźniejsze dla organizmów wodnych. Za 
organizmy bezpośrednio wrażliwe uznano ryby, 
dla których ciągłość morfologiczna ma kluczowe 
znaczenie, a spełnienie wymagań zachowania ich 
migracji umożliwi poprawę stanu pozostałych 
elementów abiotycznych. Brak ciągłości 
morfologicznej rzeki uniemożliwia lub utrudnia 
swobodną migrację organizmom wodnym. W celu 
stworzenia warunków migracji dla ryb, dla 
których ciągłość morfologiczna jest niezbędna do 
egzystencji, proponuje się ustalić warunki 
minimalnej drożności, jakie muszą spełniać 
urządzenia dla migracji ryb, w zależności od ich 
predyspozycji. 

W zlewni Bobru zaplanowano działania na 2  rzekach, mających 
szczególnie istotne znaczenie dla zachowania ciągłości morfologicznej 
dla zidentyfikowanych populacji organizmów oraz elementów 
abiotycznych ekosystemów wodnych wrażliwych na brak ciągłości 
morfologicznej: 

n/d n/d 

W powyższym opracowaniu zidentyfikowano 
m.in.  potrzeby  zachowania  ciągłości 
morfologicznej  rzek  lub  ich  odcinków  w 
kontekście  osiągnięcia  dobrego  
stanu/potencjału  wód  w odniesieniu  do  ryb 
diadromicznych: 

Na rzece Bóbr zaplanowano budowę 49 przepławek, 37  ramp i 2 
bystrzy. Ponadto w planie jest również przebudowa 6  przepławek i 
zastosowanie innych rozwiązań udrażniających w  10 punktach. 
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  Na rzece Kwisie zaplanowano budowę 33 przepławek, 2 ramp i 26 
bystrzy. Dodatkowo  planowana jest przebudowa 3 przepławek i 
zastosowanie innych rozwiązań w  5  punktach 

   

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

Zbiornik BUKÓWKA 

Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie 
działania rekultywacyjne. 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych. Wskazane 
byłoby wprowadzenie monitoringu jakości wód Zb. Bukówka dla 
potwierdzenia dobrego stanu wód 

W ramach PWŚK w zlewni jeziora planuje się przeprowadzić m.in. 
następujące działania:  

1)  Budowa  szczelnych  -  wybieralnych  zbiorników  z  zapewnieniem  
kontrolowanego wywozu ścieków,   

2)  Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych,  

3)  Prowadzenie  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych    i  
przydomowych  oczyszczalni ścieków  i  wdrożenie  harmonogramu  
wywozu  nieczystości  płynnych  i  osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni,  

4)  Likwidacja ognisk zanieczyszczń (dzikich składowisk).  

Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z 
wód.  

Określenie szczególnych działań dla poprawy 
stanu oraz działań prowadzących do 
zminimalizowania presji zidentyfikowanych w 
zlewniach jezior i zbiorników wodnych.  
Działania  te  stanowić będą  podstawę  dla  
formułowania  warunków  i  ograniczeń 
korzystania z zasobów wytypowanych jezior lub 
zbiorników wodnych.  Dzięki  wprowadzonym  w 
ramach  warunków  korzystania  z  wód  regionu  
i  wód  zlewni zakazom,  nakazom  i  
ograniczeniom  w zakresie  odprowadzania  
ścieków,  poborów  i  in., możliwa  będzie 
odbudowa  ekosystemów  wodnych,  które  uległy  
zdegradowaniu poprzez niewłaściwą 
eksploatację zasobów wodnych.  

Nie przewiduje się wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

n/d nie stwierdzono 
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   Zbiornik  DYCHÓW 

  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie 
działania rekultywacyjne. 

  
Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych. Celowym 
byłoby przeprowadzenia monitoringu jakości wód zbiornika 
Dychowskiego, w celu stwierdzenia jego aktualnego stanu, również z 
uwagi na występującą podwyższoną zawartość N i P.  

  W ramach PWŚK w zlewni zbiornika planuje się przeprowadzić 
m.in. następujące działania:  

  1) Modernizacja oczyszczalni "Żagań”, 

  2) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem 
kontrolowanego wywozu ścieków, 

  3)  Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych,  

  4)  Prowadzenie  ewidencji zbiorników  bezodpływowych    i  
przydomowych  oczyszczalni ścieków  i  wdrożenie  harmonogramu  
wywozu  nieczystości  płynnych  i  osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni,  

  5)  Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk). 

  Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z 
wód 

  Nie ma wskazań dla wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

  

  Zbiornik  KRZYWANIEC     

  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie 
działania rekultywacyjne. 
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  W latach 80/90 Zespół Elektrowni Wodnych Dychów prowadził refulację 
zbiornika. Obecnie nie ma wskazań dla wprowadzenia działań 
rekultywacyjnych. Celowym byłoby przeprowadzenia monitoringu 
jakości wód zbiornika Krzywaniec, w celu stwierdzenia jego aktualnego 
stanu. 

    

  W ramach PWŚK w zlewni zbiornika planuje się przeprowadzić 
m.in. następujące działania:  

    

  1)  Modernizacja oczyszczalni "Żagań",     

  2) Budowa nowej kanalizacji - oczyszczalnia "Kierżno”,     

  
3) Budowa nowej oczyszczalni "Kierżno”, 

    

  
4) Modernizacja oczyszczalni "Smolnik", 

    

  5)  Budowa  szczelnych  - wybieralnych  zbiorników  z  zapewnieniem 
kontrolowanego wywozu ścieków,  

    

  6)  Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych,  

    

  7)  Prowadzenie  ewidencji zbiorników  bezodpływowych    i  
przydomowych  oczyszczalni ścieków  i  wdrożenie  harmonogramu  
wywozu  nieczystości  płynnych  i  osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni,  

    

  8)  Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk).     

  Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z 
wód 

    

  Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na 
obszarach użytkowanych  rolniczo  w  zlewni  bezpośredniej  zbiornika  
Krzywaniec,  tj.  w  zlewni  zbiornika  znajdującej  się w promieniu 1000 
m od jego brzegów, w zakresie pkt:  
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  1) W pasie o szerokości 50 m wokół zbiornika nawozy mineralne w 
postaci stałej należy stosować wyłącznie ręcznie 

    

  2)  Na  terenach  użytkowanych  rolniczo  w  zlewni  zbiornika  należy  
wykonywać  bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość 
azotu w glebie, zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne 
możliwe źródła jego dostarczania oraz opracowywać na  tej  podstawie  
plany  nawożenia  dla  poszczególnych  pól  w  gospodarstwie.  Konieczne 
jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów kontrolnych  

    

  3)  Na  terenach  użytkowanych  rolniczo  w  zlewni  zbiornika  należy  
prowadzić  rejestr wykonanych  zabiegów  agrotechnicznych  oraz  ilości  
i  rodzajów  zastosowanych nawozów  na  poszczególnych  polach  w  
gospodarstwie.  Konieczne  jest przechowywanie przedmiotowej 
dokumentacji dla celów kontrolnych  

    

  4) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w zlewni 
bezpośredniej zbiornika 

    

  5) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest 
wywożenie obornika na pola późną jesienią pod warunkiem jego 
natychmiastowego przyorania 

    

  6) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed 
maksymalnym zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe 

    

  7) Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w 
zlewni bezpośredniej zbiornika 

    

  8) Konieczność stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. 
zielone pola, rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony 

    

  9) Nakaz wykonywania zabiegów uprawowych w zlewni bezpośredniej 
zbiornika w kierunku równoległym do brzegów zbiornika 

    

  10) Nakaz trwałego zalesienia, zakrzaczenia lub zadarnienia gruntów w 
pasie 15 m wokół zbiornika 
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  Zbiornik  LEŚNA     

  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie 
działania rekultywacyjne. 

    

  Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych. Celowym 
byłoby przeprowadzenia monitoringu jakości wód zbiornika Leśna, w 
celu potwierdzenia jego dobrego stanu. 

    

  W ramach PWŚK w zlewni zbiornika planuje się przeprowadzić 
m.in. następujące działania:  

    

  1)  Budowa  szczelnych  - wybieralnych  zbiorników  z  zapewnieniem 
kontrolowanego wywozu ścieków,  

    

  2) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych,  

    

  3) Prowadzenie  ewidencji zbiorników  bezodpływowych    i  
przydomowych  oczyszczalni ścieków  i  wdrożenie  harmonogramu  
wywozu  nieczystości  płynnych  i  osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni,  

    

  4)  Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk).     

  Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z 
wód 

    

  Nie ma wskazań dla wprowadzenia warunków korzystania z wód.     

  Zbiornik  PILCHOWICE     

  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie 
działania rekultywacyjne. 

    

  Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych.     
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  W ramach PWŚK w zlewni zbiornika planuje się przeprowadzić 
m.in. następujące działania:  

    

  1) Modernizacja oczyszczalni i kanalizacji - oczyszczalnia "Kamienna 
Góra m.w., Lubawka", 

    

  
2) Modernizacja oczyszczalni "Jelenia Góra" i kanalizacji, 

    

  
3) Remont i modernizacja oczyszczalni "Gorce", 

    

  4)  Budowa  szczelnych  - wybieralnych  zbiorników  z  zapewnieniem 
kontrolowanego wywozu ścieków,  

    

  5)  Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych,  

    

  6)  Prowadzenie  ewidencji zbiorników  bezodpływowych    i  
przydomowych  oczyszczalni ścieków  i  wdrożenie  harmonogramu  
wywozu  nieczystości  płynnych  i  osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni,  

    

  7)  Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk).     

  Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z 
wód 

    

  Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na 
obszarach użytkowanych  rolniczo  w  zlewni  bezpośredniej  zbiornika  
Pilchowice,  tj.  w  zlewni  zbiornika  znajdującej  się w promieniu 1000 m 
od jego brzegów, w zakresie pkt:  

    

  1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni jeziora/ zbiornika 
należy wykonywać bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające 
zawartość azotu w glebie, zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz 
inne możliwe źródła jego dostarczania oraz opracowywać na tej 
podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w gospodarstwie. 
Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 
kontrolnych 
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  2) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni jeziora/ zbiornika 
należy prowadzić rejestr wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz 
ilości i rodzajów zastosowanych nawozów na poszczególnych polach w 
gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie przedmiotowej 
dokumentacji dla celów kontrolnych 

    

  Zbiornik  RADUSZEC STARY     

  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie 
działania rekultywacyjne 

    

  Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych.     

  W ramach PWŚK w zlewni zbiornika planuje się przeprowadzić 
m.in. następujące działania:  

    

  1) Modernizacja oczyszczalni "Żagań”,     

  2) Remont i modernizacja oczyszczalni "Dychów",     

  3)  Budowa  szczelnych  - wybieralnych  zbiorników  z  zapewnieniem 
kontrolowanego wywozu ścieków,  

    

  4)  Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych,  

    

  5)  Prowadzenie  ewidencji zbiorników  bezodpływowych    i  
przydomowych  oczyszczalni ścieków  i  wdrożenie  harmonogramu  
wywozu  nieczystości  płynnych  i  osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni,  

    

  6)  Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk).     

  Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z 
wód 

    

  Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na 
obszarach użytkowanych  rolniczo  w  zlewni  bezpośredniej  zbiornika  
Raduszec Stary,  tj.  w  zlewni  zbiornika  znajdującej  się w promieniu 
1000 m od jego brzegów, w zakresie pkt:  
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1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy 
wykonywać bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość 
azotu w glebie, zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne 
możliwe źródła jego dostarczania oraz opracowywać na tej podstawie 
plany nawożenia dla poszczególnych pól w gospodarstwie. Konieczne 
jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów kontrolnych 

    

  2) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy 
prowadzić rejestr wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i 
rodzajów zastosowanych nawozów na poszczególnych polach w 
gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie przedmiotowej 
dokumentacji dla celów kontrolnych 

    

  Zbiornik  SOSNÓWKA     

  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie 
działania rekultywacyjne. 

    

  Ze względu na młody wiek zbiornika, nie ma potrzeby wprowadzania 
działań rekultywacyjnych. 

    

  W ramach PWŚK w zlewni zbiornika planuje się przeprowadzić 
m.in. następujące działania:  

    

  1)  Budowa  szczelnych  - wybieralnych  zbiorników  z  zapewnieniem 
kontrolowanego wywozu ścieków,  

    

  2)  Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych,  

    

  3)  Prowadzenie  ewidencji zbiorników  bezodpływowych    i  
przydomowych  oczyszczalni ścieków  i  wdrożenie  harmonogramu  
wywozu  nieczystości  płynnych  i  osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni,  

    

  4)  Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk).     

  Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z 
wód 
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  Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na 
obszarach użytkowanych  rolniczo  w  zlewni  bezpośredniej  zbiornika  
Sosnówka,  tj.  w  zlewni  zbiornika  znajdującej  się w promieniu 1000 m 
od jego brzegów, w zakresie pkt:  

    

  1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy 
wykonywać bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość 
azotu w glebie, zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne 
możliwe źródła jego dostarczania oraz opracowywać na tej podstawie 
plany nawożenia dla poszczególnych pól w gospodarstwie. Konieczne 
jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów kontrolnych 

    

  2) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy 
prowadzić rejestr wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i 
rodzajów zastosowanych nawozów na poszczególnych polach w 
gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie przedmiotowej 
dokumentacji dla celów kontrolnych 

    

  3) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w zlewni 
bezpośredniej zbiornika 

    

  4) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest 
wywożenie obornika na pola późną jesienią pod warunkiem jego 
natychmiastowego przyorania 

    

  5) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed 
maksymalnym zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe 

    

  
6) Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w 
zlewni bezpośredniej zbiornika 

    

  7) Konieczność stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. 
zielone pola, rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony 

    

  8) Nakaz trwałego zalesienia, zakrzaczenia lub zadarnienia gruntów w 
pasie 15 m wokół zbiornika 

    

  Zbiornik  STARY WĘGLINIEC     

  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie 
działania rekultywacyjne. 

    



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 61 

  
Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych, jednak z 
uwagi na brak badań stanu zbiornika, celowym byłoby przeprowadzenie 
monitoringu jakości wód. 

    

  W ramach PWŚK w zlewni zbiornika planuje się przeprowadzić 
m.in. następujące działania:  

    

  1)  Budowa  szczelnych  - wybieralnych  zbiorników  z  zapewnieniem 
kontrolowanego wywozu ścieków,  

    

  2)  Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych,  

    

  3)  Prowadzenie  ewidencji zbiorników  bezodpływowych    i  
przydomowych  oczyszczalni ścieków  i  wdrożenie  harmonogramu  
wywozu  nieczystości  płynnych  i  osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni,  

    

  4)  Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk).     

  Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z 
wód 

    

  Nie ma wskazań dla wprowadzenia warunków korzystania z wód.     

  Zbiornik  ZŁOTNIKI     

  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie 
działania rekultywacyjne. 

    

  Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych.     

  W ramach PWŚK w zlewni zbiornika planuje się przeprowadzić 
m.in. następujące działania:  

    

  1)  Budowa  szczelnych  - wybieralnych  zbiorników  z  zapewnieniem 
kontrolowanego wywozu ścieków,  

    

  2)  Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych,  
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  3)  Prowadzenie  ewidencji zbiorników  bezodpływowych    i  
przydomowych  oczyszczalni ścieków  i  wdrożenie  harmonogramu  
wywozu  nieczystości  płynnych  i  osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni,  

    

  4)  Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk).     

  Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z 
wód 

    

  Nie ma wskazań dla wprowadzenia warunków korzystania z wód.     

Charakterystyki jednolitych części wód podziemnych. 

JCWPd nr 77 

W czwartorzędzie występują jeden lub dwa 
poziomy wodonośne, o miąższości od kilku 
do kilkunastu metrów, nie będące z reguły w 
łączności hydraulicznej z poziomami 
niżejległymi. Możliwe jest to w obrębie 
występowania stref rozcięć przez rynny 
subglacjalne sięgających aż do utworów 
środkowego miocenu.  

W obrębie utworów mioceńskich występują 
przeważnie trzy odrębne poziomy 
wodonośne, lokalnie nawet cztery. W 
utworach oligocenu występuje jeden poziom 
wodonośny nie posiadający kontaktów 
hydraulicznych z miocenem.  

W niżejległych utworach triasu stwierdzono 
obecność wód wysoko zmineralizowanych. 
Możliwe jest przenikanie tych wód do wód 
wyżejległego poziomu oligoceńskiego.  

JCWPd nr 93 

n/d n/d 

W czwartorzędzie występują jeden lub dwa 
poziomy wodonośne, o miąższości od kilku 
do kilkunastu metrów, nie będące z reguły w 
łączności hydraulicznej z poziomami niżej 
ległymi.  

n/d 
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W pliocenie lokalnie stwierdza się 
występowanie jednego poziomu o znikomej 
wodonośności.  

W obrębie utworów mioceńskich występują 
przeważnie trzy odrębne poziomy 
wodonośne.  

W utworach kredy występują wody 
szczelinowo-porowe. Są to najczęściej 1 lub 
2 strefy wodonośne.  

W obrębie utworów permskich (w 
cechsztynie) występują wody o charakterze 
szczelinowym i szczelinowo-krasowym.  

Warunki hydrogeologiczne w obrębie 
utworów paleozoicznych, paleozoiczno-
proterozoicznych są rozpoznane w bardzo 
małym stopniu. Szacuje się, że ich 
wodonośność jest znikoma. 

Cecha szczególna JCWPd: w niektórych 
obszarach wstępowania utworów permu 
stwierdzono obecność wód o znacznej 
mineralizacji. 

JCWPd nr 107 

W utworach czwartorzędu w strefach 
cieków powierzchniowych występuje jeden 
poziom wodonośny pozostając w kontakcie 
hydraulicznym ze strefami wodonośnymi w 
skałach podłoża.  

W utworach osadowych kredy, triasu i 
permu – w południowo wschodniej części 
jednostki – występują wody głównie o 
charakterze szczelinowym (lokalnie również 
porowym).  

W utworach krystalicznych, bądź osadowych 
litych, wieku paleozoiczno-proterozoicznego 
(Pz-Pt) wody podziemne występują na 
głębokościsch 50-200m 
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Ustalanie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz inne dokumentacje hydrogeologiczne. 

Celem opracowania była wynikająca z Ustawy 
Prawo wodne pilna konieczność 
przeprowadzenia analizy stanu zasobów 
wodnych w obszarach dorzeczy. Określona 
została w nim  wielkość perspektywicznych 
zasobów wód podziemnych w  regionach 
wodnych – obszarach działalności RZGW, 
wszędzie tam, gdzie zasoby dyspozycyjne nie 
zostały udokumentowane. 
Określenie zasobów perspektywicznych w 
obszarach bilansowych stało się podstawą dla 
dokonania wstępnego ustalenia ilości zasobów 
możliwych do zagospodarowania. Stanowią one 
daną wejściową do opracowania planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry oraz warunków korzystania z wód w 
regionach wodnych.   

Charakterystyka zlewni W-VI Bóbr (pow. 
5858 km2): 
- Zasoby odnawialne: 2060500 m3/d 
- Zasoby dyspozycyjne 136174 m3/d 
- Zasoby perspektywiczne 916500 m3/d 

  

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

Główne  problemy gospodarki wodnej   w  skali  
regionalnej (obszaru bilansowego W – VI Bóbr): 

Wpływ antropopresji ze strony aglomeracji 
miejskich i osiedli wiejskich, nieuporządkowana 
gospodarka ściekami komunalnymi 

Zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych 
od powierzchni terenu (poziomy wodonośne – 
odkryte lub z niewielką izolacją utworów słabo 
przepuszczalnych) lub lateralne z byłych 
wyrobisk górniczych, prowadzone przez wiele lat 
odwadnianie kopalń rud miedzi i po zaprzestaniu 
ich eksploatacji wypełnianie się lejów depresji – 
podnoszenia zwierciadła wody oraz ze strony 
aglomeracji miejskich: Kamiennej Góry, Jeleniej 
Góry, Bolesławca, Żarów, Żagania. 

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

SO0601 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0602 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

n/d 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

n/d nie stwierdzono 
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM 
w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0603 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM 
w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej" 
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P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne): 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0604 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 
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P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0605 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 
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P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0606 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed 
zanieczyszczeniami 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne): 
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PRZEMYSŁ 

DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i 
zarządzanie ryzykiem 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0607 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed 
zanieczyszczeniami 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne): 

PRZEMYSŁ 

DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i 
zarządzanie ryzykiem 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0608 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne): 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
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P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0609 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych z 
ochroną środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów 
krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów 
szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników 
realizujących zadania ochrony środowiska 

P.OP.4 Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie  
informacji  o  podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach 

P.OP.5 Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed 
zanieczyszczeniami 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM 
w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 
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KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników 
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych 

PRZEMYSŁ 

DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i 
zarządzanie ryzykiem 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

P.RL.4 Wspieranie rolnictwa ekologicznego 

P.RL.5 Wspieranie rolnictwa zrównoważonego 

P.RL.6 Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu zwiększenia 
lesistości - regulacja lesistości (prowadzone zgodnie z planami 
urządzania lasów dla poszczególnych Nadleśnictw) 

P.RL.7 Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie, odtwarzanie  i 
zwiększanie) zgodnie z programami ochrony przyrody dla 
poszczególnych Nadleśnictw 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0610 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 
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P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM 
w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0611 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 
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P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0612 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne): 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 
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SO0813 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne): 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0614 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 
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P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne): 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0615 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0616 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0617 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 
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P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed 
zanieczyszczeniami 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

SO0619 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

P.OP.6 Dostęp do informacji 

P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed 
zanieczyszczeniami 
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych 
w planach gospodarki odpadami 

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne): 

ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska 

Opracowanie programów działań dla zlewni bilansowych na obszarze RZGW we Wrocławiu – zlewnia Bobru. 

SO0601 n/d Nie stwierdzono 

1. Zwiększenie przepustowości OŚ Lubawka z 1600 m3/d do 4875 m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Lubawka 8,7km 
3. Zwiększenie przepustowości OŚ Chełmsko Śl. z 470 m3/d  do 600 
m3/d  
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni  z 2895 m3/d do 
6300 m3/d            

    

SO0602     

1. Modernizacja OŚ Gorce 
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości: brak danych  

    

Programy działań zawierają obligatoryjnie 
przedsięwzięcia „podstawowe”, wynikające z 
prawodawstwa przyjętego na poziomie 
krajowym lub bezpośrednio z mocy dyrektyw 
unijnych oraz fakultatywnie przedsięwzięcia 
„uzupełniające”, nawiązujące do działań 
wskazanych w wykazie części B załącznika VI 
RDW, a także inne działania, uznane za niezbędne 
do osiągnięcia dobrego stanu wód. 

SO0603     



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 81 

1. Zwiększenie przepustowości OŚ Janowice Wlk. z 320 m3/d do 430 
m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Janowice Wlk. 1,4km 
3. Modernizacja OŚ Jelenia Góra 
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Jelenia G. 13,6km 
5. Budowa OŚ w Marciszowie o przepustowości 500 m3/d 
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Marciszów 12,5km 
7. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Mysłakowice 104,2km 
8. Modernizacja OŚ Kamienna Góra 
9. Budowa OŚ Stara Kamienica o przepustowości 200 m3/d 
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni  z 36050 m3/d do 
36860 m3/d            

    

SO0604     

1. Zamiana OŚ Kowary na przepompownię ścieków i podłączenie do OŚ 
Szklarska Poreba 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Kowary 13,3km 
3. Zamiana OŚ Mysłakowice na przepompownię ścieków i podłączenie do 
OŚ Szklarska Poreba 
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Mysłakowice 104,2km 
Efekt zmiany ∑ przepustowości oczyszczalni  z 12500 m3/d do 0 
m3/d 

    

SO0605     

1. Zwiększenie przepustowości OŚ Piechowice z 1100 m3/d do 1500 
m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Piechowice 5,6km 
3. Likwidacja OŚ Szklarska Poręba przy ul. Prusa 
4. Rozbudowa i modernizacja OŚ Szklarska Poręba przy ul.Hofhmana 
6. Zamiana OŚ Podgórzyn na przepompownię ścieków i podłączenie do 
OŚ Szklarska Poreba 
7. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Podgórzyn 37,0km 
Efekt zmiany ∑ przepustowości oczyszczalni  z 4050 m3/d do 3500 
m3/d             

    

SO0606     
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1. Zwiększenie przepustowości OŚ Lwówek Śląski z 900 m3/d do 4200 
m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Lwówek Śl. 21,3km 
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Wleń 3,5km 
Efekt zmiany ∑ przepustowości oczyszczalni  z 1600 m3/d do 4900 
m3/d             

    

SO0607     

1. Zwiększenie przepustowości OŚ Bolesławiec z 10000 m3/d do 15000 
m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Bolesławiec 19,5km 
3. Zwiększenie przepustowości OŚ Raciborowice Dolne z 720 m3/d do 
1050 m3/d 
Efekt zmiany ∑ przepustowości oczyszczalni  z 11870 m3/d do 
17200 m3/d             

    

SO0608     

1. Budowa sieci kanalizacyjnej  w agl. Małomnice 
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości: bez zmian  

    

SO0609     

1. Zwiększenie przepustowości OŚ Polkowice z 4665 m3/d do 9600 
m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Polkowice 1,4km 
3. Rozbudowa i modernizacja OŚ Chocianów 
4.  Zwiększenie przepustowości OŚ Przemków z 918 m3/d do 1168 
m3/d 
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Podgórzyn 1,7km 
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl. Szprotawa 90,0km 
Efekt zmiany ∑ przepustowości oczyszczalni: brak danych  

    

 SO0610     
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1. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Niegosławice z 450 m3/d do 
500 m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Niegosławice 21,7 km  
3. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Koźlice z 314 m3/d do 400 
m3/d 
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Gaworzyce 17,9 km 
5. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Radwanice z 340 m3/d do 
442 m3/d 
6. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Radwanice 6,6 km 
 Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni  z 1104 m3/d do 
1342 m3/d          

    

SO0611     

1. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Mirsk z 10500 m3/d do 
15500 m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Mirsk 11,7 km  
3. Modernizacja OŚ Lubomierz 
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Lubomierz 14,5 km 
5. Modernizacja OŚ Gryfów Śląski 
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Gryfów Śl. 3,3 km 
5. Budowa OŚ Pobiedna o przepustowości 480 m3/d 
6. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Świeradów Zdr. 16,2 km 
 Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni  z 4850 m3/d do 
5830 m3/d            

    

SO0612     

1. Zmniejszenie przepustowości oczyszczalni Smolnik 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Leśna 23,1 km  
3. Modernizacja OŚ Olszyna 
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Olszyna 12,7 km 
5. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Lubań 18,0 km 
6. Budowa OŚ Kierżno w agl. Nowogrodziec 
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Nowogrodziec 19,6 km 
 Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni: brak danych          

    

SO0613     

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i podłączenie do zmodernizowanych 
oczyszczalni w Osiecznicy i Świętoszowie 
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni: brak danych   

    

 

SO0614    
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1. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Nowogród Bobrzański z 383 
m3/d do 800 m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Nowogród Bobrzański 11,8 km  
3. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Żagań z 4300 m3/d do 
15000 m3/d 
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Żagańe 80,0 km 
 Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni  z 5638 m3/d do 
16755 m3/d           

   

SO0615    

1. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Nowogrodziec i podłączenie do OŚ 
Kierżno 19,6 km 
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni: brak danych  

   

SO0616    

1. Zwiększenie przepustowości OŚ Iłowa z 1500 m3/d do 1650 m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w agl.Iłowa 46,8km 
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z3000 m3/d do 
3150 m3/d  

   

SO0617    

1. Zwiększenie przepustowości OŚ Żary z 4318 m3/d do 15000 m3/d 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Żary 50,6 km  
 Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni  z 4318 m3/d do 
15000 m3/d        

   

SO0619    

1. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Drzonów z 100 m3/d do 
200 m3/d 
2. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Żagań z 177 m3/d do 2500 
m3/d 
 Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni  z 277 m3/d do 
2700 m3/d             
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Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce. 

Celem opracowania było m.in. pozyskanie informacji dla utworzenia wymaganego 
przez RDW rejestru obszarów chronionych uznanych za wymagające szczególnej 
ochrony w ramach prawodawstwa wspólnotowego, w celu ochrony znajdujących się 
tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla zachowania siedlisk i gatunków 
bezpośrednio uzależnionych od wody. 

Dwa główne skupienia wielkoobszarowych form ochrony znajdują się w południowej i 
środkowej części zlewni. Na południu kompleks obszarów chronionych tworzą 
Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną, Rudawski Park Krajobrazowy z otuliną, 
Park Krajobrazowy Doliny Bobru z otuliną oraz fragment Parku Krajobrazowego 
Sudetów Wałbrzyskich. Obszar Karkonoskiego PN stanowi również SOO i OSO 
Karkonosze (PLH020006 i PLB020007). Znaczna część obszarów parków 
krajobrazowych wchodzi w granice SOO Ostoja nad Bobrem (PLH020054), SOO Góry i 
Pogórze Kaczawskie (PLH020037), SOO Rudawy Janowickie (PLH020011), SOO Góry 
Kamienne (PLH020038). W środkowej części zlewni kompleks obszarów chronionych 
tworzą największa powierzchniowo OSO Bory Dolnośląskie (PLB020005) (większa 
część w granicach zlewni), Przemkowski Park Krajobrazowy z otuliną (większa część w 
granicach zlewni), OSO Stawy Przemkowskie (PLB020003), SOO Wrzosowisko 
Przemkowskie (PLH020015) (część w granicy zlewni), SOO Buczyna Szprotawsko-
Piotrowicka (PLH080007), SOO Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie 
(PLH020063), SOO Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH080027) (część w granicy 
zlewni), SOO Dolina Dolnej Kwisy (PLH020050), SOO Żwirownie w Starej Olesznej 
(PLH020049) oraz w większości położone w granicach wielkooobszarowych form 
ochrony rezerwaty pełniące istotną rolę w ochronie siedlisk mokradłowych: Brzeźnik, 
Wrzosiec koło Piasecznej, Żurawie Bagno, Czarne Stawy, Buczyna Szprotawska, Łęgi 
Źródliskowe koło Przemkowa, Stawy Przemkowskie. Planowane jest utworzenie 
kolejnych ostoi Natura 2000: Dolina Dolnego Bobru na północy zlewni; Borowina, 
Małomickie Łęgi, Leszniańska Dolina Bobru, Dolina Bobru pod Trzebieniem (wchłonie 
SOO Żwirownię w Starej Olesznej), Jelonki w Nadleśnictwie Bolesławiec oraz 
powiększenie granic SOO Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH080027) w części 
środkowej; Żerkowice Skała, Góra Wapienna, Stawy Maciejowa, Łąki Gór i Pogórza 
Izerskiego, Stawy Sobieszowskie, Źródła Pijawnika oraz część powiększonej ostoi SOO 
Torfowiska Gór Izerskich w części południowej zlewni. 

n/d Pod pojęciem mokradła, czy też ekosystemu pozostającego w 
dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi 
rozumiane są ekosystemy pośrednie między typowo wodnymi i typowo 
lądowymi, często występujące na ich pograniczu, kształtujące się pod 
wpływem stałego lub okresowego przesycenia podłoża wodą. Występuje 
w nich hydrofilna (wodolubna) roślinność, z której szczątków, często 
przy udziale materiału mineralnego powstają hydrogeniczne utwory 
glebowe.  

Zlewnia Bobru: 

Na obszarach górskich mokradła nietorfowe występują w wąskich, 
głębokich dolinach rzecznych oraz dnach obniżeń śródgórskich. W pasie 
wyżyn i pogórzy poza dolinami rzecznymi mokradła nietorfowe leżą w 
obniżeniach równin sandrowych. Najwięcej mokradeł nietorfowych 
znajduje się w centralnej części zlewni na plejstoceńskich równinach 
akumulacyjnych. Dużo mokradeł występuje w zlewni rzek Czarnej 
Wielkiej i Szprotawy. Torfowiska niskie dominują w centralnej i 
północnej części zlewni zajmują części dolin rzecznych wypełnionych 
holoceńskimi aluwiami oraz zagłębienia w równinach akumulacyjnych. 
Torfowiska wysokie i przejściowe zlokalizowane są w centralnej części 
zlewni w pasie stożków napływowych. Na południu zlewni mokradła 
nietorfowe pokryte są łąkami wilgotnymi w dolinach rzek, podczas gdy 
łąki świeże dominują w wyższych partiach dolin. W części 
wysokogórskiej mokradła nietorfowe porośnięte są lasem. W pasie 
wyżyn i pogórzy dominują łąki świeże z udziałem łąk wilgotnych.  

Mokradła nietorfowe na równinach akumulacyjnych porośnięte są 
przeważnie lasami. W dolinie rzeki Szprotawy mokradła nietorfowe 
pokryte są łąkami wilgotnymi oraz rozległymi połaciami szuwarów 
wodno-lądowych. Na torfowiskach niskich dominują łąki wilgotne, tylko 
w rejonie doliny rzeki Szprotawy występują szuwary wodno-lądowe. 
Torfowiska wysokie i przejściowe porośnięte są lasami, lokalnie 
mszarami. 

Nie stwierdzono 

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

Celem opracowania była weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń wraz z określeniem rzeczywistej ilości 
odprowadzanych ścieków na obszarze działania RZGW we Wrocławiu. 

Weryfikacja ta obejmowała następujące punktowe źródła zanieczyszczeń: 

n/d n/d n/d 
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·       zrzuty ścieków komunalnych 

·       zrzuty ścieków przemysłowych, 

·       zrzuty wód chłodniczych, 

·       zrzuty ścieków z obiektów użyteczności publicznej, 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, na terenie zlewni Bobru zidentyfikowano 77 zrzutów ścieków, w tym: 

·       62 zrzuty ścieków komunalnych, 

·       15 zrzutów ścieków przemysłowych, 

Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin. 

W Katalogu obecności substancji priorytetowych  wykorzystano wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska w 
roku 2009r. wykonane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 
Środowiska, w zakresie badań substancji priorytetowych.  

Badania przeprowadzono osobno dla zlewni Bobru i Kwisy 

Ilość ppk, w których badano substancje priorytetowe na terenie zlewni rzeki Bóbr wynosiła 9 

Ilość pomiarów substancji priorytetowych: 364 

Wyniki monitoringu były następujące: 

·       Ilość ppk, w których stwierdzono zły stan chemiczny: 3 

·       Ilość pomiarów powyżej dopuszczalnej granicy dla substancji priorytetowych: 10 

Ilość ppk, w których badano substancje priorytetowe na terenie zlewni rzeki Kwisy wynosiła 2  

Ilość pomiarów substancji priorytetowych: 45 

Wyniki monitoringu były następujące: 

·       Ilość ppk, w których stwierdzono zły stan chemiczny: 0  

·       Ilość pomiarów powyżej dopuszczalnej granicy dla substancji priorytetowych: 0 

n/d n/d n/d 
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II.3. Podsumowanie analizy dokumentów i opracowań 

1. Istniejące aktywności mające wpływ na stan zasobów wodnych zlewni Bobru  

Oddziaływania punktowe 

1.1. Zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych (wszystkie SCWP, wszystkie JCWPd) 

1.2. Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych (wszystkie SCWP, wszystkie 
JCWPd) 

1.3. Pobór wód powierzchniowych (SO0601- SO0605; SO0611) 

1.4. Pobór wód podziemnych (wszystkie SCWP, wszystkie JCWPd) 

Oddziaływania obszarowe 

1.5. Ludność niepodłączona do kanalizacji (wszystkie SCWP, wszystkie JCWPd) 

1.6. Depozycja atmosferyczna (SO0601; SO0603-SO0605; SO0608-SO0611; SO0613-
SO0617; wszystkie JCWPd) 

1.7. Spływy powierzchniowe  z terenów zurbanizowanych (wszystkie SCWP, wszystkie 
JCWPd) 

1.8. Spływy powierzchniowe  z terenów wykorzystywanych rolniczo (wszystkie SCWP, 
wszystkie JCWPd) 

Oddziaływania hydrologiczne 

1.9. Zbiorniki zaporowe, małe zbiorniki retencyjne (SO0601; SO0603; SO0605; SO0611; 
SO0614; SO0616; SO0619; wszystkie JCWPd) 

1.10. Elektrownie wodne (SO0601; SO0603-SO0609; SO0611-SO0614; SO0617; SO0619; 
wszystkie JCWPd) 

Oddziaływania morfologiczne 

1.11. Zabudowa poprzeczna rzek: zapory zbiorników wodnych, zapory 
przeciwrumowiskowe, jazy, stopnie regulacyjne, korekcje progowe (SO0601-SO0613; 
wszystkie JCWPd) 

1.12. Prace regulacyjne na rzekach i potokach (wszystkie SCWP; wszystkie JCWPd) 

Inne oddziaływania 

1.13. Zmiana stosunków wodnych w gruncie (wszystkie SCWP; wszystkie JCWPd). 

 

2. Planowane działania mające wpływ na stan zasobów wodnych zlewni 
bilansowej Bobru 

Oddziaływania punktowe 

2.1. Budowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków i kanalizacji (SO0601-SO0609; 
SO0611-SO0617; SO0619; wszystkie JCWPd). 

2.2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (wszystkie SCWP; wszystkie JCWPd) 
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Oddziaływania obszarowe 

2.3. Regionalne strefy rozwoju przedsiębiorczości, strefy rozwoju społeczno-
gospodarczego (SO0601-SO0609; SO0611-SO0614; SO0617; wszystkie JCWPd) 

2.4. Stosowanie międzyplonów i wsiewek poplonowych (SO0601-SO0609; SO0611-
SO0617; SO0619; wszystkie JCWPd) 

Oddziaływania hydrologiczne i morfologiczne 

2.5. Budowa zbiorników przeciwpowodziowych i zbiorników małej retencji (SO0601; 
SO0603-SO0612; SO0614; SO0619; wszystkie JCWPd) 

2.6. Renaturalizacja rzek (SO0601-SO0609; SO0611-SO0617; SO0619; wszystkie JCWPd) 

2.7. Elektrownie wodne (SO0606; SO0608; SO0613; JCWPd93) 

Oddziaływania liniowe 

2.8. Rozwój systemu dróg (SO0601-SO0603; SO0608-SO0610; SO0613; SO0616; 
SO0617; wszystkie JCWPd) 

Inne oddziaływania 

2.9. Projektowane obszary chronionego krajobrazu (SO0601; SO0603; SO0604; 
JCWPd107) 

2.10. Rozwój turystyki (SO0601-SO0605; SO0607-SO0609; SO0611-SO0617; wszystkie 
JCWPd 

 

3. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni bilansowej Bobru 
wynikające z opracowań merytorycznych 

3.1. Likwidowanie braku ciągłości morfologicznej Bobru i Kwisy 

3.2. Działania dla poprawy stanu oraz prowadzące do zminimalizowania presji 
zidentyfikowanych w zlewniach jezior i zbiorników wodnych (Bukówka, Dychów, 
Krzywaniec, Leśna, Pilchowice, Raduszec Stary, Sosnówka, Stary Węgliniec, Złotniki,  

3.3. Realizacja działań wynikających z Programu Wodno-Środowiskowego Kraju 
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III. OPRACOWANIE CHARAKTERYSTYKI ZLEWNI BOBRU 

Zlewnia bilansowa Bobru, którą obejmuje niniejsze opracowanie jest jedną ze zlewni 
lewostronnych Odry. 

Charakterystyka ww. zlewni, stanowiąca zadanie 3 w opracowaniu warunków 
korzystania z wód zlewni Bobru i została sporządzona zgodnie z zakresem wskazanym 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opracowaniem metodycznym 
(Tyszewski i in. 2008). 

III.1. Ogólna charakterystyka geograficzna i przyrodnicza  

III.1.1. Charakterystyka geograficzna 

Bóbr jest najdłuższym, lewostronnym dopływem Odry, do której uchodzi w km 248,13. 
Jej długość wynosi niespełna 280 km. Rzeka wypływa ze wschodnich stoków Grzbietu 
Lasockiego (Bobrowy Stok) na terenie Republiki Czeskiej. Jej źródła znajdują się na 
wysokości około 800 m nad Kr., ujście zlokalizowane jest na zachód od Krosna 
Odrzańskiego na wysokości ok. 40 m nad Kr. Średni wyrównany spadek podłużny cieku 
wynosi 0,3%. Część karkonoskich dopływów Bobru ma źródła na wysokości ponad 1000 
m nad Kr., a ich spadki podłużne przekraczają 5%. 

Podział fizycznogeograficzny 

Zlewnia Bobru należy do dwóch prowincji (Kondracki 2001): Masywu Czeskiego (33) 
wraz z podprowincją Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332) oraz do prowincji Niż 
Środkowoeuropejski (31) i podprowincji Niziny Środkowopolskie (318).  

Obszar zlewni rzeki Bobru rozciąga się w ośmiu makroregionach (Rys. III.1.1): 

Pogórze Zachodniosudeckie (332.2), z 2 mezoregionami: Pogórzem Izerskim (332.26) 
i częścią Pogórza Kaczawskiego (332.27); 

Sudety Zachodnie (332.3), z 5 mezoregionami: Kotliną Jeleniogórską (332.36), 
Rudawami Janowickimi (332.38), częścią Karkonoszy (332.37), Gór Kaczawskich 
(332.35) i Gór Izerskich (332.34);  

Sudety Środkowe (332.4-5), z 4 mezoregionami: Bramą Lubawską (332.41), Górami 
Kamiennymi (332.43) i fragmentem Gór Wałbrzyskich (332.42) i niewielką częścią Gór 
Stołowych (332.48); 

Wał Trzebnicki (318.4), z 2 mezoregionami: Wzniesieniami Żarskimi (318.41) i 
Wzgórzami Dalkowskimi (318.42); 

Obniżenie Milicko-Głogowskie (318.3), z jednym mezoregionem: niewielką częścią 
Obniżenia Nowosolskiego (318.31); 

Niziny Śląsko-Łużyckie (317.7), z 4 mezoregionami: Borami Dolnośląskimi (317.74), 
Równiną Szprotawską (317.75), częścią Równiny Chojnowskiej (317.78) i częścią 
Wysoczyzny Lubińskiej (317.76); 
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Pradolina Warciańsko-Odrzańska (315.6), z jednym mezoregionem: niewielką częścią 
Doliny Środkowej Odry (315.61), w której znajduje się niewielki fragment doliny 
ujściowego odcinka Bobru. 

Wzniesienia Zielonogórskie (315.7), z 3 mezoregionami: Doliną Dolnego Bobru 
(315.72), częścią Wysoczyzny Czerwińskiej (315.73) i fragmentem Wału 
Zielonogórskiego (315.74). 

 
Rys. III.1.1. Podział fizycznogeograficzny zlewni Bobru (opracowanie własne na podstawie Kondrackiego 2001). 
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Użytkowanie terenu 

Pod względem użytkowania terenu w zlewni Bobru dominują dwa kierunki 
wykorzystania – rolniczy i leśny. Rolnicze wykorzystanie terenów (około 51%) 
występuje głównie w zlewni prawego dopływu – Szprotawy oraz w górnej części zlewni 
Kwisy (poza obszarem górskim) i górnej części zlewni Bobru (Rys. III.1.2).  

Gleby z zlewni Bobru zostały utworzone głównie z utworów polodowcowych (gliny 
zwałowe, lessy, pyły). Są one urodzajne, o dużej zdolności retencyjnej i zasobne w 
makroelementy. W górnej części zlewni (obszar Sudetów i na Przedgórzu Sudeckim) 
gleby wytworzone ze skał masywnych są na ogół słabo wykształcone i mniej urodzajne, 
a dodatkowo czynniki klimatyczne i rzeźba terenu, zawężają sposoby rolniczego 
wykorzystania (Bogda i in. 2005).  

Tereny leśne stanowią około 45% powierzchni zlewni, przy czym główna część 
obszarów leśnych znajduje się dolnej części zlewni Bobru i Kwisy (Rys. 1.2). Obszary 
leśne stanowią również znaczący udział w południowo-zachodnim krańcu zlewni w 
postaci zalesionych terenów Karkonoszy. Obszary leśne są w znacznej części objęte 
różnymi formami ochrony przyrody.  

Obszary wodne i tereny stref podmokłych stanowią łącznie niespełna 1% (w tym są to 
zarówno zbiorniki zaporowe – Jezioro Złotnickie, Jezioro Leśniańskie, Jezioro 
Wrzeszczańskie, Jezioro Pilchowickie, Jezioro Modre, Jezioro Bukowskie, jak i kompleks 
stawów w okolicy Przemkowa).  

Powierzchnia terenów antropogenicznych, głównie zajętych przez zabudowę wiejsko-
miejską i miasta, wynosi około 3%. 
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Rys. III.1.2. Użytkowanie terenu w zlewni Bobru (opracowanie własne na podstawie Corina Land Cover). 
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III.1.2. Charakterystyka klimatyczna 

Zlewnia Bobru obejmuje obszary zlokalizowane w większości w Regionie Dolnośląskim 
Zachodnim oraz górskich regionach: Jeleniogórskim i Kamiennogórskim. Na terenie 
Regionów Lubuskiego i Zgorzeleckiego położone są jedynie niewielkie powierzchnie 
północnej i zachodniej części zlewni. 

Najbardziej surowymi warunkami klimatycznymi odznaczają się obszary górskie, 
zwłaszcza tereny położone w piętrze bardzo chłodnym Regionu Jeleniogórskiego. 
Obserwowany jest tutaj surowy reżim termiczny, krótki sezon wegetacyjny 
rozpoczynający się w końcu maja oraz długa, 5-6 miesięczna zima. Średnia roczna 
temperatura powietrza w najwyższych partiach gór wynosi 0,5-2,0 °C i rośnie wraz z 
malejącą wysokością bezwzględną. U podnóża gór, w rejonie Jeleniej Góry, wynosi ona 
około 7,5 °C, zaś w dolnej części zlewni wzrasta do około 8,5 °C.  

W przebiegu rocznym najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia temperatura 
waha się od ok. 16 °C u podnóża Sudetów do ponad 18 °C w dolnej części zlewni. Jedynie 
w najwyższych partiach gór maksimum przypada na sierpień i wynosi ono 8-11 °C. 
Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, którego średnia temperatura powietrza 
wynosi od -1,6 °C w Jeleniej Górze do około -0,9 °C w dolnej części zlewni. W 
najwyższych piętrach gór najmniejsze wartości temperatury powietrza notowane są w 
lutym i wahają się od około -5,5 °C do około -6,5 °C.  

Pod względem opadów atmosferycznych, największe sumy są obserwowane w górach, 
zwłaszcza w Sudetach Zachodnich. Oprócz wysokich sum opadów notowanych w 
okresie letnim, cechą charakterystyczną jest występowanie w tym regionie bardzo 
wysokich sum opadów również w okresie zimy, które w niektórych przypadkach 
dorównują obserwowanym w lecie.  

Największe opady notowane są w Karkonoszach Zachodnich oraz w Górach Izerskich, 
gdzie sumy roczne przekraczają 1400 mm. Na terenie kotlin zlokalizowanych u podnóża 
Sudetów (jeleniogórskiej i kamiennogórskiej) sumy roczne opadów atmosferycznych 
maleją do 680-700 mm, a w dolnej części zlewni wynoszą 550-580 mm. W przebiegu 
rocznym największe sumy przypadają na lipiec i wahają się od ponad 160 mm w 
Karkonoszach Zachodnich do 100-110 mm w kotlinach podgórskich oraz do 75-85 mm 
w dolnej części zlewni. 

 

III.1.3. Charakterystyka przyrodnicza 

Roślinność potencjalna 

Roślinność potencjalna to hipotetyczny stan roślinności, jaki mógłby być osiągnięty 
poprzez naturalną sukcesję pierwotną lub wtórną, gdyby została wyeliminowana 
antropopresja, a roślinność mogła wykorzystać pełnię możliwości, stwarzanych przez 
różnorodne siedliska (Matuszkiewicz, 2008). Opis potencjalnej roślinności w zlewni 
Bobru sporządzono na podstawie mapy przeglądowej potencjalnej roślinności 
naturalnej w Polce (Matuszkiewicz i in. 1995).  
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Dominującą potencjalna roślinnością naturalną w południowej części zlewni Bobru są 
kwaśne buczyny górskie; grądy środkowoeuropejskie, odmiany śląsko-wielkopolskiej, 
formy podgórskiej, serii ubogiej oraz grądy środkowoeuropejskie, odmiany śląsko-
wielkopolskiej, formy podgórskiej, serii żyznej. W środkowej i północnej części zlewni 
największe obszary zajmują suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe, w kompleksie 
boru świeżego, boru suchego i boru wilgotnego, niżowe dąbrowy acidofilne typu 
środkowoeuropejskiego i grądy środkowoeuropejskie, odmiany śląsko-wielkopolskiej, 
formy niżowej, serii ubogiej z wyraźną dominacją borów sosnowych w pasie, 
zajmowanym przez Bory Dolnośląskie.  

W górskiej części zlewni, na obszarze Sudetów występują sudeckie bory świerkowe 
regla górnego i sudeckie zarośla kosówki z niewielkimi enklawami [wysokogórskich 
muraw, zarośli i ziołorośli oraz mszarów wysokotorfowiskowych.  

W dolinach rzecznych południowej, górskiej części zlewni występują głównie 
podgórskie nadrzeczne olszyny zalewowe z olszą szarą i podgórskie, przystrumykowe 
łęgi jesionowe, natomiast w części środkowej i północnej [niżowe nadrzeczne łęgi 
jesionowo-wiązowe w strefie zalewów epizodycznych oraz niżowe łęgi olszowe i 
jesionowo-olszowe siedlisk wodogruntowych, okresowo lekko zabagnionych. 

Obszary chronione 

W zlewni Bobru występują liczne wartościowo przyrodnicze tereny, niektóre z nich 
zajmują znaczący obszar. Są one objęte ochroną poprzez wyznaczenie na nich jednego 
Parku Narodowego (Karkonoski Park Narodowy), 38 obszarów Natura 2000; 13 
rezerwatów przyrody; 4 parków krajobrazowych oraz 9 obszarów chronionego 
krajobrazu. Obszary chronione, zajmują około 35% powierzchni zlewni. 
Wielkoobszarowe formy ochrony przyrody występują głównie w górskiej i podgórskiej 
części zlewni oraz w części środkowej (Bory Dolnośląskie). Szerzej o obszarach 
chronionych w rozdziale III.4. 

Ekosystemy zależne od wód 

Za ekosystemy zależne od wód, czyli ekosystemy pozostające w dynamicznych relacjach 
z wodami podziemnymi i powierzchniowymi przyjęto „ekosystemy pośrednie między 
typowo wodnymi i typowo lądowymi, często występujące na ich pograniczu, kształtujące 
się pod wpływem stałego lub okresowego przesycenia podłoża wodą. Występuje w nich 
hydrofilna (wodolubna) roślinność, z której szczątków, często przy udziale materiału 
mineralnego powstają hydrogeniczne utwory glebowe. Po odwodnieniu mokradeł 
zmieniają się w nich warunki glebowe i zasiedlająca je roślinność” (Ekosystemy 2009). 

W zlewni Bobru znajduje się 48 506,8 ha mokradeł, w tym 324 obiekty o powierzchni 
poniżej 10 ha oraz 46 288,6 ekosystemów pozostających w dynamicznych relacjach z 
wodami podziemnymi i powierzchniowymi (Tab. III.1.1.).  

Największą powierzchnię (44 884,1 ha) zajmują mokradła nietorfowe. Torfowiska 
przejściowe i wysokie mają łączną powierzchnię 1 479,1 ha, natomiast torfowiska niskie 
i gytiowiska mają powierzchnię 2 143,6 ha.  
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Tabela III.1.1. Ekosystemy zależne od wód w zlewni Bobru. 

Typy siedlisk Powierzchnia [ha] 

torfowiska niskie 2 133,2 

torfowiska przejściowe i wysokie 1 479,1 

gytiowiska 10,4 

mokradła nietorfowe 44 884,1 

Ekosystemy pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i 
powierzchniowymi: 

szuwary 2 062,3 

turzycowiska 572,5 

mszary torfowisk przejściowych i wysokich 634,3 

łąki i pastwiska zmiennowilgotne 8502,2 

łąki i pastwiska świeże lub suche 8 332,2 

lasy i zarośla 25 126,3 

Razem 45 229,8 

inne:  

łąki na nieokreślonym siedlisku 1 694,3 

niezidentyfikowana roślinność terenów bagiennych 12,2 

mozaika łąk i gruntów ornych 1 059 

Razem 27 65,5 

Torfowiska wysokie zlokalizowane są głównie w górach oraz na obszarze Borów 
Dolnośląskich. Mokradła nietorfowe na obszarach górskich występują w wąskich, 
głębokich dolinach rzecznych oraz dnach obniżeń śródgórskich. W pasie wyżyn i 
pogórzy poza dolinami rzecznymi mokradła nietorfowe leżą w obniżeniach równin 
sandrowych. Najwięcej mokradeł nietorfowych znajduje się w centralnej części zlewni 
na plejstoceńskich równinach akumulacyjnych (Bory Dolnośląskie). Dużo mokradeł 
występuje w zlewni rzek Czernej Wielkiej i Szprotawy.  

Torfowiska niskie dominują w centralnej i północnej części zlewni, w dolinach 
rzecznych wypełnionych holoceńskimi aluwiami oraz zagłębienia w równinach 
akumulacyjnych.  

Najbardziej zagrożone są mokradła w dolinie Szprotawy (odwodnienie w wyniku 
melioracji, odwodnienia przez kopalnie głębinowe: Lubin, Polkowice, Rudna i 
Sieroszowice). 

Ryby 

Ryby są jednym z najbardziej istotnych i jednocześnie wrażliwych na antropopresje 
elementem systemu ekologicznego rzek. Analiza danych literaturowych (Błachuta i in. 
1993, Błachuta i Kusznierz 1995) oraz wykazów określających warunki bytowania ryb 
łososiowatych i karpiowatych (wykazy NB-1 i NB-2) wykazała, że w zlewni Bobru żyje 
około 34 gatunki ryb. Wzdłuż biegu Bobru między zbiornikiem zaporowym w Bukówce 
a kompleksem zbiorników Wrzeszczyn-Pilchowce jest pełna sekwencja krain, od obu 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

96 

 

krain pstrąga, przez krainę lipienia, aż po krainę brzany, a odcinek przepływowego 
zbiornika Wrzeszczyn, o krótkim czasie retencji, odpowiada krainie leszcza. Poniżej 
Pilchowic ponownie pojawia się w Bobrze kraina lipienia, sięgając aż po ujście Kwisy. W 
górnej części Bobru i jego dopływach (do ujścia Kwisy) oraz w Kwisie i jej dopływach 
dominują gatunki krainy pstrąga (górnej i dolnej) – pstrąg potokowy, głowacz 
białopłetwy, strzebla potokowa, śliz oraz krainy lipienia (wymienione poprzednio oraz 
lipień). W licznych rzekach pozostały minogi strumieniowe, największą rzeką zlewni, w 
której występuje ten gatunek jest Kwisa.. W dolnym biegu Bobru stosunkowo liczne są 
brzany i klenie. Szprotawa i Czerna Wielka są zdominowane przez ryby nizinne (płoć, 
okoń, szczupak).  

Od ujścia Kwisy po Odrę, Bóbr fizjograficznie odpowiada krainie brzany. Na ostatnich 
kilometrach biegu charakter rzeki jest zaburzony przez układ Kanał Dychowski – stare 
koryto Bobru. W Kanale Dychowskim, prowadzącym wodę na potrzeby elektrowni 
wodnych trudno wyróżnić jakąkolwiek krainę rybną. Fizjograficznie odpowiadające 
krainie brzany stare koryto Bobru w okresach niskich stanów prowadzi zbyt mało wody 
dla gatunków reofilnych, dlatego można je zakwalifikować jako krainę leszcza. 

Bóbr na odcinku od ujścia do zapory zbiornika Pilchowice (km 0,00 – 196,1) oraz jego 
dopływ – Kwisa na odcinku od ujścia do Bobru do zapory zbiornika Leśna (km 0,00 – 
88,9) są rzekami istotnymi dla zachowania ciągłości morfologicznej w kontekście 
osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału wód z wymaganiami ciągłości morfologicznej 
dla łososia (Błachuta i in. 2010).   
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III. 2. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

III. 2.1. Budowa geologiczna 

Zlewnia Bobru położona jest w obrębie trzech głównych jednostek tektonicznych Polski. 
Południowa część leży w obrębie Sudetów, część środkowa w obrębie bloku 
przedsudeckiego, natomiast północny fragment zlewni leży w obrębie monokliny 
przedsudeckiej. Każda z wyżej wymienionych jednostek posiada odmienną budowę 
geologiczną. 

1) Część sudecką zlewni Bobru budują następujące jednostki tektoniczne niższego 
rzędu: 

• zapadlisko śródsudeckie, zwane również niecką śródsudecką lub synklinorium 
śródsudeckim. Zbudowane jest z karbońskich skał osadowych, karbono-
permskich skał wylewnych, głównie ryolitów, oraz piaskowców wieku 
kredowego; 

• wschodnia osłona masywu Karkonoszy, zbudowana ze skał metamorficznych: 
gnejsów, marmurów, zieleńców i amfibolitów; 

• masyw granitoidowy Karkonoszy, zbudowany z granitów i skał żyłowych z nim 
współwystępujących; 

• metamorfik izerski, zbudowany z gnejsów, granitognejsów i łupków 
łyszczykowych; 

• metamorfik kaczawski, zbudowany z zieleńców, fyllitów i wapieni krystalicznych;  

• niecka północnosudecka, zbudowana z ze skał osadowych i wulkanicznych wieku 
późny karbon-kreda. Skały osadowe to piaskowce, mułowce, margle, wapienie, 
gipsy i anhydryty. Skały wulkaniczne reprezentują głównie malfiry, porfiry oraz 
ich tufy. Skały niecki północnosudeckiej przykrywają częściowo skały 
metamorfiku kaczawskiego. 

Skały wyżej wymienionych jednostek występują najczęściej na powierzchni, lub pod 
niedużym nadkładem luźnych skał czwartorzędowych i zwietrzelin, które występują 
głównie w dolinach rzecznych. 

2) Blok przedsudecki w obrębie zlewni Bobru buduje: 

• metamorfik kaczawski, którego część przedsudecką tworzą skały metamorficzne, 
głównie zieleńce, łupki metamorficzne i fyllity. 

Skały tej jednostki nie występują na powierzchni, przykrywa je kompleks skał 
neogeńskich, głównie iłów, mułków, piasków i węgli brunatnych, lokalnie żwirów. 
Kompleks neogeński przykryty jest częściowo przez osady glacjalne, fluwioglacjalne i 
eoliczne. W dolinach rzecznych występują nagromadzenia piasków, żwirów i mułów 
aluwialnych. 
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3) Monoklinę przedsudecką na obszarze zlewni Bobru budują:  

• serie skał osadowych wieku perm- trias. Osady permu reprezentowane są przez 
piaskowce, gipsy i anhydryty, dolomity i wapienie oraz iłowce. Serie osadów 
triasowych budują piaskowce, iłowce, margle, gipsy i anhydryty, wapienie oraz 
dolomity. 

Osady monokliny przedsudeckiej nie występują na powierzchni, są przykryte 
kompleksem skał neogeńskich, są to głównie iły, mułki, piaski i węgle brunatne. Na 
skałach wieku neogeńskiego zalegają osady glacjalne i fluwioglacjalne, są to głównie 
gliny i piaski. W dolinach rzecznych nagromadzone są piaski, żwiry i muły aluwialne. 

 

III.2.2. Charakterystyka pi ęter wodono śnych  

Warunki hydrogeologiczne na obszarze zlewni Bobru są zmienne i zależą od bardzo 
zróżnicowanej budowy geologicznej. Pod względem regionalizacji hydrogeologicznej wg 
Atlasu hydrogeologicznego Polski górna cześć zlewni Bobru należy do regionu 
sudeckiego, środkowa do regionu wrocławskiego a dolna do regionu wielkopolskiego. 

 

 
Rys. III.2.1. Warunki hydrogeologiczne na obszarze zlewni Bobru. 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

99 

 

Region sudecki 

W rejonie górnego i środkowego Bobru, w rejonie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego 
wody podziemne występują w utworach czwartorzędu, neogenu, w utworach 
mezozoicznych oraz paleozoiczno-prekambryjskich. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne jest najlepiej rozpoznane i najłatwiej dostępnym 
zbiornikiem wód podziemnych. Występowanie wód w utworach czwartorzędowych 
ogranicza się do:  

• dolin większych współczesnych rzek sudeckich - dominują piaski i żwiry z 
otoczakami, głównie w dolinie Bobru i Kwisy. Współczynnik filtracji tych 
utworów wynosi średnio 0,8-3,5 m/h, wydajność studni od 20-30 do 70 m3/h, 
lokalnie prawie 200 m3/h. Przewodność ośrodka wynosi średnio 100-700 m2/d. 
Poziom ten nie posiada izolacji od powierzchni.  

• dolin kopalnych – związanych z staroplejstoceńską siecią rzeczną. Głębokość 
rynien może sięgać do 100 m. W dnie struktur zachowały się osady sedymentacji 
rzecznej określane jako żwiry preglacjalne, powyżej występują osady lodowcowe 
i wodnolodowcowe. Żwiry o genezie rzecznej występują przede wszystkim w 
kopalnej dolinie Prabobru (GZWP nr 342), kopalnej dolinie Prakamiennej-
Łomnicy (na odcinku między Jelenią Górą a Siedlęciniem) w kopalnej dolinie 
Prakwisy (między Gryfowem Śląskim a Uboczem). Wodonośne osady 
fluwioglacjalne w dolinach kopalnych stwierdzone zostały przede wszystkim w 
rynnie Prawitki, na odcinku Zawidów-Radzimów Dolny oraz w rejonie Czerwonej 
Wody w dolinie kopalnej Pranysy Łużyckiej. Poziomy wodonośne w utworach 
rynnowych są izolowane od powierzchni. Parametry hydrogeologiczne są na ogół 
bardzo korzystne i wynoszą średnio współczynnik filtracji k=0,6-2 m/h, 
wodoprzewodność T=100-1350 m2/d, wydajność studni Q=40-100 m3/h.  

• obszarów wysoczyznowych - utwory wodonośne mają genezę fluwioglacjalną. 
Występują głównie na zachód od Bolesławca. Miąższość utworów wodonośnych 
wynosi od 10 do 40 m. Współczynnik filtracji wynosi średnio 0,1-2 m/h a 
przewodność 90-400 m2/d. 

Zasilanie czwartorzędowych poziomów wodonośnych związanych z dolinami 
współczesnych rzek i na obszarach wysoczyznowych odbywa się przed infiltrację 
opadów, a obrębie dolin kopalnych głównie przez dopływy wód szczelinowych z 
podłoża i otoczenia.  

Neogeńskie piętro wodonośne występuje głównie w rejonie zachodnim, w rejonie 
Gozdnicy, Węglińca i Bolesławca. W rejonie Gozdnicy występują jedna lub dwie warstwy 
wodonośne, izolowane od powierzchni, w rejonie Węglińca występuje do 4 warstw 
wodonośnych także izolowanych od powierzchni, w rejonie Bolesławca występuje jedna 
warstwa wodonośna. Najbardziej korzystne warunki występują w rejonie Węglińca, 
gdzie współczynnik filtracji wynosi średnio 0,05-1,2 m/h, wodoprzewodność 10-200 
m2/d, a wydajność studni wynosi od 5 do 30 m3/h, lokalnie nawet 50 m3/h.  

Kredowe piętro wodonośne związane jest z kredowymi nieckami na obszarze Sudetów: 
północnosudecką i śródsudecką. W rejonie Krzeszowa, w części południowo-wschodniej 
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rejonu znajduje się fragment niecki śródsudeckiej. Niecka północnosudecka obejmuje 
część środkową i południową zlewni Bobru. Utworami wodonośnymi są piaskowce 
ciosowe cenomanu (tworzące poziom dolny o miąższości 20-60 m), piaskowce ilaste 
turonu środkowego i górnego (poziom środkowy o miąższości 4-68 m) oraz koniaku i 
santonu (w niecce północnosudeckiej), tworzące poziom górny. Średnia wydajność 
studni wynosi 3,48 m3/h a współczynnik przewodności wynosi 50 m2/d. Wody słodkie 
występują średnio do głębokości 150-200 m.  

Permomezozoiczne piętro wodonośne występuje w rejonie Kotliny Krzeszowskiej, 
gdzie pod osadami kredy leżą osady triasu (pstrego piaskowca) oraz poniżej osady 
permskie (czerwonego spągowca). Osady te tworzą jeden kompleks wodonośny o 
przewodności 21 m2/d, współczynniku filtracji 4,4×10-5 m/s i średniej wydajności z 
otworów studziennych średnio 25-30 m3/h.  

Piętro wodonośne starszego paleozoiku i prekambryjskie związane jest ze skałami 
krystalicznymi na obszarze Sudetów i bloku przedsudeckiego. Wody podziemne 
gromadzą się w pokrywach zwietrzelinowych wykształconych na tych utworach, w 
systemach spękań  i strefach tektonicznych. Wydajność potencjalna studni jest 
stosunkowo niska 2-5 m3/h, natomiast lepsze wydajności uzyskuje się z ujęć poziomych-
drenażowych oraz z ujęcia źródeł.  

System krążenia wód podziemnych 

Obszary zasilania wód podziemnych są wysoko położone, co poprzez wysoką sumę 
opadów i niskie średnie roczne temperatury powietrza powoduje, że potencjalne 
zasilanie wód podziemnych jest znaczne. Strefy drenażu koncentrują się na obszarach 
niecek, synklin, rowów i zapadlisk, takich jak kotlina Jeleniogórska czy Kamiennogórska. 
Lokalne systemy krążenia wód podziemnych sięgają głębokości 50-150 m, natomiast 
system regionalny w formacjach osadowych sięga do głębokości 350 m w niecce 
Krzeszowa. Drenaż w postaci dopływu do osadów korytowych dolin rzecznych stanowi 
ok. 90% odpływu podziemnego, w postaci źródeł natomiast jest to 10%.  

 

Rys. III.2.2. Przekrój hydrogeologiczny przez region sudecki (na podstawie mapy hydrogeologicznej Polski w 

skali 1:50 000) 
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Region wrocławski 

Region wrocławski obejmuje szerokie obniżenie stanowiące fragment pradoliny 
wrocławsko-magdeburskiej.  

Czwartorzędowe piętro wodonośne stanowi główny użytkowy poziom wodonośny. 
Wody podziemne występują w utworach plejstoceńskich, wodnolodowcowych i 
rzecznych, tworzących zbiorniki dolinne, dolin kopalnych, sandrowe, poziomy 
międzymorenowe i zbiorniki poligenetyczne. W utworach czwartorzędowych został 
wyznaczony GZWP nr 315.  

W dolinie Szprotawy poziom wód gruntowych w utworach piaszczysto-żwirowych ma 
miąższość 3,0-20,0 m, a swobodne zwierciadło wody znajduje się na głębokości 1,0-3,0 
m. Wodoprzewodność wynosi 50-400 m2/d.  

Największe miąższości notuje się w strukturach rynnowych do 50-150 m, zbiorniki 
międzymorenowe mają miąższość do 33 m i związane są z piaskami i żwirami 
wodnolodowcowymi zlodowacenia odry, przykrytymi utworami ilasto-pylastymi. Jest to 
poziom charakteryzujący się izolacją od powierzchni.  

 

Rys. III.2.3. Przekrój hydrogeologiczny przez region wrocławski, w rejonie wodnogospodarczym W-VI E (na 

podstawie mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000). 

Neogeńsko-paleogeńskie piętro wodonośne 

Poziomy wodonośne występują w utworach mioceńsko-oligoceńskich. Piętro 
neogeńskie tworzą głównie piaski i żwiry występujące w formie wkładek, warstw czy 
soczew w obrębie kompleksu ilastego. Serie wodonośne położone są na głębokości od 
20 do 150 m. W rejonie Chocianowa i Żar średnia miąższość serii wodonośnej wynosi od 
40 do 90 m. Potencjalna wydajność studni wynosi od kilku do 30 m3/d. Na wschód od 
Chocianowa, w kierunku Lubina, znajduje się GZWP nr 316.  

Triasowe piętro wodonośne 

Poziomy wodonośne w obrębie utworów triasowych występują w poziomach kajpru, 
wapienia muszlowego i retu, w części zachodniej łączący się z utworami czerwonego 
spągowca.  
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Rys. III.2.4. Przekrój hydrogeologiczny przez region wrocławski w rejonie wodnogospodarczym W-VI D (na 

podstawie mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000). 

 

Rys. 2.5. Przekrój hydrogeologiczny przez region wrocławski w rejonie wodnogospodarczym W-VI C (na 

podstawie mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000). 

Region wielkopolski 

W rejonie Nowogrodu Bobrzańskiego wody podziemne związane są z utworami 
rzecznymi, żwirowo-piaszczystymi doliny Bobru i oraz na wysoczyźnie (fragment 
wysoczyzny Czerwieńskiej). Poziom dolinny charakteryzuje się niewielką miąższością, 
do 10 m, ale dość znacznymi wydajnościami jednostkowymi (12 m3/h/1mS). Łączność z 
wodami powierzchniowymi oraz brak warstwy izolującej powodują, że poziom ten jest 
podatny na zanieczyszczenia.  

Na wysoczyźnie utworami wodonośnymi są osady piaszczysto-żwirowe leżące w 
czaszach podłoża trzeciorzędowego. Utwory te także nie posiadają izolacji i zasilane są 
wyłącznie przez opady atmosferyczne.  
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Trzeciorzędowe piętro wodonośne dzieli się na dwa poziomy: neogeński i paleogeński. 
Wodonośne osady piaszczyste tworzą przewarstwienia i soczewy w obrębie kompleksu 
ilastego. W stropowej części neogenu są silnie zaburzone tektonicznie. Miąższość 
utworów wodonośnych wynosi od kilku do 70 m, a całego miocenu i oligocenu od 140 
do 250 m. Głębokość do warstw wodonośnych wynosi 50-120 m. Wydajność potencjalna 
studni wynosi od kilku do 30 m3/h. Poziom trzeciorzędowy ma charakter napięty a 
zasilanie następuje poprzez przesączanie z poziomów nadległych.  

 

Rys. III.2.6. Przekrój hydrogeologiczny przez region wielkopolski w rejonie wodnogospodarczym W-VI F (na 

podstawie mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000). 

III.2.3. Jednolite cz ęści wód podziemnych 

Zgodnie z nowym podziałem na 171 jednolitych części wód podziemnych na obszarze 
zlewni Bobru znajdują się w całości 3 jednolite części wód podziemnych.  

• JCWPd nr 107 obejmuje Górny Bóbr i odpowiada rejonowi 
wodnogospodarczemu W-VI A 

• JCWPd nr 93 obejmuje Bóbr Środkowy wraz ze zlewnią Kwisy (rejon 
wodnogospodarczy W-VI C w całości i prawie cały rejon W-VI E) 

• JCWPd nr 77 obejmuje Bóbr Dolny wraz ze zlewnią Szprotawy i Czernej Wielkiej 
(rejony W-VI B, D i E). 
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JCWPd nr 107  

 

Rys. III.2.7. Położenie JCWPd nr 107 (na podstawie Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

zweryfikowanych JCWPd, PIG PSH, 2008). 

Powierzchnia JCWPd wynosi 1191,4 km2. JCWPd należy zgodnie z regionalizacją wg 
Atlasu hydrogeologicznego Polski z 1995 r. do regionu sudeckiego (XVI). W granicach 
JCWPd znajdują się dwa główne zbiorniki wód podziemnych: GZWP nr 342 Niecka 
wewnątrzsudecka Krzeszów (Cr3) i GZWP nr 343 Dolina kopalna rzeki Bóbr 
(Marciszów) (QK).  
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Rys. III.2.8. Przekrój hydrogeologiczny przez JCWPd nr 107 (na podstawie Charakterystyka geologiczna i 

hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd, PIG PSH, 2008).  

W typowym profilu w utworach czwartorzędowych występuje jeden poziom wodonośny 
związany z dolinami cieków, pozostający w kontakcie hydraulicznym z poziomami 
podłoża. Wody szczelinowe i porowo-szczelinowe występują wśród osadowych 
utworów kredy, triasu i permu. W utworach krystalicznych i osadowych wieku 
paleozoiczno-proterozoicznego występują wody szczelinowe do głębokości 50-200 m.  

JCWPd nr 93 

JCWPd o powierzchni 1981,2 km2 leży w regionie wrocławskim (XV) i sudeckim (XVI) 
wg Atlasu hydrogeologicznego Polski z 1995 r. W graniach JCWPd znajdują się dwa 
główne zbiorniki wód podziemnych: GZWP nr 315 Zbiornik Chocianów-Gozdnica oraz 
GZWP nr 317 Niecka północnosudecka (zewnątrzsudecka) Bolesławiec.  
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Rys. III.2.9. Położenie JCWPd nr 93 (na podstawie Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

zweryfikowanych JCWPd, PIG PSH, 2008). 

W profilach typowych dla JCWPd, w czwartorzędzie występuje jeden lub dwa poziomy 
wodonośne o miąższości do kilkunastu metrów, nie posiadające zwykle łączności 
hydraulicznej z poziomami starszymi. Ośrodek wodonośny ma charakter porowy. W 
pliocenie występuje lokalnie, w utworach piaszczystych, jeden poziom wodonośny o 
niewielkiej wodonośności. W obrębie utworów mioceńskich, w utworach piaszczystych,  
występują przeważnie trzy odrębne poziomy wodonośne. W utworach kredy występują 
wody szczelinowo-porowe utworach piaskowcowych. Są to najczęściej 1 lub 2 strefy 
wodonośne. W permie występują wody szczelinowe i szczelinowo-krasowe w utworach 
węglanowych (cechsztynu). W utworach krystalicznych i osadowych paleozoicznych i 
proterozoicznych warunki hydrogeologiczne zostały rozpoznane w bardzo małym 
stopniu. Są to wody szczelinowe. Szacuje się, że ich wodonośność jest znikoma.  
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Rys. III.2.10. Przekrój hydrogeologiczny przez JCWPd nr 93 (na podstawie Charakterystyka geologiczna i 

hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd, PIG PSH, 2008). 

JCWPd nr 77 

JCWPd nr 77 obejmuje powierzchnię 2654,7 km2. Znajduje się w trzech regionach 
hydrogeologicznych: wielkopolskim (VI), wrocławskim (XV) i sudeckim (XVI). Na 
obszarze JCWPd znajduje się 5 głównych zbiorników wód podziemnych: GZWP nr 149 
Sandr Krosno – Gubin (Qs); GZWP nr 301 Zasieki – Nowa Sól (Qpk); GZWP nr 315 
Zbiornik Chocianów – Gozdnica (QSK); GZWP nr 316 Subzbiornik Lubin (Tr); GZWP nr 
317 Niecka północnosudecka (=zewnątrzsudecka) Bolesławiec (K2). 
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Rys. III.2.11. Położenie JCWPd nr 77 (na podstawie Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

zweryfikowanych JCWPd, PIG PSH, 2008). 

W typowym profilu pionowym w utworach czwartorzędowych, występuje jeden lub 
dwa poziomy wodonośne izolowane od poziomów niżej ległych. Miąższość 
wodonośnych utworów piaszczystych wynosi od kilku do kilkunastu metrów. W 
rynnach subglacjalnych sięgających do środkowego miocenu możliwa jest łączność 
hydrauliczna z wodami neogenu. W obrębie utworów miocenu występują przeważnie 3 
lub 4 odrębne poziomy wodonośne w utworach piaszczystych. W utworach 
piaszczystych oligocenu występuje jeden poziom wodonośny bez kontaktu 
hydraulicznego z poziomem mioceńskim. W piaskowcach, wapieniach i marglach triasu 
występują wody szczelinowe i szczelinowo-krasowe o wysokiej mineralizacji. Wody te 
mogą przenikać do wód poziomu oligoceńskiego.  



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

109 

 

 

Rys. III.2.12. Przekrój hydrogeologiczny przez JCWPd nr 77 (na podstawie Charakterystyka geologiczna i 

hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd, PIG PSH, 2008). 

III.2.4. Charakterystyka GZWP 

Na obszarze opracowania znajduje się 7 głównych zbiorników wód podziemnych 
[GZWP]. Dwa z nich mają charakter udokumentowany. Cztery zbiorniki znajdują się w 
utworach czwartorzędowych, jeden w utworach trzeciorzędowych oraz dwa w 
utworach kredowych.  

Ogólną charakterystykę głównych zbiorników wód podziemnych na obszarze zlewni 
Bobru prezentuje tabela III.2.1. 

Tabela III.2.1. GZWP na obszarze zlewni Bobru. 

Numer i nazwa zbiornika 
Straty-

grafia 

Pow. 

[km2] 
Typ 

Zasoby 

dyspozycyjne 

m3/d 

Moduł 

zasobów 

l/s/km2 

Udokumen-

towany 

317 Niecka 

zewnątrzsudecka 

Bolesławiec 

Cr3 1000,0 szczelinowy 80 000 0,93 N 

342 Zbiornik Niecka 

wewnątrzsudecka 

Krzeszów 

Cr3 55,0 porowo-

szczelinowy 

17 000 3,57 N 

343 Dolina rzeki Bóbr 

(Marciszów) 

QK 60,0 porowy 35 000 6,75 N 

301 Pradolina Zasiek-

Nowa Sól 

QPK 213,0 porowy 53 000 2,89 Tak (2001 

r.)  

315 Chocianów-Gozdnica QSK 1052,0 porowy 292 000 3,21 N 

316 Subzbiornik Lubin Ng 296,0 porowy 130 000 27,0 N 

149 Sandr Krosno-Gubin QSK 340,0 porowy 47 000 1,59 Tak (2001 

r.) 
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Rys. III.2.13. Położenie GZWP na tle rejonów wodnogospodarczych i jednolitych części wód podziemnych. 
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III.3. Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna 

III.3.1. Charakterystyka hydrograficzna 

Hydrografię zlewni Bobru opracowano, zgodnie z warunkami zamówienia, na podstawie 
Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) w wersji z września 2010 roku. 
Mapę obszaru bilansowego przedstawiono na rys. III.3.1.  

Rzeka Bóbr jest najdłuższym, lewostronnym dopływem Odry, do której uchodzi w km 
248,13. Jej długość wynosi niespełna 280 km. Rzeka wypływa ze wschodnich stoków 
Grzbietu Lasockiego (Bobrowy Stok) na terenie Republiki Czeskiej (Zdralewicz 2008). 
Jej źródła znajdują się na wysokości około 800 m nad Kr., ujście zlokalizowane jest na 
zachód od Krosna Odrzańskiego na wysokości ok. 40 m nad Kr. Średni wyrównany 
spadek podłużny cieku wynosi 0,3%. Według wskaźnika orograficznego Kajetanowicza 
Bóbr należy zaliczyć do cieków górskich (λ = 27) (Radecki-Pawlik 2006). 

Powierzchnia zlewni rzeki Bóbr sięga niemal 5900 km2, a więc według jednej z 
klasyfikacji proponowanych przez Radeckiego-Pawlika (2006), Bóbr jest rzeką małą 
(powierzchnia między 1 000 a 10 000 km2). Układ sieci rzecznej jest dendryczny (m.in. 
większa gęstość cieków w górze zlewni) i nieznacznie asymetryczny. Zlewnia 
prawostronna stanowi około 40% całkowitej powierzchni zlewni Bobru. Wyraźna 
asymetria zaznacza się w górze zlewni, gdzie wyraźnie silniej rozwinęła się sieć 
dopływów lewostronnych. Wspomniana prawidłowość systemu hydrograficznego 
wynika wprost z warunków rozwoju rzeźby Sudetów, w tym ze zrębowego charakteru 
masywu górskiego. W konsekwencji na dłuższych, północnych stokach Karkonoszy, 
charakteryzujących się, szczególnie na wschodzie, korzystniejszymi warunkami 
krenologicznymi, wykształciła się bogatsza sieć cieków powierzchniowych, niż na 
południowych stokach Gór Kaczawskich. Łączna długość tzw. cieków oznaczonych sięga 
niemal 3400 km, co oznacza średnią gęstość cieków około 0,6 km na 1 km2. 

Bóbr, według klasyfikacji Klimaszewskiego, jest ciekiem perenialnym, a więc 
posiadającym stałe zasilanie podziemne oraz okresowe zasilanie powierzchniowe 
(Radecki-Pawlik 2006). 

W zlewni rzeki Bóbr wyznaczono 23 zlewnie cząstkowe, bilansowe, w tym 14 zlewni 
cieków kontrolowanych (Złotna, Świdnik, Zadrna, Lesk, Łomnica, Jedlica, Kamienna, 
Wrzosówka, Kamienica, Szprotawa, Kwisa, Czarny Potok, Czerna Wielka i Czerna Mała) i 
9 zlewni cieków niekontrolowanych (Słotwina, Iławka, Szprotawica, Bobrzyca, 
Radomierka, Karpnicki Potok, Olszówka, Iwnica, Siekierka). Największe powierzchnie 
(powyżej 800 km2) mają zlewnie: Bobru, Kwisy, Czernej Wielkiej i Szprotawy, 
najmniejsze (poniżej 40 km2) są natomiast zlewnie: Złotnej, Słotwiny, Karpnickiego 
Potoku i Radomierki. Z uwagi na większą gęstość sieci cieków w górskich rejonach 
zlewni Bobru, powierzchnie zlewni bilansowych tam zlokalizowanych są z reguły 
zdecydowanie mniejsze niż w środkowej części zlewni Bobru, łagodniej nachylonej, o 
mniejszych wartościach sumy rocznej opadów atmosferycznych, słabszych warunkach 
rozwoju źródlisk, czy młak. Na tym obszarze zlewnie bilansowe mają też największe 
długości i względnie mniejsze szerokości, co potwierdzają wartości wskaźnika 
wydłużenia mniejsze od 0,5 (zlewnie: Czernej Wielkiej, Czernej Małej, Kwisy). Również 
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sama zlewnia Bobru cechuje się znacznym wydłużeniem (Cw = 0,3). Jednocześnie te 
same zlewnie charakteryzują się najniższymi lub jednymi z najniższych wartościami 
wskaźnika kolistości sięgającymi nawet 0,2. Z drugiej strony, na rozpatrywanym 
obszarze mamy do czynienia ze zlewniami o kształcie zbliżonym do koła, co 
potwierdzają wartości wskaźnika kolistości (Ck) powyżej 0,5 (np. Wrzosówka). 

Średnie nachylenie zlewni bilansowych nieznacznie przekracza 5%. Największe cechuje 
zlewnie: Złotnej, Jedlicy, Wrzosówki i Łomnicy (ponad 10%), a najmniejsze zlewnie 
środkowego Bobru (Szprotawa, Iławka, Czerna Wielka, Szprotawica, Czerna Mała – 
mniej niż 1%). 

W zlewni Bobru zaznacza się bardzo słaba (nieistotna statystycznie) zależność lesistości 
od średniego nachylenia zlewni bilansowych. Największa lesistość (ok. 70%) cechuje 
zlewnie Czernej Wielkiej i Czernej Małej, najmniejsze natomiast (ok. 20%) zlewnie 
zlokalizowane w ich bezpośrednim sąsiedztwie, m.in. Siekierka, Olszówka, Iwnica, 
Iławka.  

Ze stosunku powierzchni jezior do powierzchni zlewni Bobru wynika, że wskaźnik 
jeziorności jest równy 0,0%, podobnie jak wskaźnik zbiornikowości. Jeziora rozumiane 
jako zbiorniki naturalne występują w niewielkiej liczbie m.in. w Karkonoszach 
(polodowcowe typu cyrkowego) oraz w dolinie Bobru (tzw. starorzecza). W zlewni 
występuje natomiast bardzo duża liczba zbiorników, m.in. energetycznych (Bukówka, 
Pilchowice, Dychów, Leśna, Złotniki, Krzywaniec). Łączna liczba zbiorników i jezior 
oznaczonych w zlewni Bobru wynosi około 150, z tego największą powierzchnię ma Zb. 
Sosnówka (prawie 150 ha). Nieco mniejsze są Bukówka i Pilchowice (ponad 100 ha). 
Spośród kilku największych zbiorników, pojemność rzędu 50 mln m3 posiada tylko 
zbiornik Pilchowice. Pozostałe są w stanie przyjąć kilkanaście mln m3 wody. Większość 
zbiorników powstała w pierwszej połowie XX wieku. Niektóre, jak Zb. Krzywaniec 
(obiekt kompleksu energetycznego Dychów), na skutek silnej agradacji, uległy tak 
istotnemu zamuleniu, że przy bardzo dużych wezbraniach może dochodzić do wylania z 
misy zbiornika (Mokwa i Malczewska 2008).  

Szczegółowe informacje na temat charakterystyki fizycznogeograficznej zlewni 
bilansowych w zlewni Bobru przedstawiono w postaci wybranych parametrów i 
zamieszczono w tabeli III.3.1. 
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Rys. III.3.1. Wybrane elementy i obiekty hydrograficzne zlewni rzeki Bóbr. 
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Tabela III.3.1. Wybrane parametry fizycznogeograficzne zlewni bilansowych w zlewni Bobru. Oznaczenia: A – 
powierzchnia [km

2
], P – obwód [km], Lmax – długość maksymalna zlewni [km], Bśr – szerokość średnia 

zlewni [km], Cw – wskaźnik wydłużenia zlewni [-], Ck – wskaźnik kolistości zlewni [-], Hmax – wysokość 
maksymalna zlewni n. Kr. [m], Hmin – wysokość minimalna zlewni n. Kr. [m], Hwz – maksymalna 
wysokość względna w zlewni [m], S – średnie nachylenie zlewni [%], L – wskaźnik lesistości zlewni [%]. 

Charakterystyka 
Zlewnia 

A P Lmax Bśr Cw Ck Hmax Hmin Hwz S L 

Bóbr 5874,4 688,7 279,0 21,0 0,3 0,2 1602 40 1562 2,0 42,8 

Złotna 24,2 24,0 9,2 2,6 0,6 0,5 1189 530 659 13,4 65,9 

Świdnik 37,7 27,0 12,9 2,9 0,5 0,7 925 460 465 7,6 43,0 

Zadrna 102,5 57,1 20,0 5,1 0,6 0,4 780 440 340 3,4 34,7 

Lesk 119,9 64,1 23,8 5,0 0,5 0,4 860 425 435 4,0 33,7 

Karpnicki Potok 37,6 28,4 12,6 3,0 0,5 0,6 944 351 593 9,7 52,0 

Łomnica 116,6 58,7 20,9 5,6 0,6 0,4 1602 354 1248 11,6 43,3 

Jedlica 56,2 38,8 16,8 3,3 0,5 0,5 1266 353 913 12,2 46,9 

Radomierka 43,0 31,7 11,4 3,8 0,7 0,5 720 340 380 5,8 23,5 

Kamienna 273,1 81,5 35,6 7,7 0,5 0,5 1510 320 1190 7,2 45,6 

Wrzosówka 96,2 42,2 14,4 6,7 0,8 0,7 1489 336 1153 11,8 51,3 

Kamienica 112,7 47,7 21,8 5,2 0,6 0,6 973 271 702 6,6 23,8 

Slotwina 36,1 33,0 15,0 2,4 0,5 0,4 475 205 270 4,5 41,9 

Bobrzyca 170,7 71,6 28,4 6,0 0,5 0,4 335 160 175 1,3 25,2 

Szprotawa 871,3 186,7 59,8 14,6 0,6 0,3 230 124 106 0,4 38,4 

Szprotawica 169,6 73,1 23,2 7,3 0,6 0,4 226 126 100 0,8 20,0 

Iławka 96,4 55,5 19,6 4,9 0,6 0,4 170 110 60 0,6 21,0 

Kwisa 1027,8 257,8 130,6 7,9 0,3 0,2 1125 105 1020 3,2 33,9 

Czarny Potok 56,4 34,6 15,3 3,7 0,6 0,6 1125 330 795 10,6 23,2 

Olszówka 67,6 39,8 15,0 4,5 0,6 0,5 436 215 221 2,7 23,2 

Siekierka 56,2 36,6 15,5 3,6 0,5 0,5 378 210 168 2,2 22,7 

Iwnica 82,0 43,9 20,5 4,0 0,5 0,5 410 190 220 2,4 26,2 

Czerna Wielka 947,2 184,1 78,4 12,1 0,4 0,4 317 93 224 0,7 68,2 

Czerna Mała 364,0 131,8 44,0 8,3 0,5 0,3 317 120 197 1,0 73,2 

 

 

W dalszej części rozdziału, w tabelach od III.3.2. do III.3.25. przedstawiono podział 
hydrograficzny zlewni bilansowych. Dla każdego bilansowanego cieku opracowano 
tabelaryczny podział hydrograficzny, obejmujący: nazwę profilu (początek cieku, 
powyżej dopływu, dopływ, poniżej dopływu, ujście cieku), km biegu i powierzchnię 
zlewni w km2. Pogrubioną czcionką wyróżniono te dopływy, dla których opracowane 
zostaną szczegółowe obliczenia bilansowe. 
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Tabela III.3.2. Podział hydrograficzny rzeki Bóbr. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 278,93 0,00 

powyżej Ostrężnika 275,63 5,14 

Ostrężnik (l) 275,63 6,73 

poniżej Ostrężnika 275,63 11,87 

powyżej Opawy 273,08 14,82 

Opawa (l) 273,08 4,51 

poniżej Opawy 273,08 19,33 

powyżej Zb. Bukówka 272,41 20,10 

powyżej Złotnej 271,09 24,63 

Złotna (l) 271,09 24,26 

poniżej Złotnej 271,09 48,89 

powyżej Bachorzyna 270,56 49,69 

Bachorzyna (l) 270,56 5,14 

poniżej Bachorzyna 270,56 54,83 

poniżej Zb. Bukówka 269,83 57,60 

wod. Bukówka 269,38 57,76 

powyżej Czarnuszki 265,35 66,70 

Czarnuszka (p) 265,35 24,22 

poniżej Czarnuszki 265,35 90,92 

wod. Błażkowa 261,32 103,56 

powyżej Świdnika 260,86 103,78 

Świdnik (l) 260,86 37,69 

poniżej Świdnika 260,86 141,47 

powyżej Dopływu spod Przedwojowa 256,81 147,96 

Dopływ spod Przedwojowa (p) 256,81 4,35 

poniżej Dopływu spod Przedwojowa 256,81 152,31 

powyżej Bystrej 256,24 152,59 

Bystra (l) 256,24 31,65 

poniżej Bystrej 256,24 184,24 

wod. Kamienna Góra 253,28 190,28 

powyżej Zadrny 253,08 190,35 

Zadrna (p) 253,08 102,56 

poniżej Zadrny 253,08 292,91 

powyżej Leska 248,20 306,39 

Lesk (p) 248,20 120,00 

poniżej Leska 248,20 426,39 

powyżej Bobrka 245,28 431,50 
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Bobrek (p) 245,28 5,81 

poniżej Bobrka 245,28 437,31 

powyżej Sierniawy 243,78 439,41 

Sierniawa (l) 243,78 7,99 

poniżej Sierniawy 243,78 447,40 

powyżej Krętej 241,73 450,42 

Kręta (p) 241,73 7,36 

poniżej Krętej 241,73 457,78 

powyżej Mienicy 241,50 457,85 

Mienica (l) 241,50 10,99 

poniżej Mienicy 241,50 468,84 

powyżej Świdny 239,54 472,98 

Świdna (p) 239,54 17,93 

poniżej Świdny 239,54 490,91 

powyżej Orli 236,40 495,91 

Orla (l) 236,40 2,83 

poniżej Orli 236,40 498,74 

powyżej Hutniczego Potoku 231,75 505,72 

Hutniczy Potok (l) 231,75 2,33 

poniżej Hutniczego Potoku 231,75 508,05 

powyżej Janówki 229,91 513,92 

Janówka (l) 229,91 10,01 

poniżej Janówki 229,91 523,93 

powyżej Dopływu z Jańskiej Góry 227,76 526,94 

Dopływ z Jańskiej Góry (l) 227,76 1,76 

poniżej Dopływu z Jańskiej Góry 227,76 528,70 

wod. Wojanów 222,07 535,15 

powyżej Karpnickiego Potoku 221,58 535,25 

Karpnicki Potok (l) 221,58 37,62 

poniżej Karpnickiego Potoku 221,58 572,87 

powyżej Łomnicy 219,47 578,06 

Łomnica (l) 219,47 116,66 

poniżej Łomnicy 219,47 694,72 

powyżej Radomierki 215,92 701,42 

Radomierka (p) 215,92 43,07 

poniżej Radomierki 215,92 744,49 

powyżej Złotuchy 215,43 744,91 

Złotucha (p) 215,43 9,92 

poniżej Złotuchy 215,43 754,83 
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powyżej Dopływu spod Góry Polnej 212,59 761,17 

Dopływ spod Góry Polnej (p) 212,59 6,49 

poniżej Dopływu spod Góry Polnej 212,59 767,66 

powyżej Kamiennej 209,92 770,52 

Kamienna (l) 209,92 273,32 

poniżej Kamiennej 209,92 1043,84 

wod. Jelenia Góra 209,52 1047,25 

powyżej Szumiącej 206,26 1050,46 

Szumiąca (p) 206,26 12,56 

poniżej Szumiącej 206,26 1063,02 

powyżej Dopływu spod Góry Wapiennej 205,00 1065,46 

Dopływ spod Góry Wapiennej (p) 205,00 3,34 

poniżej Dopływu spod Góry Wapiennej 205,00 1068,80 

powyżej Osinki 203,08 1071,47 

Osinka (l) 203,08 1,38 

poniżej Osinki 203,08 1072,85 

powyżej Wądołu 202,82 1072,95 

Wądół (l) 202,82 6,47 

poniżej Wądołu 202,82 1079,42 

powyżej Piekelnika 202,30 1079,83 

Piekielnik (l) 202,30 2,68 

poniżej Piekielnika 202,30 1082,51 

powyżej Kamienicy 200,53 1084,49 

Kamienica (l) 200,53 112,74 

poniżej Kamienicy 200,53 1197,23 

powyżej Zb. Pilchowice 199,81 1197,48 

powyżej zapory Zb. Pilchowice 196,21 1206,89 

poniżej zapory Zb. Pilchowice 196,20 1206,89 

wod. Pilchowice 195,80 1207,07 

powyżej Dopływu spod Maciejowca 195,02 1207,83 

Dopływ spod Maciejowca (l) 195,02 7,39 

poniżej Dopływu spod Maciejowca 195,02 1215,22 

powyżej Pilchowickiego Potoku 193,89 1216,40 

Pilchowicki Potok (l) 193,89 7,21 

poniżej Pilchowickiego Potoku 193,89 1223,61 

powyżej Strzyżówki 192,99 1224,44 

Strzyżówka (p) 192,99 5,48 

poniżej Strzyżówki 192,99 1229,92 

powyżej Lipki 189,75 1237,20 
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Lipka (p) 189,75 46,20 

poniżej Lipki 189,75 1283,40 

powyżej Modrzewki 186,87 1288,39 

Modrzewka (p) 186,87 5,65 

poniżej Modrzewki 186,87 1294,04 

powyżej Wierzbnika 186,46 1294,48 

Wierzbnik (p) 186,46 10,72 

poniżej Wierzbnika 186,46 1305,20 

powyżej Jamnej 184,76 1306,66 

Jamna (l) 184,76 16,52 

poniżej Jamnej 184,76 1323,18 

powyżej Dopływu spod Bystrzycy 182,53 1324,91 

Dopływ spod Bystrzycy (p) 182,53 3,96 

poniżej Dopływu spod Bystrzycy 182,53 1328,87 

powyżej Sklęczki 180,49 1333,80 

Sklęczka (p) 180,49 9,23 

poniżej Sklęczki 180,49 1343,03 

powyżej Ośnej 180,34 1343,05 

Ośna (l) 180,34 5,06 

poniżej Ośnej 180,34 1348,11 

powyżej Sobótki 175,47 1357,67 

Sobótka (p) 175,47 19,84 

poniżej Sobótki 175,47 1377,51 

powyżej Srebrnej 168,79 1388,64 

Srebrna (l) 168,79 47,07 

poniżej Srebrnej 168,79 1435,71 

powyżej Słotwiny 168,00 1436,02 

Słotwina (l) 168,00 36,14 

poniżej Słotwiny 168,00 1472,16 

powyżej Widnicy 167,67 1472,22 

Widnica (p) 167,67 14,34 

poniżej Widnicy 167,67 1486,56 

powyżej Chmielnika 164,35 1487,94 

Chmielnik (p) 164,35 4,49 

poniżej Chmielnika 164,35 1492,43 

powyżej Osowni 162,90 1492,77 

Osownia (p) 162,90 40,27 

poniżej Osowni 162,90 1533,04 

powyżej Stoczka 161,00 1553,19 
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Stoczek (l) 161,00 11,81 

poniżej Stoczka 161,00 1565,00 

powyżej rozwidlenia koryta na koryto główne i ramię boczne 158,87 1569,41 

poniżej rozwidlenia koryta na koryto główne i ramię boczne 158,87 1569,41 

powyżej Dopływu z Włodzic Wielkich 158,12 1569,60 

Dopływ z Włodzic Wielkich (p) 158,12 3,41 

poniżej Dopływu z Włodzic Wielkich 158,12 1573,01 

powyżej Żeliszowskiego Potoku 156,92 1573,74 

Żeliszowski Potok (p) 156,92 29,85 

poniżej Żeliszowskiego Potoku 156,92 1603,59 

powyżej połączenia koryta głównego i ramienia bocznego (Miligram) 155,78 1605,75 

połączenie koryta głównego i ramienia bocznego (Miligram) 155,78 5,20 

poniżej połączenia koryta głównego i ramienia bocznego (Miligram) 155,78 1610,95 

powyżej Kraszówki 151,97 1619,72 

Kraszówka (p) 151,97 6,34 

poniżej Kraszówki 151,97 1626,06 

powyżej Mierzwińskiego Potoku 150,46 1629,34 

Mierzwiński Potok (l) 150,46 24,70 

poniżej Mierzwińskiego Potoku 150,46 1654,04 

powyżej Rakówki 146,20 1665,32 

Rakówka (p) 146,20 6,58 

poniżej Rakówki 146,20 1671,90 

powyżej Młynówki 143,63 1675,44 

Młynówka (p) 143,63 16,95 

poniżej Młynówki 143,63 1692,39 

wod. Dąbrowa Bolesławiecka 136,09 1712,77 

powyżej Bobrzycy 135,90 1712,89 

Bobrzyca (p) 135,90 170,79 

poniżej Bobrzycy 135,90 1883,68 

powyżej Dopływu spod Parkoszowa 121,83 1935,58 

Dopływ spod Parkoszowa (l) 121,83 7,10 

poniżej Dopływu spod Parkoszowa 121,83 1942,68 

powyżej Szprotawy 99,80 2006,92 

Szprotawa (p) 99,80 871,87 

poniżej Szprotawy 99,80 2878,51 

wod. Szprotawa 99,27 2878,96 

powyżej Dopływu spod Nowej Koperni 96,73 2882,55 

Dopływ spod Nowej Koperni (l) 96,73 7,62 

poniżej Dopływu spod Nowej Koperni 96,73 2890,17 
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powyżej Rudy 93,69 2892,80 

Ruda (l) 93,69 154,23 

poniżej Rudy 93,69 3047,03 

powyżej Stawny 93,34 3047,13 

Stawna (l) 93,34 14,34 

poniżej Stawny 93,34 3061,47 

powyżej Dopływu spod Szprotawy 92,53 3063,15 

Dopływ spod Szprotawy (p) 92,53 3,08 

poniżej Dopływu spod Szprotawy 92,53 3066,23 

powyżej Iławki 89,79 3069,37 

Iławka (p) 89,79 96,53 

poniżej Iławki 89,79 3165,90 

powyżej Dopływu z Bukowiny Bobrzańskiej 89,43 3166,05 

Dopływ z Bukowiny Bobrzańskiej (p) 89,43 6,59 

poniżej Dopływu z Bukowiny Bobrzańskiej 89,43 3172,64 

powyżej Kwisy 87,03 3174,64 

Kwisa (l) 87,03 1028,47 

poniżej Kwisy 87,03 4203,11 

powyżej Dopływu spod Chrobrowa 83,57 4208,99 

Dopływ spod Chrobrowa (p) 83,57 12,25 

poniżej Dopływu spod Chrobrowa 83,57 4221,24 

powyżej Dopływu w Małym Bożnowie 79,64 4242,89 

Dopływ w Małym Bożnowie (p) 79,64 3,96 

poniżej Dopływu w Małym Bożnowie 79,64 4246,85 

powyżej Dopływu w Bożnowie 79,31 4246,98 

Dopływ w Bożnowie (p) 79,31 2,66 

poniżej Dopływu w Bożnowie 79,31 4249,64 

powyżej Dopływu w Żaganiu 79,17 4249,68 

Dopływ w Żaganiu (p) 79,17 1,31 

poniżej Dopływu w Żaganiu 79,17 4250,99 

wod. Żagań 75,88 4255,04 

powyżej Dopływu w Osiedlu Łekowa 75,29 4255,96 

Dopływ w Osiedlu Łękowa (p) 75,29 3,56 

poniżej Dopływu w Osiedlu Łękowa 75,29 4259,52 

powyżej Czernej Wielkiej 73,11 4262,58 

Czerna Wielka (l) 73,11 947,77 

poniżej Czernej Wielkiej 73,11 5210,35 

powyżej Dołów 68,60 5221,26 

Doły (p) 68,60 24,03 
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poniżej Dołów 68,60 5245,29 

powyżej Stobrzycy 60,31 5283,96 

Stobrzyca (p) 60,31 16,81 

poniżej Stobrzycy 60,31 5300,77 

powyżej Złotnicy 59,55 5301,17 

Złotnica (l) 59,55 25,18 

poniżej Złotnicy 59,55 5326,35 

powyżej Dopływu w Gorzupi Dolnej 59,23 5326,44 

Dopływ w Gorzupi Dolnej (p) 59,23 2,18 

poniżej Dopływu w Gorzupi Dolnej 59,23 5328,62 

wod. Dobroszów Wielki 52,92 5364,52 

powyżej Brzeźnicy 49,24 5370,35 

Brzeźnica (p) 49,24 204,06 

poniżej Brzeźnicy 49,24 5574,41 

powyżej Zb. Krzywaniec 49,24 5574,41 

wod. Nowogród Bobrzański 48,69 5581,11 

poniżej Zb. Krzywaniec 42,71 5591,59 

powyżej Dopływu spod Nowogrodu Bobrzańskiego 41,97 5591,84 

Dopływ spod Nowogrodu Bobrzańskiego (p) 41,97 6,32 

poniżej Dopływu spod Nowogrodu Bobrzańskiego 41,97 5598,16 

powyżej Sterkówki 34,77 5607,09 

Sterkówka (p) 34,77 8,76 

poniżej Sterkówki 34,77 5615,85 

powyżej Dopływu z Tarnawy Krośnieńskiej 23,50 5625,81 

Dopływ z Tarnawy Krośnieńskiej (p) 23,50 33,08 

poniżej Dopływu z Tarnawy Krośnieńskiej 23,50 5658,89 

powyżej Bobrownik 16,94 5674,72 

Bobrownik (l) 16,94 11,19 

poniżej Bobrownik 16,94 5685,91 

powyżej Kosierskiej Młynówki 12,77 5692,67 

Kosierska Młynówka (p) 12,77 127,73 

poniżej Kosierskiej Młynówki 12,77 5820,40 

powyżej Kanału Dychowskiego-dopływu 7,47 5831,59 

Kanał Dychowski-dopływ (l) 7,47 33,57 

poniżej Kanału Dychowskiego-dopływu 7,47 5865,16 

powyżej Zb. Stary Raduszec 6,45 5869,02 

poniżej Zb. Stary Raduszec 2,88 5873,01 

wod. Stary Raduszec 1,95 5873,40 

ujście 0,00 5874,44 
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Tabela III.3.3. Podział hydrograficzny Złotnej. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 8,79 0,00 

powyżej Białego Strumienia 6,04 2,50 

Biały Strumień (p) 6,04 3,43 

poniżej Białego Strumienia 6,04 5,93 

powyżej Białej Wody 2,91 10,60 

Biała Woda (p) 2,91 8,52 

poniżej Białej Wody 2,91 19,12 

wod. Miszkowice 0,53 23,99 

ujście 0,00 24,26 

 

Tabela III.3.4. Podział hydrograficzny Świdnika. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 12,68 0,00 

powyżej Dopływu z Leszczyńca 7,69 10,16 

Dopływ z Leszczyńca (l) 7,69 3,99 

poniżej Dopływu z Leszczyńca 7,69 14,15 

powyżej Białki 3,89 22,84 

Białka (p) 3,89 5,95 

poniżej Białki 3,89 28,79 

powyżej Dopływu w Starej Białce 1,16 32,69 

Dopływ w Starej Białce (p) 1,16 4,12 

poniżej Dopływu w Starej Białce 1,16 36,81 

wod. Błażkowa 0,05 37,65 

ujście 0,00 37,69 

 

Tabela III.3.5. Podział hydrograficzny Zadrnej. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 19,83 0,00 

powyżej Dopływu z Błażejowa 17,00 6,00 

Dopływ z Błażejowa (l) 17,00 2,53 

poniżej Dopływu z Błażejowa 17,00 8,53 

powyżej Dopływu w Chełmsku Ińskim 16,61 8,92 

Dopływ w Chełmsku Ińskim (p) 16,61 6,04 

poniżej Dopływu w Chełmsku Ińskim 16,61 14,96 

powyżej Olszanicy 13,69 18,87 

Olszanica (l) 13,69 7,09 

poniżej Olszanicy 13,69 25,96 
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powyżej Jawiszówki 11,11 32,02 

Jawiszówka (p) 11,11 4,42 

poniżej Jawiszówki 11,11 36,44 

powyżej Mety 9,82 37,25 

Meta (p) 9,82 18,15 

poniżej Mety 9,82 55,40 

powyżej Dopływu spod Anielskiej Góry 7,63 68,98 

Dopływ spod Anielskiej Góry (l) 7,63 4,28 

poniżej Dopływu spod Anielskiej Góry 7,63 73,26 

wod. Krzeszów 7,57 73,30 

powyżej Łężca 4,74 82,85 

Łężec 4,74 7,70 

poniżej Łężca 4,74 90,55 

ujście 0,00 102,56 

 

Tabela III.3.6. Podział hydrograficzny Leska. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 23,65 0,00 

powyżej Miłej 20,12 4,21 

Miła (l) 20,12 4,42 

poniżej Miłej 20,12 8,63 

powyżej Czerwonego Strumienia 15,67 19,10 

Czerwony Strumień (p) 15,67 9,55 

poniżej Czerwonego Strumienia 15,67 28,65 

powyżej Grzędzkiego Potoku 14,30 29,85 

Grzędzki Potok (l) 14,30 25,69 

poniżej Grzędzkiego Potoku 14,30 55,54 

powyżej Jabłonicy 10,53 64,05 

Jabłonica (p) 10,53 7,15 

poniżej Jabłonicy 10,53 71,20 

powyżej Dopływu spod góry Gawron 10,17 71,60 

Dopływ spod góry Gawron (p) 10,17 3,48 

poniżej Dopływu spod góry Gawron 10,17 75,08 

powyżej Dopływu w Witkowie 7,36 80,31 

Dopływ w Witkowie (p) 7,36 3,55 

poniżej Dopływu spod góry Gawron 7,36 83,86 

powyżej Dopływu spod góry Jagodnik 6,83 84,10 

Dopływ spod góry Jagodnik (p) 6,83 2,77 

poniżej Dopływu spod góry Jagodnik 6,83 86,87 
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powyżej Cekliny 4,80 91,37 

Ceklina (p) 4,80 10,13 

poniżej Cekliny 4,80 101,50 

powyżej Mianki 4,20 102,60 

Mianka (l) 4,20 6,89 

poniżej Mianki 4,20 109,49 

wod. Jaczków 4,14 109,57 

powyżej Zimnej Wody 0,60 114,03 

Zimna Woda (p) 0,60 5,45 

poniżej Zimnej Wody 0,60 119,48 

ujście 0,00 120,00 

 

Tabela III.3.7. Podział hydrograficzny Karpnickiego Potoku. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 12,17 0,00 

powyżej Gruszkówki 3,08 15,56 

Gruszkówka (l) 3,08 7,82 

poniżej Gruszkówki 3,08 23,38 

poniżej Łupi 2,47 25,20 

Łupia (l) 2,47 7,23 

poniżej Łupi 2,47 32,43 

ujście 0,00 37,62 

 

Tabela III.3.8. Podział hydrograficzny Łomnicy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 20,57 0,00 

powyżej Pląsawy 15,87 6,87 

Pląsawa (l) 15,87 2,02 

poniżej Pląsawy 15,87 8,89 

powyżej Bystrzyka 13,68 11,44 

Bystrzyk (p) 13,68 2,64 

poniżej Bystrzyka 13,68 14,08 

powyżej Łomniczki 10,20 18,14 

Łomniczka (p) 10,20 19,08 

poniżej Łomniczki 10,20 37,22 

powyżej Miłkówki 5,94 43,94 

Miłkówka (l) 5,94 7,02 

poniżej Miłkówki 5,94 50,96 

powyżej Jedlicy 1,72 57,54 
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Jedlica (p) 1,72 56,19 

poniżej Jedlicy 1,72 113,73 

wod. Łomnica 0,44 116,64 

ujście 0,00 116,66 

 

Tabela III.3.9. Podział hydrograficzny Jedlicy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 16,63 0,00 

powyżej Piszczaka 11,81 7,27 

Piszczak (l) 11,81 3,41 

poniżej Piszczaka 11,81 10,68 

powyżej Bystrej 10,29 13,71 

Bystra (p) 10,29 4,53 

poniżej Bystrej 10,29 18,24 

wod. Kowary 9,93 18,37 

powyżej Kalnicy 8,56 18,80 

Kalnica (p) 8,56 6,70 

poniżej Kalnicy 8,56 25,50 

powyżej Maliny 8,14 25,68 

Malina (l) 8,14 14,09 

poniżej Maliny 8,14 39,77 

ujście  0,00 56,19 

 

Tabela III.3.10. Podział hydrograficzny Radomierki. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 11,12 0,00 

powyżej Silnicy 5,67 4,47 

Silnica (l) 5,67 3,74 

poniżej Silnicy 5,67 8,21 

powyżej Komara 3,19 21,17 

Komar (p) 3,19 11,81 

poniżej Komara 3,19 32,98 

powyżej Bełkotki 2,27 33,34 

Bełkotka (p) 2,27 5,92 

poniżej Bełkotki 2,27 39,26 

ujście 0,00 43,07 
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Tabela III.3.11. Podział hydrograficzny Kamiennej. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 34,75 0,00 

wod. Jakuszyce 31,00 5,80 

powyżej Rychlika 30,03 6,59 

Rychlik (l) 30,03 3,13 

poniżej Rychlika 30,03 9,72 

powyżej Ciekonia 29,83 9,76 

Ciekoń (l) 29,83 3,34 

poniżej Ciekonia 29,83 13,10 

powyżej Szlifierskiej Strugi 23,06 23,57 

Szlifierska Struga (l) 23,06 5,33 

poniżej Szlifierskiej Strugi 23,06 28,90 

powyżej Kamieńczyka 22,33 29,46 

Kamieńczyk (p) 22,33 10,52 

poniżej Kamieńczyka 22,33 39,98 

powyżej Szklarki 19,57 45,95 

Szklarka (p) 19,57 18,82 

poniżej Szklarki 19,57 64,77 

powyżej Kamienne Małej 15,70 75,38 

Kamienna Mała (l) 15,70 23,02 

poniżej Kamiennej Małej 15,70 98,40 

wod. Piechowice 14,45 98,57 

powyżej Piastówki 10,87 104,79 

Piastówka (l) 10,87 7,41 

poniżej Piastówki 10,87 112,20 

powyżej Wrzosówki 6,63 131,60 

Wrzosówka (p) 6,63 96,24 

poniżej Wrzosówki 6,63 227,84 

powyżej Lutynki 4,55 240,07 

Lutynka (p) 4,55 6,96 

poniżej Lutynki 4,55 247,03 

powyżej Rakownicy 2,67 249,55 

Rakownica (l) 2,67 3,97 

poniżej Rakownicy 2,67 253,52 

wod. Jelenia Góra 1,73 255,69 

powyżej Pijawnika 1,37 255,85 

Pijawnik (p) 1,37 14,21 

poniżej Pijawnika 1,37 270,06 
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ujście 0,00 273,32 

 

Tabela III.3.12. Podział hydrograficzny Wrzosówki. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 14,19 0,00 

powyżej Polskiego Potoku 10,57 3,32 

Polski Potok (p) 10,57 2,07 

poniżej Polskiego Potoku 10,57 5,39 

powyżej Sopotu 9,04 6,15 

Sopot (p) 9,04 5,10 

poniżej Sopotu 9,04 11,25 

powyżej Broczu 8,56 11,44 

Brocz (l) 8,56 5,33 

poniżej Broczu 8,56 16,77 

powyżej Podgórnej 2,11 22,73 

Podgórna (p) 2,11 70,92 

poniżej Podgórnej 2,11 93,65 

wod. Cieplice Śląskie 0,41 96,09 

ujście 0,00 96,24 

 

Tabela III.3.13. Podział hydrograficzny Kamienicy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 21,24 0,00 

powyżej Czarnego Potoku 18,36 3,51 

Czarny Potok (p) 18,36 1,87 

poniżej Czarnego Potoku 18,36 5,38 

powyżej Potoku w Antoniowie 15,24 11,67 

Potok w Antoniowie (l) 15,24 1,26 

poniżej Potoku w Antoniowie 15,24 12,93 

powyżej Chromca 14,08 14,10 

Chromiec (p) 14,08 2,91 

poniżej Chromca 14,08 17,01 

powyżej Kopanieckiego Potoku 10,36 22,03 

Kopaniecki Potok (p) 10,36 11,90 

poniżej Kopanieckiego Potoku 10,36 33,93 

powyżej Dopływu w Starej Kamienicy 8,29 35,46 

Dopływ w Starej Kamienicy (l) 8,29 4,87 

poniżej Dopływu w Starej Kamienicy 8,29 40,33 

powyżej Kamieniczki 7,65 43,11 
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Kamieniczka (l) 7,65 23,44 

poniżej Kamieniczki 7,65 66,55 

powyżej Młynówki 6,67 67,37 

Młynówka (p) 6,67 13,25 

poniżej Młynówki 6,67 80,62 

powyżej Grudzkiego Potoku 6,57 80,64 

Grudzki Potok (l) 6,57 12,07 

poniżej Grudzkiego Potoku 6,57 92,71 

wod. Barcinek 4,15 95,63 

powyżej Więźca 2,70 97,35 

Więziec (l) 2,70 10,51 

poniżej Więźca 2,70 107,86 

ujście 0,00 112,74 

 

Tabela III.3.14. Podział hydrograficzny Słotwiny. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 14,76 0,00 

powyżej Dopływu spod Kol. Nagórze 9,53 8,08 

Dopływ spod Kol. Nagórze (p) 9,53 2,99 

poniżej Dopływu spod Kol. Nagórze 9,53 11,07 

powyżej Dopływu spod Koziego Grzbietu 8,53 11,80 

Dopływ spod Koziego Grzbietu (l) 8,53 2,23 

poniżej Dopływu spod Koziego Grzbietu 8,53 14,03 

powyżej Płączki 4,57 19,43 

Płączka (l) 4,57 12,74 

poniżej Płączki 4,57 32,17 

ujście 0,00 36,14 

 

Tabela III.3.15. Podział hydrograficzny Bobrzycy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 28,03 0,00 

powyżej Dopływu w Sędzimirowie 25,90 3,64 

Dopływ w Sędzimirowie (l) 25,90 6,57 

poniżej Dopływu w Sędzimirowie 25,90 10,21 

powyżej Dopływu spod Skorzyńca 24,62 12,82 

Dopływ spod Skorzyńca (l) 24,62 4,63 

poniżej Dopływu spod Skorzyńca 24,62 17,45 

powyżej Cisownika 22,52 20,70 

Cisownik (l) 22,52 9,33 
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poniżej Cisownika 22,52 30,03 

powyżej Dopływu spod Jurkowa 21,75 31,47 

Dopływ spod Jurkowa (p) 21,75 6,70 

poniżej Dopływu spod Jurkowa 21,75 38,17 

powyżej Dopływu w Raciborowicach Dolnych 21,27 38,36 

Dopływ w Raciborowiach Dolnych (l) 21,27 4,67 

poniżej Dopływu w Raciborowicach Dolnych 21,27 43,03 

powyżej Dopływu w Iwinach 16,88 59,42 

Dopływ w Iwinach (l) 16,88 4,74 

poniżej Dopływu w Iwinach 16,88 64,16 

powyżej Dopływu w Lubkowie 16,22 65,30 

Dopływ w Lubkowie (p) 16,22 2,79 

poniżej Dopływu w Lubkowie 16,22 68,09 

powyżej Osiki 13,48 77,10 

Osika (l) 13,48 16,96 

poniżej Osiki 13,48 94,06 

powyżej Dopływu spod Świeborowic 9,70 110,48 

Dopływ spod Świeborowic (l) 9,70 2,85 

poniżej Dopływu spod Świeborowic 9,70 113,33 

powyżej Dopływu w Kol. Kraśnik Górny 8,13 119,30 

Dopływ w Kol. Kraśnik Górny (l) 8,13 1,75 

poniżej Dopływu w Kol. Kraśnik Górny 8,13 121,05 

powyżej Kruszynki 5,51 130,11 

Kruszynka (l) 5,51 18,95 

poniżej Kruszynki 5,51 149,06 

ujście 0,00 170,79 

 

Tabela III.3.16. Podział hydrograficzny Szprotawy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 58,71 0,00 

powyżej Trzebnickiej Wody 51,76 22,08 

Trzebnicka Woda (l) 51,76 10,23 

poniżej Trzebnickiego Wody 51,76 32,31 

powyżej Zieleńca 47,42 45,04 

Zielenica (p) 47,42 55,50 

poniżej Zieleńca 47,42 100,54 

powyżej Dopływu z Nowego Dworu 45,39 108,23 

Dopływ z Nowego Dworu (p) 45,39 15,96 

poniżej Dopływu z Nowego Dworu 45,39 124,19 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

130 

 

powyżej Mokrzycy 43,87 125,35 

Mokrzyca (p) 43,87 28,61 

poniżej Mokrzycy 43,87 153,96 

powyżej Chocianowskiej Wody 41,48 155,53 

Chocianowska Woda (l) 41,48 92,96 

poniżej Chocianowskiej Wody 41,48 248,49 

powyżej Kaliny 41,09 249,02 

Kalina (p) 41,09 9,07 

poniżej Kaliny 41,09 258,09 

powyżej Leszczynki 35,49 274,49 

Leszynka (l) 35,49 29,60 

poniżej Leszczynki 35,49 304,09 

powyżej Błotnej 32,60 317,22 

Błotna (p) 32,60 16,98 

poniżej Błotnej 32,60 334,20 

powyżej Kanału Nowodworskiego 31,74 334,73 

Kanał Nowodworski (l) 31,74 8,27 

poniżej Kanału Nowodworskiego 31,74 343,00 

powyżej Kłębanówki 29,98 345,27 

Kłebanówka (p) 29,98 62,30 

poniżej Kłebanówki 29,98 407,57 

powyżej Kanału Północnego - rozdział wody 27,95 407,72 

Kanał Północny - rozdział wody (p) 27,95 407,72 

poniżej Kanału Północnego - rozdział wody 27,95 407,72 

powyżej Młota 20,01 411,19 

Młot (l) 20,01 16,34 

poniżej Młota 20,01 427,53 

powyżej Dopływu spod Przemkowa 18,40 428,04 

Dopływ spod Przemkowa (l) 18,40 23,00 

poniżej Dopływu spod Przemkowa 18,40 451,04 

powyżej Kanału Północnego 17,92 452,97 

Kanał Północny (p) 17,92 21,48 

poniżej Kanału Północnego 17,92 474,45 

powyżej Szprotawicy 17,24 475,10 

Szprotawica (p) 17,24 169,72 

poniżej Szprotawicy 17,24 644,82 

powyżej Ostrężnej 16,45 651,85 

Ostrężna (l) 16,45 26,78 

poniżej Ostrężnej 16,45 678,63 
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powyżej Suchej 10,91 696,22 

Sucha (p) 10,91 55,63 

poniżej Suchej 10,91 751,85 

powyżej Kamiennego Potoku 6,45 769,41 

Kamienny Potok (l) 6,45 71,99 

poniżej Kamiennego Potoku 6,45 841,40 

powyżej Krowni 5,31 845,13 

Krownia (p) 5,31 12,75 

poniżej Krowni 5,31 857,88 

powyżej Granicznego Potoku 3,66 858,86 

Graniczny Potok (p) 3,66 3,94 

poniżej Granicznego Potoku 3,66 862,80 

wod. Szprotawa 2,43 865,48 

powyżej Rzeki Kościuszki 2,12 865,58 

Rzeka Kościuszki (l) 2,12 2,20 

poniżej Rzeki Kościuszki 2,12 867,78 

ujście 0,00 871,87 

 

Tabela III.3.17. Podział hydrograficzny Szprotawicy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 23,07 0,00 

powyżej Młynówki 14,72 13,89 

Młynówka (p) 14,72 12,60 

poniżej Młynówki 14,72 26,49 

powyżej Kłobki 11,47 41,73 

Kłobka (p) 11,47 18,85 

poniżej Kłobki 11,47 60,58 

skrzyżowanie z Czarną 10,83 60,82 

powyżej Przecława "D" 5,53 92,68 

Przecław "D" (p) 5,53 10,05 

poniżej Przecława "D" 5,53 102,73 

powyżej Przecława "A" 3,88 103,53 

Przecław "A" (p) 3,88 33,86 

poniżej Przecława "A" 3,88 137,39 

powyżej Dróżnicy 2,29 140,13 

Dróżnica (p) 2,29 14,31 

poniżej Dróżnicy 2,29 154,44 

ujście 0,00 156,78 
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Tabela III.3.18. Podział hydrograficzny Iławki. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 19,02 0,00 

powyżej Dopływu spod Siecieborzyc 14,07 14,88 

Dopływ spod Siecieborzyc (l) 14,07 2,61 

poniżej Dopływu spod Siecieborzyc 14,07 17,49 

powyżej Dopływu w Witkowie 13,64 17,92 

Dopływ w Witkowie (l) 13,64 1,67 

poniżej Dopływu w Witkowie 13,64 19,59 

powyżej Dopływu spod Borowiny 13,18 19,85 

Dopływ spod Borowiny (l) 13,18 7,87 

poniżej Dopływu spod Borowiny 13,18 27,72 

powyżej Dopływu spod Jelenia 9,98 34,47 

Dopływ spod Jelenia (p) 9,98 7,25 

poniżej Dopływu spod Jelenia 9,98 41,72 

powyżej Rudnej 8,03 43,41 

Rudna (p) 8,03 20,81 

poniżej Rudnej 8,03 64,22 

powyżej Garlicy 7,08 64,63 

Garlica (l) 7,08 16,13 

poniżej Garlicy 7,08 80,76 

powyżej Dopływu spod Szprotawy 5,03 82,82 

Dopływ spod Szprotawy (l) 5,03 2,82 

poniżej Dopływu spod Szprotawy 5,03 85,64 

powyżej Dopływu w Bobrzanach 3,54 87,82 

Dopływ w Bobrzanach (p) 3,54 3,95 

poniżej Dopływu w Bobrzanach 3,54 91,77 

ujście 0,00 96,53 

 

Tabela III.3.19. Podział hydrograficzny Kwisy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 129,89 0,00 

powyżej Strugi 124,83 9,51 

Struga (p) 124,83 2,32 

poniżej Strugi 124,83 11,83 

powyżej Płoki 124,49 11,98 

Płoka (p) 124,49 3,31 

poniżej Płoki 124,49 15,29 

powyżej Dopływu spod Góry Sine Skałki 124,37 15,31 
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Dopływ spod Góry Sine Skałki (l) 124,37 2,49 

poniżej Dopływu spod Góry Sine Skałki 124,37 17,80 

powyżej Jastrząbka 123,79 18,61 

Jastrząbek (p) 123,79 1,05 

poniżej Jastrząbki 123,79 19,66 

powyżej Czerwonego Potoku 123,55 19,71 

Czerwony Potok (l) 123,55 2,06 

poniżej Czerwonego Potoku 123,55 21,77 

powyżej Pluskotnika 122,06 24,41 

Pluskotnik (l) 122,06 1,25 

poniżej Pluskotnika 122,06 25,66 

powyżej Bystrzyka 121,79 25,80 

Bystrzyk (p) 121,79 1,77 

poniżej Bystrzyka 121,79 27,57 

powyżej Mokrzycy 121,17 29,02 

Mokrzyca (l) 121,17 1,56 

poniżej Mokrzycy 121,17 30,58 

powyżej Świeradówki 119,31 34,83 

Świeradówka (l) 119,31 2,94 

poniżej Świeradówki 119,31 37,77 

powyżej Potoku w Świeradowie 118,42 39,41 

Potok w Świeradowie (l) 118,42 3,36 

poniżej Potoku w Świeradowie 118,42 42,77 

powyżej Krobickiego Potoku 114,91 46,98 

Krobicki Potok (p) 114,91 2,99 

poniżej Krobickiego Potoku 114,91 49,97 

powyżej Długiego Potoku 109,80 56,67 

Długi Potok (p) 109,80 71,24 

poniżej Długiego Potoku 109,80 127,91 

powyżej Czarnego Potoku 108,08 128,84 

Czarny Potok (l) 108,08 56,46 

poniżej Czarnego Potoku 108,08 185,30 

wod. Mirsk 108,52 185,30 

powyżej Dopływu w Brzezińcu 107,23 185,73 

Dopływ w Brzezińcu (p) 107,23 2,89 

poniżej Dopływu w Brzezińcu 107,23 188,62 

powyżej Bartoszówki 106,53 188,99 

Bartoszówka (l) 106,53 5,14 

poniżej Bartoszówki 106,53 194,13 
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powyżej Dopływu spod Proszówki 103,13 202,17 

Dopływ spod Proszówki (p) 103,13 2,73 

poniżej Dopływu spod Proszówki 103,13 204,90 

powyżej Oldzy 101,91 205,44 

Oldza (p) 101,91 70,71 

poniżej Oldzy 101,91 276,15 

powyżej Zbiornika Złotniki 99,28 278,17 

Zbiornik Złotniki  9,92 

poniżej Zbiornika Złotniki 93,69 288,09 

powyżej Zbiornika Leśna 91,94 292,20 

powyżej Dopływu spod Stankowic (l) 90,99 295,20 

Dopływ spod Stankowic 90,99 4,48 

poniżej spod Stankowic 90,99 299,68 

Zbiornik Leśna  6,61 

poniżej Zbiornika Leśna 88,48 303,29 

wod. Leśna 88,47 303,77 

powyżej Bruśnika 86,16 304,78 

Bruśnik (l) 86,16 17,07 

poniżej Bruśnika 86,16 321,85 

powyżej Miłoszowskiego Potoku 84,64 322,28 

Miłoszowski Potok (l) 84,64 42,05 

poniżej Miłoszowskiego Potoku 84,64 364,33 

powyżej Grabiszówki 83,67 365,71 

Grabiszówka (l) 83,67 20,30 

poniżej Grabiszówki 83,67 386,01 

powyżej Dopłwu spod Góry Brzezinki 83,20 386,31 

Dopływ spod Góry Brzezinki (l) 83,20 6,82 

poniżej Dopływu spod Góry Brzezinki 83,20 393,13 

powyżej Dopływu w Szyszkowej 81,50 394,41 

Dopływ w Szyszkowej (l) 81,50 1,91 

poniżej Dopływu w Szyszkowej 81,50 396,32 

powyżej Dopływu w Kościelnikach Górnych 81,82 396,35 

Dopływ w Kościelnikach Górnych (p) 81,82 3,20 

poniżej Dopływu w Kościelnikach Górnych 81,82 399,55 

powyżej Dopływu spod Janówki 81,31 400,42 

Dopływ spod Janówki (p) 81,31 1,44 

poniżej Dopływu spod Janówki 81,31 401,86 

powyżej Dopływu spod Bukowej Góry 78,26 404,75 

Dopływ spod Bukowej Góry (l) 78,26 5,30 
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poniżej Dopływu spod Bukowej Góry 78,26 410,05 

powyżej Olszówki 76,43 412,35 

Olszówka (p) 76,43 67,60 

poniżej Olszówki 76,43 479,95 

powyżej Dopływu w Uniegoszczy 75,08 486,13 

Dopływ w Uniegoszczy (p) 75,08 5,92 

poniżej Dopływu w Uniegoszczy 75,08 492,05 

powyżej Siekierki 72,36 497,76 

Siekierka (l) 72,36 56,24 

poniżej Sierkierki 72,36 554,00 

powyżej Łazka 70,50 557,96 

Łazek (l) 70,50 8,78 

poniżej Łazka 70,50 566,74 

powyżej Dopływu spod Lasu Gierałtowskiego 69,33 570,37 

Dopływ spod Lasu Gierałtowskiego (l) 69,33 4,44 

poniżej Dopływy spod Lasu Gierałtowskiego 69,33 574,81 

powyżej Dopływu w Nawojowie Śląskim 67,40 576,09 

Dopływ w Nawojowie Śląskim (l) 67,40 3,23 

poniżej Dopływu w Nawojowie Śląskim 67,40 579,32 

powyżej Luciąży 67,01 579,39 

Luciąża (p) 67,01 25,03 

poniżej Luciąży 67,01 604,42 

powyżej Złotego Stoku 65,32 606,60 

Złoty Stok (l) 65,32 23,77 

poniżej Złotego Stoku 65,32 630,37 

powyżej Iwnicy 58,48 651,65 

Iwnica (p) 58,48 82,01 

poniżej Iwnicy 58,48 733,66 

wod. Nowogrodziec 58,27 734,06 

powyżej Polanki 50,70 757,75 

Polanka (p) 50,70 12,90 

poniżej Polanki 50,70 770,65 

powyżej Dopływu spod Brzeźnika 49,13 771,82 

Dopływ spod Brzeźnika (p) 49,13 6,37 

poniżej Dopływu spod Brzeźnika 49,13 778,19 

powyżej Łącznicy Górnej 41,74 796,40 

Łącznica Górna (l) 41,74 6,73 

poniżej Łącznicy Górnej 41,74 803,13 

powyżej Łącznicy Dolnej 41,34 803,65 
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Łącznica Dolna (l) 41,34 7,88 

poniżej Łącznicy Dolnej 41,34 811,53 

powyżej Kliczkówki 39,41 813,36 

Kliczkówka (p) 39,41 20,41 

poniżej Kliczkówki 39,41 833,77 

powyżej Słońca 30,25 860,72 

Słoniec (p) 30,25 9,56 

poniżej Słońca 30,25 870,28 

wod. Łozy 12,90 899,83 

powyżej Dopływu spod Łoz 11,77 900,24 

Dopływ spod Łoz (l) 11,77 24,77 

poniżej Dopływu spod Łoz 11,77 925,01 

powyżej Czernika 3,75 932,39 

Czernik (p) 3,75 75,03 

poniżej Czernika 3,75 1007,42 

powyżej Bobrzanki 1,64 1009,11 

Bobrzanka (p) 1,64 5,57 

poniżej Bobrzanki 1,64 1014,68 

ujście 0,00 1028,47 

 

Tabela III.3.20. Podział hydrograficzny Czarnego Potoku. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 14,84 0,00 

powyżej Złotniczki 3,66 16,56 

Złotniczka (l) 3,66 2,54 

poniżej Złotniczki 3,66 19,10 

powyżej Łużycy 2,41 21,06 

Łużyca (p) 2,41 27,52 

poniżej Łużycy 2,41 48,58 

powyżej Dopływu spod Giebułtowa 0,41 51,34 

Dopływ spod Giebułtowa (l) 0,41 4,99 

poniżej Dopływ spod Giebułtowa 0,41 56,33 

wod. Mirsk 0,23 56,37 

ujście 0,00 56,46 

 

Tabela III.3.21. Podział hydrograficzny Olszówki. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 14,87 0,00 

powyżej Dopływu spod Łużyckiej Góry 10,41 6,84 
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Dopływ spod Łużyckiej Góry (p) 10,41 5,18 

poniżej Dopływu spod Łużyckiej Góry 10,41 12,02 

powyżej Dopływu w Olszynie Górnej 7,41 16,11 

Dopływ w Olszynie Górnej (l) 7,41 2,04 

poniżej Dopływu w Olszynie Górnej 7,41 18,15 

powyżej Biedrzychówki 7,00 18,46 

Biedrzychówka (l) 7,00 6,32 

poniżej Biedrzychówki 7,00 24,78 

powyżej Dopływu z Krzewia Małego 6,29 25,47 

Dopływ z Krzewia Małego (l) 6,29 6,71 

poniżej Dopływu z Krzewia Małego 6,29 32,18 

powyżej Wilki 2,41 38,70 

Wilka (p) 2,41 17,23 

poniżej Wilki 2,41 55,93 

powyżej Słotwy 0,12 58,13 

Słotwa (l) 0,12 9,74 

poniżej Słotwy 0,12 67,87 

ujście 0,00 67,88 

 

Tabela III.3.22. Podział hydrograficzny Siekierki. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 14,86 0,00 

powyżej Dopływu spod Nowej Karczmy 11,48 4,33 

Dopływ spod Nowej Karczmy (l) 11,48 3,57 

poniżej Dopływu spod Nowej Karczmy 11,48 7,90 

powyżej Dopływu spod Rudzicy 9,97 10,80 

Dopływ spod Rudzicy (p) 9,97 3,68 

poniżej Dopływu spod Rudzicy 9,97 14,48 

powyżej Dopływu z Łomów 6,26 24,54 

Dopływ z Łomów (p) 6,26 3,31 

poniżej Dopływu z Łomów 6,26 27,85 

powyżej Potoku z Ponikowa 5,39 29,90 

Potok z Ponikowa (p) 5,39 6,94 

poniżej Potoku z Ponikowa 5,39 36,84 

powyżej Lubawki 2,02 42,40 

Lubawka (l) 2,02 11,45 

poniżej Lubawki 2,02 53,85 

ujście 0,00 56,24 
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Tabela III.2.23. Podział hydrograficzny Iwnicy. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 20,27 0,00 

powyżej Gościszowskiego Potok 8,43 19,75 

Gościszowski Potok (l) 8,43 8,32 

poniżej Gościszowskiego Potok 8,43 28,07 

powyżej Sowinki 6,59 32,62 

Sowinka (l) 6,59 34,32 

poniżej Sowinki 6,59 66,94 

powyżej Dopływu w Milikowie 2,15 75,31 

Dopływ w Milikowie (p) 2,15 4,11 

poniżej Dopływu w Milikowie 2,15 79,42 

ujście 0,00 82,01 

 

Tabela III.3.24. Podział hydrograficzny Czernej Wielkiej. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 78,14 0,00 

powyżej Dopływu w Gierałtowie 70,83 8,48 

Dopływ w Gierałtowie (l) 70,83 4,94 

poniżej Dopływu w Gierałtowie 70,83 13,42 

powyżej Dopływu spod Gierałtowa-Wykrotów 67,44 17,90 

Dopływ spod Gierałtowa-Wykrotów (l) 67,44 5,48 

poniżej Dopływu spod Gierałtowa-Wykrotów 67,44 23,38 

powyżej Dopływu w Czernej 63,51 29,17 

Dopływ w Czernej (l) 63,51 4,01 

poniżej Dopływu w Czernej 63,51 33,18 

powyżej Dopływu z lasu 58,78 41,99 

Dopływ z lasu (p) 58,78 3,93 

poniżej Dopływu z lasu 58,78 45,92 

powyżej Wykrotnicy 55,68 52,56 

Wykrotnica (l) 55,68 25,30 

poniżej Wykrotnicy 55,68 77,86 

powyżej Dopływu spod leśn. Ołobok 51,29 88,93 

Dopływ spod leśn. Ołobok (p) 51,29 4,84 

poniżej Dopływu spod leśn. Ołobok 51,29 93,77 

powyżej Ołoboka 49,47 96,83 

Ołobok (l) 49,47 13,18 

poniżej Ołoboka 49,47 110,01 

powyżej Śrema 44,18 115,36 
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Śrem (p) 44,18 23,34 

poniżej Śrema 44,18 138,70 

powyżej Ośnicy 41,55 141,21 

Ośnica (p) 41,55 27,68 

poniżej Ośnicy 41,55 168,89 

powyżej Dopływu poniżej Poniętnego 39,99 171,89 

Dopływ poniżej Poniętnego (p) 39,99 28,97 

poniżej Dopływu poniżej Poniętnego 39,99 200,86 

powyżej Ziębiny 28,72 213,05 

Ziębina (l) 28,72 74,85 

poniżej Ziębiny 28,72 287,90 

wod. Kowalice 25,80 294,57 

powyżej Dopływu z Iłowej 22,04 297,04 

Dopływ z Iłowej (l) 22,04 8,57 

poniżej Dopływu z Iłowej 22,04 305,61 

powyżej Czernej Małej 21,86 305,69 

Czerna Mała (l) 21,86 364,21 

poniżej Czernej Małej 21,86 669,90 

powyżej Moklika 19,66 672,75 

Moklik (p) 19,66 7,04 

poniżej Moklika 19,66 679,79 

powyżej Olszy 18,49 680,35 

Olsza (p) 18,49 40,17 

poniżej Olszy 18,49 720,52 

powyżej Gnilicy 15,51 723,39 

Gnilica (p) 15,51 36,32 

poniżej Gnilicy 15,51 759,71 

powyżej Łubianki 11,78 773,59 

Łubianka (l) 11,78 66,46 

poniżej Łubianki 11,78 840,05 

powyżej Schodni 9,35 845,44 

Schodnia (l) 9,35 8,82 

poniżej Schodni 9,35 854,26 

powyżej Czerwonej Wody 6,54 863,42 

Czerwona Woda (l) 6,54 23,37 

poniżej Czerwonej Wody 6,54 886,79 

wod. Żagań 3,47 894,76 

powyżej Złotej 2,43 895,05 

Złota (l) 2,43 47,90 
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poniżej Złotej 2,43 942,95 

ujście 0,00 947,77 

 

Tabela. III.3.25. Podział hydrograficzny Czernej Małej. 

Profil Km A [km2] 

początek rzeki 41,89 0,00 

powyżej Dopływu w Czerwonej Wodzie 35,31 18,17 

Dopływ w Czerwonej Wodzie (p) 35,31 5,38 

poniżej Dopływu w Czerwonej Wodzie 35,31 23,55 

powyżej Rowiny 32,54 27,46 

Rowina (l) 32,54 6,13 

poniżej Rowiny 32,54 33,59 

powyżej Dopływu spod Węglińca 30,05 42,86 

Dopływ spod Węglińca (p) 30,05 12,24 

poniżej Dopływu spod Węglińca 30,05 55,10 

Powyżej zb. W Starym Węglińcu 29,63 55,16 

powyżej Dopływu zb. W Starym Węglińcu 29,29 55,83 

Dopływ zb. W Starym Węglińcu (l) 29,29 5,41 

poniżej Dopływu zb. W Starym Węglińcu 29,29 61,24 

poniżej Zb. W Starym Węglińcu 29,07 61,85 

powyżej Dopływu w Piasecznej 25,33 66,67 

Dopływ w Piasecznej (l) 25,33 7,63 

poniżej Dopływu w Piasecznej 25,33 74,30 

powyżej Dopływu spod Piaseczna 18,17 79,39 

Dopływ spod Piaseczna (p) 18,17 20,22 

poniżej Dopływu spod Piaseczna 18,17 99,61 

powyżej Gumnicy 14,27 104,93 

Gumnica (l) 14,27 42,77 

poniżej Gumnicy 14,27 147,70 

powyżej Ruszowskiego Potoku 11,31 155,19 

Ruszowski Potok (p) 11,31 5,67 

poniżej Ruszowskiego Potoku 11,31 160,86 

wod. Iłowa 2,96 171,40 

powyżej Czernicy 2,21 171,71 

Czernica (l) 2,21 187,70 

poniżej Czernicy 2,21 359,41 

ujście 0,00 364,21 
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III.3.2. Charakterystyka hydrologiczna i zasoby wod ne  

Zlewnia Bobru jest kontrolowana pod względem hydrologicznym przez aktualnie 
działających 25 stacji wodowskazowych sieci IMGW-PIB. Pomiary hydrometryczne 
wykonywane są na Bobrze (główna rzeka bilansowa), na jego bezpośrednich dopływach 
i ciekach niższego rzędu. Wykaz wszystkich wodowskazów uwzględnionych w 
obliczeniach bilansowych zestawiono w tabeli III.3.26. 

Tabela III.3.26. Wykaz i wybrane charakterystyki posterunków wodowskazowych w zlewni rzeki Bóbr. 

Lp. Nazwa rzeki 
Posterunek 
wodowskazowy 

Kilometraż 
[km] 

Powierzchnia 
A [km2] 

Typ 

1 Bóbr Bukówka 269,38 57,76 czynny 

2 Bóbr Błażkowa 261,32 103,56 czynny 

3 Bóbr Kamienna Góra 253,28 190,28 czynny 

4 Bóbr Wojanów 222,07 535,15 czynny 

5 Bóbr Jelenia Góra 209,52 1047,25 czynny 

6 Bóbr Pilchowice 195,80 1207,07 czynny 

7 Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 136,09 1712,77 czynny 

8 Bóbr Szprotawa 99,27 2878,96 czynny 

9 Bóbr Żagań 75,88 4255,04 czynny 

10 Bóbr Dobroszów Wielki 52,92 5364,52 czynny 

11 Złotna Miszkowice 0,53 23,99 historyczny 

12 Świdnik Błażkowa 0,05 37,65 historyczny 

13 Zadrna Krzeszów 7,57 73,30 historyczny 

14 Lesk Jaczków 4,14 109,57 historyczny 

15 Łomnica Łomnica 0,44 116,64 czynny 

16 Jedlica Kowary 9,93 18,37 czynny 

17 Kamienna Jakuszyce Dolne 31,00 5,80 czynny 

18 Kamienna Piechowice 14,75 98,57 czynny 

19 Kamienna Jelenia Góra 1,73 255,69 czynny 

20 Wrzosówka Cieplice 0,41 96,09 historyczny 

21 Kamienica Barcinek 4,15 95,63 czynny 

22 Szprotawa Szprotawa 2,43 865,48 czynny 

23 Kwisa Mirsk 108,52 185,30 czynny 

24 Kwisa Leśna 88,47 303,77 czynny 

25 Kwisa Nowogrodziec 58,27 734,06 czynny 

26 Kwisa Łozy 12,90 899,83 czynny 

27 Czarny Potok Mirsk 0,23 56,37 czynny 

28 Czerna Wielka Kowalice 25,80 294,57 czynny 

29 Czerna Wielka Żagań 3,47 894,76 czynny 

30 Czerna Mała Iłowa 2,96 171,40 czynny 
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Dla zlewni, na obszarze których znajdują się posterunki służb hydrologicznych, zakłada 
się opis ilościowy zasobów wód powierzchniowych w postaci ciągów przepływów 
średnich okresowych (dekadowych lub miesięcznych, czy nawet dobowych) 
zestawionych dla profilów wodowskazowych na podstawie dostępnego materiału 
obserwacji wieloletnich. Dane te powinny spełniać warunek ciągłości (brak luk w 
obserwacjach) i synchroniczności (taki sam krok czasowy i obserwacji dla wszystkich 
wodowskazów) (Hydroprojekt, 1992).  

Zasób danych wodowskazowych posiada zróżnicowany zakres czasowy. Stąd, w celu 
uzyskania jednorodności ciągów, przygotowano krzywe regresji (związki 
wodowskazów) między wybranymi profilami wodowskazowymi. Wyboru funkcji 
regresji dokonano na podstawie wartości współczynników korelacji R uzyskanych dla 
kolejno rozpatrywanych krzywych aproksymujących. Wielkości R musiały spełnić 
dodatkowo warunek: 

R ≥ 0,700 

Wspomniany warunek określa minimalną wartość współczynnika korelacji dla związku 
mocnego, dla którego wartość współczynnika determinacji R2 wynosi 0,5 co oznacza 
współzależność na poziomie 50%; pozostałe 50% ma charakter losowy (Byczkowski, 
1999).  

W oparciu o dostarczone ciągi danych wodowskazowych (ciągi rzeczywiste) oraz 
wydłużone za pomocą przygotowanych krzywych regresji, obliczono wybrane 
charakterystyki hydrologiczne natężenia przepływu oraz odpływu jednostkowego (SNQ 
i SNq – średnie z niskich, SSQ i SSq – średnie ze średnich oraz SWQ i SWq – średnie z 
wysokich). Wyniki podano w tabelach III.3.27 i III.3.28. 

Średni roczny przepływ (SSQ), w profilu zamykającym zlewnię bilansową Bobru wynosi 
około 45 m3/s, a roczny odpływ niemal 1,5 mld m3. Średni roczna warstwa odpływu 
wynosi więc 265 mm, co stanowi około 40% rocznej sumy opadów atmosferycznych. 
Przyrost natężenia przepływu zachodzi szybciej w górnym biegu, nieco wolniej w dole, 
po przyjęciu lewostronnych dopływów: Kwisy i Czernej Wielkiej. Podobną zmienność 
obserwuje się w profilu podłużnym rzeki Kamiennej – szybszy przyrost SSQ w górnej 
części zlewni, wolniejszy na przedpolu Kotliny Jeleniogórskiej. Z kolei w przypadku rzeki 
Kwisy wzrost SSQ z biegiem rzeki jest najszybszy w środkowej i dolnej części zlewni, na 
odcinku między wodowskazami Nowogrodziec i Łozy. 

Podobnie kształtuje się zmienność przepływu SNQ w profilach podłużnych 
wspomnianych wyżej rzek, choć zaznaczają się już jego wyraźne wahania. W przypadku 
rzeki Bóbr SNQ wykazuje trend rosnący zbliżony do liniowego. W profilu 
wodowskazowym Pilchowice widać jednak zmniejszenie się analizowanej 
charakterystyki hydrologicznej, zapewne w związku z działaniem zbiornika wodnego 
Pilchowice. Przejściowy spadek SNQ obserwuje się także w rejonie zbiorników Złotniki i 
Leśna na rzece Kwisie (0,53 m3/s w profilu wodowskazowym Mirsk i 0,47 m3/s w 
profilu wodowskazowym Leśna, poniżej zbiorników wodnych). 
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Tabela III.3.27. Przepływy charakterystyczne główne II stopnia dla wybranych posterunków wodowskazowych 

zlewni rzeki Bóbr w latach 1971-2010. 

Nazwa rzeki 
Posterunek 
wodowskazowy 

SNQ [m3/s] SSQ [m3/s] SWQ [m3/s] 

Bóbr Bukówka 0,19 0,91 6,77 

Bóbr Błażkowa 0,46 1,33 7,52 

Bóbr Kamienna Góra 0,46 2,64 29,9 

Bóbr Wojanów 1,07 5,90 65,9 

Bóbr Jelenia Góra 3,26 14,6 119 

Bóbr Pilchowice 2,57 15,6 107 

Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 5,82 20,0 120 

Bóbr Szprotawa 8,22 25,7 139 

Bóbr Żagań 12,9 37,7 209 

Bóbr Dobroszów Wielki 16,6 41,6 189 

Złotna Miszkowice 0,14 0,56 14,4 

Świdnik Błażkowa 0,10 0,63 9,64 

Zadrna Krzeszów 0,16 0,57 6,61 

Lesk Jaczków 0,12 1,10 24,4 

Łomnica Łomnica 0,55 2,18 19,4 

Jedlica Kowary 0,12 0,35 3,85 

Kamienna Jakuszyce Dolne 0,07 0,27 3,54 

Kamienna Piechowice 0,59 3,16 29,6 

Kamienna Jelenia Góra 1,05 5,07 58,1 

Wrzosówka Cieplice Śląskie 0,39 1,90 23,5 

Kamienica Barcinek 0,19 1,31 17,0 

Szprotawa Szprotawa 0,37 3,02 15,9 

Kwisa Mirsk 0,53 3,35 55,5 

Kwisa Leśna 0,47 4,60 47,3 

Kwisa Nowogrodziec 2,15 7,26 74,9 

Kwisa Łozy 3,60 10,4 79,3 

Czarny Potok Mirsk 0,15 0,88 12,8 

Czerna Wielka Kowalice 0,40 1,69 13,5 

Czerna Wielka Żagań 1,24 4,02 20,3 

Czerna Mała Iłowa 0,27 1,13 7,59 

Przepływ średni z maksymalnych rocznych (SWQ), w profilu podłużnym rzeki Bóbr 
wzrasta do wodowskazu Żagań, przy czym poniżej Zb. Pilchowice ulega przejściowej 
redukcji o około 10%. Zmniejszenie SWQ na podobnym poziomie następuje również na 
odcinku od wodowskazu Żagań do profilu Dobroszów Wielki. Najwyraźniej redukcja 
przepływu średniego z maksymalnych rocznych zaznacza się na rzece Kwisie, poniżej 
wodowskazu Leśna i wynosi około 15%. 
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Odpływ jednostkowy wskazuje na różnice krajobrazowe zlewni Bobru, szczególnie 
zmienność warunków hipsometrycznych, hydrogeologicznych, czy klimatycznych. 
Wartości SSq w górnej części zlewni Bobru oraz w zlewniach górskich dopływów 
przekraczają z reguły 15 l/s*km2, co stanowi około 3-krotność średniej wartości SSq dla 
Polski (5,5 l/s*km2). Największy SSq notowany jest w zlewni rzeki Kamiennej, od niemal 
20 l/s*km2 na przedpolu Kotliny Jeleniogórskiej do blisko 50 l/s*km2 w grzbietowej 
części Karkonoszy (wod. Jakuszyce). Wysokie wartości obserwuje się także w zlewni 
Łomnicy, Jedlicy oraz górnej Kwisy. Są to z jednej strony obszary charakteryzujące się 
najwyższymi wartościami wysokości bezwzględnej oraz stoczystości, z drugiej 
najwyższymi rocznymi wartościami sumy opadów atmosferycznych. Asymetria w 
rozkładzie odpływu jednostkowego SSq zaznacza się w rejonie Bramy Lubawskiej. 
Lewostronne dopływy Bobru (Złotna i Świdnik) odznaczają się 2-3-krotnie wyższymi 
wartościami średniego rocznego odpływu jednostkowego, niż dopływy prawostronne 
(Zadrna, Lesk). Może to wynikać z położenia wspomnianych zlewni w cieniu opadowym 
Karkonoszy. W środkowej i dolnej części dorzecza Bobru SSq przyjmuje przeważnie 
wartości 5-10 l/s*km2. Wyjątek stanowi zlewnia Szprotawy ze średnim rocznym 
odpływem jednostkowym na poziomie 3,5 l/s*km2, a więc znacznie poniżej średniej 
krajowej. Jest oto efekt położenia obszaru alimentacji zlewni w strefie niskiej rocznej 
sumy opadów atmosferycznych (około 550 mm), wysokiej ewapotranspiracji i jej niskiej 
retencyjności. 

Odpływ średni z minimalnych rocznych (SNq) wykazuje bardzo podobny rozkład 
przestrzenny jak SSq. Najwyższe wartości (powyżej 5 l/s*km2) charakteryzują zlewnie 
potoków górskich odwadniających południowe stoki Karkonoszy, m.in. Jedlica, Łomnica, 
Wrzosówka, Kamienna (~12 l/s*km2). Poza korzystnymi warunkami pluwialnymi, mogą 
temu sprzyjać kompleksy stałych źródeł, szczególnie liczne w zlewni Łomnicy. W 
okresach bardzo suchych, wyrażało się wyraźnie większymi wartościami odpływu 
jednostkowego zbliżonego do NNq w porównaniu do sąsiedniej zlewni Jedlicy. Rzeka 
Bóbr charakteryzuje się wartościami SNq na poziomie około 3 l/s*km2, nieco wyższymi 
w profilu wodowskazowym Błażkowa (po przyjęciu Złotnej), oraz przejściowo 
wzrastającymi w rejonie Jeleniej Góry (po przyjęciu Kamiennej). Podobnie jak w 
przypadku SSq, również w zakresie przepływów średnich niskich rocznych obserwuje 
się asymetrię w rejonie Bramy Lubawskiej – wyższe wartości SNq dla Złotnej i Świdnika 
(średnio 4,4 l/s*km2) niż Zadrny i Leska (średnio 1,6 l/s*km2). Najniższe wartości SNq 
występują w środkowej i dolnej części zlewni Bobru, zwłaszcza w zlewni Szprotawy 
(niespełna 0,5 l/s*km2) oraz Czernej Wielkiej i Czernej Małej (około 1,5 l/s*km2). 

Tabela III.3.28. Odpływy jednostkowe SNq, SSq i SWq dla wybranych posterunków wodowskazowych zlewni 

rzeki Bóbr w latach 1971-2010. 

Nazwa rzeki 
Posterunek 
wodowskazowy 

SNq [l/s*km2] SSq [l/s*km2] SWq [l/s*km2] 

Bóbr Bukówka 3,3 15,8 117 

Bóbr Błażkowa 4,4 12,8 72,6 

Bóbr Kamienna Góra 2,4 13,9 157 

Bóbr Wojanów 2,0 11,0 123 

Bóbr Jelenia Góra 3,1 13,9 114 

Bóbr Pilchowice 2,1 12,9 88,6 
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Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 3,4 11,7 70,1 

Bóbr Szprotawa 2,9 8,9 48,3 

Bóbr Żagań 3,0 8,9 49,1 

Bóbr Dobroszów Wielki 3,1 7,8 35,2 

Złotna Miszkowice 5,8 23,3 600 

Świdnik Błażkowa 2,7 16,7 256 

Zadrna Krzeszów 2,2 7,8 89,6 

Lesk Jaczków 1,1 10,0 223 

Łomnica Łomnica 4,7 18,7 166 

Jedlica Kowary 6,5 19,0 210 

Kamienna Jakuszyce Dolne 12,1 45,6 611 

Kamienna Piechowice 6,0 32,1 300 

Kamienna Jelenia Góra 4,1 19,8 227 

Wrzosówka Cieplice Śląskie 4,1 19,8 244 

Kamienica Barcinek 2,0 13,7 178 

Szprotawa Szprotawa 0,4 3,5 18,4 

Kwisa Mirsk 2,9 18,1 300 

Kwisa Leśna 1,5 15,1 156 

Kwisa Nowogrodziec 2,9 9,9 102 

Kwisa Łozy 4,0 11,6 88,1 

Czarny Potok Mirsk 2,7 15,6 227 

Czerna Wielka Kowalice 1,4 5,7 45,8 

Czerna Wielka Żagań 1,4 4,5 22,7 

Czerna Mała Iłowa 1,6 6,6 44,3 

Wartości średniego wysokiego odpływu jednostkowego (SWq) stanowią porównywalną 
miarę jednostkową przeciętnego wezbrania (zbliżonego do przepływu o statystycznej 
powtarzalności raz na dwa lata). Dla potoków górskich oraz górskich odcinków rzek 
SWq mieści się na ogół w przedziale od 150 do 300 l/s*km2. Spośród analizowanych 
zlewni wyraźnie największy SWq charakteryzuje zlewnię Kamiennej (wod. Jakuszyce – 
610 l/s*km2). Wysoką wartość obliczono również dla górnej Kwisy (wod. Mirsk – 300 
l/s*km2). Obie te wartości mogą mieć związek z wysoką i długo utrzymującą się 
pokrywą śnieżną, oraz wysokimi rocznymi opadami deszczu w rejonie Gór Izerskich i 
Karkonoszych. Z opadami tymi związane były największe, w tej części zlewni Bobru, 
powodzie ostatnich kilkuset lat. Warto przy tym wspomnieć, że wartości odpływu 
jednostkowego wielkiej wysokiej wody (WWq), dla Gór Izerskich i zachodnich 
Karkonoszy sięgają nawet kilku tysięcy litrów na sekundę z kilometra kwadratowego. 
We wschodnich Karkonoszach oraz w rejonie Bramy Lubawskiej WWq jest nawet 
kilkakrotnie mniejszy, najczęściej rzędu 500-1000 l/s*km2, chociaż – co pokazuje 
przykład Jedlicy (wod. Kowary – WWq ~ 2500 l/s*km2) – również i tam możliwe są 
wartości odpływu jednostkowego wysokiej wielkiej wody sięgające kilku metrów 
sześciennych na sekundę z kilometra kwadratowego.  
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W środkowej części dorzecza Bobru SWq przyjmuje przeważnie wartości od około 50 do 
100 l/s*km2. Najniższą wartość SWq osiąga na Czernej Wielkiej w profilu 
wodowskazowym Żagań  (SWq = 23 l/s*km2) oraz na Szprotawie w profilu 
wodowskazowym Szprotawa (SWq = 18 l/s*km2). 

Analizowane zlewnie bilansowe, wg klasyfikacji reżimów rzecznych Dynowskiej, 
znajdują się w zasięgu dwóch stref: niwalno-pluwialnej i niwalnej średnio 
wykształconej. Cechą charakterystyczną strefy niwalno-pluwialnej jest średni odpływ 
miesiąca wiosennego mieszczący się w przedziale od 130 do 180% wartości średniego 
odpływu rocznego, przy czym bardzo istotne znaczenie w rocznej strukturze odpływu 
całkowitego mają wezbrania letnie (opadowe). Według Dynowskiej średni odpływ 
miesiąca letniego jest co najmniej równy wartości odpowiedniej charakterystyki 
miesiąca wiosennego. Wspomniane warunki najwyraźniej zaznaczają się w zlewniach 
Złotnej, Świdnika, Zadrny i Leska (Rys. III.3.2). Znormalizowany hydrogram odpływu 
wskazuje na to, że odpływ letni jest zbliżony do odpływu wiosennego. Maksimum 
odpływu roztopowego przypada na marzec i kwiecień, jedynie w przypadku Jedlicy 
ogranicza się do marca, co wynika m.in. z bardzo małej powierzchni zlewni (5 km2) 
położonej powyżej 1000 m n. Kr. W przypadku Łomnicy i Wrzosówki obszary o rzędnej 
powyżej 1000 m n. Kr. zajmują po około 20 km2. Widać przy tym, że najniższe 
przepływy występują na przełomie wiosny i lata (czerwiec) oraz z końcem roku 
hydrologicznego, a także, w mniejszym stopniu, w lutym. W przebiegu rocznym odpływ 
wykazuje więc dwa wyraźne maksima (wiosenne i letnie) oraz minimum jesienne, 
wczesnoletnie i słabo zaznaczone minimum zimowe. 

 

Rys. III.3.2. Średni, znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego) dla cieków 

odwadniających Karkonosze Wschodnie i rejon Bramy Morawskiej (Łomnica, Jedlica, Złotna, Świdnik, 

Zadrna, Lesk). 

Z kolei typ niwalny średnio wykształcony charakteryzuje dużą część zlewni Bobru. 
Wyróżnia go udział średniego odpływu miesiąca wiosennego wynoszący od 130% do 
180% wartości średniego rocznego odpływu, ale w tym ustroju rzecznym udział 
odpływu letniego jest zbliżony do średniego rocznego odpływu. Cechy te są dobrze 
widoczne na uśrednionych, znormalizowanych hydrogramach rzeki Bóbr oraz Kwisy 
(Rys. III.3.3 i III.3.4). Wezbrania mają przede wszystkim genezę roztopową i roztopowo-
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opadową, występują zasadniczo w marcu i kwietniu. Zdecydowanie mniejsze znaczenie 
w strukturze odpływu mają wezbrania letnie, opadowe (nawalne, rozlewne), jednak na 
ogół to właśnie one są najbardziej powodziogenne. Przepływy maksymalne nimi 
wywołane nierzadko przekraczają wartości maksymalne notowane w czasie roztopów. 
Fale wezbrań opadowych są z reguły krótkie, stąd ich udział w odpływie całkowitym jest 
mały. Najniższe przepływy notuje się z kolei w okresie letnio-jesiennym (przeważnie w 
październiku).  

 

Rys. III.3.3. Średni, znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego)  dla rzeki Bóbr. 

 

Rys. III.3.4. Średni, znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego) rzeki Kwisy. 

Nieco inny przebieg odpływu w układzie roku hydrologicznego wykazuje rzeka 
Kamienna. W strukturze odpływu zaznacza się jedno wyraźne maksimum (wiosna) 
obejmujące marzec, kwiecień, a nawet maj, co wynika z długiego czasu zalegania 
pokrywy śnieżnej w Karkonoszach, z dużej powierzchni (blisko 40 km2) powyżej 
1000 m n. Kr. oraz pojawiania się efektywnych opadów deszczu w maju wydłużających 
wezbranie roztopowe. Jednocześnie, w przeciwieństwie do potoków odwadniających 
północne stoki Karkonoszy (Wrzosówka, Łomnica, Jedlica), w strukturze odpływu rzeki 
Kamiennej bardzo słabo zaznaczają się letnie wezbrania opadowe, choć związane 
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są z nimi największe wartości przepływu maksymalnego rocznego (Rys. III.3.5). Fale 
wezbrań opadowych związane są na ogół z opadami ulewnymi i nawalnymi, a więc czas 
ich trwania jest krótki (mała zdolność retencyjna zlewni, gwałtown spływ wody 
po stokach). Niżówki z kolei obejmują głównie luty oraz początek jesieni. 

 

Rys. III.3.5. Średni, znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego) rzeki Kamiennej. 

Jeszcze inaczej kształtuje się odpływ w zlewniach nizinnych dorzecza Bobru, 
tj. w Szprotawie, Czernej Wielkiej i Czernej Małej. W rocznej strukturze odpływu 
zaznacza się jedno wyraźne maksimum związane z topnieniem pokrywy śnieżnej 
na przełomie zimy i wiosny (roztopy śródzimowe i wczesnowiosenne) oraz jedno 
wyraźne minimum wynikające z silnego parowania przewyższającego sumę opadów 
atmosferycznych w okresie hydrologicznego lata (Rys. III.3.6). Zarówno w zakresie 
wezbrań jak i niżówek, między Szprotawą z jednej strony, a Czerną Wielką i Czerną Małą 
z drugiej strony zaznacza się różnica wynikająca z właściwości fizycznogeograficznych 
zlewni. Wezbranie roztopowe na Szprotawie rozpoczyna się w styczniu, a maksimum 
osiąga w marcu. Odpływ z tego okresu stanowi ponad 150% średniego rocznego 
odpływu. Z kolei w zlewni Czernej Wielkiej i Czernej Małej wezbrania rozpoczynają się 
już w grudniu i trwa do marca nie osiągając jednego wyraźnego maksimum. Są również 
niższe, bowiem stanowią mniej niż 150% średniego rocznego odpływu. Odpływ wody 
przesuwa się w czasie, stąd wartości notowane w maju i czerwcu są wyższe 
niż na Szprotawie. Opisany efekt wynika z jednej strony z silnie wydłużonego kształtu 
zlewni Czernej Wielkiej i Czernej Małej, z drugiej z ich dużego zalesienia. Znaczne 
wydłużenie zlewni wpływa na wydłużenie fali wezbraniowej, a wysoki wskaźnik 
lesistości zwiększa retencję, spowalnia topnienie śniegu oraz utrudnia parowanie 
w okresie letnim. 
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Rys. III.3.6. Średni, znormalizowany hydrogram odpływu (współczynnik k wg Pardego) Czernej Wielkiej, Czernej 

Małej i Szprotawy, 

Miarą dynamiki zlewni jest wskaźnik nieregularności przepływów, tzn. iloraz przepływu 
absolutnie najwyższego (WWQ) do absolutnie najniższego (NNQ) spośród 
zaobserwowanych w profilach wodowskazowych. W skali kraju najwyższymi tego 
wartościami wskaźnika charakteryzują się cieki górskie (karpackie i sudeckie) z powodu 
występowania deszczów o dużym natężeniu, dużego nachylenia stoków i ograniczonej 
zdolności retencyjnej. Również niektóre cieki nizinne cechują się znacznymi 
wartościami ilorazu WWQ/NNQ. Przyczynia się do tego bardzo duże parowanie. W 
przypadku analizowanych zlewni bilansowych najwyższe wartości WWQ/NNQ notuje 
się dla dopływów Bobru odwadniających Karkonosze i Góry Kamienne (1000-4000). 
Wyjątkiem jest Łomnica (500), na której obserwuje się względnie wysoki odpływ 
jednostkowy NNq, m.in. z powodu bardzo korzystnych warunków krenologicznych. 
Stosunkowo dużą wartością charakteryzuje się zlewnia Kamienicy (ponad 6000), a 
wyjątkowo wysoką zlewnia Czarnego Potoku (blisko 26 000), co wynika z wartości NNQ 
zmierzonej w 2006 roku (0,003 m3/s). Wskaźnik nieregularności przepływów w profilu 
rzeki Bóbr (tab. III.3.29) wynosi najczęściej około 500, m.in. z powodu pracy zbiorników 
wodnych obniżających przepływy maksymalne roczne i wydłużających odpływ 
wezbraniowy w czasie, co przyczynia się do zwiększenia przepływów najniższych w 
roku hydrologicznym.  
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Tabela III.3.29. Wartości wskaźnika nieregularności przepływów (ilorazu WWQ/NNQ) na posterunkach 

wodowskazowych zlewni rzeki Bóbr (wartości zaokrąglono do pełnych 50.). 

Nazwa rzeki Posterunek wodowskazowy WWQ/NNQ [-] 

Bóbr Bukówka 800 

Bóbr Kamienna Góra 1600 

Bóbr Wojanów 600 

Bóbr Jelenia Góra 500 

Bóbr Pilchowice 1250 

Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 500 

Bóbr Szprotawa 200 

Bóbr Żagań 150 

Złotna Miszkowice 2600 

Świdnik Błażkowa 3850 

Zadrna Krzeszów 400 

Lesk Jaczków 2450 

Łomnica Łomnica 500 

Jedlica Kowary 2950 

Kamienna Jakuszyce Dolne 2800 

Kamienna Piechowice 850 

Kamienna Jelenia Góra 1150 

Wrzosówka Cieplice 1200 

Kamienica Barcinek 6350 

Szprotawa Szprotawa 1350 

Kwisa Mirsk 1900 

Kwisa Leśna 1900 

Kwisa Nowogrodziec 450 

Kwisa Łozy 600 

Czarny Potok Mirsk 25950 

Czerna Wielka Kowalice 300 

Czerna Wielka Żagań 900 

Czerna Mała Iłowa 2100 

Podsumowując, zgodnie z klasyfikacją Pardego, cieki zlewni Bobru charakteryzują się 
typem ustroju rzecznego określanym jako złożony śnieżno-deszczowy (górna część 
dorzecza Bobru) oraz śnieżny przejściowy (dolna część dorzecza Bobru). Głównym 
źródłem zasilania cieków jest woda roztopowa, chociaż maksima wezbrań roztopowych 
rzadko przewyższają maksima wezbrań opadowych. Odpływ w miesiącu wiosennym 
(marzec lub kwiecień) mieści się na ogół w przedziale od 130 do 180% SSQ, natomiast 
odpływ w miesiącu letnim (przeważnie lipiec, sierpień) sięga od około 50% w zlewniach 
nizinnych (Szprotawa, Czerna Wielka, Czerna Mała) do około 150% w zlewniach cieków 
górskich (Złotna, Świdnik, Lesk). W zlewniach nizinnych obserwuje się przesunięcie 
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okresu występowania większych opadów efektywnych z miesięcy letnich na jesienne. 
Wówczas następuje stopniowy wzrost wielkości przepływów (odbudowa zasobów 
wodnych w zlewni) zakończony zimowo-wiosennym maksimum. Różnica w tym 
zakresie między zlewniami górskimi i nizinnymi wynika z większego natężenia opadów 
deszczu i większej stoczystości stoków w górach oraz dużego parowania terenowego, 
mniejszego nachylenia terenu oraz większej przepuszczalności gruntów na obszarach 
nizinnych.  

Według Dynowskiej (1971), na przeważającym obszarze zlewni bilansowej rzeki Bóbr 
zachodzi równowaga w udziale zasilania powierzchniowego i podziemnego. Niewielka 
przewaga spływu powierzchniowego jako składowej odpływu całkowitego (55-65%) 
uwidacznia się w górnej części zlewni Bobru i Kwisy, natomiast w zlewniach dopływów 
odwadniających Karkonosze zaznacza się znaczna przewaga zasilania 
powierzchniowego (ponad 65%) nad podziemnym.  
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III.3.3. Charakterystyka jednolitych cz ęści wód powierzchniowych  

W zlewni Bobru wydzielono 111 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
rzecznych, pogrupowanych do 18 scalonych części wód (SCWP). Jednolite części wód 
zakwalifikowano do 10 typów (tab. III.3.30, Rys. III.3.7), reprezentowanych przez 10 
typów wód i typ nieokreślony:  

• 0 – typ nieokreślony (zbiorniki zaporowe na Bobrze – Bukówka i Pilchowice; na 
Kwisie – Złotniki i Leśna, Czerwonka ze zbiornikiem Sosnówka oraz Kanał 
Dychowski); 

• 3 – potok sudecki; 

• 4 – potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni; 

• 5 – potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym – zachodni; 

• 6 – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym; 

• 7 – potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym 

• 8 – mała rzeka wyżynna krzemianowa – zachodnia; 

• 17 – potok nizinny piaszczysty; 

• 18 – potok nizinny żwirowy; 

• 19 – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta; 

• 20 – rzeka nizinna żwirowa. 

Ponad połowa JCWP jest reprezentowana przez rzeki górskie (5 JCWP) i wyżynne (53 
JCWP i 5 JCWP o typie nieokreślonym), pozostałe to rzeki nizinne (47 JCWP i 1 JCWP o 
typie nieokreślonym. 
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Rys. III.3.7. Liczba JCWP poszczególnych typów wód w zlewni Bobru. 
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Tabela III.3.30. Zestawienie scalonych i jednolitych części wód powierzchniowych w zlewni Bobru (PGWO 
2011). Objaśnienia: SZCW – silnie zmieniona część wód; SCW – sztuczna część wód; NAT – naturalna 
część wód. Niebieskim tłem w kolumnie Kod JCWP oznaczone części wód w dobrym stanie, różowym w 
złym stanie. 

Nazwa SCWP 
Kod 

SCWP 
Nazwa JCWP Kod JCWP 

Status 
JCWP 

Typ 
JCWP 

Bóbr od źródła do zb. Bukówka PLRW6000416113 NAT 4 

Złotna PLRW600041611529 NAT 4 

Bóbr, zb. Bukówka PLRW60000161159 SZCW 0 

Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej PLRW6000416139 SZCW 4 

Czarnuszka PLRW60004161189 NAT 4 

Świdnik PLRW6000416129 NAT 4 

Bystra PLRW60004161349 NAT 4 

Bóbr od źródła 
do Zadrnej 
włącznie 

SO0601 

Zadrna PLRW6000416149 SZCW 4 

Lesk od źródła do Grzędzkiego 
Potoku 

PLRW60004161649 NAT 4 

Lesk od Grzędzkiego Potoku do 
Bobru 

PLRW6000816169 NAT 8 
Lesk SO0602 

Toczna PLRW6000416166 NAT 4 

Bóbr od Zadrnej do zb. 
Pilchowice 

PLRW6000816331 NAT 8 

Mienica PLRW6000416172 SZCW 4 

Świdna PLRW60007161749 NAT 7 

Janówka PLRW60004161769 NAT 4 

Karpnicki Potok PLRW60004161789 NAT 4 

Radomierka PLRW60004161929 NAT 4 

Szumiąca PLRW60004163129 NAT 4 

Kamienica od źródła do 
Kamieniczki 

PLRW60004163249 NAT 4 

Kamienica od Kamieniczki do 
Bobru 

PLRW6000816329 NAT 8 

Młynówka PLRW60004163252 NAT 4 

Grudna PLRW60004163269 NAT 4 

Więziec PLRW60004163289 NAT 4 

Bóbr od 
Zadrnej do zb. 
Pilchowickiego 
włącznie 

SO0603 

Bóbr, zb. Pilchowice PLRW6000016333 SZCW 0 

Łomnica od  źródła do Łomniczki PLRW60003161849 NAT 3 

Łomnica od Łomniczki do Bobru PLRW6000416189 NAT 4 

Jedlica od źródła do Maliny PLRW60003161888 NAT 3 
Łomnica SO0604 

Jedlica od Maliny do Łomnicy PLRW60004161889 NAT 4 
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Kamienna od źródła do 
Kamieńczyka 

PLRW600031622 NAT 3 

Kamienna od Kamieńczyka do 
Małej Kamiennej 

PLRW600041626 NAT 4 

Kamienna od Małej Kamiennej 
do Bobru 

PLRW6000816299 NAT 8 

Szklarka od źródła do 
Szrenickiego Potoku 

PLRW6000316244 NAT 3 

Wrzosówka od źródła do 
Podgórnej 

PLRW60003162889 NAT 3 

Czerwonka ze zb. Sosnówka PLRW600001628889 SZCW 0 

Kamienna SO0605 

Pijawnik PLRW6000416296 SZCW 4 

Bóbr od zb. Pilchowice do 
Żeliszowskiego Potoku 

PLRW60008163759 NAT 8 

Lipka PLRW6000716349 NAT 7 

Wierzbnik PLRW60004163529 NAT 4 

Jamna PLRW60004163549 NAT 4 

Sobótka PLRW60004163589 SZCW 4 

Srebrna PLRW6000416369 SZCW 4 

Słotwina PLRW60004163729 SZCW 4 

Widnica PLRW60004163732 NAT 4 

Osownia PLRW60006163749 SZCW 6 

Stoczek PLRW60006163752 NAT 6 

Bóbr od zb. 
Pilchowickiego 
do 
Żeliszowskiego 
Potoku 
włącznie 

SO0606 

Żeliszowski Potok PLRW6000616376 SZCW 6 

Bóbr od Żeliszowskiego Potoku 
do Bobrzycy 

PLRW600020163799 NAT 20 

Bobrzyca od źródła do Osiki PLRW6000416386 NAT 4 

Bobrzyca od Osiki do Bobru PLRW60001816389 NAT 18 

Mierzwiński Potok PLRW60006163789 NAT 6 

Bóbr od 
Żeliszowskiego 
Potoku do 
Bobrzycy 

SO0607 

Młynówka PLRW60006163794 NAT 6 

Bóbr od Bobrzycy do Kwisy PLRW60002016599 NAT 20 

Ruda PLRW60001716549 SZCW 17 

Stawna PLRW6000171656 NAT 17 

Bóbr od 
Bobrzycy do 
Kwisy 

SO0608 

Iławka PLRW600018165899 NAT 18 
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Szprotawa od źródła do 
Chocianowskiej Wody 

PLRW60001716429 SZCW 17 

Szprotawa od Chocianowskiej 
Wody do Bobru 

PLRW60001916499 SZCW 19 

Leszczynka PLRW60001716432 SZCW 17 

Błotna PLRW60001716434 SZCW 17 

Kłębanówka PLRW600017164369 SZCW 17 

Młot PLRW600017164372 NAT 17 

Dopływ spod Przemkowa PLRW600017164374 SZCW 17 

Ostrężna PLRW60001716452 NAT 17 

Sucha PLRW600017164699 NAT 17 

Kamienny Potok PLRW60001716489 SZCW 17 

Szprotawa SO0609 

Krownia PLRW60001716492 NAT 17 

Szprotawica SO0610 Szprotawica PLRW600017164499 SZCW 17 

Kwisa od źródła do Długiego 
Potoku 

PLRW6000416619 NAT 4 

Długi Potok PLRW6000416629 NAT 4 

Kwisa od Długiego Potoku do zb. 
Złotniki 

PLRW60008166511 NAT 8 

Czarny Potok PLRW60004166329 NAT 4 

Oldza PLRW6000516649 NAT 5 

Kwisa, zb. Złotniki PLRW60000166513 SZCW 0 

Kwisa od 
źródła do zb. 
Leśna 
włącznie 

SO0611 

Kwisa, zb. Leśna PLRW600001665179 SZCW 0 

Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki PLRW600020166939 NAT 20 

Bruśnik PLRW6000416652 NAT 4 

Miłoszowicki Potok PLRW60004166549 NAT 4 

Grabiszówka PLRW60004166569 NAT 4 

Olszówka PLRW60004166699 NAT 4 

Siekierka PLRW600041667299 NAT 4 

Luciąża PLRW60004166769 SZCW 4 

Złoty Stok PLRW60001816678 NAT 18 

Iwnica PLRW6000416689 SZCW 4 

Polanka PLRW60001816692 SZCW 18 

Kwisa od zb. 
Leśna do 
Kliczkówki 

SO0612 

Kliczkówka PLRW60001816694 NAT 18 

Kwisa od Kliczkówki do Bobru PLRW600020166999 NAT 20 

Dopływ spod Łoz PLRW600017166972 NAT 17 
Kwisa od 
Kliczkówki do 
Bobru 

SO0613 

Czernik PLRW600017166989 NAT 17 
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Bóbr od Kwisy do Kanału 
Dychowskiego 

PLRW60002016931 NAT 20 

Dopływ spod Chrobrowa PLRW60001716729 NAT 17 

Doły PLRW600017169129 NAT 17 

Stobrzyca PLRW600017169149 NAT 17 

Złotnica PLRW600017169169 NAT 17 

Brzeźnica od źródła do Szumu PLRW600018169276 NAT 18 

Bóbr od Kwisy 
do Dopł. spod 
Nowogrodu 
Bobrzańskiego 

SO0614 

Brzeźnica od Szumu do Bobru PLRW600020169299 NAT 20 

Czerna Wielka od źródła do 
Ziębiny 

PLRW60001816853 SZCW 18 
Czerna Wielka 
od źródła do 
Ziębiny 
włącznie 

SO0615 

Ziębina PLRW600018168549 SZCW 18 

Czerna Mała do Czernicy PLRW600018168679 SZCW 18 Czerna Mała i 
Czernica 

SO0616 
Czernica PLRW6000181686899 SZCW 18 

Czerna Wielka od Ziębiny do 
Bobru 

PLRW60002016899 NAT 20 

Olsza PLRW60001816874 SZCW 18 

Gnilica PLRW60001816876 SZCW 18 

Łubianka PLRW60001816889 SZCW 18 

Czerwona Woda PLRW60001816894 SZCW 18 

Czerna Wielka 
od Ziębicy do 
Bobru 

SO0617 

Złota PLRW600018168969 NAT 18 

Bóbr od Kanału Dychowskiego 
do zb. Raduszec 

PLRW6000201695 SZCW 20 

Dopływ z Tarnawy Krośnieńskiej PLRW60001716936 NAT 17 

Bobrownik PLRW60001716938 SZCW 17 

Kosierska Młynówka PLRW60001816949 NAT 18 

Kanał Dychowski PLRW600001696 SCW 0 

Bóbr od 
Kanału 
Dychowskiego 
do Odry 

SO0619 

Bóbr od zb. Raduszec do Odry PLRW6000201699 NAT 20 

 

Zgodnie z oceną zawartą Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(PGWO 2011) w zlewni Bobru 49 JCWP jest w złym stanie, natomiast 62 są w dobrym 
stanie (tab. III.3.30). 
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III.4. Obszary chronione 

Najważniejsze formy ochrony przyrody, występujące w zlewni Bobru to: Karkonoski 
Park Narodowy, trzydzieści osiem obszarów Natura 2000 (6 obszarów specjalnej 
ochrony ptaków – OSO i 32 specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO; trzynaście 
rezerwatów przyrody; cztery parki krajobrazowe oraz dziewięć obszarów chronionego 
krajobrazu.  

Zajmują one łącznie około 35% powierzchni zlewni. Są one położone głównie w 
górskich obszarach zlewni, wzdłuż doliny górnego i środkowego Bobru, w zlewni 
Szprotawy oraz w środkowej części obszaru zlewni Bobru, w pasie Borów 
Dolnośląskich. Rozmieszczenie rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz 
obszarów chronionego krajobrazu przedstawia rys. III.4.1, natomiast obszarów Natura 
2000 rys. III.4.2. 
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Rys. III.4.1. Obszary chronione w zlewni Bobru. 
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III.4.1. Karkonoski Park Narodowy  

Karkonoski Park Narodowy ma powierzchnię 5 580,5 ha oraz otulinę o powierzchni  
11 265 ha. Został utworzony w roku 1959 (Dz.U.17.90 1959) Aktualne granice Parku i 
jego otuliny zostały ustalone w roku 1996 (Dz.U.64.306 1996). Podstawowe cele 
utworzenia Parku to: ochrona prawna unikatowych ekosystemów Karkonoszy dla 
zachowania ich w możliwie nienaruszonym stanie dla następnych pokoleń, możliwość 
udostępnienia terenu chronionego dla prowadzenia badań naukowych oraz 
udostępnienie terenu KPN dla turystyki. Karkonoski Park Narodowy swoim zasięgiem 
obejmuje główny grzbiet Karkonoszy – najwyższego pasma górskiego Sudetów – od 
Przełęczy Okraj (na wschodzie) po zachodnie zbocza Mumlawskiego Wierchu (na 
zachodzie). Największą cześć parku zajmują lasy – 3 828 ha. Obszary Parku położone 
powyżej górnej granicy lasu (piętro subalpejskie i alpejskie o powierzchni 1 717 ha) 
objęto ochroną ścisłą. Dodatkowo w skład Parku wchodzą dwie enklawy na Pogórzu 
Karkonoskim – Góra Chojnik oraz Wodospad Szklarki. Obie enklawy włączono do Parku 
ze względu na dobrze zachowane naturalne lasy podgórskie i dolnoreglowe (głównie 
lasy bukowe).  

W Parku występuje 13 siedlisk leśnych, w tym nadrzeczne olszyny górskie; 63 zespoły 
nieleśne na kilkunastu siedliskach, w tym: zarośla wierzby lapońskiej, borówczyska 
czernicowe, kosodrzewina na torfie, mszary dolinkowe torfowców i turzycy bagiennej, 
mszary kępowe z torfowcami, zbiorowisko poryblinu jeziornego. 

Na obszarze Parku stwierdzono występowanie: 259 gatunków grzybów 
wielkoowocnikowych (w tym 12 gatunków chronionych); 630 gatunków porostów (w 
tym 53 gatunki chronione); 1103 gatunki roślin naczyniowych (w tym 74 gatunki 
chronione); 452 gatunki mchów i wątrobowców (w tym 57 gatunków chronionych). 
Zwierzęta Parku są reprezentowane przez bezkręgowce – nie mniej niż 1500 gatunków 
(w tym 21 gatunków chronionych), ryby – 2 gatunki (1 chroniony); płazy – 6 gatunków, 
wszystkie chronione; gady – 5 gatunków, wszystkie chronione; ptaki – 185 gatunków, w 
tym 20 gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej; ssaki – 47 gatunków, w tym 25 
gatunków chronionych i 2 gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Rozporządzenie w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz.U.64.306 1996), 
wprowadza szereg zakazów, z których poniższe mają odniesienie do gospodarki wodnej: 

• zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 
a także innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza; 

• zakaz zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, z wyjątkiem 
istniejących ujęć wody pitnej; 

• zakaz wydobywania skał, minerałów i torfu oraz zakaz niszczenia gleby; 

• zakaz stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej, zadrzewieniowej i 
łowieckiej; 

• zakaz pływania lub uprawiania sportów wodnych na potokach i jeziorach. 

Najcenniejsze przyrodnicze walory Karkonoskiego Parku Narodowego to (poza budową 
geologiczną Karkonoszy) położone w piętrze alpejskim i subalpejskim torfowiska 
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wysokie, zarośla kosówki, gołoborza, kotły polodowcowe, niekiedy wypełnione wodą 
(Mały i Wielki Staw) oraz zbiorowiska traworośli, ziołorośli i borówczysk. W Parku 
występuje ponad tysiąc gatunków roślin, w tym rośliny endemiczne: skalnica bazaltowa 
(Saxifraga moschata subs. basaltica) i dzwonek karkonoski (Campanula bohemica) oraz 
wiele gatunków zwierząt. Wody powierzchniowe Parku zajmują zaledwie 24 ha. Główne 
potoki Parku – Kamienna, Kamieńczyk, Złoty Potok, Szklarski Potok, Szklarka, Szrenicki 
Potok, Łomnica i Łomniczka – mają swoje obszary źródłowe powyżej 800 m nad Kr. 
Powyżej 800 m nad Kr. leżą także jeziora w kotłach polodowcowych: Wielki Staw i Mały 
Staw. 

Zarządzeniem nr 10 Ministra Środowiska zostały ustanowione dla Karkonoskiego Parku 
Narodowego zadania ochronne (Plan Ochrony, 2013). Cele te przedstawiają się 
następująco: 

• nadrzędnym celem ochrony przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego, 
zwanego dalej „Parkiem”, jest zachowanie unikatowych w skali Polski, Europy i 
świata ekosystemów górskich z ich naturalną różnorodnością biologiczną, 
georóżnorodnością oraz zróżnicowaniem klimatycznym i hydrologicznym, 

• ochrona naturalnych i zbliżonych do naturalnych ekosystemów Parku dla 
zachowania naturalnej georóżnorodności, różnorodności biologicznej oraz 
złożoności układów ekologicznych, 

• odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych fitocenoz i zoocenoz dla 
rekonstrukcji naturalnych procesów ekologicznych oraz restytucja i 
reintrodukcja zagrożonych gatunków, 

• ograniczenie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, 

• prowadzenie badań naukowych, inwentaryzacji przyrodniczej i rozwój 
monitoringu dla wzbogacenia wiedzy o zasobach przyrodniczych Parku oraz 
wypracowania skutecznych form ich ochrony, 

• udostępnianie obszaru parku do celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych na zasadach nie wpływających negatywnie na 
przyrodę Parku. 

Celem ochrony ekosystemów Parku jest: 

• zachowanie naturalnej różnorodności siedlisk, 

• zachowanie różnorodności gatunkowej zbiorowisk roślinnych, grzybów i 
zgrupowań zwierząt, 

• ograniczanie antropopresji, 

• przeciwdziałanie inwazjom gatunków obcych. 

Cele ochrony ekosystemów leśnych, mających powiązania z gospodarką wodną to: 

• utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000: 
Kwaśne buczyny 9110, Bory i lasy bagienne *91D0, Górskie bory świerkowe 
9410, 
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• odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000: 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 9170, Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe *91E. 

Cele ochrony ekosystemów nieleśnych, mających powiązania z gospodarką wodną to: 

• zachowanie zbiorowisk łąkowych i zwiększanie ich różnorodności biologicznej, 

• utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000: 
Jeziora lobeliowe, Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-
Vaccinietum), Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum 
lapponum, Salicetum silesiacae), Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, 
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), Torfowiska przejściowe 
i trzęsawiska, Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku 
Rhynchosporion;  

• odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000: 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. 

Cele ochrony ekosystemów wodnych to: 

• zapewnienie naturalnego funkcjonowania ekosystemów wodnych, 

• racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, 

• eliminacja zanieczyszczeń oraz zagrożeń jakości wód, 

• utrzymanie przepływu nienaruszalnego w ciekach wodnych. 
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III.4.2. Obszary Natura 2000  

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: 

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczane na podstawie Dyrektywy 
Ptasiej (2009/147/WE), w Polsce oznaczane w nazwie obszaru symbolem PLB; 

• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), wyznaczane na podstawie Dyrektywy 
Siedliskowej (92/43/EWG), w Polsce oznaczane w nazwie obszaru symbolem 
PLH. 

Na obszarze zlewni Bobru występuje 38 obszarów Natura 2000 (rys. III.4.2.), w tym 6 
OSO i 32 SOO. Charakterystykę obszarów Natura 2000 w odniesieniu do uwarunkowań 
gospodarki wodnej oraz pozwalającej na określenie wymagań i ograniczeń w 
korzystaniu z wód zlewni przedstawiono na podstawie SDF (standardowych formularzy 
danych dla każdego z obszarów, dostępnych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska http://natura2000.gdos.gov.pl), publikacji dotyczącej obszarów 
Natura 2000 na Dolnym Śląsku (Świerkosz i in. 2012), opracowania ekofizjograficznego 
województwa lubuskiego (Jerzak 2008) oraz projektów planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000. Opis ograniczono do siedlisk przyrodniczych i gatunków 
szczególnie wrażliwych na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej (Kowalczak i 
in. 2009).  
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Rys. III.4.2. Obszary Natura 2000 w zlewni Bobru. 
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III.4.2.1. Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

PLB020003 Stawy Przemkowskie 

Obszar o powierzchni 4 605,4 ha obejmuje część doliny Szprotawy, Szprotawicy i Kanału 
Północnego, których wody zasilają kompleksy stawów rybnych o powierzchni 948 ha. W 
obszarze oprócz stawów dominują siedliska łąkowe i mokradła (szuwary i 
turzycowiska). Występuje tu 35 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 19 z 
nich jest w obszarze przedmiotem ochrony.  

Podstawowe zagrożenie dla obszaru to obniżanie się poziomu wód gruntowych 
prowadzące do przesuszenia terenów wodno-błotnych, kluczowych dla gatunków 
stanowiących przedmiot ochrony w obszarze. Pozostałe zagrożenia mają niewielki 
związek z gospodarką wodną – sukcesja łąk na skutek zaniechania ekstensywnej 
gospodarki, konflikty między interesem gospodarstw rybackich a potrzebami bytowymi 
ptaków rybożernych oraz inwazja obcych gatunków roślin naczyniowych. 

PLB020005 Bory Dolnośląskie 

Obszar o powierzchni 125 384,1 ha obejmuje jeden z największych zwartych 
kompleksów leśnych w Polsce. Tereny leśne zajmują około 75% obszaru. Przeważają w 
nim ubogie siedliska borowe, z dominacją sosny. Ważnym elementem obszaru, mimo 
niewielkiej powierzchni, są kompleksy stawów (okolice Węglińca, Parowej i Ruszowa) 
oraz doliny rzek – Bobru, Kwisy, Czernej Wielkiej i Czernej Małej. Obszar pokrywa się, 
częściowo lub całkowicie z kilkoma SOO, z których w zlewni Bobru znajdują się: 
Wrzosowisko Przemkowskie, Żwirownia w Starej Olesznej, Dolina Dolnej Kwisy, 
Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie, Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka, 
Uroczyska Borów Dolnośląskich, Gałuszki w Chocianowie, Dąbrowy Kliczkowskie i 
Jelonek Przemkowski. Obszar jest najważniejszą w Polsce ostoją sowy włochatki i 
sóweczki.  

Podstawowe zagrożenia dla obszaru nie wiążą się z gospodarką wodną. Należą do nich 
niedostosowanie metod gospodarki leśnej (np. usuwanie martwych i obumierających 
dziuplastych drzew, zalesianie otwartych terenów byłych poligonów wojskowych), 
postępująca sukcesja roślinności terenów otwartych oraz fragmentacja obszaru przez 
drogi szybkiego ruchu. 

PLB020007 Karkonosze 

Obszar o powierzchni 18 578,4 ha obejmuje polską część Karkonoszy i fragmenty Bramy 
Lubawskiej, Kotliny Jeleniogórskiej oraz Rudaw Janowickich. W obszarze przeważają 
tereny leśne w znacznym stopniu przekształcone przez człowieka. Obszar prawie w 
całości pokrywa się z SOO Karkonosze oraz z Karkonoskim Parkiem Narodowym. 

Podstawowe zagrożenia dla obszaru mają niewielki związek z gospodarką wodną – silna 
presja turystyczna, rozbudowa infrastruktury turystycznej (nartostrady, wyciągi, szlaki 
rowerowe, szlaki turystyki pieszej), a poza obszarem Parku Narodowego usuwanie 
starodrzewów. 
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PLB020009 Góry Izerskie 

Obszar o powierzchni 20 343,6 ha obejmuje polską część Gór Izerskich i fragmenty 
Pogórza Izerskiego, Kotliny Jeleniogórskiej oraz Karkonoszy. Ponad 70% obszaru 
pokrywają lasy, w znacznym stopniu zdegenerowane na skutek nieprawidłowo 
prowadzonej w przeszłości gospodarce leśnej oraz zanieczyszczeń powietrza. W 
najwyższych partiach obszaru zachowały się największe w Polsce kompleksy torfowisk 
górskich oraz płaty borów bagiennych. Obszar częściowo pokrywa się z dwoma SOO: 
Torfowiskami Gór Izerskich oraz Łąkami Gór i Pogórza Izerskiego. 

Podstawowe zagrożenia dla obszaru mają niewielki związek z gospodarką wodną – 
rozbudowa infrastruktury turystycznej (nartostrady, wyciągi, trasy narciarstwa 
biegowego, szlaki rowerowe, szlaki turystyki pieszej) oraz sukcesja drzew na obszarach 
wylesionych. 

PLB020010 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie 

Obszar o powierzchni 31 574,1 ha obejmuje zachodnią część Sudetów Środkowych. W 
jego wschodniej części dominują lasy, w kierunku zachodnim wzrasta udział łąk, 
pastwisk i gruntów uprawnych. Stanowi miejsce występowania 22 gatunków ptaków z 
załącznika I Dyrektywy Ptasiej, głównie typowych gatunków leśnych. Częściowo 
pokrywa się z dwoma SOO: Góry Kamienne i Masyw Chełmca. 

Podstawowe zagrożenia dla obszaru mają niewielki związek z gospodarką wodną. 
Należą do nich: niedostosowanie metod gospodarki leśnej i rolnej do biologii i wymagań 
ekologicznych gatunków ptaków, będących przedmiotem ochrony, zalesiania łąk i 
pastwisk, a także eksploatacja istniejących i plany tworzenia nowych kamieniołomów. 

PLB080004 Dolina Środkowej Odry 

Obszar o powierzchni 33 677,8 ha obejmuje fragment doliny Odry od Nowej Soli do 
ujścia Nysy Łużyckiej, z ujściowym odcinkiem Bobru, z licznymi starorzeczami, dużymi 
kompleksami wilgotnych łąk, zaroślami i lasami łęgowymi. Znaczna część obszaru jest 
zalewana podczas wysokich stanów wody w Odrze. Występują na nim 22 gatunki 
ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 

Podstawowe zagrożenia dla obszaru (zarzucenie gospodarki łąkowo-pastwiskowej, 
wycinanie lasów łęgowych) mają niewielki związek z gospodarką wodną.  

III.4.2.2. Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)  

PLH020006 Karkonosze 

Obszar o powierzchni 18 204,9 ha, położony w całości w granicach OSO Karkonosze. 
Występują w nim 23 typy siedlisk przyrodniczych, w tym jeziora lobeliowe (3110), 
ziołorośla górskie (6430), torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą ((7110), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140), górskie i nizinne torfowiska zasadowe 
(7230) oraz bory bagienne (*91D0). Obszar jest kluczowy dla zachowania 3 gatunków 
roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – dzwonka karkonoskiego, gnidosza 
sudeckiego i przytulii sudeckiej, które występują jedynie w tym paśmie górskim. 
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Zagrożenia dla obszaru, związane z gospodarką wodną to: regulowanie koryt rzecznych 
w niższych partiach Karkonoszy, melioracje odwadniające na torfowiskach i młakach 
węglanowych, zarybianie rzek gatunkami obcymi, kłusownictwo rybackie i 
zanieczyszczenia wód. Pozostałe główne zagrożenia dla obszaru mają niewielki związek 
z gospodarką wodną: silna presja turystyczna, rozbudowa infrastruktury turystycznej 
(nartostrady, wyciągi, szlaki rowerowe, szlaki turystyki pieszej), zabudowa łąk oraz 
presja zwierzyny płowej. 

PLH020009 Panieńskie Skały 

Obszar o powierzchni 11,5 ha w granicach Lwówka Śląskiego obejmuje ciąg wychodni 
piaskowcowych, wznoszących się około 50 m ponad dolinę Bobru, powołany celem 
ochrony paproci z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej – włosocienia delikatnego. 

Zagrożenia obszaru – prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w otoczeniu wychodni 
skalnych oraz nadmierna penetracja terenu przez ludzi i związane z nią zaśmiecenie 
terenu nie mają związku z gospodarką wodną. 

PLH020011 Rudawy Janowickie 

Obszar o powierzchni 6 635 ha położony na pograniczu Sudetów Zachodnich i 
Środkowych, z przełomowym odcinkiem doliny Bobru. W pokryciu terenu dominują łąki 
i pastwiska. W obszarze występuje 14 siedlisk przyrodniczych, w tym świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie (6510), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410), niewielkie 
fragmenty górskich i nizinnych torfowisk zasadowych (7230), a w dolinach potoków 
płaty ziołorośli podgórskich (6430). W korycie Bobru występuje siedlisko 
włosieniczników (3260). W obszarze występuje 13 gatunków zwierząt z załącznika II 
Dyrektywy Siedliskowej, w tym wydra, minóg strumieniowy i głowacz białopłetwy. 

Istotnym zagrożeniem dla lasów łęgowych i zbiorowisk włosieniczników mogą być 
prace regulacyjne na ciekach, szczególnie prowadzące do modyfikacji koryt i 
przepływów, a w konsekwencji do zaburzenia reżimu zalewów, a także zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych. Pozostałe zagrożenie nie są związane z gospodarką wodną. 

PLH020013 Sztolnie w Leśnej 

Obszar obejmuje dwa kompleksy sztolni w okolicy miasta Leśna, których otoczenie 
stanowią drzewostany mieszane. Sztolnie są miejscem zimowania 9 gatunków 
nietoperzy.  

Zagrożenia wynikają z przyczyn nie związanych z gospodarką wodną. 

PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie 

Obszar o powierzchni 6 663,7 ha, znajdujący się w całości w obrębie OSO Bory 
Dolnośląskie. Obejmuje kompleks wrzosowisk na terenie dawnych poligonów 
wojskowych na zachód od doliny Bobru. Podstawowym walorem przyrodniczym jest 
suche wrzosowisko (4030), zajmujące około 35% powierzchni obszaru. Towarzyszą mu 
inne nie higrofilne siedliska. 

Zagrożeniem obszaru nie są bezpośrednio związane z gospodarką wodną. 
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PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie 

Obszar o powierzchni 35 005,3 ha obejmuje dużą część Pogórza Kaczawskiego, Gór 
Kaczawskich i Ołowianych z głębokimi, przełomowymi dolinami Bobru i Kaczawy. W 
obszarze stwierdzono występowanie 25 typów siedlisk przyrodniczych, w tym górskie i 
nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230) i 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410).  

Potencjalnym zagrożeniem dla obszaru są melioracje odwadniające, regulacje cieków i 
budowa zbiorników zaporowych. Pozostałe zagrożenia obszaru – np. eksploatacja 
kopalin, nie wiążą się z gospodarką wodną. 

PLH020038 Góry Kamienne 

Obszar o powierzchni 24 098,9 ha obejmuje niemal całe Góry Kamienne. W całości leży 
w obszarze OSO PLB020010 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie. Występuje tu 19 
typów siedlisk, w tym wrażliwe na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej niżowe 
i górskie świeże łąki ekstensywnie użytkowane (6510), zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (6410) i ziołorośla nadrzeczne (6430). Stwierdzono tu także występowanie 
gatunku ssaka z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – wydry.  

Potencjalne zagrożenia związane z gospodarką wodną to melioracje odwadniające w 
miejscach występowania siedlisk zależnych od wysokiego poziomu wód gruntowych 
oraz regulacje cieków. 

PLH020044 Stawy Sobieszowskie 

Obszar o powierzchni 239,6 ha położony w widłach rzek Wrzosówka i Podgórna. 
Obejmuje teren suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Cieplice” oraz kompleks 
stawów rybnych wraz z otaczającą je mozaiką siedlisk łąkowych i zadrzewień. 
Utworzony dla ochrony pachnicy dębowej w drzewach wschodniej części obszaru i na 
groblach stawów. Występują tu niewielkie płaty lasów łęgowych (*91E0), zbiorowiska 
włosieniczników (3260) oraz brzegi i osuszane dna zbiorników wodnych (3130).  W 
obszarze występują gatunki zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym 
wydra, traszka grzebieniasta i głowacz białopłetwy.  

Do zagrożeń obszaru należą: regulacja rzek oraz zaprzestanie użytkowania 
gospodarczego stawów, w wyniku czego następuje ich zarastanie roślinnością 
szuwarową. Zagrożeniem jest także intensyfikacja gospodarki oraz rozprzestrzenianie 
się inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych, szczególnie rdestowców. Pozostałe 
zagrożenia wynikają głównie z przyczyn nie związanych z gospodarką wodną. 

PLH020047 Torfowiska Gór Izerskich 

Obszar w całości położony w OSO Góry Izerskie, o powierzchni 4765 ha, obejmuje 
wewnętrzną część Gór Izerskich pomiędzy linią Wysokiego Grzbietu na północy a doliną 
Izery na południu. Dzięki specyficznemu klimatowi oraz łagodnej rzeźbie zachowały się 
tu duże kompleksy torfowisk górnoreglowych. Ostoja odgrywa kluczową role w 
ochronie kompleksu siedlisk torfowiskowych. Występuje tu 12 siedlisk przyrodniczych, 
w tym torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (*7110) – głównie w dolinie Izery 
i jej dopływów; torfowiska wysokie zdegenerowane ale zdolne do naturalnej i 
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stymulowanej regeneracji (7120); górskie torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140); 
bory i lasy bagienne (*91D0) oraz niewielkie płaty nadpotokowych ziołorośli górskich 
(6430).  

Najcenniejsze płaty torfowisk są objęte ochroną rezerwatową i nie podlegają 
zagrożeniom. Poza rezerwatem zagrożeniem siedlisk torfowiskowych jest bezpośrednie 
i pośrednie odwadnianie. Pozostałe zagrożenia (np. rozwój turystyki, niedostosowanie 
gospodarki leśnej, zmiana tradycyjnych metod użytkowania siedlisk łąkowych itd.) nie 
są bezpośrednio związane z gospodarką wodną.  

PLH020049 Żwirownia w Starej Olesznie 

Obszar o powierzchni 41,8 ha, położony w całości w obrębie OSO Bory Dolnośląskie 
obejmuje kompleks żwirowni i piaszczystą hałdę w ich otoczeniu na lewym brzegu 
Bobru w Starej Olesznie. Obszar utworzony dla ochrony elismy wodnej, której po roku 
2004 już w nim nie stwierdzono. Ważnym przedmiotem ochrony są zbiorowiska 
namuliskowe (3130), obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku 
Rhynchosporion (7150) oraz lasy łęgowe (*91E0).  

Potencjalne zagrożenia (np. niewłaściwie zaplanowana rekultywacja, presja rekreacyjna 
itp.) nie są bezpośrednio związane z gospodarką wodną. 

PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy 

Obszar o powierzchni 5972,2 ha obejmuje ponad 50.kilometrowy odcinek doskonale 
zachowanej doliny Kwisy miedzy Nowogrodźcem, a ujściem rzeki do Bobru. Obszar w 
większości położony w granicach OSO Bory Dolnośląskie. Utworzony głównie w celu 
ochrony ważek – trzepli zielonej i zalotki większej oraz chrząszcza – pachnicy dębowej. 
Obszar znaczący dla dwóch gatunków ryb – minoga strumieniowego i głowacza 
białopłetwego. Stwierdzono w nim 17 siedlisk przyrodniczych, w tym priorytetowe lasy 
łęgowe (*91E0), rozmieszczone równomiernie w dolinie Kwisy oraz grądy 
środkowoeuropejskie (9170). Z siedlisk nieleśnych duże znaczenie w obszarze mają 
ekstensywnie użytkowane łąki świeże (6510) oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 
(6410). Koryto Kwisy, w dużych fragmentach mało zmienione przez człowieka jest 
miejscem występowania zbiorowisk włosieniczników (3260).  

Najpoważniejszym zagrożeniem dla obszaru są wszelkie prace hydrotechniczne, 
zarówno ingerujące bezpośrednio w koryto Kwisy i jego otoczenie na odcinku w 
granicach obszaru, jak i prowadzone powyżej obszaru, o ile mogą powodować zmianę 
reżimu hydrologicznego. Pozostałe zagrożenia obszaru – np. niedostosowana do 
wymogów ochrony siedlisk leśnych gospodarka leśna, zalesianie łąk, zmiana łąk w pola 
uprawne, nie wiążą się z gospodarką wodną. 

PLH020054 Ostoja nad Bobrem 

Obszar o powierzchni 15 373 ha obejmuje przełomową dolinę Bobru miedzy 
Siedlęcinem, a Lwówkiem Śląskim. W pokryciu terenu dominują lasy oraz zbiorowiska 
łąkowe i pastwiska. Jest tu 15 siedlisk przyrodniczych, w tym lasy łęgowe (*91E0) 
występujące wzdłuż Bobru i jego dopływów, zajmujące największy areał świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie (6510) i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410). W korycie 
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Bobru są zbiorowiska włosieniczników (3260), a wzdłuż dopływów ziołorośla 
nadrzeczne (6430) i pionierska roślinność na kamieniach (3220). Są też gatunki z 
załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – wydra oraz ryby: minóg strumieniowy i głowacz 
białopłetwy.  

Zagrożenia związane z gospodarką wodną to prace regulacyjne na ciekach i 
zanieczyszczenia wód. Pozostałe zagrożenia dla obszaru mają niewielki związek z 
gospodarką wodną. 

PLH020057 Masyw Chełmca 

Obszar o powierzchni 1 432,4 ha obejmuje kulminację środkowej części Gór 
Wałbrzyskich, między Wałbrzychem, Boguszowem, a Szczawnem-Zdrojem. W całości 
jest położony w obrębie OSO PLB020010 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie. 
Większość obszaru zajmują siedliska leśne, z dominującymi antropogennymi 
świerczynami, ale jednocześnie ze znacznymi powierzchniami zajętymi przez lasy 
liściaste. Powierzchniowo dominują kwaśne buczyny (9110) zajmujące około 30% 
obszaru. W niższych partiach Masywu, w dolinach cieków są rozległe fragmenty 
podgórskich łęgów jesionowych (*91E0). 

Potencjalne zagrożenia (planowane wyciągi, zaprzestanie koszenia łąk, zabudowa łąk, 
ruch turystyczny) nie mają związku z gospodarką wodną.  

PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie 

Obszar o powierzchni 10 141,6 ha, znajdujący się w całości w obrębie OSO Bory 
Dolnośląskie, obejmujący dwie enklawy kompleksów wrzosowisk na terenie dawnych 
poligonów wojskowych w dolinie Kwisy. Podstawowym walorem przyrodniczym jest 
suche wrzosowisko (4030), zajmujące około 40% powierzchni obszaru. Towarzyszą mu 
inne siedliska, w tym torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) oraz lasy łęgowe 
(*91E0). Występuje tu także szereg gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej, w tym: bóbr, wydra, ważki – zalotka większa i trzepla zielona oraz minóg 
strumieniowy. W obszarze prowadzono próbną reintrodukcję żółwia błotnego. 

Zagrożeniami obszaru są melioracje odwadniające na torfowiskach i regulacje cieków. 
Pozostałe zagrożenia (np. niedostosowanie gospodarki leśnej, wycinka dziuplastych 
drzew, nadmierny rozwój agresywnej turystyki – rajdy samochodów terenowych, rajdy 
motocrossowe itp.) nie są bezpośrednio związane z gospodarką wodną. 

PLH020072 Uroczyska Borów Dolnośląskich 

Obszar o powierzchni 8 067,8 ha, w większości położony w obrębie OSO Bory 
Dolnośląskie. Składa się z wielu rozproszonych enklaw w obrębie Borów Dolnośląskich. 
Występują tu 22 siedliska przyrodnicze, w tym brzegi lub osuszane dna zbiorników 
wodnych (3130), naturalne dystroficzne zbiorniki wodne (3160), wilgotne wrzosowiska 
z wrzoścem bagiennym (4010), torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (*7110), 
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion (7150), 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe (7230), bory i lasy bagienne (*91D0) oraz łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*91E0). Występuje tu także szereg 
gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym: bóbr, wydra, ważki – 
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zalotka większa i trzepla zielona, kumak nizinny oraz ryby – piskorz i minóg 
strumieniowy. 

Potencjalne zagrożenia (niedostosowanie gospodarki leśnej do wymogów ochrony 
siedlisk) nie są bezpośrednio związane z gospodarką wodną.  

PLH020075 Stawy Karpnickie 

Obszar o powierzchni 211,3 ha położony między miejscowościami Karpniki, Krogulec i 
Wojanów, obejmujący kompleks stawów rybnych w zlewni Karpnickiego Potoku i jego 
dopływów – Gruszkówki i Łupi, otoczonych mozaiką siedlisk leśnych i terenów 
rolniczych. Utworzony dla ochrony pachnicy dębowej zasiedlającej dziuplaste drzewa na 
groblach, w otaczających stawy lasach i w alejach. Występują tu lasy łęgowe (*91E0), 
zbiorowiska włosieniczników (3260), ziołorośla górskie i nadrzeczne (6439), brzegi i 
osuszane dna zbiorników wodnych (3130) oraz ekstensywnie użytkowane łąki świeże 
(6510). Żyją tu gatunki zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym wydra, 
traszka grzebieniasta i głowacz białopłetwy. 

Do zagrożeń obszaru należą: intensyfikacja gospodarki rybackiej na stawach, prace 
hydrotechniczne na Karpnickim Potoku i jego dopływach oraz rozprzestrzenianie się 
inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych, szczególnie rdestowców. Pozostałe 
zagrożenia wynikają głównie z przyczyn nie związanych z gospodarką wodną. 

PLH020076 Źródła Pijawnika 

Obszar o powierzchni 157,4 ha, obejmujący tereny źródłowe potoku Piajwnik w Kotlinie 
Jeleniogórskiej. W pokryciu terenu dominują wilgotne siedliska łąkowe, zarośla i lasy 
łęgowe. Występuje tu 8 siedlisk przyrodniczych, w tym: świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (6510), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410), torfowiska przejściowe 
i trzęsawiska (7140), lasy łęgowe (*91E0), ziołorośla nadrzeczne (6430) oraz 
zbiorowiska włosieniczników (3260).  

Zagrożeniami obszaru są melioracje odwadniające oraz modyfikacje koryta Pijawnika i 
jego dopływów. Pozostałe zagrożenia (np. niedostosowanie gospodarki leśnej, zamiana 
łąk na grunty orne, nieodpowiednie użytkowanie łąk, rajdy motocrossowe itp.) nie są 
bezpośrednio związane z gospodarką wodną. 

PLH020077 Żerkowice-Skała 

Obszar o powierzchni 84,8 ha, obejmujący krawędź piaskowcowej kwesty z licznymi 
wychodniami skalnymi o charakterze ostańców. Dominują w nim grądy 
środkowoeuropejskie (9170), a w dolinach niewielkich cieków występują lasy łęgowe 
(*91E0) oraz ziołorośla nadrzeczne (6430).  

Zagrożeniami dla siedlisk higrofilnych obszaru są wszelkie prace regulacyjne 
modyfikujące koryta cieków i ich przepływy. Pozostałe zagrożenia (np. niedostosowanie 
gospodarki leśnej, nieodpowiednie użytkowanie łąk, inwazja obcych gatunków roślin 
naczyniowych itp.) nie są bezpośrednio związane z gospodarką wodną. 
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PLH020087 Gałuszki w Chocianowie 

Obszar o powierzchni 29,5 ha obejmuje dwa niewielkie stawy hodowlane, na których po 
okresie jesiennego spuszczania wody, na odsłoniętych powierzchniach zamulonego dna 
rozwija się specyficzna roślinność namuliskowa z rzadką paprocią – gałuszką kulecznicą 
(jedno z trzech stanowisk w Polsce). W otoczeniu obszaru występują bory sosnowe. 
Obszar w całości znajduje się w OSO Bory Dolnośląskie. 

Podstawowymi zagrożeniami dla obszaru są: zaniechanie gospodarki stawowej lub jej 
nadmierna intensyfikacja (np. przegęszczenie ryb, zbyt późne spuszczanie wody ze 
stawów) oraz jednorazowe odmulanie stawów na całej powierzchni. Dużym 
zagrożeniem jest możliwość okresowego wysychania cieku zasilającego stawy na skutek 
braku opadów lub nadmiernych poborów wody w górze zlewni, powyżej stawów. Dla 
ochrony siedliska gałuszki kulecznicy należy zachować reżim gospodarki stawowej, 
który pozwolił na wykształcenie się siedliska. Maksymalny poziom wody w stawach 
powinien być osiągany wczesną wiosną, a w sierpniu lub na początku września wodę 
należy spuszczać, dla odsłonięcia jak największej powierzchni zamulonego dna.  

PLH020090 Dąbrowy Kliczkowskie 

Obszar o powierzchni 552,9 ha, w całości położony w granicach OSO Bory Dolnośląskie, 
składa się z trzech enklaw miedzy miejscowościami Ławszowa a Trzebień Mały. 
Dominują tu drzewostany sosnowe ze starymi przestojami dębowymi. Utworzony został 
dla ochrony chrząszczy – pachnicy dębowej i jelonka rogacza.  

Podstawowe zagrożenia dla obszaru nie mają związku z gospodarką wodną. Należą do 
nich niedostosowanie metod gospodarki leśnej do potrzeb saproksylicznych chrząszczy 
(wycinanie starych, obumierających dębów) oraz zwiększanie udziału sosny i świerka w 
drzewostanach.  

PLH020095 Góra Wapienna 

Obszar o powierzchni 119,9 ha obejmuje kilkuwierzchołkowy szczyt Góry Wapiennej 
pomiędzy Siedlęcinem a Płoszczynką oraz jego podnóże. Największą powierzchnię w 
obszarze zajmują żyzne buczyny (9130), a z siedlisk wrażliwych na gospodarkę wodną 
świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510) oraz łąki zmiennowilgotne (6410) i lasy 
łęgowe (*91E0).  

Podstawowe zagrożenia dla obszaru mają niewielki związek z gospodarką wodną – 
zaniechanie ekstensywnej gospodarki na łąkach, prowadzące do ich sukcesji, 
nieodpowiednie nawożenie, niedostosowana do wymagań ochrony siedlisk gospodarka 
leśna oraz inwazja obcych gatunków roślin naczyniowych, szczególnie niecierpka 
drobnokwiatowego. 

PLH020097 Jelonek Przemkowski 

Obszar o powierzchni 62,6 ha obejmuje dwie enklawy – na południe i na wschód od 
Przemkowa. Zdominowany jest przez dąb i sosnę, około 12% obszaru stanowią 
starodrzewy. Obszar w całości jest położony w obrębie OSO Bory Dolnośląskie. Został 
ustanowiony dla ochrony chrząszczy – jelonka rogacza i pachnicy dębowej.  
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Podstawowe zagrożenia dla obszaru nie mają związku z gospodarką wodną. Należą do 
nich niedostosowanie metod gospodarki leśnej do potrzeb chrząszczy (wycinanie 
starych, obumierających drzew, nasadzania sosny) wyławianie chrząszczy przez 
kolekcjonerów oraz opryski pestycydami.  

PLH020102 Łąki Gór i Pogórza Izerskiego 

Obszar o powierzchni 6 433,4 ha obejmuje wyżynny teren między Kopańcem i 
Kromowem na wschodzie a  Giebułtowem i Łęczyną na zachodzie, z niewysokimi 
wzgórzami i płytkimi, szerokimi dolinami potoków. Częściowo pokrywa się z OSO Góry 
Izerskie. W użytkowaniu terenu przeważają użytki zielone (łąki i pastwiska) oraz grunty 
orne. Rozproszone lasy zajmują niewielką powierzchnię. Występuje tu 11 siedlisk 
przyrodniczych, w tym górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk (7230) i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410).  

Najpoważniejszym zagrożeniem związanym z gospodarką wodną jest osuszanie terenu 
siecią głębokich rowów melioracyjnych. Pozostałe zagrożenia dla obszaru mają 
niewielki związek z gospodarką wodną – zaniechanie koszenia i wypasu, istnienie 
czynnych kamieniołomów, zamiana łąk na grunty orne, wprowadzanie w drzewostany 
świerka i modrzewia oraz inwazja obcych geograficznie gatunków. 

PLH020105 Trzcińskie Mokradła 

Obszar o powierzchni 75,3 ha jest położony w południowo-wschodniej części Gór 
Kaczawskich, między Janowicami Wielkimi a Trzcińskiem. Obejmuje fragment 
kompleksu torfowiskowego na podłożu granitowym. W pokryciu terenu dominują lasy 
mieszane. Występują tu 4 siedliska przyrodnicze, w tym torfowiska przejściowe i 
trzęsawiska (7140) i bory i lasy bagienne (*91D0).  

Głównym zagrożeniem obszaru jest zmiana stosunków wodnych na skutek osuszania 
terenu siecią częściowo nadal czynnych rowów odwadniających. Pozostałe zagrożenia 
(np. niedostosowanie gospodarki leśnej, zmiana tradycyjnych metod użytkowania 
siedlisk łąkowych itd.) nie są bezpośrednio związane z gospodarką wodną. 

PLH080007 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka 

Obszar o powierzchni 1 423,3 ha, położony w całości w obrębie OSO Bory Dolnośląskie 
obejmuje kompleks lasów liściastych na południowy zachód od Przemkowa. Występuje 
tu kilka doskonale zachowanych siedlisk leśnych – nizinne acydofilne lasy bukowe 
(9110) i żyzne buczyny (9130), lasy grądowe (9170) i kwaśne dąbrowy (9190).  

Potencjalne zagrożenia (np. niedostosowanie gospodarki leśnej, nieodpowiednie 
użytkowanie łąk itp.) nie są bezpośrednio związane z gospodarką wodną. 

PLH080024 Mopkowy Tunel koło Krzystkowic 

Obszar o powierzchni 48,1 ha jest podziemnym kanałem odwadniającym z ujściem do 
Bobru, ustanowiony dla ochrony zimowych zgrupowań nietoperzy.  

Potencjalne zagrożenia obszaru nie są związane z gospodarką wodną. 
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PLH080030 Borowina 

Obszar o powierzchni 512,2 ha obejmujący kompleks dobrze zachowanych łąk i grądów 
między Szprotawą a Kożuchowem. Występują tu 4 siedliska przyrodnicze, w tym łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*91E0) i łęgowe lasy dębowo-wiązowo-
jesionowe (*91F0) oraz kilka gatunków zwierząt z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, 
w tym piskorz i chrząszcz pachnica dębowa. 

Zagrożenia dla siedlisk higrofilnych to melioracje osuszające. Pozostałe zagrożenia nie 
są związane z gospodarką wodną. 

PLH080044 Wilki nad Nysą 

Obszar o powierzchni 12 226,9 ha obejmujący zwarty kompleks leśny Borów 
Dolnośląskich, rozciągający się między Nysą Łużycką a Czerną Wielką. Występuje tu 9 
siedlisk przyrodniczych, w tym: wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (4010) 
oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*91E0) oraz kilka gatunków 
zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym wilk (główny podmiot ochrony), 
wydra, kumak nizinny oraz ważki – trzepla zielona i zalotka większa. 

Zagrożenia dla siedlisk higrofilnych to melioracje osuszające. Pozostałe zagrożenia, 
szczególnie dla wilka, stanowiącego główny podmiot ochrony, nie są związane z 
gospodarką wodną. 

PLH080046 Małomickie Łęgi 

Obszar o powierzchni 993 ha obejmujący dolinę środkowego Bobru od Szprotawy do 
Żagania, z głęboko wciętym korytem Bobru i płaskimi terasami zalewowymi. Występuje 
tu 7 siedlisk przyrodniczych, w tym: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 
(3150), ziołorośla górskie i nadrzeczne (6430), niżowe i górskie łąki świeże, 
ekstensywnie używane (6510), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*91E0) i 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*91F0). Występuje tu także kilka gatunków 
zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym bóbr, wydra, kumak nizinny, 
minóg strumieniowy, koza, głowacz białopłetwy oraz ważki – trzepla zielona i zalotka 
większa. 

Zagrożenia dla obszaru to przekształcenia antropogeniczne Bobru (regulacje, 
modyfikacje przepływów i zanieczyszczenia wód). Pozostałe zagrożenia (nieprawidłowa 
gospodarka łąkami, przekształcanie łąk w pola uprawne, rekreacyjne wykorzystanie 
terenu itp.) nie są związane z gospodarką wodną. 

PLH080059 Łęgi koło Wymiarek 

Obszar o powierzchni 159,2 ha zdominowany przez lasy (około 90%) i siedliska łąkowe, 
a grunty rolne zajmują zaledwie 3% obszaru. Występują tu 3 siedliska przyrodnicze, w 
tym zajmujące prawie 10% powierzchni obszaru łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (*91E0). 

Zagrożenia dla siedlisk higrofilnych to melioracje osuszające. Pozostałe zagrożenia nie 
są związane z gospodarką wodną. 
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PLH080068 Dolina Dolnego Bobru 

Obszar o powierzchni 1 730,1 ha obejmujący dolinę dolnego Bobru od Żagania do 
Dychowa, z przerwą w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego. Występuje tu 10 siedlisk 
przyrodniczych, w tym: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (3150), 
ziołorośla górskie i nadrzeczne (6430), niżowe i górskie łąki świeże, ekstensywnie 
używane (6510), bory i lasy bagienne (*91D0), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (*91E0) i łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*91F0). Występuje tu 
także kilka gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym bóbr, 
wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, minóg strumieniowy, boleń, różanka, koza, 
koza złota, głowacz białopłetwy oraz ważka – trzepla zielona. 

Zagrożenia dla obszaru to przekształcenia antropogeniczne Bobru (regulacje, 
modyfikacje przepływów i zanieczyszczenia wód, utrudnienia w migracji ryb, wahania 
stanów wody, spowodowane pracą hydroelektrowni). Pozostałe zagrożenia 
(nieprawidłowa gospodarka łąkami, przekształcanie łąk w pola uprawne, rekreacyjne 
wykorzystanie terenu itp.) nie są związane z gospodarką wodną. 

PLH080070 Las Żarski 

Obszar o powierzchni 1 245,1 ha obejmujący kompleks kwaśnych buczyn niżowych, 
kwaśnych dąbrów i lasów łęgowych na kulminacji moreny czołowej zlodowacenia 
środkowopolskiego w okolicach Żar. Występuje tu 8 siedlisk przyrodniczych, w tym: 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410), niżowe i górskie łąki świeże, ekstensywnie 
użytkowane (6510), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140), łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (*91E0) oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 
(*91F0). Występuje tu także kilka gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej, w tym wydra i kumak nizinny. 

Zagrożenia dla obszaru (presja rekreacyjna, zaśmiecanie, nielegalny ruch pojazdów 
terenowych itp.) nie są związane z gospodarką wodną. 
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III.4.3. Rezerwaty 

Rezerwaty przyrody w zlewni bilansowej leżą w obrębie innych 
wielkopowierzchniowych obszarów chronionych i stanowią w ich obrębie wydzielone 
niewielkie tereny, wskazane do ściślejszej ochrony (Rys. III.4.1). W obszarze zlewni 
Bobru jest trzynaście rezerwatów: 

• Annabrzeskie Wąwozy utworzony został w 1977 roku w gminie Bytom 
Odrzański i zajmuje 55,83 ha. Położony jest na Wzgórzach Dalkowskich, na 
południe od miejscowości Bonów. Jest to rezerwat typu leśnego, a ochroną objęto 
las mieszany ze świerkiem i bukiem. Położony na Wzgórzach Dalkowskich, na 
południe od miejscowości Bonów, graniczy z północną częścią zlewni Szprotawy, 
ale zasadniczo jest poza jej obszarem. 

• Buczyna Szprotawska – rezerwat typu leśnego i borowego, utworzony w 1965 
roku, zajmuje 152,32 ha. Leży na zachód od Przemkowa, w prawostronnej części 
zlewni Kamiennego Potoku. Gleby na terenie rezerwatu pochodzą z akumulacji 
lodowcowej moreny dennej i składają się przeważnie z glin zwałowych, w 
mniejszym stopniu z piasków zwałowych. Zachowały się tu buczyny i 
drzewostany mieszane.  

• Stawy Przemkowskie – rezerwat ornitologiczny, utworzony w roku 2007. Leży 
w dolinie Szprotawy, w widłach Szprotawy i Kanału Północnego, na północ od 
Przemkowa. Ma powierzchnię 3 229,8 ha. Jest zaliczony do ostoi ptactwa 
wodnego i błotnego o znaczeniu europejskim w ramach CORINE, oraz do 
chronionych ostoi ptactwa wodnego i błotnego o znaczeniu europejskim. 

• Torfowisko pod Węglińcem utworzony w roku 1959. Jest to położony 1 km na 
północ od Węglińca, w zlewni Małej Czernej obszar lasu o powierzchni 1,35 ha 
chroniony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 
torfowiska przejściowego z pierwotną roślinnością oraz reliktowym 
stanowiskiem sosny błotnej (Pinus ulginosa).  

• Góra Zamkowa utworzony w 1994 roku we Wleniu nad Bobrem dla ochrony 
zespołu grądów, jego powierzchnia wynosi 21 ha.  

• Brzeźnik utworzony w roku 1965, ma powierzchnię 3,24 ha i chroni stanowisko 
wrzośca bagiennego. Jest położony w prawostronnej części zlewni Kwisy 
powyżej ujścia Kliczkówki. 

• Wrzosiec koło Piasecznej utworzony w 2005 roku, ma powierzchnię 40,16 ha. 
Położony jest między Starym Węglińcem a Piaseczną, w zlewni Czernej Małej. 
Chroni torfowisko o charakterze atlantyckim z kresowym stanowiskiem mszaru 
wrzoścowego. 

• Przygiełkowe Moczary utworzony w roku 2012, ma powierzchnię 101,91 ha i 
chroni zbiorowiska roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru 
przygiełkowego i mszaru wysokotorfowego. Położony na południe od Gozdnicy, 
w zlewni Czernicy. 
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• Krokusy w Górzyńcu utworzony w 1962 roku, ma powierzchnię 3,9 ha. Chroni 
stanowisko szafranu spiskiego w Górach Izerskich. Położony w prawostronnej 
części zlewni Małej Kamiennej. 

• Kruczy Kamień, rezerwat geologiczno-krajoznawczy, utworzony w 1954 roku, o 
obszarze 10,21 ha. Leży w zlewni Czarnuszki, na południe od Lubawki. 

• Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa utworzony w roku 2002, o powierzchni 
140,22 ha, utworzony dla zachowania lasów łęgowych oraz grądów i olsów z 
dużą ilością źródlisk, wysięków oraz gęstą siecią strumieni. Położony w Dolinie 
Szprotawy, 1 km na zachód od Przemkowa. 

• Dąbrowa Brzeźnicka, utworzony w roku 1989 dla ochrony fragmentu grądu i 
dąbrowy świetlistej z licznymi dębami pomnikowymi, ma powierzchnię 5,88 ha. 
Leży 3 km na północny zachód od miejscowości Brzeźnica w dolinie rzeki 
Brzeźnicy. 

• Żurawie Bagno, utworzony w 1970 roku, ma powierzchnię 40,07 ha. Chroni 
zbiorowiska roślinności bagiennej i torfowiskowej oraz miejsca gniazdowania 
żurawi. 
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III.4.4. Parki krajobrazowe 

W obrębie zlewni Bobru znajduje się 4 parki krajobrazowe (Rys. III.4.1). Do ich 
charakterystyki wykorzystano informacje zawarte na stronie internetowej 
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych www.dzkp.pl oraz w publikacji Parki 
Krajobrazowe Województwa Dolnośląskiego (Śnigucki, 2004) oraz w planach ochrony 
parków krajobrazowych. Podobnie jak dla obszarów Natura 2000 opis starano się 
ograniczyć do tych walorów parków, w tym siedlisk przyrodniczych i gatunków, które są 
szczególnie wrażliwe na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej (Kowalczak i in. 
2009). 

Przemkowski Park Krajobrazowy 

Ma powierzchnię 22 338 ha i otulinę o powierzchni 15 467 ha. Północna część parku 
obejmuje fragment Równin Szprotawskiej, z drugim co do wielkości w Polsce 
kompleksem stawów rybackich. Centrum parku leży na Wzgórzach Chocianowskich, 
zalesionym garbie morenowym, a południowa w Borach Dolnośląskich (zachodnia 
część) i na Równinie Legnickiej (wschodnia część, poza zlewnią Bobru). Najcenniejsze 
przyrodniczo obszary PK są wyznaczone jako obszary Natura 2000 lub są częścią 
wielkoobszarowych obszarów Natura 2000 (PLB020003 Stawy Przemkowskie, 
PLB020005 Bory Dolnośląskie, PLH020015 Wrzosowiska Przemkowskie, PLH020097 
Jelonek Przemkowski, PLH080007 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka). 

Szczególne cele ochronne Parku, sformułowane w rozporządzeniu wojewody 
(Dz.U.W.D.94.1104, 2007) to: 

• zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych nizinnej rzeki Szprotawy, 
wraz z obszarami wodnymi i wodno-błotnymi w zlewni rzeki Bóbr; 

• zachowanie siedlisk borowych, w tym suchych wrzosowisk. 

W celu zachowania i ochrony wartości Parku, w zakresie gospodarki wodnej zakazuje 
się: 

• umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenie ich nor, legowisk, 
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Zakaz nie dotyczy zadrzewień 
rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 

• pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków zwierząt, a także minerałów. Zakaz nie dotyczy 
uzgodnionych przez Wojewodę przedsięwzięć polegających na pozyskiwaniu dla 
celów gospodarczych skał, w tym torfu, a także minerałów na powierzchni 
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mniejszej niż 25 ha, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziałyania na 
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Parku; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z 
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

• budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce 
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

• likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy 
oraz obszarów wodnobłotnych; 

• wylewania gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

• prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

• utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych. 

 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru 

Ma powierzchnię 12 295 ha i otulinę o powierzchni 11 475 ha. Obejmuje fragment 
doliny Bobru między Jelenia Górą a Lwówkiem Śląskim. Po katastrofalnej powodzi w 
roku 1897 zbudowano zaporę Pilchowice (1912 r.), a w latach 1925-1927 zbiorniki we 
Wrzeszczynie i Siedlęcinie. Powstała w ten sposób kaskada Bobru dzieli dolinę na dwie 
części – górną (o długości 13 km) z trzema przełomami oraz dolną (o długości 25 km) z 
dwoma przełomami. Najcenniejsze przyrodniczo obszary PK są w obrębie obszaru 
Natura 2000 PLH020054 Ostoja nad Bobrem.  

Szczególne cele ochronne Parku, sformułowane w rozporządzeniu wojewody 
(Dz.U.W.D.38.3937, 2007) to: 

• zachowanie struktury układu hydrograficznego doliny rzeki Bóbr wraz z łąkami, 
starorzeczami i terenami podmokłymi oraz innych zbiorników wodnych, 
będących siedliskami chronionych i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów; 

• zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różnorodności Parku, w tym 
licznych form skalnych – grzbietów i kulminacji, zrównań wierzchowinowych i 
stokowych oraz wychodni skalnych. 

W celu zachowania i ochrony wartości Parku, w zakresie gospodarki wodnej zakazuje 
się: 

• umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenie ich nor, legowisk, 
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 
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amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;  

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Zakaz nie dotyczy 
zadrzewień rosnących na gruntach określonych w ewidencji gruntów jako użytki 
rolne;  

• pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków zwierząt, a także minerałów; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z 
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

• budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce 
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

• likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych oraz 
starorzeczy; 

• wylewania gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

• prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

• utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

• używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych 
zbiornikach wodnych. Zakaz nie dotyczy używania łodzi motorowych i innego 
sprzętu motorowego przez Policję oraz używania łodzi motorowych o mocy nie 
większej niż 5 KM przez Polski Związek Wędkarski. 

W planie ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (Dz.U.W.D.28.278, 2001) w celu 
zachowania i ochrony wartości Parku, w zakresie gospodarki wodnej zasady ochrony 
zasobów wodnych określono następująco: 

1. Przedmiotem ochrony zasobów i ekosystemów wodnych parku i otuliny są przede 
wszystkim wody powierzchniowe, występujące na tych terenach w postaci obiektów 
punktowych (źródła), liniowych (rzeki) i obszarowych (zbiorniki wodne). Zasady 
postępowania ochronnego wobec tych obiektów zdeterminowane są położeniem w 
określonej części (strefie) przekroju poprzecznego doliny Bobru, obejmującego równiny 
zalewowe, terasy nadzalewowe i na ogół dość strome zbocza oraz wierzchowiny. 

2. Nadrzędnym celem ochrony zasobów i ekosystemów wodnych parku i jego otuliny 
jest zachowanie na tym obszarze aktualnej struktury układu hydrograficznego, 
ukształtowanej zarówno w wyniku oddziaływania naturalnych procesów obiegu wody 
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jak i zabudowy hydrotechnicznej koryta Bobru oraz prac regulacyjnych na jego 
dopływach. Szczegółowe cele ochrony dotyczą następujących zagadnień: 

• zapewnienie alimentowania obszaru parku i otuliny w wodę o odpowiedniej 
jakości oraz w ilości potrzebnej do pożądanego stanu ekosystemów wodnych i 
gwarantującej trwałe funkcjonowanie jego fizjocenozy; 

• zabezpieczenie doliny Bobru przed kolejnymi powodziami; 

• zachowanie i po części odtworzenie różnorodności gatunkowej zespołów 
organizmów wodnych, związanych z systemem wodnym parku, zdegradowanej 
przed kilkudziesięciu laty w wyniku oddziaływania ścieków z zakładów 
przemysłowych w Jeleniej Górze (dawna „Celwiskoza”); 

• identyfikacja konfliktów i zagrożeń dla pożądanego kształtowania zasobów i 
ekosystemów wodnych parku, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych; 

• określenie uwarunkowań i zasad gospodarowania w ekosystemach wodnych 
parku zgodnie z potrzebami ich ochrony. 

3. Równina zalewowa Bobru, czyli łożysko rzeki, obejmujące koryto rzeczne i terasy 
zalewowe, charakteryzuje się współwystępowaniem naturalnych i antropogenicznych 
mechanizmów, generalnie stabilizujących krajobraz pod względem ekologicznym 
w warunkach przestrzegania założonych normatywów korzystania ze środowiska przez 
człowieka. Ochrona najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo obiektów 
hydrograficznych z tej strefy doliny Bobru wymaga skoordynowanych działań 
administracyjno-prawnych, a w odniesieniu do zagrożenia powodziowego także 
dodatkowych przedsięwzięć planistycznych i technicznych (zabezpieczenie Wlenia, 
dodatkowe zbiorniki retencyjne). 

4. Terasy nadzalewowe Bobru, użytkowane najczęściej technogennie (osadnictwo, 
przemysł, komunikacja) są strefą znacznych antropogennych przemian bilansu wodnego 
oraz charakteru chemicznego i biologicznego wód podziemnych i powierzchniowych. 
Działania ochronne winny się koncentrować na usprawnieniu systemów oczyszczania 
ścieków. 

5. Zbocza doliny Bobru oraz dopływów, jak też równiny wododziałowe, są strefą 
użytkowania biogenicznego (rolnictwo, leśnictwo), gdzie bezpośredniemu 
przekształceniu antropogenicznemu podlega szata roślinna, określająca procesy lokalnej 
retencji wód. Działania ochronne winny tu zmierzać do ograniczenia negatywnych 
skutków antropopresji (w tym melioracji wodnych). 

6. Zadania ogólne ochrony zasobów wodnych parku i otuliny dotyczą działań 
organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych, służących wspomaganiu zarządzaniem 
gospodarką wodną w regionie jeleniogórskim i pozostają w ramach kompetencji 
organów władzy państwowej i instytucji samorządowych. Pożądane są jednak zmiany 
instrumentów zarządzania w zakresie ochrony przed powodziami (klęską żywiołową). 

7. Szczegółowe zadania ochrony przeciwpowodziowej doliny Bobru, określone na 
podstawie doświadczeń z 1997 roku, powinny dotyczyć następujących zagadnień: 
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• poprawa skuteczności działania zbiornika Pilchowice poprzez zwiększenie 
rezerwy powodziowej, przebudowę obiektu itp.; 

• ponowne przeanalizowanie celowości realizacji wielozadaniowego zbiornika 
Wielki Wrzeszczyn, którego koncepcję opracowano przed 30 laty, a ostatnio 
znowelizowano; 

• udrożnienie koryta Bobru na odcinku od Pilchowic do Lwówka Śląskiego dla 
zwiększenia jego przepustowości, zwłaszcza w rejonie Wlenia; 

• zwiększenie retencji w górnej części zlewni Bobru i Kamienicy poprzez 
gruntowną modernizację i rozbudowę systemu suchych zbiorników przeciw-
powodziowych; 

• modernizacja systemu obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych oraz 
wdrożenie sprawnych systemów wczesnego ostrzegania; 

• postulowanie o prawne określenie i usankcjonowanie pasów ochronnych wzdłuż 
obiektów hydrograficznych, ze ściśle określonymi regułami zachowań człowieka 
w obrębie ekosystemu dolin rzek i potoków; 

• opracowanie bądź zweryfikowanie obligatoryjnych ocen zagrożenia 
powodziowego poszczególnych dolin rzecznych dla właściwego postępowania, 
zarówno w gospodarowaniu jak i w trakcie powodzi. 

8. Zakres zadań związanych bezpośrednio z zachowaniem aktualnie najcenniejszych 
walorów hydrosfery parku i otuliny obejmuje: 

• pełną ochronę przed zanieczyszczeniem wód Bobru i jego dopływów; 

• ochronę źródeł potoków oraz ujęć wodnych (zwłaszcza płytkich wód 
podziemnych); 

• doprowadzenie do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej we wszystkich obiektach położonych w parku i otulinie; 

• wspomaganie naturalnych procesów wzbogacania retencji oraz 
samooczyszczania się rzek i potoków przez racjonalną przebudowę składu 
gatunkowego drzewostanów i zalesianie; 

• ochronę oryginalnych obiektów hydrograficznych o wyróżniających się cechach 
krajobrazu, w tym czterech przełomowych odcinków doliny Bobru, położonych 
w Borowym Jarze na peryferiach Jeleniej Góry; między Siedlęcinem a 
Wrzeszczynem; między grupą skalną „Stanek” a „Wysokimi Skałami” oraz pod 
Lwówkiem Śląskim (między Leśnicą a Skałką); 

• zorganizowanie sieci stacji monitoringu lokalnego środowiska wodnego. 

Rudawski Park Krajobrazowy 

Ma powierzchnię 15 705 ha i otulinę o powierzchni 6 600 ha. Jest położony na 
pograniczu Sudetów Środkowych i Zachodnich i obejmuje masyw Rudaw Janowickich, 
Góry Sokole oraz Góry Ołowiane. Najcenniejsze przyrodniczo obszary PK są w obszarach  
Natura 2000 – PLH020075 Stawy Karpnickie i PLH020105 Trzcińskie Mokradła (w 
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całości w obrębie Parku); PLH020011 Rudawy Janowickie (prawie cały obszar jest w 
obrębie Parku) oraz PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie (w obrębie Parku jest 
niewielki fragment południowej części obszaru). Obszary leśne zajmują 57% 
powierzchni Parku. 

Szczególne cele ochronne Parku, sformułowane w rozporządzeniu wojewody 
(Dz.U.W.D.277.3386, 2007) to: 

• ochrona wartości przyrodniczych wraz z całą różnorodnością flory i fauny na 
obszarze Parku; 

• zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różnorodności Parku, w tym 
licznych form skalnych. 

W cytowanym rozporządzeniu, w celu zachowania i ochrony wartości Parku, w zakresie 
gospodarki wodnej zakazuje się: 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

• umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenie ich nor, legowisk, 
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

• pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z 
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

• likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych oraz 
starorzeczy; 

• wylewania gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

• prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

• utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych. 

Cele ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych na terenie 
Rudawskiego Parku Krajobrazowego poszerza uchwała Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego (Dz.U.W.D.250.4507, 2011). Zawarte w niej cele są następujące:  
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• zachowanie istniejących, cennych form geomorfologicznych wraz z 
towarzyszącymi im naturalnymi procesami rzeźbotwórczymi;  

• zachowanie istniejących, cennych struktur geologicznych, w szczególności 
zinwentaryzowanych złóż kopalin, wraz z towarzyszącymi im naturalnymi 
procesami geologicznymi;  

• zachowanie istniejącej, mało zmienionej antropogenicznie struktury 
hydrograficznej i hydrogeologicznej oraz zbiorników wodnych pochodzenia 
antropogenicznego;  

• zachowanie lub odtworzenie naturalnych właściwości fizykochemicznych wód 
powierzchniowych i podziemnych;  

• zachowanie mało zmienionej struktury przestrzennej gleb oraz ich właściwości 
fizyko-chemicznych i biologicznych;  

• odtworzenie naturalnych właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych 
wierzchnich poziomów gleb;  

• zachowanie lasów, wraz z całym bogactwem siedlisk przyrodniczych, flory, fauny 
i grzybów;  

• zwiększanie i ochrona bioróżnorodności;  

• kształtowanie i zachowanie stref ekotonowych;  

• renaturalizacja lasów zmienionych antropogenicznie;  

• zachowanie w stanie niezmienionym istniejącej różnorodności lądowych siedlisk 
przyrodniczych wraz z całym bogactwem zasiedlającej je flory i fauny;  

• zachowanie w zrównoważonym stanie istniejącej różnorodności wodnych 
siedlisk przyrodniczych, wraz z całym bogactwem zasiedlającej je flory i fauny;  

• zachowanie istniejących, harmonijnie ukształtowanych wnętrz krajobrazowych;  

• zachowanie cennych obiektów dziedzictwa kulturowego i tradycji niematerialnej.  

Zawarte w planie ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego zasady dotyczące 
gospodarki wodnej i ochrony zasobów wodnych brzmią następująco: 

• zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i 
gleby,  

• objęcie jak największej części Parku systemami kanalizacji z odprowadzaniem 
ścieków do wysoko sprawnych oczyszczalni,  

• do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dla zabudowy rozproszonej − 
wprowadzenie wymogu gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach 
wybieralnych z obowiązkiem systematycznego wywozu ścieków na oczyszczalnię 
lub budowy indywidualnych (grupowych) oczyszczalni ścieków,  

• odprowadzanie wód opadowych z terenów zwartej zabudowy i terenów 
komunikacyjnych po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach szczególnych;  
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• zachowanie istniejących cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną 
(ograniczenie usuwania zadrzewień przywodnych poza zabiegami 
pielęgnacyjnymi i innymi określonymi w przepisach szczególnych). 

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich 

Ma powierzchnię 6493 ha i otulinę o powierzchni 2 894 ha. Został utworzony w roku 
1998 i obejmuje swym zasięgiem Pasmo Lesistej, zachodnią część Gór Suchych z 
Waligórą, masyw Borowej oraz Rybnicki Grzbiet. PK praktycznie w całości zawiera się w 
dwu pokrywających się na jego obszarze obszarach Natura 2000 – PLB020010 Sudety 
Wałbrzysko-Kamieniogórskie i PLH020028 Góry Kamienne. Prawie 90% obszaru PK 
pokrywają lasy, w większości monokultury świerkowe, które od kilkunastu lat są 
przebudowywane w kierunku drzewostanów zgodnych z warunkami siedliskowymi. 
Większe cieki przepływające przez obszar Parku i jego otuliny lub z nimi graniczące to 
Złota Woda, Rybna, Jedlina i Złotnica. 

Szczególne cele ochronne Parku, sformułowane w rozporządzeniu wojewody 
(Dz.U.W.D.63.810, 2008) to: 

• ochrona wartości przyrodniczych, w tym elementów przyrody nieożywionej, 
między innymi związanych z działalnością wulkaniczną na tym obszarze; 

• zachowanie wartości historycznych i kulturowych związanych z osadnictwem i 
rozwojem kopalnictwa; 

• zachowanie krajobrazu, w tym otwartych, niezabudowanych przestrzeni w 
krajobrazie leśno-polno-łąkowym. 

W celu zachowania i ochrony wartości Parku, w zakresie gospodarki wodnej zakazuje 
się: 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

• umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenie ich nor, legowisk, 
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

• pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z 
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
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• likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy 
oraz obszarów wodnobłotnych; 

• wylewania gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

• prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

• utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych. 
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III.5. Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Pod względem administracyjnym zlewnia Bobru zlokalizowana jest na obszarze dwóch 
województw – dolnośląskiego i lubuskiego. W województwie lubuskim Zlewnia Bobru 
leży na obszarze 5 powiatów natomiast w województwie dolnośląskim na obszarze 14 
powiatów. Zostały one zestawione w tabeli III.5.1 wraz z podstawowymi informacjami o 
powierzchni poszczególnych gmin i procentowym udziale poszczególnych gmin w 
zlewni Bobru.  

Zlewnia Bobru stanowi 1,87% powierzchni kraju i zamieszkuje ją około 589,6 tys. 
mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 97 osób/km2 i jest mniejsza od 
średniej gęstości zaludnienia na obszarze Polski (122 osób/km2). 

Największa gęstość zaludnienia (Rys. III.5.1) jest w miejskich gminach położonych w 
całości lub blisko w całości w obrębie zlewni Bobru: Bolesławiec (1691 os./km2), Lubań 
(1371), Żary (1166), Szprotawa (1137), Kamienna Góra (1128), Gryfów Śląski (1054), 
Przemków (1053), Chocianów (919) i Jelenia Góra (759 os./km2).  

Najmniejsza gęstość zaludnienia jest w gminach wiejskich: Osiecznica i Bobrowice (17 
os./km2), Przewóz (18), Gromadka (21), Jasień (23), Żagań (25 os./km2) oraz w 
obszarach gmin miejsko-wiejskich: Węgliniec (17 os./km2), Nowogród Bobrzański (18), 
Iłowa (21), Małomice, Przemków, Chocianów (23) oraz Mirsk (28 os./km2). 

Największe miasta zlewni Bobru to:  

• Jelenia Góra – około 84 tys. mieszkańców; 

• Bolesławiec – około 40 tys. mieszkańców; 

• Żary – około 39 tys. mieszkańców; 

• Żagań około 27 tys. mieszkańców; 

• Polkowice – około 22 tys. mieszkańców; 

• Lubań – około 22 tys. mieszkańców; 

• Kamienna Góra – około 20 tys. mieszkańców. 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

187 

 

 
Rys. III.5.1. Podział administracyjny w zlewni Bobru. 
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Tabela III.5.1. Zestawienie liczby mieszkańców na km
2
 w poszczególnych gminach zlewni Bobru (wg danych 

GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.). Objaśnienia:; M – gmina miejska; 
MW – miasto w gminie miejsko-wiejskiej; W – gmina wiejska; WW – obszar wiejski w gminie miejsko 
wiejskiej. 

Gmina Rodzaj gminy 
Powierzchnia 

[km2] 
% powierzchni 
gminy w zlewni 

mieszk./km2 

Województwo dolnośląskie 

Powiat Bolesławiecki 

Bolesławiec M 23,6 100 1691 

Bolesławiec W 288,5 90,8 48 

Gromadka W 267,7 26,4 21 

Warta Bolesławiecka W 110,4 84,6 75 

Osiecznica W 437,1 100 17 

Nowogrodziec WW 160,2 98,3 69 

Nowogrodziec MW 16,1 100 263 

Powiat Głogowski 

Jerzmanowa W 63,3 42,4 70 

Żukowice W 68,3 2 53 

Powiat Jaworski 

Bolków WW 144,9 3,7 39 

Powiat Jeleniogórski 

Jeżów Sudecki W 94,3 97,2 74 

Janowice Wielkie W 57,8 89,9 74 

Karpacz M 38,0 98,1 132 

Kowary M 37,4 99,6 312 

Piechowice M 43,2 100 151 

Mysłakowice W 88 100 116 

Podgórzyn W 82,5 99,9 100 

Szklarska Poręba M 75,4 70,2 91 

Stara Kamienica W 110,5 100 49 

Miasto Jelenia Góra 

Jelenia Góra M 109,2 100 759 

Powiat Kamiennogórski 

Kamienna Góra M 18 100 1128 

Kamienna Góra W 158,0 99,0 57 

Lubawka MW 22,4 99,1 285 

Lubawka WW 115,6 81,9 44 

Marciszów W 81,6 87,7 57 

Powiat Legnicki 

Chojnów W 230,9 1,4 41 

Powiat Lubański 
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Lubań M 16,1 100 1371 

Lubań W 142,3 96,9 46 

Świeradów Zdrój M 20,7 100 213 

Platerówka W 47,9 26,0 35 

Skwierczyn W 49,5 67,8 93 

Leśna WW 96,0 98,2 61 

Leśna MW 8,6 100 549 

Olszyna WW 26,9 100 81 

Olszyna MW 20,3 100 221 

Powiat Lubiński 

Lubin W 289,8 12,9 49 

Rudna W 216,6 0,9 35 

Powiat Lwówecki 

Gryfów Śląski WW 60,0 100 53 

Gryfów Śląski MW 6,6 100 1054 

Lubomierz WW 122,5 100 35 

Lubomierz MW 8,1 100 250 

Lwówek Śląski WW 223,3 96,6 39 

Lwówek Śląski MW 16,7 100 561 

Mirsk WW 171,8 85,8 28 

Mirsk MW 14,7 100 280 

Wleń WW 78,8 95,7 33 

Wleń MW 7,2 100 257 

Powiat Polkowicki 

Chocianów WW 214,4 66,3 23 

Chocianów MW 7,3 100 919 

Gaworzyce W 76,8 83,0 52 

Polkowice WW 143,9 57,0 32 

Polkowice MW 23,7 79,4 956 

Przemków WW 101,8 97,5 23 

Przemków MW 5,6 100 1053 

Radwanice W 84,2 98,9 55 

Powiat Wałbrzyski 

Boguszów Gorce M 27,0 89,8 608 

Szczawno Zdrój M 14,7 9,6 399 

Czarny Bór W 66,4 100 73 

Mieroszów WW 65,8 4,5 44 

Stare Bogaczowice W 87,3 24,6 49 

Powiat Zgorzelecki 

Pieńsk WW 100,8 5,3 34 
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Węgliniec WW 329,5 77,1 17 

Węgliniec MW 8,7 100 349 

Powiat Złotoryjski 

Pielgrzymka W 104,9 11,0 45 

Zagrodno W 122,3 1,5 45 

Świerzawa WW 158,2 4,3 34 

Województwo lubuskie 

Powiat Krośnieński  

Bobrowice W 184,9 45,9 17 

Dąbie W 170,9 59,8 30 

Krosno Odrzańskie WW 204,3 1,7 32 

Krosno Odrzańskie MW 8,2 5,7 1477 

Powiat Nowosolski 

Bytom Odrzański WW 50,1 0,1 21 

Kożuchów WW 173,2 15,3 38 

Nowe Miasteczko WW 73,6 0,8 36 

Powiat Zielonogórski 

Nowogród Bobrzański WW 245,1 41,3 18 

Nowogród Bobrzański MW 14,6 70,2 352 

Świdnica W 160,9 21,9 39 

Powiat Żagański 

Żagań M 40,4 100 660 

Żagań W 280,7 100 25 

Gozdnica M 23,9 99,1 139 

Brzeźnica W 122,2 87,7 31 

Iłowa WW 143,8 100 21 

Iłowa MW 9,2 100 441 

Małomice WW 74,2 100 23 

Małomice MW 5,4 100 674 

Niegosławice W 134,5 85 34 

Szprotawa WW 223,5 93,4 42 

Szprotawa MW 11,0 100 1137 

Wymiarki W 63,1 95,9 38 

Powiat Żarski 

Żary M 33,5 90,4 1166 

Jasień WW 123,7 0,1 23 

Przewóz W 178,3 13,2 18 

Żary W 293,6 50,7 41 
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W zlewni Bobru są obszary charakteryzujące się znacznym stopniem uprzemysłowienia. 
Do tych terenów należy Legnicko – Głogowski Okręg Miedziowy, w którym wykorzystuje 
się zasoby rud miedzi i innych metali. W omawianej zlewni rozwinięty jest przemysł 
metalowy, chemiczny, tworzyw sztucznych, maszynowy i spożywczy. W zlewni działają  
również zakłady związane z przemysłem drzewnym i meblarskim. Kolejny znaczący 
udział mają liczne zakłady produkujące energię z wód płynących, są to m. in.: 
Elektrownia Wodna Bobrowice, Pilchowice, Leśna czy Kliczków. 

POWIAT LUBIŃSKI 

Sektor budowlany reprezentowany jest przez znaczną ilość lokalnych firm budowlano-
montażowych. Ponadto istnieje rozwinięty przemysł metalowy i spożywczy. Do 
najsilniej rozwijającego się sektora gospodarki lokalnej należą usługi. Sektor usług 
stanowi zdecydowaną większość spośród ponad 6000 przedsiębiorstw funkcjonujących 
w Lubinie. Największe zakłady przemysłowe powiatu to: 

• KGHM Polska Miedź S.A; 

• Zakłady Odzieżowe Lubinex S.A.; 

• Zakłady Górnicze Lubin; 

• Huta Miedzi Cedynia w Orsku. 

POWIAT ŻARSKI 

Powiat żarski jest najbardziej uprzemysłowionym powiatem ziemskim w województwie 
lubuskim. Zasoby naturalne, takie jak złoża piasków, żwirów i iłów służą do produkcji 
szkła, z kolei wysoki stopień zalesienia wpłynął na rozwój przetwórstwa drewna, 
produkcji mebli i innych wyrobów. W powiecie licznie występują firmy przemysłu 
szklarskiego (m.in.: szkło hartowane) i ceramicznego oraz produkcji materiałów 
budowlanych. Powstają tam wyroby z tworzyw sztucznych, z metali (konstrukcje 
stalowe i systemy kominowe), tekstylia oraz systemy dachowe do pojazdów, meble 
tapicerowane, maszyny i urządzenia, ponadto odzież oraz produkty spożywcze. 
Największe zakłady przemysłowe powiatu to: 

• Kronopol sp. z o.o. w Żarach – produkty drewnopochodne; 

• Hart SM – producent szkła hartowanego; 

• SEKURIT SAINT-GOBAIN HanGlas Sp. z o.o.- producent szyb samochodowych; 

• PROBET-DASAG Sp. z o.o. - wyroby terazzo i z kamienia naturalnego; 

• MK Systemy Kominowe Sp. z o.o. - kominy z blachy kwasoodpornej; 

• SPOMASZ S.A. - konstrukcje stalowe - maszyny rolnicze; 

• MAGNAPLAST Sp. z o.o. - rury plastikowe; 

• „Magnaplast” sp. z o.o. w Sieniawie Żarskiej - przetwórstwo tworzyw sztucznych, 
produkcja systemów kanalizacyjnych; 

• P. W. „Apexim” w Mirostowicach Dolnych – baza paliwowa. 
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POWIAT POLKOWICKI 

Dominującym przemysłem w powiecie jest przemysł miedziowy. Złoże rud miedzi 
wydobywane jest w 3 kopalniach wchodzących w skład przedsiębiorstwa KGHM Polska 
Miedź S.A.: 

•  O/ZG „Rudna” – (kopalnia Rudna); 

•  O/ZG „Lubin” – (kopalnia Lubin ); 

•  O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. 

Przedmiotem działalności KGHM Polska Miedź S.A. jest: kopalnictwo rud metali, 
produkcja miedzi, metali szlachetnych, pozostałych metali nieżelaznych oraz soli, 
odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych, a także zagospodarowanie metalowych 
odpadów i złomu oraz odpadów przemysłowych. Ponadto działalność geologiczno-
poszukiwawcza, usługi inżynieryjne i techniczne dla przemysłu, górnictwa, transportu, 
ochrony środowiska oraz wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, pary wodnej i 
gorącej wody, wytwarzanie gazu, dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą. 

Inne istotne zakłady przemysłowe powiatu to: 

• Zakłady Metalurgiczne w Przemkowie; 

• Fabryka Urządzeń Mechanicznych "CHOFUM"w Chocianowie. 

POWIAT ZGORZELECKI 

Na obszarze znajdują się cenne złoża surowców naturalnych eksploatowanych: 
surowiec ilasty ceramiki budowlanej, kwarcoplast, kruszywa, żwir, kaolin. Złoża do 
eksploatacji: węgiel brunatny z dużą zawartością substancji bitumicznych i 
aromatycznych oraz piaski szklarskie i formierskie. 

POWIAT LUBAŃSKI 

• Do znaczących zakładów na terenie powiatu  należą: 

• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.; 

• Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; 

• Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.; 

• Agromet ZEHS Lubań Sp. z o.o.; 

• Łużycka Kopalnia Bazaltu „Księginki” S.A.; 

• Olszyńskie Fabryki Mebli Sp. z o.o.; 

• Fabryka Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali „Baworowo” S.A.; 

• „Dolwis” S.A. Leśna; 

• Fabryka Tektury „Jałowiec” Sp. z o.o. w Jałowcu; 

• Łużycka Kopalnia Bazaltu „Księginki” S.A. 
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POWIAT LWÓWECKI 

Rozmieszczenie zakładów produkcyjnych jest nierównomierne, większość 
skoncentrowana jest w Gryfowie i Lwówku. Powiat Lwówecki posiada pokaźne zasoby 
złóż geologicznych. Przeważają surowce skalne (gips i anhydryt, bazalty i piaskowce, 
kruszywa naturalne – piaski i żwiry, łupki łyszczykowe (serycytowe) i gliny. Zasoby te, 
ze względu na ich ilość i jakość, mogą stanowić podstawę działalności zmierzającej do 
rozwinięcia na większą skalę przemysłu materiałów budowlanych. Ponadto występują 
tu: stanowiące lokalną atrakcję, w śladowych ilościach – złoto oraz kamienie 
półszlachetne. Przemysł wydobywczy odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju 
gospodarczym. Do najważniejszych zakładów powiatu należą: 

• Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w Niwnicach Sp. z o.o. , 59-600 Lwówek 
Śląski; 

• Zakład Prefabrykacji Betonów „Rakowice” Rakowice Małe; 

• SKANSKA S.A.– Oddział Produkcji Mieszanek Drogowych, Wytwórnia Mas 
Bitumicznych w Gryfowie Śląskim; 

• Przedsiębiorstwo „ART PŁAKOWICE” Sp. z o.o. we Lwówku Śląskim (produkcja 
elementów elektronicznych i elektrotechnicznych); 

• Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Skarbków" w Mirsku; 

• Spółdzielnia Mleczarska w Mirsku; 

• Zakład Przemiału Łupka w Orłowicach; 

• Browar w Lwówku Śląskim; 

• Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Proszówka" w gm. Gryfów Śl.; 

• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Szynal (gm. Wleń). 

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI 

Do wiodących przedsiębiorstw na terenie powiatu kamiennogórskiego należy zaliczyć: 

• Gambit Lubawka (producent uszczelnień i termoizolacji); 

• Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Dofama” S.A. (producent maszyn 
włókienniczych); 

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Kamos”; 

• Zakład Przetwórstwa Rybnego Kari; 

• Kopalnia Piasku Kwarcytowego „Krzeszówek S.A.” w Krzeszówku (eksploatacja 
piasków formierskich); 

• P.W. Kopalnia „Ogorzelec” w Ogorzelcu (eksploatacja amfibolitów); 

• Zakład Wydobycia i Przemiału Dolomitów w Pisarzowicach; 

• PPHU Sybaud w Sędzisławiu (eksploatacja żwirów); 
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POWIAT ŻAGAŃSKI 

Większość potencjału gospodarczego skupia się w dwóch miastach: w Żaganiu oraz w 
Szprotawie. Dominującą rolę odgrywa przemysł i usługi. Do najważniejszych zakładów 
powiatu należą: 

• Firma Produkcyjna Bartex ZPCH (produkcja zabawek, odzieży i tekstyliów);  

• Poltops sp. z o.o. (produkcja włókiennicza);  

• P.H.U. Adam sp. z o.o. (sprzedaż mięsa); 

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jersak” Zofia Jersak (handel paliwami); 

• Zakład Wielobranżowy Galwanizeria (produkcja);  

• VP Polska sp. z o.o. (produkcja opakowań z papieru); 

• Zakład Przetwórstwa Mięsnego TAKO (przetwórstwo mięsa);  

• Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. 
(gospodarowanie odpadami);  

• Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. Kopalnia Miodnica 68-111; 

• Lafarge Kruszywa Żwirownia Żagań – Miodnica Gryżyce 10, 68-100 Żagań; 

• Vitocilicon S.A. ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa - wyroby ze szkła, produkty 
chemiczne – krzemiany;  

• Intra S.A. ul. Konopnickiej 5, 68-120 Iłowa – przewozy materiałów sypkich, 
kompleksowe usługi transportowe;  

• B&B Opakowania Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 1, 67-320 Małomice, produkcja 
bębnów stalowych beczek; 

• Silgan Metal Packaging Szprotawa Sp. z o.o. ul. Kościuszki 39, 67-320 Małomice, 
opakowania metalowe;  

• OVOTEK Sp. z o.o. Lasocice ul. Szkolna 3, 64-100 Leszno Biuro Handlowe 
Bobrzany 1B, 67-320 Małomice, chów i hodowla drobiu;  

• BEWA Systemy oczyszczania ścieków w Szprotawie; 

POWIAT JELENIOGÓRSKI 

Do najważniejszych zakładów powiatu należą: 

• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA ul. Wincentego Pola 21 Jelenia Góra; 

• Polcolorit S.A. Zakład „B” w Piechowicach; 

• Wepa Profesional Piechowice S.A.; 

• Fabryka Papieru Spółki z o.o. w Dąbrowicy; 

• Polcolorit S.A. Zakład „A” w Piechowicach; 

• Huta Szkła Kryształowego „KOLGLASS” Hurt-Import-Export, Kłodzko-Ustronie, 
Ryszard Kolat – Oddział w Piechowicach – substancje żrące i trucizny; 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

 195 

• PHU „MULLER” – B.H.R. Muller, U. Jarosz, Spółka Jawna w Kowarach – Magazyn 
Paliw w Wojanowie - produkty ropopochodne. 

 

 III.6. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody zlewni 

III.6.1. Gospodarka ściekowa 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód zlewni Bobru są: 

• Oczyszczalnia ścieków w Lubawce – oparta jest na metodzie stawów ściekowych 
spełniających funkcję trzystopniowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni. 
Przepustowość oczyszczalni wynosi 4 875 m3/d. Do oczyszczalni dopływają 
ścieki komunalne, w tym przemysłowe z terenu miasta Lubawka oraz ścieki 
bytowe z terenu miejscowości Miszkowice, Jarkowice i Bukówka; 

• Oczyszczalnia ścieków w Kamiennej Górze – mechaniczo-biologiczna 
oczyszczalnia bazująca na beztlenowo-tlenowym osadzie czynnym do usuwania 
związków organicznych i fosforu oraz złożach do nitryfikacji azotu. 
Średniodobowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi 14 730 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze o przepustowości 25 000 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim o przepustowości 4 200 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu o przepustowości 14 000 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków zakładów chemicznych WIZÓW S.A.; 

• Oczyszczalnia ścieków w Przemkowie o przepustowości 1 000 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Chocianowie o przepustowości 1 300 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach o przepustowości 7 200 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Mirsku o przepustowości 1 100 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Gryfowie o przepustowości 3 300 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Leśnej o przepustowości 3 300 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Lubaniu o przepustowości 9 100 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu o przepustowości 2 000 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Iłowej o przepustowości 1 300 m3/d; 

• Oczyszczalnia ścieków w Żaganiu o przepustowości 15 000 m3/d; 

III.6.2. Zrzuty ścieków z terenów nieobj ętych kanalizacj ą 

Zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją w zlewni Bobru 
występują głównie na obszarach o zabudowie rozproszonej. Ocena wielkości ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przez użytkowników nie podłączonych 
do kanalizacji jest trudna do weryfikacji. Stopień skanalizowania niektórych gmin w 
zlewni jest bardzo mały (Brzeźnica – 10%, Wymiarki 12%, gmina Żagań – 16%). 
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III.6.3. Pobór wód powierzchniowych i podziemnych 

Według baz danych w obszarze zlewni Bobru znajduje się 380 użytkowników 
pobierających wodę (załącznik III.6.1a) i 507 użytkowników zrzucających wodę lub 
ścieki (załącznik III.6.1b).  

Tabela III.6.1. Użytkownicy wód powierzchniowych w podziale na scalone części wód powierzchniowych 
[SCWP]. Objaśnienia: NP – liczna użytkowników pobierających wodę; NZ – liczba użytkowników 
zrzucających wodę lub ścieki. 

SCWP NP 
suma poborów 

[m3/s] 
NZ 

suma zrzutów 

[m3/s] 

SO0601 30 0,569 38 0,939 

SO0602 8 0,048 12 0,079 

SO0603 49 2,476 79 1,041 

SO0604 47 1,071 45 0,852 

SO0605 59 0,678 59 0,612 

SO0606 6 0,022 12 0,062 

SO0607 4 0,117 17 0,665 

SO0608 4 0,029 30 0,028 

SO0609 10 0,063 36 0,311 

SO0610 1 0,040 5 0,047 

SO0611 24 0,051 13 0,023 

SO0612 60 0,268 87 1,268 

SO0613 5 0,016 8 0,104 

SO0614 0 0,000 7 0,057 

SO0615 26 0,490 0 0,000 

SO0616 12 0,074 17 0,118 

SO0617 31 0,710 25 0,186 

SO0619 4 0,002 17 0,036 

RAZEM 380 6,722 507 6,426 

 

Sumy poborów i zrzutów w poszczególnych częściach wód są bardzo zróżnicowane. 
Największe pobory wód powierzchniowych są w SCWP SO0603 Bóbr od Zadrnej do zb. 
Pilchowickiego włącznie (suma poborów wynosi średnio ponad 2,4 m3/s) i SP0604 
Łomnica (suma poborów wynosi średnio ponad 1,0 m3/s). Największe zrzuty są w 
SO0612 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki (suma zrzutów wynosi średnio ponad 1,2 
m3/s ), SO0603 (suma zrzutów wynosi średnio ponad 1,0 m3/s) oraz SO0601 Bóbr od 
źródła do Zadrnej włącznie (suma zrzutów wynosi średnio ponad 0,9 m3/s). W siedmiu 
SCWP suma poborów jest większa niż suma zrzutów, w jedenastu suma poborów jest 
mniejsza od sumy zrzutów (Rys. 6.1). W skali zlewni pobory są tylko nieco większe niż 
zrzuty (łączna średnia suma poborów wynosi 6,721 m3/s; a zrzutów 6,423 m3/s), 
różnica między łączną sumą zrzutów i poborów wynosi –0,295 m3/s. W trzech SCWP 
(SO0603; SO0615 i SO0617) różnice te są znacznie większe (odpowiednio –1,435; –
0,490 i –0,524 m3/s) (Rys. III.6.1). 
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Pobory [P] i zrzuty [Z] użytkowników w SCWP zlewni Bobru
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Rys. III.6.1. Łączne średnie pobory i zrzuty wody w SCWP zlewni Bobru. 

Najważniejsze ujęcia wód powierzchniowych to: 

• Ujęcia wody pitnej Karpacza. System zaopatrzenia miasta w wodę obsługują 4 
ujęcia: Śląski Dom, Majówka, Wilcza Poręba II oraz Wielki Staw. Więcej niż 
połowa wody sprzedawanej w Karpaczu wykorzystywana jest do obsługi 
turystów oraz usług związanych z turystyką; 

• Ujęcie wody „Pod Karpaczem” na rzece Łomnica (3120 m3/d). Sieć ta obsługuje 
mieszkańców Mysłakowic, Łomnicy, Dąbrowicy, Wojanowa i Bobrowa;  

• Ujęcie wody dla Piechowic na rzece Kamienna Mała, powyżej granicy miasta (na 
terenie gminy Stara Kamienica). Ujmowana tu woda stanowi główne źródło 
zaopatrzenia dla Piechowic, a także części Jeleniej Góry. Układ wodociągowy 
dosilany jest ujęciem wód powierzchniowych pod Śnieżnymi Kotłami; 

• Ujęcie wody dla Świeradowa-Zdroju z ujęć powierzchniowych (Potok Łużyca, 
Wrzos, Bronka Czecha); 

Na obszarze zlewni Bobru znajduje się według baz danych 315 użytkowników 
deklarujących pobór z wód podziemnych (baza danych z urzędów marszałkowskich 
uzupełniona o bazę z pozwoleń wodnoprawnych, weryfikowana z planami ochrony 
środowiska dla gmin i powiatów). Dane dotyczące poboru wód podziemnych za 2012 
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rok w poszczególnych rejonach wodno-gospodarczych prezentuje tab. 6.1. oraz  
rysunki III.6.2-III.6.3 oraz załącznik III.6.2.  

Tabela III.6.2. Użytkownicy wód podziemnych w podziale na rejony wodnogospodarcze. 

Pobór 
rzeczywisty 

Pobór na podstawie 
pozwolenia 

wodnoprawnego 
Rejon 
wodnogospodarczy 

Liczba 
ujęć 

m3/d średni m3/d max m3/r 

Procent ujęć z 
informacją nt. 

pozwolenia 
wodnoprawnego 

W-VI-A 109 33 267,1 41 609,8 5126004 41,29 

W-VI-B 41 13 123,8 20 206,7 3181640 53,66 

W-VI-C 64 11 030,09 13 426,17 3033893,5 35,93 

W-VI-D 28 4 237,6 21 940,10 40438 64,29 

W-VI-E 51 16 069,2 53 535,57 503809,5 62,75 

W-VI-F 22 1 815,0 4 628,53 
brak 

danych 
85,72 

SUMA 315 79542,76 155346,89 11885785 51,09 

 

 
Rys. III.6.2. Liczba ujęć wód podziemnych w rejonach wodnogospodarczych. 
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Rys. III.6.3. Rzeczywisty pobór wód podziemnych w rejonach wodnogospodarczych. 

III.6.4. Spływy powierzchniowe z terenów zurbanizow anych 

Na terenach zurbanizowanych (szczególnie Jelenia Góra, Bolesławiec, Żary i  Żagań) 
ograniczona jest retencja terenowa, co powoduje szybki spływ wód powierzchniowych. 
Może to powodować występowanie nadmiernych natężeń przepływu w rzekach.  

III.6.5. Zbiorniki zaporowe, zabudowa hydrotechnicz na 

Istotnym zagrożeniem antropogenicznym dla zasobów wód powierzchniowych zlewni 
Bobru są obiekty hydrotechniczne.  

W zlewni są trzy znaczące zbiorniki zaporowe na Bobrze (Bukówka, Pilchowice i 
Raduszec Stary); jeden na Czerwonce (Sosnówka) i dwa na Kwisie (Złotniki i Leśna), 
mogące znacząco oddziaływać na reżim hydrologiczny. Największy wpływ na 
degradację reżimu hydrologicznego mają zlokalizowane na Bobrze zbiorniki Pilchowice 
i Raduszec Stary. Zbiornik Sosnówka (Czerwonka) jest zbiornikiem wody pitnej, nie jest 
użytkowany energetycznie. 

Zapory zbiorników powodują także zmiany morfologiczne cieków poprzez przerwanie 
ciągłości morfologicznej rzeki, utrudniając tym samym swobodne poruszanie się 
organizmów wodnych. Oprócz dużych zapór na Bobrze i Kwisie w zlewni znajdują się 
liczne obiekty przegradzające rzeki. Tylko przegród o wysokości co najmniej 0,5 m 
(utrudniających lub uniemożliwiających wędrówki nawet bardzo sprawnie 
pokonującym przeszkody rybom) jest ponad 200 (załącznik III.6.3, Rys. III.6.4). Ponad 
60 na głównym ciągu migracji ryb – Odra – Bóbr do zbiornika Pilchowice – Kwisa do 
zbiornika Leśna, przy czym tylko 12 z nich są wyposażone w przepławki, tylko dwie 
przepławki są funkcjonalne (tab. III.6.3). Z tego powodu w opracowaniu „Ocena potrzeb 
i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia 
dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce” dla większości z nich zaproponowano 
działania naprawcze (załącznik III.6.4). 
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Liczba przeszkód o wysoko ści co najmniej 0,5 m w SCWP zlewni Bobru
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Rys. III.6.4. Liczba przeszkód w wędrówkach ryb, o wysokości co najmniej 0,5 m w SCWP zlewni Bobru. 

 

Tabela III.6.3. Przeszkody na głównym ciągu migracji ryb w zlewni Bobru. 

LP Rzeka Km SCWP JCWP 
Piętrzenie 

[m] 
Przepławka 

Sprawność 
przepławki 

1 Bóbr 193,13 SO0606 PLRW60008163759 1,6 NIE  

2 Bóbr 191,64 SO0606 PLRW60008163759 5,0 NIE  

3 Bóbr 179,17 SO0606 PLRW60008163759 2,7 NIE  

4 Bóbr 175,58 SO0606 PLRW60008163759 2,4 NIE  

5 Bóbr 168,31 SO0606 PLRW60008163759 2,0 TAK Ograniczona 

6 Bóbr 165,79 SO0606 PLRW60008163759 2,0 NIE  

7 Bóbr 157,53 SO0606 PLRW60008163759 4,6 NIE  

8 Bóbr 152,34 SO0607 PLRW600020163799 6,2 NIE  

9 Bóbr 143,71 SO0607 PLRW600020163799 0,8 NIE  

10 Bóbr 142,51 SO0607 PLRW600020163799 1,4 NIE  

11 Bóbr 138,51 SO0607 PLRW600020163799 0,5 NIE  

12 Bóbr 122,82 SO0607 PLRW600020163799 6,4 NIE  

13 Bóbr 118,24 SO0608 PLRW60002016599 1,0 NIE  

14 Bóbr 113,47 SO0608 PLRW60002016599 6,0 TAK Niedostateczna 

15 Bóbr 109,26 SO0608 PLRW60002016599 2,0 TAK Dobra 

16 Bóbr 102,25 SO0608 PLRW60002016599 3,8 TAK Dobra 

17 Bóbr 99,07 SO0608 PLRW60002016599 2,2 TAK Niedostateczna 

18 Bóbr 91,63 SO0608 PLRW60002016599 2,2 NIE  

19 Bóbr 87,89 SO0608 PLRW60002016599 2,8 TAK Niedostateczna 

20 Kwisa 87,90 SO0612 PLRW600020166939 0,9 NIE  

21 Kwisa 83,79 SO0612 PLRW600020166939 1,0 NIE  

22 Kwisa 81,21 SO0612 PLRW600020166939 2,5 NIE  

23 Kwisa 76,83 SO0612 PLRW600020166939 1,8 NIE  

24 Kwisa 74,34 SO0612 PLRW600020166939 1,9 NIE  

25 Kwisa 69,50 SO0612 PLRW600020166939 2,0 NIE  

26 Kwisa 65,36 SO0612 PLRW60001816678 0,5 NIE  
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27 Kwisa 63,44 SO0612 PLRW600020166939 0,6 NIE  

28 Kwisa 61,53 SO0612 PLRW600020166939 1,0 NIE  

29 Kwisa 59,80 SO0612 PLRW600020166939 2,2 NIE  

30 Kwisa 56,03 SO0612 PLRW600020166939 3,2 TAK Ograniczona 

31 Kwisa 54,35 SO0612 PLRW600020166939 2,2 NIE  

32 Kwisa 53,98 SO0612 PLRW600020166939 1,1 NIE  

33 Kwisa 50,45 SO0612 PLRW600020166939 0,8 NIE  

34 Kwisa 43,09 SO0612 PLRW600020166939 2,2 NIE  

35 Kwisa 40,33 SO0612 PLRW600020166939 0,6 NIE  

36 Kwisa 39,95 SO0612 PLRW600020166939 2,2 NIE  

37 Kwisa 39,43 SO0613 PLRW60001816694 3,4 TAK Niedostateczna 

38 Kwisa 38,18 SO0613 PLRW600020166999 6,0 NIE  

39 Kwisa 36,62 SO0613 PLRW600020166999 3,0 TAK Ograniczona 

40 Kwisa 35,61 SO0613 PLRW600020166999 1,3 NIE  

41 Kwisa 31,92 SO0613 PLRW600020166999 3,2 NIE  

42 Kwisa 29,37 SO0613 PLRW600020166999 2,0 NIE  

43 Kwisa 23,16 SO0613 PLRW600020166999 1,0 NIE  

44 Kwisa 16,58 SO0613 PLRW600020166999 4,8 NIE  

45 Kwisa 13,37 SO0613 PLRW600020166999 3,4 TAK Ograniczona 

46 Bóbr 78,61 SO0614 PLRW60002016931 2,8 NIE  

47 Bóbr 77,63 SO0614 PLRW60002016931 3,0 TAK Niedostateczna 

48 Bóbr 76,31 SO0614 PLRW60002016931 4,8 NIE  

49 Bóbr 67,01 SO0614 PLRW60002016931 5,2 NIE  

50 Bóbr 66,76 SO0614 PLRW60002016931 1,2 NIE  

51 Bóbr 58,09 SO0614 PLRW60002016931 5,2 NIE  

52 Bóbr 42,79 SO0614 PLRW60002016931 5,2 NIE  

53 Bóbr 24,45 SO0619 PLRW6000201695 1,2 NIE  

54 Bóbr 22,98 SO0619 PLRW6000201695 0,6 NIE  

55 Bóbr 21,60 SO0619 PLRW6000201695 0,5 NIE  

56 Bóbr 20,82 SO0619 PLRW6000201695 0,6 NIE  

57 Bóbr 19,54 SO0619 PLRW6000201695 0,6 NIE  

58 Bóbr 18,75 SO0619 PLRW6000201695 0,5 NIE  

59 Bóbr 17,97 SO0619 PLRW6000201695 0,6 NIE  

60 Bóbr 17,13 SO0619 PLRW6000201695 0,7 NIE  

61 Bóbr 16,21 SO0619 PLRW6000201695 0,5 NIE  

62 Bóbr 15,18 SO0619 PLRW6000201695 0,7 NIE  

63 Bóbr 13,86 SO0619 PLRW6000201695 0,6 NIE  

64 Bóbr 12,72 SO0619 PLRW6000201695 0,6 NIE  

65 Bóbr 11,70 SO0619 PLRW6000201695 0,6 NIE  

66 Bóbr 10,56 SO0619 PLRW6000201695 0,7 NIE  

67 Bóbr 8,33 SO0619 PLRW6000201695 2,5 TAK Niedostateczna 

68 Bóbr 2,88 SO0619 PLRW6000201699 4,8 NIE  

69 Bóbr 2,71 SO0619 PLRW6000201699 0,5 NIE  

 

Zabudowa podłużna 

Zagrożeniem antropogenicznym jest także zabudowa podłużna. Obie główne rzeki 
zlewni – Bóbr i Kwisa były na większości swych biegów w przeszłości regulowane. 
Obecnie na wielu odcinkach regulacja jest tak stara, że trudno je określić jako rzeki 
uregulowane, nie mniej jednak w znacznym stopniu zatraciły swój naturalny charakter 
(mają zawężone i pogłębione koryto, brak w nich odsypisk żwirowych, przybrzeżnych i 
śródkorytowych).  
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Zabudowa hydrotechniczna w zlewni Bobru po części wynika z potrzeb ochrony przed 
powodzią (zabudowy regulacyjna Bobru i Kwisy powstała przed stu laty, po 
katastrofalnej powodzi z roku 1907), po części z potrzeb gospodarki rolnej i rybackiej 
(zlewnia Szprotawy i Czernej Wielkiej). Wskaźnik regulacji m1 jest przekroczony w 
prawie połowie JCWP zlewni Bobru 52 JCWP ma wartość wskaźnika 0,5 lub większą. 12 
JCWP ma wartość wskaźnika w krytycznym przedziale 0,30-0,49, co oznacza, że łatwo 
może być ona przekroczona przy prowadzeniu prac regulacyjnych (tab. III.6.4) 

Tabela III.6.4. Wartość wskaźnika regulacji w poszczególnych JCWP zlewni Bobru. Objaśnienia: czerwone pole 
w kolumnie wartości wskaźnika regulacji m1 oznacza przekroczenie wartości progowej (0,50); żółte – 
osiągnięcie wartości krytycznej (0,30-0,49). 

SCWP JCWP Kod JCW 
Wskaźnik regulacji 

m4 

Bóbr od źródła do zb. Bukówka PLRW6000416113 0,09 

Bóbr, zb. Bukówka PLRW60000161159 0,62 

Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej PLRW6000416139 0,28 

Złotna PLRW600041611529 0,04 

Czarnuszka PLRW60004161189 0,38 

Świdnik PLRW6000416129 0,47 

Opatówka (Żywica) PLRW60004161349 0,07 

SO0601  

Zadrna PLRW6000416149 0,69 

Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku PLRW60004161649 0,10 

Toczna PLRW6000416166 0,00 SO0602  

Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru PLRW6000816169 0,12 

Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice PLRW6000816331 0,06 

Bóbr, zb. Pilchowice PLRW6000016333 1,00 

Mienica PLRW6000416172 0,00 

Janówka PLRW60004161769 0,35 

Karpnicki Potok PLRW60004161789 0,41 

Radomierka PLRW60004161929 0,25 

Szumiąca PLRW60004163129 0,44 

Kamienica od źródła do Kamieniczki PLRW60004163249 0,06 

Młynówka PLRW60004163252 0,59 

Grudna PLRW60004163269 0,00 

Więziec PLRW60004163289 0,09 

Świdna PLRW60007161749 0,75 

SO0603  

Kamienica od Kamieniczki do Bobru PLRW6000816329 0,23 

Łomnica od  źródła do Łomniczki PLRW60003161849 0,50 

Jedlica od źródła do Maliny PLRW60003161888 0,01 

Jedlica od Maliny do Łomnicy PLRW60004161889 0,10 
SO0604  

Łomnica od Łomniczki do Bobru PLRW6000416189 0,72 

Kamienna od źródła do Kamieńczyka PLRW600031622 0,00 

Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej PLRW600041626 0,00 

Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru PLRW6000816299 0,00 

Szklarka od źródła do Szrenickiego Potoku PLRW6000316244 0,00 

Wrzosówka od źródła do Podgórnej PLRW60003162889 0,69 

zb. Sosnówka (wraz z Czerwonką) PLRW600001628889 1,00 

SO0605  

Pijawnik PLRW6000416296 0,00 

Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku PLRW60008163759 0,01 

Wierzbnik PLRW60004163529 0,09 

Jamna PLRW60004163549 0,07 

Sobótka PLRW60004163589 0,40 

Srebrna PLRW6000416369 0,47 

Słotwina PLRW60004163729 0,64 

Widnica PLRW60004163732 0,71 

SO0606  

Osownia PLRW60006163749 0,54 
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Stoczek PLRW60006163752 0,64 

Żeliszowski Potok PLRW6000616376 0,90 

Chrośnicki Potok (Lipka) PLRW6000716349 0,21 

Bobrzyca od Osiki do Bobru PLRW60001816389 0,66 

Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy PLRW60008163759 0,21 

Młynówka PLRW60006163794 0,69 

Bobrzyca od źródła do Osiki PLRW6000416386 0,90 

SO0607  

Mierzwiński Potok PLRW60006163789 0,92 

Bóbr od Bobrzycy do Kwisy PLRW60002016599 0,12 

Iławka PLRW600018165899 0,56 

Stawna PLRW6000171656 0,86 
SO0608  

Ruda PLRW60001716549 0,61 

Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody PLRW60001716429 0,77 

Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru PLRW60001916499 1,00 

Sucha PLRW600017164699 0,56 

Krownia PLRW60001716492 0,70 

Kłębanówka PLRW600017164369 0,58 

Młot PLRW600017164372 0,70 

Ostrężna PLRW60001716452 0,69 

Dopływ spod Przemkowa PLRW600017164374 0,62 

Kamienny Potok PLRW60001716489 0,61 

Błotna PLRW60001716434 0,74 

SO0609  

Leszczynka PLRW60001716432 0,65 

SO0610  Szprotawica PLRW600017164499 0,64 

Kwisa od źródła do Długiego Potoku PLRW6000416619 0,54 

Długi Potok PLRW6000416629 0,12 

Czarny Potok PLRW60004166329 0,19 

Kwisa od Długiego Potoku do Zbiornika Złotniki PLRW60008166511 0,07 

Oldza PLRW6000516649 0,08 

Zbiornik Złotniki PLRW60000166513 1,00 

SO0611 

Zbiornik Leśna PLRW600001665179 0,99 

Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki PLRW600020166939 0,31 

Kliczkówka PLRW60001816694 0,50 

Polanka PLRW60001816692 0,48 

Iwnica PLRW6000416689 0,51 

Bród PLRW60001816678 0,15 

Struga (Luciąża) PLRW60004166769 0,00 

Siekierka PLRW600041667299 0,03 

Bruśnik PLRW6000416652 0,62 

SO0612  

Miłoszowicki Potok PLRW60004166549 0,28 

Olszówka PLRW60004166699 0,23 
SO0612  

Grabiszówka PLRW60004166569 0,04 

Dopływ spod Łoz PLRW600017166972 0,00 

Czernik PLRW600017166989 0,63 SO0613  

Kwisa od Kliczkówki do Bobru PLRW600020166999 0,17 

Dopływ spod Chrobrowa PLRW60001716729 0,00 

Rynica PLRW600017169129 0,58 

Stobrzyca PLRW600017169149 0,63 

Złotnica PLRW600017169169 0,55 

Brzeźnica od źródła do Szumu PLRW600018169276 0,30 

Brzeźnica od Szumu do Bobru PLRW600020169299 0,07 

SO0614 

Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego PLRW60002016931 0,13 

Czerna Wielka od źródła do Ziębiny PLRW60001816853 0,50 
SO0615 

 Ziębina PLRW600018168549 0,55 

Czerna Mała do Czernicy PLRW600018168679 0,21 
SO0616  

Czernica PLRW6000181686899 0,51 

Olsza PLRW60001816874 0,56 SO0617  

Gnilica PLRW60001816876 0,42 
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Łubianka PLRW60001816889 0,46 

Czerwona Woda PLRW60001816894 0,58 

Złota Struga PLRW600018168969 0,47 

Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru PLRW60002016899 0,65 

Dopływ z Tarnawy Krośnieńskiej PLRW60001716936 0,73 

Bobrownik PLRW60001716938 0,65 

Młynówka Kosierska PLRW60001816949 0,24 

Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec PLRW6000201695 0,03 

Bóbr od zb. Raduszec do Odry PLRW6000201699 0,10 

SO0619  

Kanał Dychowski PLRW600001696 1,00 

 

III.6.6. Działalno ść rolnicza 

Rolnicze wykorzystanie terenów w zlewni Bobru na tle innych rzek Polski jest 
korzystne. Zaledwie nieco ponad 50 procent obszaru zlewni jest wykorzystywana 
rolniczo, główny obszar rolniczy występuje w zlewni Szprotawy oraz w górnej części 
zlewni Kwisy (poza obszarem górskim) i górnej części zlewni Bobru. Przyczyną słabego 
wykorzystania rolniczego zlewni są gleby, utworzone głównie z utworów 
polodowcowych (gliny zwałowe, rzadziej lessy). Obszary leśne stanowią około 45 % 
powierzchni zlewni. W związku z powyższymi uwarunkowaniami, rolnictwo w zlewni 
Bobru ma niewielkie oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. 
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III.7. Istotne problemy gospodarki wodnej 

III.7.1. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i po dziemnych 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych są podstawowym aktualnym problemem 
gospodarki wodnej w zlewni Bobru.  

Największe skupisko zrzutów ścieków występuje w południowej, górnej części zlewni. 
Najmniejsze potencjalne zanieczyszczenia są w środkowej części zlewni, w mało 
zaludnionym obszarze Borów Dolnośląskich.  

Mimo niewielkiego stopnia skanalizowania części gmin, znaczenie zrzutu ścieków z 
terenów nieobjętych kanalizacją jest niewielkie, gdyż nieskanalizowane gminy są 
głównie na obszarze najsłabiej zaludnionej części zlewni – w Borach Dolnośląskich. 

III.7.2. Zmiany naturalnego re Ŝimu hydrologicznego 

Zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, spowodowane 
gospodarką wodną prowadzoną na dużych zbiornikach wykorzystywanych 
energetycznie – zbiorniku Pilchowice i Raduszec Stary. Duże zmiany reżimu 
hydrologicznego powodują także mniejsze zbiorniki zlokalizowane powyżej zbiornika 
Pilchowickiego – Wrzeszczyn i Perła Zachodu. Ich oddziaływanie jest ograniczone 
przestrzennie do cofki zbiornika Pilchowice. 

III.7.3. Przekształcenie morfologiczne rzek 

Zabudowa hydrotechniczna w zlewni Bobru po części wynika z potrzeb ochrony przed 
powodzią (zabudowy regulacyjna Bobru i Kwisy powstała przed stu laty, po 
katastrofalnej powodzi z roku 1907), po części z potrzeb produkcji energii elektrycznej 
(Bóbr i Kwisa) oraz gospodarki rolnej i rybackiej (zlewnia Szprotawy i Czernej Wielkiej).  

Istniejące urządzenia piętrzące (załącznik III.6.3) powodują, że migracje ryb są w 
znaczącym stopniu upośledzone. Ponieważ Bóbr i Kwisa należą do rzek istotnych dla 
zachowania ciągłości morfologicznej dla ryb dwuśrodowiskowych, w załączniku III.6.4 
zestawiono proponowane działania dla przywrócenie możliwości migracji. 

Zmiany morfologiczne w zlewni Bobru są bardzo duże. Wskaźnik regulacji jest 
przekroczony, lub zbliżony do wartości krytycznej w przeszło połowie JCWP w zlewni. Z 
tego powodu należy mocno ograniczać prace regulacyjne. 

 

III.8. Podsumowanie rozdziału III 

Mimo, że w zlewni Bobru tylko 33,3% wszystkich JCWP wyznaczono jako sztuczne, 
możliwości osiągnięcia przez wszystkie wody zlewni stanu co najmniej dobrego w 2015 
roku są w wielu przypadkach zagrożone.  

Głównymi negatywnymi czynnikami w zlewni są zanieczyszczenia oraz znaczne 
modyfikacje hydromorfologiczne wód. Jakość zasobów wodnych wód 
powierzchniowych, szczególnie w południowej części zlewni jest niezadowalająca, 
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pomimo podejmowanych działań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej. 

Celami gospodarki wodnej w zlewni Bobru, według PGWO, są: 

• Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków; 

• Realizacja programów uzupełniających w zakresie gospodarki komunalnej 
(edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej i gospodarki 
odpadami; działania informacyjne w formie programów radiowych, spotkań z 
ludnością w gminach, ulotek plakatów itp); 

• Realizacja programów uzupełniających w zakresie leśnictwa (planowane 
zadrzewianie i uzupełnianie drzewostanu); 

• Realizacja programów uzupełniających w zakresie rolnictwa (dobór właściwej 
techniki upraw i nawożenia; podnoszenie świadomości ekologicznej - zachęcanie 
rolników do stosowania Dobrej Praktyki Rolniczej na organizowanych 
szkoleniach i spotkaniach); 

• Zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów; zapewnienie odzysku, w 
tym głównie recyklingu odpadów; unieszkodliwianie odpadów (poza 
składowaniem); 

• Zapewnienie ochrony wód podziemnych przed degradacją zwłaszcza głównych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony ujęć wód podziemnych; 

• Ograniczanie i eliminacja zrzutów zanieczyszczeń z zakładów do wód 
powierzchniowych; 

• Wyposażenie aglomeracji powyżej 2000 RLM w systemy kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalnie ścieków zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych; 

• Poprawa obudowy biologicznej cieków i innych akwenów, renaturalizacja 
cieków, otworzenie ciągłości migracyjnej dla ryb. 
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IV. WYKONANIE BILANSU WODNOGOSPODARCZEGO WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

W ZLEWNI BOBRU 

 

IV.1. Bilans zasobów ilościowych wód powierzchniowych 

 

IV.1.1. Procedura oblicze ń bilansowych 

 

Podstawa: przepływy średnie dekadowe z wielolecia w przekrojach wodowskazowych 
(dane niestandardowe, należy policzyć przepływy dekadowe z przepływów dobowych). 

Naturalizacja przepływów w przekrojach wodowskazowych. 

Wprowadza się pojęcie tzw. przepływu naturalnego (oczyszczonego), a więc takiego 
teoretycznego przepływu, w którym wyeliminowano wpływ gospodarki wodnej na jego 
wielkość. W tym celu konieczne będzie oczyszczenie przepływów obserwowanych w 
przekrojach wodowskazowych o oddziaływanie użytkowników przez odjęcie wielkości 
zrzutów i dodanie wielkości poborów wody. Czyszczenie przeprowadza się na 
podstawie rzeczywistego użytkowania w analizowanym wieloleciu na podstawie 
rzeczywistych wielkości poborów i zrzutów w każdej dekadzie analizowanego 
wielolecia.  Przy braku danych rzeczywistych z każdej dekady wielolecia ( najczęstszy 
przypadek) uzupełnia się danymi z pozwoleń wodno – prawnych (często zawyżone 
wielkości !). Sprawdza się i weryfikuje użytkowników w każdym roku analizowanego 
wielolecia, uwzględniając użytkowanie w latach, w których dany użytkownik 
funkcjonował, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego bazami danych.  

Naturalizację ciągów średnich przepływów dekadowych w przekrojach 
wodowskazowych przeprowadza się dla wszystkich dekad analizowanego wielolecia. 
Wyznaczone średnie dekadowe wartości naturalnego odpływu jednostkowego dla 
poszczególnych zlewni różnicowych wykorzystane zostaną do obliczania średnich 
dekadowych wartości przepływu naturalnego w kolejnych przekrojach bilansowych. 
Odtworzone w przekrojach wodowskazowych przepływy naturalne rozłożone zostaną 
w profilach podłużnych rzek współczynnikiem spływu jednostkowego na przekroje 
bilansowe (ekstrapolacja, interpolacja). 

Użytkowanie dopływów niekontrolowanych uwzględnia się w postaci sumarycznej 
ilości poborów i zrzutów wprowadzanych przez użytkowników zlokalizowanych na 
rzekach niekontrolowanych w przekroju ujścia tych rzek do recypienta. 

Po ostatecznej weryfikacji użytkowników zablokowana zostaje procedura obliczeniowa 
przepływów naturalnych w opcji symulowania zmian użytkowania zasobów wodnych 
(dodawanie, usuwanie, modyfikacja użytkownika), tzn. obliczony przepływ naturalny 
jest stały i niezmienny w profilu podłużnym rzeki. 
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Przepływy rzeczywiste 

Po obliczeniu przepływów naturalnych obliczone zostaną przepływy rzeczywiste. Przy 
rozkładaniu obliczonych średnich, naturalnych dekadowych wartości natężenia 
przepływu w profilu podłużnym uwzględnia się wielkości użytkowania (zrzut ścieków, 
pobór wody), przez co odtworzone zostaną wartości średniego przepływu 
rzeczywistego dekadowego, dla wszystkich analizowanych przekrojów bilansowych. 
Pod uwagę bierze się aktualnych rzeczywistych użytkowników (aktualne rzeczywiste 
poboru wody ze znakiem minus i zrzuty ścieków ze znakiem plus). W ten sposób 
obliczone zostaną rzeczywiste w każdej dekadzie każdego roku i dla każdego przekroju 
bilansowego. 

 

Przepływy gwarantowane 

Uzyskane dla każdego przekroju bilansowego ciągi wartości średnich dekadowych 
przepływów rzeczywistych dla analizowanego wielolecia są podstawą obliczania 
wielkości gwarancji dekadowych. Wartość gwarancji dekadowej obliczana jest z ciągu 
wartości średnich dekadowych rzeczywistych o liczbie wyrazów odpowiadającej 
długości wielolecia (np. 40 lat: 1971 - 2010). Dla każdego przekroju bilansowego 
uzyskane zostaną  przepływy gwarantowane rzeczywiste o przyjętych poziomach 
gwarancji. 

 

Przepływy nienaruszalne 

Za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód 
powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny. Przepływ nienaruszalny oblicza 
się w przekrojach wodowskazowych oraz rozkłada  współczynnikiem spływu 
jednostkowego w profilu podłużnym (ekstrapolacja, interpolacja). 

 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne. 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji występowania obliczane są jako 
różnica pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego i wielkością przepływu 
nienaruszalnego w danym przekroju. 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 [PRO-
WODA, 2008]. Ich matematyczny zapis podano poniżej: 

ZDZgw,p% = Qgw,p% – Qn 

gdzie: 

Qgw,p% – przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany dla 
różnych gwarancji (w przypadku zlewni Bobru 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami  
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Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne 

Zgodnie z metodyką [PRO – WODA, 2008]: 

„Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%) o określonej gwarancji występowania, 
pokazujące, jaka ilość wody może zostać odprowadzona z danego przekroju rzeki przy 
zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w 
wodę pozostałych użytkowników systemu. Zasoby te określają dopuszczalną wielkość 
zużycia bezzwrotnego pobranej wody”. 

W statycznych bilansach ilościowych: 

„Zasoby te proponuje się określać jako wartość stalą, stanowiącą część zasobów 
dyspozycyjnych zwrotnych”. 

ZDBgw,p%  = α ZDBgw,p%  = α (Qgw,p% - Qn) 

gdzie: 

α – współczynnik określający jaka część zasobów dyspozycyjnych zwrotnych może być 
odprowadzona z cieku bez naruszenia wielkości przepływu nienaruszalnego oraz 
stopnia zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników zlokalizowanych poniżej. 

Qgw,p% - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z wyższymi, obliczany dla 
różnych gwarancji (w przypadku zlewni Bobru 0,50; 0,70; 0,90; 0,95), 

Qn – przepływ nienaruszalny obliczony zgodnie z przyjętymi zasadami (np. dla zlewni 
Bobru zgodnie z kryterium hydrobiologicznym metodą parametryczną Kostrzewy, 
zgodnie z kryterium rybacko – wędkarskim i metodą małopolską). 

 

W dynamicznych bilansach ilościowych: 

„Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDBgw,p%) obliczane są na podstawie analizy 
statystycznej wyników bilansu”. 

Wobec braku formuły obliczeniowej dla ZDB wprowadza się zapis matematyczny: 

ZDBgw,p%  = ZDZgwp%  + ∑Pi   + ∆Qrz    

gdzie: 

Pi – pobory wody poniżej analizowanego przekroju bilansowego, 

Qrz – przepływ rzeczywisty. 
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IV.1.2. Obszarowy zakres oblicze ń bilansowych  

 

Zgodnie z metodyką do szczegółowych obliczeń bilansowych Wykonawca wytypował 
następujące rzeki kontrolowane (posiadające aktualne lub historyczne dane 
wodowskazowe IMGW – PIB): 

1. Bóbr → Odra 
2. Łomnica → Bóbr 
3. Jedlica → Łomnica → Bóbr 
4. Kamienica → Bóbr 
5. Szprotawa → Bóbr 
6. Czerna Wielka → Bóbr 
7. Czerna Mała → Czerna Wielka → Bóbr 
8. Złotna → Bóbr 
9. Świdnik → Bóbr 
10. Zadrna → Bóbr 
11. Lesk → Bóbr 
12. Kamienna → Bóbr 
13. Wrzosówka → Kamienna → Bóbr  
14. Kwisa → Bóbr 
15. Czarny Potok → Kwisa → Bóbr  

 

Wykonawca, uwzględniając propozycje Zamawiającego, aby w szczegółowych 
obliczeniach bilansowych uwzględnić wytypowane cieki niekontrolowane, proponuje 
zastosować bardzo przybliżoną, zgrubną i uproszczoną metodę oszacowania 
przepływów dekadowych dla dopływów niekontrolowanych wg następujących założeń: 

• Przepływ na ujściu dopływu niekontrolowanego do recypienta kontrolowanego 
wynika z rozkładu przepływu w profilu podłużnym recypienta i przyjmowany 
jest jako różnica między przepływem recypienta powyżej ujścia dopływu 
niekontrolowanego i przepływem recypienta poniżej ujścia dopływu 
niekontrolowanego  (proporcjonalnie do wielkości zlewni dopływu 
niekontrolowanego). 

• Tak oszacowane wartości przepływu w przekroju ujściowym dopływu 
niekontrolowanego ekstrapolowane są w górę rzeki, proporcjonalnie do 
wielkości zlewni. 

W analogiczny sposób oszacowane zostaną przepływy nienaruszalne w profilach 
podłużnych dopływów niekontrolowanych. 

Wykonawca podjął próbę uwzględnienia w aplikacji komputerowej proponowanych 
przez Zamawiającego dopływów niekontrolowanych jak dopływów „quasi – 
kontrolowanych” (dodatkowe bilanse dynamiczne dla tych dopływów, z 
uwzględnieniem przekrojów bilansowych w ich profilach podłużnych). Biorąc jednak 
pod uwagę przedstawione założenia, skomplikowaną procedurę obliczeniową bilansów 
dynamicznych dla każdego przekroju bilansowego  (naturalizacja przepływów, 
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przepływy rzeczywiste uwzględniające użytkowanie, przepływy gwarantowane) oraz 
symulacyjny charakter aplikacji komputerowej (dodawanie, usuwanie, modyfikacja 
użytkowników)  Wykonawca  zastrzegł sobie prawo do skrócenia proponowanej listy 
dopływów niekontrolowanych, w przypadku uzyskiwania niewiarygodnych wyników 
(np. ujemne wartości przepływów).  

Wykonawca przedstawił następująca listę rzek objętych szczegółowymi obliczeniami 
bilansowymi (Rys. IV.1.1): 

 

Rzeki kontrolowane: 

1. Bóbr → Odra 
2. Łomnica → Bóbr 
3. Jedlica → Łomnica → Bóbr 
4. Kamienica → Bóbr 
5. Szprotawa → Bóbr 
6. Czerna Wielka → Bóbr 
7. Czerna Mała → Czerna Wielka → Bóbr 
8. Złotna → Bóbr 
9. Zadrna → Bóbr 
10. Kamienna → Bóbr 
11. Wrzosówka → Kamienna → Bóbr  
12. Kwisa → Bóbr 
13. Czarny Potok → Kwisa → Bóbr  

 

Rzeki niekontrolowane: 

1. Siekierka → Kwisa → Bóbr 
2. Iwnica → Kwisa → Bóbr 
3. Olszówka → Kwisa → Bóbr 
4. Karpnicki Potok → Bóbr 
5. Radomierka → Bóbr 
6. Bobrzyca → Bóbr 
7. Szprotawica → Bóbr 
8. Iławka → Bóbr 
9. Słotwina → Bóbr 
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Rys. IV.1.1. Wytypowane do obliczeń bilansowych cieki kontrolowane i niekontrolowane w zlewni Bobru 
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IV.1.3. Ilościowy zakres oblicze ń bilansowych  

W związku z koniecznością uwzględnienia w zlewni Bobru m. in. gospodarki wodnej 
prowadzonej na zbiornikach utworzone zostały dodatkowe punkty reperowe do 
obliczeń bilansowych (poza wodowskazami).  

Na rzece Bóbr są to przekroje: 

• powyżej i poniżej zapory zbiornika Bukówka, 

• powyżej i poniżej zapory zbiornika Pilchowice. 

Na rzece Kwisa są to przekroje: 

• powyżej zapory zbiornika Złotniki, 

• poniżej zapory zbiornika Leśna. 

W wytypowanych przekrojach obliczone zostały przepływy średnie dekadowe i 
przepływy nienaruszalne przy wykorzystaniu dostępnych źródeł: dane RZGW Wrocław 
(dopływy i odpływy ze zbiornika Bukówka z lat 1989 – 2010) oraz dane IMGW – PIB 
(dane wodowskazowe z przekrojów powyżej i poniżej zbiorników Pilchowice, Złotniki i 
Leśna). 

 

Ostatecznie baza hydrologicznych danych wejściowych do bilansu ilościowego wód 
powierzchniowych obejmuje następujące przekroje pomiarowo – kontrolne (tab. 
IV.1.1.): 

Tabela IV.1.1. Przekroje pomiarowo-kontrolne w zlewni Bobru. 

Nazwa rzeki Posterunek wodowskazowy 
Kilometraż 

[km] 

Powierzchnia 

A [km2] 

Bóbr powyżej zapory Zb.  Bukówka 269,84 57,60 

Bóbr poniżej zapory Zb. Bukówka 269,83 57,60 

Bóbr Bukówka 269,38 57,76 

Bóbr Błażkowa 261,32 103,56 

Bóbr Kamienna Góra 253,28 190,28 

Bóbr Wojanów 222,07 535,15 

Bóbr Jelenia Góra 209,52 1047,25 

Bóbr powyżej zapory Zb.  Pilchowice 196,21 1206,89 

Bóbr poniżej zapory Zb. Pilchowice 196,20 1206,89 

Bóbr Pilchowice 195,80 1207,07 

Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 136,09 1712,77 

Bóbr Szprotawa 99,27 2878,96 

Bóbr Żagań 75,88 4255,04 

Bóbr Dobroszów Wielki 52,92 5364,52 

Złotna Miszkowice 0,53 23,99 

Świdnik Błażkowa 0,05 37,65 
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Zadrna Krzeszów 7,57 73,30 

Lesk Jaczków 4,14 109,57 

Łomnica Łomnica 0,44 116,64 

Jedlica Kowary 9,93 18,37 

Kamienna Jakuszyce Dolne 31,00 5,80 

Kamienna Piechowice 14,75 98,57 

Kamienna Jelenia Góra 1,73 255,69 

Wrzosówka Cieplice 0,41 96,09 

Kamienica Barcinek 4,15 95,63 

Szprotawa Szprotawa 2,43 865,48 

Kwisa Mirsk 108,52 185,30 

Kwisa powyżej zapory Zb.  Złotniki 93,69 280,90 

Kwisa poniżej zapory Zb. Leśna 88,48 303,29 

Kwisa Leśna 88,47 303,77 

Kwisa Nowogrodziec 58,27 734,06 

Kwisa Łozy 12,90 899,83 

Czarny Potok Mirsk 0,23 56,37 

Czerna Wielka Kowalice 25,80 294,57 

Czerna Wielka Żagań 3,47 894,76 

Czerna Mała Iłowa 2,96 171,40 

 

 

IV.1.4.Wyniki ilo ściowego bilansu dynamicznego wód powierzchniowych 

 

Dostępność ZDZ i ZDB na podstawie wyników ilościowego bilansu dynamicznego 
wód powierzchniowych. 

Analizowano występowanie deficytów zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i 
zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDZ). Przez deficyty rozumie się brak ZDZ 
lub/i ZDB (w tabelach wartość zero, na wykresach wartości ujemne). 

Analizowano stan zasobów w wydzielonych jednolitych częściach wód zlewni Bobru. Z 
wydzielonych 111 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) wytypowano JCWP 
dla tych rzek, które – zgodnie z przedstawioną metodyką – wytypowano do 
szczegółowych obliczeń bilansowych. Analizy przeprowadzono dla 22 rzek w 46 
jednolitych częściach wód powierzchniowych, zgodnie z poniższym wykazem w 
porządku hydrograficznym (w nawiasie liczba JCWP dla danej rzeki): 

1. Bóbr (11, w tym 2 zbiorniki), 
2. Złotna (1), 
3. Zadrna (1), 
4. Lesk (2), 
5. Radomierka (1), 
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6. Kamienica (2), 
7. Łomnica (2), 
8. Jedlica (2), 
9. Kamienna (3), 
10. Wrzosówka (1), 
11. Słotwina (1), 
12. Bobrzyca (2), 
13. Iławka (1), 
14. Szprotawa (2), 
15. Kwisa (6, w tym 2 zbiorniki), 
16. Czarny Potok (1), 
17. Olszówka (1), 
18. Siekierka (1), 
19. Iwnica (1), 
20. Czerna Wielka (2), 
21. Czerna Mała (1), 
22. Czernica (1). 

Analizowano stan zasobów dla całej rzeki lub jej odcinków, zgodnie z podziałem na 
JCWP. 

Analizowano stan zasobów dla wytypowanego przepływu nienaruszalnego (metoda 
rybacko  - wędkarska), dla każdej gwarancji czasowej: GW = 95%, GW = 90%, GW = 
70%, GW = 50%, dla każdej dekady i każdego miesiąca. 

Wyniki zestawiono w tabelach zbiorczych dla JCWP zlewni Bobru, oddzielnie dla każdej 
gwarancji i oddzielnie dla zasobów zwrotnych i bezzwrotnych (w sumie 8 tabel). 

Przyjęto następującą zasadę oznaczanie stwierdzonych deficytów:  

1.  brak zasobów ZDZ i ZDB na całym odcinku rzeki objętej JCWP: kolor 
czerwony 

2.  brak zasobów ZDZ i ZDB na niektórych odcinkach rzeki objętej JCWP: kolor 
pomarańczowy 

3.  brak zasobów ZDZ i ZDB na niektórych dopływach niekontrolowanych, 
wynikający z rozkładu odpływu jednostkowego na kontrolowanym 
recypiencie (ujemna wartość odpływu jednostkowego, przepływy 
rzeczywiste nie bilansują się w węzłach hydrometrycznych): kolor szary 

Ze względu na losowy charakter błędów oszacowania przepływów na posterunkach 
wodowskazowych, równanie ciągłości ruchu nie zawsze jest spełnione, a wielkość 
odpływu jednostkowego obliczona metodą analogii hydrologicznej może przybierać 
wartości nielogiczne (czasem nawet ujemne).  

Zgodnie z ustaleniami Wykonawca podjął próbę uwzględnienia w aplikacji 
komputerowej proponowanych przez Zamawiającego dopływów niekontrolowanych jak 
dopływów „quasi – kontrolowanych” (dodatkowe bilanse dynamiczne dla tych 
dopływów, z uwzględnieniem przekrojów bilansowych w ich profilach podłużnych). 
Wytypowane zostały: 

1. Siekierka,  
2. Iwnica, 
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3. Olszówka, 
4. Karpnicki Potok, 
5. Radomierka, 
6. Bobrzyca, 
7. Szprotawica, 
8. Iławka, 
9. Słotwina.  

Biorąc pod uwagę przedstawione założenia, skomplikowaną procedurę obliczeniową 
bilansów dynamicznych dla każdego przekroju bilansowego  (naturalizacja przepływów, 
przepływy rzeczywiste uwzględniające użytkowanie, przepływy gwarantowane) oraz 
symulacyjny charakter aplikacji komputerowej (dodawanie, usuwanie, modyfikacja 
użytkowników)  Wykonawca  zastrzegł sobie prawo do skrócenia proponowanej listy 
dopływów niekontrolowanych, w przypadku uzyskiwania niewiarygodnych wyników 
(np. ujemne wartości przepływów). Sytuacja taka dotyczy Iławki – niekontrolowanego 
dopływu Bobru, na której deficyty zasobów generują nieprawidłowe (ujemne) wartości 
przepływów rzeczywistych w przekroju ujściowym Iławki do Bobru. 

Dla zbiorników nie wykazywano ZDZ i ZDB (oznaczenie x). 

Zgeneralizowany obraz dostępności zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i 
bezzwrotnych w zlewni Bobru, w ujęciu roku hydrologicznego, wg kryterium przepływu 
nienaruszalnego (metoda rybacko – wędkarska) oraz dla czterech wartości gwarancji 
przedstawiono w tabelach IV.1.2-IV.1.9. 
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Tabela IV.1.2. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka
2 Złotna
3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej
5 Zadrna
6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku
7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru
8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice
9 Radomierka
10 Kamienica od źródła do Kamieniczki
11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru
12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 Łomnica od  źródła do Łomniczki
14 Łomnica od Łomniczki do Bobru
15 Jedlica od źródła do Maliny
16 Jedlica od Maliny do Łomnicy
17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka
18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej
19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru
20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej
21 Bóbr od zb. Pilchowice do śeliszowskiego Potoku
22 Słotwina
23 Bóbr od śeliszowskiego Potoku do Bobrzycy
24 Bobrzyca od źródła do Osiki
25 Bobrzyca od Osiki do Bobru
26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy
27 Iławka
28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody
29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru
30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku
31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki
32 Czarny Potok
33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki
36 Olszówka
37 Siekierka
38 Iwnica
39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru
40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego
41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny
42 Czerna Mała do Czernicy
43 Czernica
44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru
45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec
46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.3. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka
2 Złotna
3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej
5 Zadrna
6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku
7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru
8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice
9 Radomierka
10 Kamienica od źródła do Kamieniczki
11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru
12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 Łomnica od  źródła do Łomniczki
14 Łomnica od Łomniczki do Bobru
15 Jedlica od źródła do Maliny
16 Jedlica od Maliny do Łomnicy
17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka
18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej
19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru
20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej
21 Bóbr od zb. Pilchowice do śeliszowskiego Potoku
22 Słotwina
23 Bóbr od śeliszowskiego Potoku do Bobrzycy
24 Bobrzyca od źródła do Osiki
25 Bobrzyca od Osiki do Bobru
26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy
27 Iławka
28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody
29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru
30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku
31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki
32 Czarny Potok
33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki
36 Olszówka
37 Siekierka
38 Iwnica
39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru
40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego
41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny
42 Czerna Mała do Czernicy
43 Czernica
44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru
45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec
46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.4. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka
2 Złotna
3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej
5 Zadrna
6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku
7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru
8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice
9 Radomierka
10 Kamienica od źródła do Kamieniczki
11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru
12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 Łomnica od  źródła do Łomniczki
14 Łomnica od Łomniczki do Bobru
15 Jedlica od źródła do Maliny
16 Jedlica od Maliny do Łomnicy
17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka
18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej
19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru
20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej
21 Bóbr od zb. Pilchowice do śeliszowskiego Potoku
22 Słotwina
23 Bóbr od śeliszowskiego Potoku do Bobrzycy
24 Bobrzyca od źródła do Osiki
25 Bobrzyca od Osiki do Bobru
26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy
27 Iławka
28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody
29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru
30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku
31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki
32 Czarny Potok
33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki
36 Olszówka
37 Siekierka
38 Iwnica
39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru
40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego
41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny
42 Czerna Mała do Czernicy
43 Czernica
44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru
45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec
46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.5. Deficyt zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka
2 Złotna
3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej
5 Zadrna
6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku
7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru
8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice
9 Radomierka
10 Kamienica od źródła do Kamieniczki
11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru
12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 Łomnica od  źródła do Łomniczki
14 Łomnica od Łomniczki do Bobru
15 Jedlica od źródła do Maliny
16 Jedlica od Maliny do Łomnicy
17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka
18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej
19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru
20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej
21 Bóbr od zb. Pilchowice do śeliszowskiego Potoku
22 Słotwina
23 Bóbr od śeliszowskiego Potoku do Bobrzycy
24 Bobrzyca od źródła do Osiki
25 Bobrzyca od Osiki do Bobru
26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy
27 Iławka
28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody
29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru
30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku
31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki
32 Czarny Potok
33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki
36 Olszówka
37 Siekierka
38 Iwnica
39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru
40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego
41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny
42 Czerna Mała do Czernicy
43 Czernica
44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru
45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec
46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

2
Nr JCWPow

11 12 1 9 103 4 5 6 7 8
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Tabela IV.1.6. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=95%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka
2 Złotna
3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej
5 Zadrna
6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku
7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru
8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice
9 Radomierka
10 Kamienica od źródła do Kamieniczki
11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru
12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 Łomnica od  źródła do Łomniczki
14 Łomnica od Łomniczki do Bobru
15 Jedlica od źródła do Maliny
16 Jedlica od Maliny do Łomnicy
17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka
18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej
19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru
20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej
21 Bóbr od zb. Pilchowice do śeliszowskiego Potoku
22 Słotwina
23 Bóbr od śeliszowskiego Potoku do Bobrzycy
24 Bobrzyca od źródła do Osiki
25 Bobrzyca od Osiki do Bobru
26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy
27 Iławka
28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody
29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru
30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku
31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki
32 Czarny Potok
33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki
36 Olszówka
37 Siekierka
38 Iwnica
39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru
40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego
41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny
42 Czerna Mała do Czernicy
43 Czernica
44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru
45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec
46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.7. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=90%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka
2 Złotna
3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej
5 Zadrna
6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku
7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru
8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice
9 Radomierka
10 Kamienica od źródła do Kamieniczki
11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru
12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 Łomnica od  źródła do Łomniczki
14 Łomnica od Łomniczki do Bobru
15 Jedlica od źródła do Maliny
16 Jedlica od Maliny do Łomnicy
17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka
18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej
19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru
20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej
21 Bóbr od zb. Pilchowice do śeliszowskiego Potoku
22 Słotwina
23 Bóbr od śeliszowskiego Potoku do Bobrzycy
24 Bobrzyca od źródła do Osiki
25 Bobrzyca od Osiki do Bobru
26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy
27 Iławka
28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody
29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru
30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku
31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki
32 Czarny Potok
33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki
36 Olszówka
37 Siekierka
38 Iwnica
39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru
40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego
41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny
42 Czerna Mała do Czernicy
43 Czernica
44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru
45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec
46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.8. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=70%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka
2 Złotna
3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej
5 Zadrna
6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku
7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru
8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice
9 Radomierka
10 Kamienica od źródła do Kamieniczki
11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru
12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 Łomnica od  źródła do Łomniczki
14 Łomnica od Łomniczki do Bobru
15 Jedlica od źródła do Maliny
16 Jedlica od Maliny do Łomnicy
17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka
18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej
19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru
20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej
21 Bóbr od zb. Pilchowice do śeliszowskiego Potoku
22 Słotwina
23 Bóbr od śeliszowskiego Potoku do Bobrzycy
24 Bobrzyca od źródła do Osiki
25 Bobrzyca od Osiki do Bobru
26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy
27 Iławka
28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody
29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru
30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku
31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki
32 Czarny Potok
33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki
36 Olszówka
37 Siekierka
38 Iwnica
39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru
40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego
41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny
42 Czerna Mała do Czernicy
43 Czernica
44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru
45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec
46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

Nr JCWPow
11 12 1 2 3 104 5 6 7 8 9
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Tabela IV.1.9. Deficyt zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB) dla JCWP w zlewni Bobru; gwarancja GW=50%; przepływ nienaruszalny: metoda rybacko-wędkarska. 

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

1 Bóbr od źródła do zb. Bukówka
2 Złotna
3 Bóbr, zb. Bukówka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej
5 Zadrna
6 Lesk od źrodła do Grzędzkiego Potoku
7 Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru
8 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice
9 Radomierka
10 Kamienica od źródła do Kamieniczki
11 Kamienica od Kamieniczki do Bobru
12 Bóbr, zb. Pilchowice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 Łomnica od  źródła do Łomniczki
14 Łomnica od Łomniczki do Bobru
15 Jedlica od źródła do Maliny
16 Jedlica od Maliny do Łomnicy
17 Kamienna od źródła do Kamieńczyka
18 Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej
19 Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru
20 Wrzosówka od źródła do Podgórnej
21 Bóbr od zb. Pilchowice do śeliszowskiego Potoku
22 Słotwina
23 Bóbr od śeliszowskiego Potoku do Bobrzycy
24 Bobrzyca od źródła do Osiki
25 Bobrzyca od Osiki do Bobru
26 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy
27 Iławka
28 Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody
29 Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru
30 Kwisa od źródła do Długiego Potoku
31 Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki
32 Czarny Potok
33 Kwisa, zb. Złotniki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
34 Kwisa, zb. Leśna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
35 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki
36 Olszówka
37 Siekierka
38 Iwnica
39 Kwisa od Kliczkówki do Bobru
40 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego
41 Czerna Wielka od źródła do Ziębiny
42 Czerna Mała do Czernicy
43 Czernica
44 Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru
45 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec
46 Bóbr od zb. Raduszec do Odry

2
Nr JCWPow

11 12 1 9 103 4 5 6 7 8
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Przyczyny stwierdzonych deficytów wody  

1. Niskie przepływy dla gwarancji 95% i 90%.  

Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne obliczane są w oparciu o przepływy 
gwarantowane. Przepływy dla gwarancji czasowych GW = 95% i GW = 90% to 
przepływy, które wraz z wyższymi występują odpowiednio przez 95% i 90% badanego 
okresu. Dają one wartości plasujące je w niskiej strefie przepływów.   

Istnieją statystyczne zależności regionalne pomiędzy: 

przepływami o określonej gwarancji występowania QGW% i przepływem średnim SSQ: 

QGW% = Wp% SSQ 

przepływem średnim niskim (SNQ) i przepływem średnim (SSQ): 

SNQ = WSNQ SSQ 

Wartości współczynników W90% i W95% dla poszczególnych regionów wodnych 
oszacowane zostały w zależności od charakteru rzeki (nizinne, przejściowe, górskie) i 
powierzchni zlewni („Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu 
wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni”, PRO-WODA, Warszawa, 2008). 

Przykładowe wartości współczynników korelacyjnych zestawiono w tabeli IV.1.10. 

Tabela IV.1.10. Teoretyczne wartości współczynników WSNQ, W90%, W95% w przekrojach wodowskazowych 
rzeki Bóbr. 

wodowskaz km A typ W95 W90 WSNQ 

Bukówka 269,38 57,76 górski 0,228 0,303 0,220 

Kamienna Góra 253,28 190,28 górski 0,228 0,303 0,220 

Wojanów 222,07 535,15 przejściowy i podgórski 0,233 0,294 0,226 

Jelenia Góra 209,52 1047,25 górski 0,228 0,303 0,220 

Pilchowice 195,80 1207,07 przejściowy i podgórski 0,233 0,294 0,226 

Dąbrowa 
Bolesławiecka 136,09 1712,77 

przejściowy i podgórski 0,233 0,294 0,226 

Szprotawa 99,27 2878,96 przejściowy i podgórski 0,269 0,328 0,256 

Żagań 75,88 4255,04 przejściowy i podgórski 0,269 0,328 0,256 

Dobroszów Wielki 52,92 5364,52 przejściowy i podgórski 0,269 0,328 0,256 

 

Wynika z niej, że w zlewni Bobru przepływy gwarantowane QGW95% szacuje się na ok. 
23-27% przepływów średnich, a QGW90% na ok. 29-33% SSQ. Są one zbliżone do 
przepływów średnich niskich, które szacowane są na ok. 22 – 26% SSQ.  
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Na podstawie obserwacji wodowskazowych rzeczywiste przepływy gwarantowane 
roczne dla GW = 90% kształtują się na poziomie ok. 25 – 35% SSQ dla powierzchni 
zlewni do 2000 km2 i na poziomie ok. 40 – 48% dla powierzchni zlewni większych. 
Przepływy QGW90% są wyższe od przepływów SNQ o ok. 50% w górnym biegu rzeki i  ok. 
20% w dolnym biegu. Kształtują się więc w strefie przepływów niskich i górnej strefie 
przepływów niskich. 

Przykładowe wartości analizowanych przepływów zestawiono w tabeli IV.1.11.  

Tabela IV.1.11. Wartości przepływów QGW90%, SNQ i SSQ w przekrojach wodowskazowych rzeki Bóbr na 
podstawie obserwacji wodowskazowych  

wodowskaz km A typ QGW90 SNQ SSQ 

Bukówka 269,38 57,76 górski 0,24 0,19 0,91 

Kamienna Góra 253,28 190,28 górski 0,69 0,46 2,64 

Wojanów 222,07 535,15 przejściowy i podgórski 1,47 1,07 5,90 

Jelenia Góra 209,52 1047,25 górski 4,81 3,26 14,6 

Pilchowice 195,80 1207,07 przejściowy i podgórski 4,32 2,57 15,6 

Dąbrowa Bolesławiecka 136,09 1712,77 przejściowy i podgórski 7,05 5,82 20,0 

Szprotawa 99,27 2878,96 przejściowy i podgórski 10,2 8,22 25,7 

Żagań 75,88 4255,04 przejściowy i podgórski 15,2 12,9 37,7 

Dobroszów Wielki 52,92 5364,52 przejściowy i podgórski 20,0 16,6 41,6 

 

2. Przepływy nienaruszalne 

Za podstawowe kryterium ekologiczne, ograniczające użytkowanie wód 
powierzchniowych, uznaje się przepływ nienaruszalny. 

Do obliczeń bilansowych zastosowano przepływ nienaruszalny uzyskany trzema 
metodami: 

• na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda parametryczna) tzw. 
metoda Kostrzewy, 

• na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda rybacko – wędkarska), 

• metodą małopolską. 

Przepływ nienaruszalny wyznaczony tzw. metodą Kostrzewy jest wielkością stałą w 
ciągu roku, przepływ nienaruszalny w oparciu o kryterium wędkarsko – rybackie oraz 
obliczony metodą małopolską różnicuje jego wielkość w poszczególnych miesiącach 
roku. 
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Dane hydrologiczne do obliczeń przepływów nienaruszalnych dla wytypowanych metod 
stanowią przepływy niskie miesięczne (NQm) i średnie niskie miesięczne (SNQm) i 
średnie niskie roczne (SNQ) w przekrojach wodowskazowych zlewni Bobru. 

Przepływ nienaruszalny stanowi dolne ograniczenie ilościowe zasobów zwrotnych i 
bezzwrotnych. W porównaniu z pozostałymi zaproponowanymi przepływami 
nienaruszalnymi przepływ wg kryterium rybacko – wędkarskiego jest bardziej 
restrykcyjny, a więc większym stopniu ogranicza dostępność zasobów wodnych od 
przepływu metodą Kostrzewy, z drugiej strony jest mniej restrykcyjny od przepływu 
nienaruszalnego określonego metodą małopolską. Przepływ nienaruszalny wg 
kryterium rybacko – wędkarskiego jest szczególnie ważny z punktu widzenia bytowania 
ichtiofauny, której zachowanie jest ważnym elementem składowym polityki 
zrównoważonego rozwoju środowiska geograficznego.  

Wizualizację kształtowania się przepływów nienaruszalnych w przekrojach 
wodowskazowych na Bobrze przedstawiono na Rys. IV.1.2.  

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

 231 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n

 (
m

3
/s

)

miesiąc

Bóbr-wod. Bukówka

R-W MAŁ.U. MK

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n

 (
m

3
/s

)

miesiąc

Bóbr-wod. Błażkowa

R-W MAŁ.U. MK

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n

 (
m

3
/s

)

miesiąc

Bóbr-wod. Kamienna Góra

R-W MAŁ.U. MK

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n

 (
m

3
/s

)

miesiąc

Bóbr-wod. Wojanów

R-W MAŁ.U. MK

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n

 (
m

3
/s

)

miesiąc

Bóbr-wod. Jelenia Góra

R-W MAŁ.U. MK

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n

 (
m

3
/s

)

miesiąc

Bóbr-wod. Pilchowice

R-W MAŁ.U. MK

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n

 (
m

3
/s

)

miesiąc

Bóbr-wod. Dąbrowa Bolesławiecka

R-W MAŁ.U. MK

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n

 (
m

3
/s

)

miesiąc

Bóbr-wod. Szprotawa

R-W MAŁ.U. MK

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n

 (
m

3 /
s)

miesiąc

Bóbr-wod. Żagań

R-W MAŁ.U. MK

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Q
n

 (
m

3
/s

)

miesiąc

Bóbr-wod. Dobroszów Wielki

R-W MAŁ.U. MK

 

Rys. IV.1.2. Kształtowanie się przepływów nienaruszalnych obliczonych różnymi metodami na Bobrze. 
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3. Użytkowanie wód powierzchniowych 

Najmniej prawdopodobna przyczyna deficytów, ponieważ w skali zlewni pobory 
nieomal bilansują się ze zrzutami, a w niektórych SCWP zrzuty są nawet wyższe niż 
pobory (tab. III.6.1; rys. III.6.1). 

 

Analiza zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i bezzwrotnych (ZDB) w zlewni 
Bobru na obszarach JCWP. 

Analizowano stan zasobów dla całej rzeki lub jej odcinków, zgodnie z podziałem na 
JCWP. 

Analizowano stan zasobów dla wytypowanego przepływu nienaruszalnego (metoda 
rybacko  - wędkarska), dla każdej gwarancji czasowej: GW = 95%, GW = 90%, GW = 
70%, GW = 50%, dla każdej dekady i każdego miesiąca. 

Ostrożnie należy interpretować wyniki dla rzek niekontrolowanych, dla których 
przepływy rzeczywiste i nienaruszalne szacowano na podstawie rozkładu odpływu 
jednostkowego na kontrolowanym recypiencie (powyżej i poniżej rzeki 
niekontrolowanej). Ze względu na losowy charakter błędów oszacowania przepływów 
na posterunkach wodowskazowych, równanie ciągłości ruchu nie zawsze jest spełnione, 
a wielkość odpływu jednostkowego obliczona metodą analogii hydrologicznej może 
przybierać wartości nielogiczne (czasem nawet ujemne).  Skutkować to może np. 
zaniżonymi przepływami gwarantowanymi, stanowiącymi podstawę oceny ZDZ i ZDB, 
co we konsekwencji może dawać zaniżone wielkości zasobów wodnych. 

 

Gwarancja 95% 

Przepływy gwarantowane są w zdecydowanej większości niższe od przepływów 
nienaruszalnych, co skutkuje deficytami ZDZ i ZDB. Dla okresu od marca do listopada 
dotyczy to prawie całego obszaru zlewni. Nieliczne przypadki występowania ZDZ i ZDB 
związane są raczej ze zwiększonymi przepływami roztopowymi na wiosnę (koniec 
marca,  kwiecień, początek maja) i dotyczą rzek: Jedlica, Kamienna, Wrzosówka, 
Bobrzyca, Szprotawa, Czerna Wielka, Czerna Mała oraz dolnego odcinka Bobru.  Z kolei 
od grudnia do lutego stwierdza się występowanie ZDZ i ZDB prawie dla całego obszaru 
dorzecza. Wynika to z bardzo niskiego przepływu nienaruszalnego w okresie 
przezimowania ryb, który wyznacza minimalny przepływ zimowy. 

Dla dopływów niekontrolowanych: Słotwiny, Olszówki, Siekierki i Iwnicy występują 
deficyty ZDZ i ZDB w całym roku hydrologicznym. 

 

Gwarancja 90% 

Przepływy gwarantowane w okresie letnim i jesiennym są niższe od przepływów 
nienaruszalnych, co skutkuje deficytami ZDZ i ZDB. Dla okresu od lipca do listopada 
dotyczy to prawie całego obszaru zlewni. Dodatnie wartości ZDZ i ZDB  odnotowujemy 
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w okresie roztopów wiosennych (koniec marca, kwiecień, maj, początek czerwca) na 
rzekach:  Kamienica, Jedlica, Kamienna, Wrzosówka, Bobrzyca, Szprotawa, okresowo 
Kwisa, Czerna Wielka, Czerna Mała oraz dolny odcinek Bobru.  Analogicznie jak dla 
gwarancji 95%  od grudnia do lutego stwierdza się występowanie ZDZ i ZDB prawie dla 
całego obszaru dorzecza, ze względu na minimalny przepływ zimowy przyjmowany jako 
przepływ nienaruszalny. Dla dopływów niekontrolowanych: Słotwiny, Olszówki, 
Siekierki i Iwnicy występują deficyty ZDZ i ZDB w całym roku hydrologicznym ( z 
wyjątkiem 3 dekady grudnia). 

 

Gwarancja 70% 

Zdecydowanie zwiększa się dostępność zasobów wodnych zlewni Bobru dla 
przepływów gwarantowanych 70%.  Stwierdza się występowanie zarówno zasoby 
zwrotne jak i bezzwrotne w prawie całej zlewni i dla większości miesięcy w roku 
hydrologicznym. Nieliczne przypadki deficytów ZDZ i ZDB notuje się w okresach niskich 
przepływów letnich i jesiennych (od lipca do października). Wyjątki stanowią: Łomnica, 
na której odnotowuje się odcinki z deficytami zasobów prawie dla całego roku 
hydrologicznego (oprócz maja) oraz dopływy niekontrolowane: Słotwina, Olszówka, 
Siekierka i Iwnica z deficytami poza okresem od grudnia do lutego. 

 

Gwarancja 50% 

Dla gwarancji 50% praktycznie w całej zlewni (oprócz Łomnicy) nie notuje się deficytów 
zasobów zwrotnych ZDZ, tzn. spełniony jest warunek brzegowy, że przepływ 
gwarantowany przewyższa przepływ nienaruszalny. Tylko na górnej Łomnicy do ujścia 
Łomniczki przez większą część roku mamy do czynienia z odcinkowymi deficytami 
wody. 

Również dla wymienianych wcześniej dopływów niekontrolowanych; Słotwiny, 
Olszówki, Siekierki i Iwnicy a także Czernicy mamy do czynienia z deficytami ZDZ w 
niektórych  dekadach i miesiącach. 

Podobnie kształtuje się rozkład zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDB), jednak w 
tym przypadku deficyty notujemy też na górnym Bobrze (do zb. Bukówka i do Zadanej) 
oraz w zlewniach Czernej Wielkiej i Czernej Małej. 

 

IV.1.5. Podsumowanie zasobów ilo ściowych wód powierzchniowych 

Przeanalizowano występowanie deficytów zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i 
zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych (ZDZ) w wydzielonych jednolitych częściach 
wód zlewni Bobru. (22 rzeki w 46 JCWP). Przez deficyty rozumie się brak ZDZ lub/i ZDB. 

Zgeneralizowany obraz dostępności zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i 
bezzwrotnych w zlewni Bobru, w ujęciu roku hydrologicznego, wg kryterium przepływu 
nienaruszalnego (metoda rybacko – wędkarska) oraz dla czterech wartości gwarancji 
przedstawiono w tabelach zbiorczych. 
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Dla gwarancji 95% i 90% praktycznie w całej zlewni Bobru notujemy deficyty zasobów 
dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych, dla prawie wszystkich miesięcy (oprócz 
okresu grudzień – luty ze względu na niskie przepływy nienaruszalne w okresie 
przezimowania ryb). 

Dla gwarancji 70% deficyty zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych 
generowane są głównie w lecie i jesienią (od czerwca do listopada), w okresie niskich 
przepływów. 

Dla gwarancji 50% generalnie nie stwierdza się deficytów zasobów w zlewni Bobru. 
Odnotowane deficyty dotyczą głownie niektórych dopływów niekontrolowanych i są 
raczej spowodowane zaniżonymi przepływami, wynikającymi z nie zawsze 
prawidłowego rozkładu odpływu jednostkowego na ich kontrolowanych recypientach. 

Określono dwie główne przyczyny stwierdzonych deficytów wody: niskie przepływy dla 
gwarancji 95% i 90% i wybór przepływu nienaruszalnego. 
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IV.2. Bilans zasobów jakościowych wód powierzchniowych 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych został wykonany  zgodnie z założeniami dla 
jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej przedstawionymi w 
„Metodyce opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni” (Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO-WODA”, 2008). 

Do opracowania bilansu jakościowego wykorzystana została baza danych pozwoleń 
wodnoprawnych przekazana przez Zamawiającego, baza danych punktowych źródeł 
zanieczyszczeń z określoną rzeczywistą ilością i jakością odprowadzanych ścieków 
podanych w informacji Urzędów Marszałkowskich (województwa dolnośląskiego i 
lubuskiego) z wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz wyniki monitoringu 
wód prowadzone przez WIOŚ we Wrocławiu i Zielonej Górze z lat 2010 – 2012. 

Bilans jakościowy został wykonany dla rzek w zlewni Bobru kontrolowanych 
hydrologicznie i dla których prowadzony jest monitoring jakości, w szczególności w 
przekrojach ujściowych. Są to: Bóbr i jego dopływy - Łomnica, Szprotawa, Czerna 
Wielka, Zadrna, Lesk, Kamienna, Kwisa oraz Czerna Mała – dopływ Czernej Wielkiej i 
Czarny Potok – dopływ Kwisy. 

Statyczny bilans jakościowy wód powierzchniowych (rzek kontrolowanych pod kątem 
ilościowym i jakościowym) przeprowadzono w zakresie wskaźników jakości wód i 
ścieków: BZT5, Nog, Pog  dla wartości rzeczywistych tj. bilans rzeczywisty i podanych w 
pozwoleniach wodnoprawnych tj. bilans dla pozwoleń wodnoprawnych, (przyjmując, że 
otrzymane dane od zamawiającego są wiarygodne).  

Wykorzystano model bilansujący ładunki analizowanych zanieczyszczeń wzdłuż biegu 
rzeki. Podstawę stanowiły: 

• przepływy o gwarancji występowania 90% uzyskane z modelu bilansu 
ilościowego zlewni, 

• stężenia miarodajne badanych w latach 2010 - 2012 roku wskaźników 
zanieczyszczenia (BZT5, Nog, Pog) w przekrojach monitoringowych o 
wartościach przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 
listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545),  

• użytkowanie wód tzn. wielkości rzeczywiste odprowadzanych ścieków (ilość i 
skład jakościowy, stan z lat 2009 - 2012 r.), oraz wielkości określone w 
pozwoleniach wodnoprawnych.  

Na podstawie uzyskanych danych zbilansowano rzeczywisty ładunek zanieczyszczeń 
prowadzony z wodami rzeki w jej profilu podłużnym, ładunek dopuszczony warunkami 
pozwolenia wodnoprawnego w profilu podłużnym rzeki oraz ładunek graniczny w 
odniesieniu do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne analizowanych stężeń 
BZT5, Nog, Pog zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 
listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 
1545). 
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W bilansie opartym na wartościach zrzutów ścieków z pozwoleń wodnoprawnych, przy 
założeniu niezmiennych wartości ładunków ze źródeł obszarowych i rozproszonych, 
policzony został ładunek całkowity jaki prowadzony byłby z wodami cieków. Ponadto 
policzone zostały stężenia analizowanych zanieczyszczeń w przekrojach 
monitoringowych jakie odpowiadałyby tym ładunkom (wartość średnioroczna). 

Bilans jakościowy przeprowadzony został w profilach podłużnych rzek przyjmując 
następujące węzłowe przekroje bilansowe: 

• - źródła oraz ujście, 

• - miejsca ujść dopływów, 

• - miejsca poborów wód i zrzutu ścieków, 

• - przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

• - miejsca lokalizacji budowli hydrotechnicznych (elektrownie wodne), 

• - przekroje zamykające zlewnie Jednolitych części wód powierzchniowych 
(JCWP) - zgodnie z kilometrażem MPHP 2010. 

Wyniki analiz bilansowych określają dla każdego przekroju bilansowego analizowanego 
cieku wielkość ładunku całkowitego dopływającego do przekroju i odpływającego z 
przekroju, wielkość ładunku ze źródeł obszarowych i rozproszonych pochodzącego ze 
zlewni różnicowej, oraz w przekrojach monitoringowych wielkości ładunków 
punktowych, ładunków obszarowych i rozproszonych, i ładunków całkowitych. 

Dla każdego przekroju bilansowego oszacowana została chłonność rzeki w odniesieniu 
do stanu dobrego, przyjmując wartości graniczne stężeń zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 
1545). W przypadku gdy wielkość prowadzonego ładunku przekraczać będzie wartość 
dopuszczalną dla stanu dobrego zostanie obliczona wielkość ładunku, o którą należy 
zredukować ładunek wprowadzany w analizowanej zlewni aby zapewnić osiągnięcie 
stanu dobrego. 

Prezentacja graficzną dokonanych bilansów będą profile hydrochemiczne ładunków 
analizowanych wskaźników zanieczyszczenia wzdłuż biegu rzeki. 

 Wyniki badań monitoringowych prowadzonych w latach 2010 – 2012 w 
przekrojach monitoringowych zlokalizowanych na ciekach wraz z policzona wartością 
średnią, dla których przeprowadzono obliczenia bilansowe przedstawiono w tabelach 
od IV.2.1 do IV.2.27. 

Do bilansu jakościowego przyjęto wartość średnią z obserwowanych wartości 
wskaźnika BZT5 i stężeń azotu ogólnego i fosforu ogólnego z lat 2010 - 2012. 
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Tabela IV.2.1. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Bóbr wodowskaz 
Kamienna Góra (km 253,49). 

Parametr 

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-18 6,00 2,27 0,13 

2010-02-08 4,40 1,93 0,08 

2010-03-08 4,40 2,42 0,06 

2010-04-19 6,30 2,23 0,07 

2010-05-17 3,90 1,77 0,08 

2010-06-14 4,20 2,26 0,09 

2010-07-05 2,80 2,14 0,10 

2010-08-09 2,50 2,11 0,12 

2010-09-13 1,90 1,52 0,06 

2010-10-11 2,60 1,57 0,05 

2010-11-15 3,20 1,79 0,07 

2010-12-13 4,10 2,02 0,05 

Średnia_ 2010 3,86 2,00 0,08 

2012-01-16 5,50 2,59 0,06 

2012-04-03 2,30 1,55 0,17 

2012-06-19 2,60 2,77 0,14 

2012-07-09 2,40 2,00 0,10 

2012-09-27 1,80 1,88 0,11 

2012-10-15 2,50 1,79 0,08 

Średnia _2012 2,92 2,16 0,12 

Średnia_2010_2012 3,39 2,08 0,10 

 

Tabela IV.2.2. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Bóbr powyżej ujęcia w 
Dębrzniku (km 250,59). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-18 6,60 2,71   

2010-02-08 4,80   0,10 

2010-03-08 4,10   0,09 

2010-04-19 4,10     

2010-06-14 3,80     

2010-07-05 3,50 2,58   

2010-08-09 2,80     

2010-09-13 2,90     
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2010-09-22       

2010-10-11 2,60 2,38   

2010-11-15 4,00     

2010-12-13 3,90     

Średnia_2010 3,92 2,56 0,10 

2011-02-01 2,50 2,65 0,06 

2011-03-21 3,70 2,45   

2011-05-17 4,60     

2011-06-13 4,30   0,10 

2011-07-18 3,20     

2011-08-01 3,60     

2011-09-06 5,00     

2011-10-17 2,70     

2011-11-14 4,60     

2011-11-30 6,40     

2011-12-07 6,10     

2011-12-15 5,20     

Średnia_2011 4,33 2,55 0,08 

2012-01-16 5,20     

2012-02-14 4,10     

2012-03-12 2,60     

2012-04-03 2,30     

2012-05-28 3,80     

2012-06-19 3,10     

2012-07-09 3,00     

2012-08-20 2,50     

2012-09-25 1,90     

2012-10-15 2,70     

2012-11-12 2,60     

2012-12-10 4,60     

Średnia_2012 3,20     

Średnia_2010_2011_2012 3,81 2,55 0,09 
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Tabela IV.2.3. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Bóbr powyżej ujęcia w 
Wojnowie (km 221,65). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-18 4,80     

2010-02-08 3,90     

2010-03-08 3,60     

2010-04-19 3,20     

2010-05-17 3,20     

2010-06-14 2,30     

2010-07-05 2,50     

2010-08-09       

2010-09-13 1,80     

2010-10-11 2,10 2,25   

2010-11-15 2,40     

2010-12-13 3,50     

Średnia_2010 3,03 2,25   

2011-02-01 2,30 2,98 0,05 

2011-03-21 3,90 2,61   

2011-05-17 3,40     

2011-06-13     0,16 

2011-06-29       

2011-07-18 1,80     

2011-08-01 2,00     

2011-09-06 3,20     

2011-09-27       

2011-10-17 1,20     

2011-11-14 2,40     

2011-11-30 4,10     

2011-12-07 7,80     

2011-12-15 4,10     

Średnia_2011 3,29 2,80 0,11 

2012-01-16 5,30   0,08 

2012-02-14 3,50     

2012-03-12 3,10     

2012-03-29   2,03   

2012-04-03 2,30 1,84 0,12 

2012-05-14 2,80     

2012-06-11 2,50 2,20 0,14 
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2012-07-09 2,20   0,15 

2012-08-20 2,10 2,49   

2012-09-25 1,50     

2012-10-08 2,70 2,55 0,14 

2012-11-13 2,40   0,08 

2012-12-03 2,90     

Średnia_2011 2,78 2,22 0,12 

Średnia_2010_2011_2012 3,03 2,42 0,11 

 

Tabela IV.2.4. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Bóbr powyżej zbiornika 
Pilchowice (km 204,76). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-20 6,30 3,17 0,18 

2010-02-09 6,90 3,34 0,19 

2010-03-09 4,50 3,15 0,12 

2010-04-20 2,80 1,93 0,08 

2010-05-18 3,70 2,16 0,09 

2010-06-15 2,30 2,27 0,10 

2010-07-06 2,60 2,55 0,19 

2010-08-10 2,40 2,15 0,13 

2010-09-14 2,20 1,99 0,12 

2010-10-12 3,20 2,54 0,10 

2010-11-16 2,80 2,06 0,10 

2010-12-13 3,40 2,50 0,10 

Średnia_2010 3,59 2,48 0,13 

2012-01-17 5,30 2,79 0,08 

2012-04-04 3,10 2,20 0,15 

2012-06-11 5,10 2,81 0,24 

2012-07-09 2,70 2,26 0,15 

2012-09-27 2,00 2,92 0,15 

2012-10-16 2,50 2,32 0,19 

Średnia_2012 3,45 2,55 0,16 

Średnia_2010_2012 3,52 2,52 0,14 
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Tabela IV.2.5. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Bóbr poniżej Lwówka (km 
158,41). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2012-01-17 4,70 2,60 0,10 

2012-02-13 3,10   0,21 

2012-03-13 2,80 2,69 0,13 

2012-04-04 2,20   0,14 

2012-05-14 2,30   0,08 

2012-06-11 2,50   0,06 

2012-07-09 17,00 2,32 0,50 

2012-08-21 3,50   0,06 

2012-09-27 1,90 2,28 0,08 

2012-10-08 2,00 1,89 0,09 

2012-11-13 2,10 2,33 0,10 

2012-12-03 1,90   0,12 

Średnia_2012 3,83 2,35 0,14 

 

Tabela IV.2.6. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Bóbr powyżej Bobrzycy  
(km 136,1). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-20 4,00 2,81 0,20 

2010-02-09 4,80 2,82 0,17 

2010-03-09 4,10 4,03 0,13 

2010-04-20 3,60 3,05 0,11 

2010-05-18 2,90 2,12 0,11 

2010-06-15 2,00 2,43 0,11 

2010-07-06 8,80 3,35 0,47 

2010-08-10 2,50 2,43 0,17 

2010-09-14 1,90 2,24 0,12 

2010-10-12 2,40 2,67 0,16 

2010-11-16 1,70 2,38 0,14 

2010-12-13 3,10 2,61 0,11 

Średnia_2010 3,48 2,75 0,17 

2012-01-17 4,80 3,04 0,10 

2012-02-13 3,20 2,94 0,24 

2012-03-13 2,50 2,69 0,14 
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2012-04-04 2,10 2,32 0,15 

2012-05-14 2,30 2,05 0,07 

2012-06-11 1,90 2,00 0,07 

2012-07-09 3,50 2,44 0,18 

2012-08-21 2,80 1,76 0,12 

2012-09-25 2,20 2,46 0,08 

2012-10-08 1,90 2,00 0,23 

2012-11-13 1,90 2,22 0,11 

2012-12-03 2,00 2,69 0,12 

Średnia_2010 2,59 2,38 0,13 

Średnia_2010_2012 3,04 2,56 0,15 

 

Tabela IV.2.7. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Bóbr poniżej ujęcia 
Szprotawy (km 93,02). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2012-01-11 4,70 2,82 0,27 

2012-02-22 4,50 2,97 0,17 

2012-03-15 3,80 2,37 0,13 

2012-04-19 2,80 2,64 0,10 

2012-05-07 1,90 2,35 0,10 

2012-06-05 1,40 3,08 0,13 

2012-07-02 3,20 3,06 0,17 

2012-08-01 2,40 2,74 0,11 

2012-09-17 2,40 2,13 0,08 

2012-10-01 2,90 4,73 0,10 

2012-11-15 5,80 2,38 0,14 

2012-12-12 4,70 2,78 0,37 

Średnia_2012 3,38 2,84 0,16 

 

Tabela IV.2.8. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Bóbr m. Nowogród 
Bobrzański (km 48,55). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2012-02-22 3,80 2,70 0,19 

2012-05-07 2,00 2,34 0,13 

2012-07-02 1,50 2,94 0,12 
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2012-11-15 6,20 1,99 0,12 

Średnia_2012 3,43 2,49 0,14 

 

Tabela IV.2.9. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Bóbr m. Prądocinek (km 
8,35). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2012-02-22 3,30 2,42 0,13 

2012-05-07 2,70 0,08 0,04 

2012-07-02 1,40 1,60 0,07 

2012-11-15 5,40 0,34 0,06 

Średnia_2012 3,20 1,11 0,07 

 

Tabela IV.2.10. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Bóbr ujście do Odry (km 
2,02). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2012-01-11 3,00 2,76 0,18 

2012-02-22 3,50 2,60 0,21 

2012-03-15 2,10 2,38 0,12 

2012-04-19 2,50 2,51 0,11 

2012-05-07 2,20 2,10 0,07 

2012-06-05 2,20 2,74 0,11 

2012-07-02 1,50 2,81 0,13 

2012-08-01 5,60 2,08 0,13 

2012-09-17 3,70 1,57 0,05 

2012-10-01 2,40 3,49 0,09 

2012-11-15 3,90 1,91 0,11 

2012-12-12 2,50 2,15 0,11 

Średnia_2012 2,93 2,43 0,12 
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Tabela IV.2.11. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Zadrna (km 0,46). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-18 8,60 4,73 0,24 

2010-02-08 8,30 4,50 0,18 

2010-03-08 4,80 4,07 0,12 

2010-04-19 7,50 4,21 0,13 

2010-05-17 4,40 3,23 0,09 

2010-06-14 5,70 3,57 0,15 

2010-07-05 5,40 3,31 0,13 

2010-08-09 6,20 3,37 0,20 

2010-09-13 5,90 3,18 0,14 

2010-10-11 3,50 3,48 0,19 

2010-11-15 6,80 3,34 0,18 

2010-12-13 3,70 2,95 0,08 

Średnia_2010 5,90 3,66 0,15 

2012-01-16 5,20 3,43 0,09 

2012-02-14 5,90   0,26 

2012-03-12 3,10 2,94 0,13 

2012-04-03 2,70   0,53 

2012-05-28 5,00   0,21 

2012-06-19 6,40   0,18 

2012-07-09 4,00 3,52 0,16 

2012-08-20 2,30   0,15 

2012-09-27 3,50 2,91 0,11 

2012-10-15 3,90 3,04 0,07 

2012-11-12 3,20 3,13 0,10 

2012-12-10 3,70   0,10 

Średnia_2012 4,08 3,16 0,17 

Średnia_2010_2012 4,99 3,41 0,16 

 

Tabela IV.2.12. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Lesk Boguszowa-Gorce 
(km 21,00). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-04-06 2,00     

2010-09-27 2,00     



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

 245 

Średnia_2010 2,00     

2011-02-15 2,30 1,22 0,06 

2011-05-30 2,00 0,93 0,06 

2011-06-27 2,00 0,99 0,08 

2011-07-25 2,00 1,10 0,07 

2011-08-29 2,00 0,72 0,08 

2011-10-24 2,00 0,58 0,06 

Średnia_2011 2,05 0,92 0,07 

2012-01-09 2,00 1,05 0,07 

2012-04-10 1,40 0,96 0,07 

2012-05-07 
1,40 0,73 0,06 

2012-07-09 1,00 0,60 0,15 

2012-07-30 1,00 0,63 0,04 

2012-10-08 1,10 0,66 0,07 

Średnia_2012 1,32 0,77 0,08 

Średnia_2010_2011_2012 1,79 0,85 0,07 

 

Tabela IV.2.13. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Lesk powyżej Grzedzkiego 
Potoku (km 14,41). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-18 10,90 5,84 0,37 

2010-02-08 14,60 7,01 0,59 

2010-03-08 13,10 4,37 0,26 

2010-04-19 16,00 4,12 0,22 

2010-05-17 12,20 3,37 0,21 

2010-06-14 13,30 4,40 0,39 

2010-07-05 13,20 5,92 0,67 

2010-08-09 3,60 3,07 0,33 

2010-09-13 7,40 3,02 0,20 

2010-10-11 7,50 2,73 0,17 

2010-11-15 10,00 2,80 0,33 

2010-12-13 10,00 2,60 0,22 

Średnia_2010 10,36 3,56 0,30 

2012-01-16 4,40 4,41 0,23 

2012-02-14 10,50   0,82 

2012-03-12 10,70 3,65 0,30 

2012-04-03 7,50   0,33 
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2012-05-28 8,50   1,14 

2012-06-19 18,20   1,50 

2012-07-09 11,00 3,66 0,22 

2012-08-20 8,10   0,93 

2012-09-27 8,40 7,62 0,72 

2012-10-15 7,60 8,26 0,84 

2012-11-12 8,20 5,69 0,36 

2012-12-10 9,60   0,65 

Średnia_2012 9,39 5,55 0,67 

Średnia_2010_2012 9,87 4,55 0,49 

 

Tabela IV.2.14. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Lesk ujście do Bobru (km 
4,37). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-18 5,70 3,87 0,14 

2010-02-08 5,00 4,08 0,17 

2010-03-08 4,30 3,47 0,10 

2010-04-19 3,80 2,50 0,08 

2010-05-17 4,70 2,60 0,11 

2010-06-14 4,10 2,84 0,14 

2010-07-05 3,50 2,61 0,20 

2010-08-09 3,00 2,99 0,09 

2010-09-13 2,80 2,29 0,10 

2010-10-11 3,30 1,90 0,08 

2010-11-15 3,60 2,63 0,11 

2010-12-13 3,90 2,78 0,09 

Średnia_2010 3,98 2,88 0,12 

 

Tabela IV.2.15. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Łomnica powyżej 
Karpacza Górnego (km 8,37). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-04-12 3,20 0,72   

2010-05-21       

2010-09-15       

2010-10-25 2,30     
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Średnia_2010 2,75 0,72   

2011-02-15 4,10   0,03 

2011-03-09 1,80   0,03 

2011-05-16 1,50 0,98 0,03 

2011-06-07 1,20 0,77 0,03 

2011-07-11 0,90 0,98 0,03 

2011-08-08 1,70 1,47 0,05 

2011-09-05 0,90 0,80 0,03 

2011-10-10 2,40 0,88 0,03 

2011-11-07 1,50   0,05 

2011-11-29 1,60   0,03 

2011-12-05 1,90   0,03 

2011-12-15 3,20   0,03 

Średnia_2011 1,89 0,98   

2012-01-23 2,20   0,03 

2012-02-27 1,20   0,10 

2012-03-05 1,10   0,06 

2012-04-16 1,70   0,03 

2012-05-21 1,30   0,05 

2012-06-18 1,60   0,03 

2012-08-06 2,10   0,03 

2012-08-27 1,70   0,04 

2012-09-10 1,30   0,03 

2012-10-22 1,50   0,03 

2012-11-19 1,80   0,03 

2012-12-13 2,40   0,03 

Średnia_2012 1,66   0,04 

Średnia_2010_2011-2012 2,10 0,85 0,04 

 

Tabela IV.2.16. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Łomnica ujście do Bobru 
(km 0,37). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-25 5,80 4,04 0,17 

2010-02-22 4,80 4,14 0,10 

2010-03-22 4,00 2,27 0,11 

2010-04-27 2,80 1,49 0,05 

2010-05-24 3,90 1,90 0,17 
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2010-06-29 2,10 2,26 0,11 

2010-07-27 1,70 1,92 0,07 

2010-08-23 2,20 1,83 0,12 

2010-09-28 3,30 2,13 0,14 

2010-10-25 2,60 2,10 0,07 

2010-11-29 3,20 2,11 0,08 

2010-12-20 5,10 2,46 0,14 

Średnia_2010 3,46 2,39 0,11 

 

Tabela IV.2.17. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Jedlica Kowary Średnie 
(km 11,66). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-04-12 2,10 2,22   

2010-10-25 1,90     

Średnia_2010 2,00 2,22   

2011-02-15 3,80   0,03 

2011-05-16 1,30 0,78 0,03 

2011-06-07 1,30 0,57 0,03 

2011-07-11 0,70 0,75 0,02 

2011-09-05 0,90 0,85 0,03 

2011-10-10 2,50 1,04 0,06 

Średnia_2011 1,75 0,80 0,03 

2012-01-23 2,20 0,52 0,03 

2012-03-05 0,80 0,62 0,06 

2012-04-16 1,20   0,03 

2012-05-21 1,30   0,05 

2012-06-18 1,10   0,03 

2012-08-06 1,96 0,79 0,04 

2012-08-27 1,10   0,05 

2012-09-10 1,50 0,68 0,03 

2012-10-22 1,40 0,77 0,03 

2012-11-19 1,90   0,03 

2012-12-13 2,50 0,84 0,03 

Średnia_2012 1,54 0,70 0,04 

Średnia_2010_2011_2012 1,76 1,24 0,04 

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

 249 

Tabela IV.2.18. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Kamienna m. Szklarska 
Poręba Górna (km 22,00). 

Parametr 

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-04-12 3,40 0,73  

2010-05-21    

2010-09-21    

2010-10-04 1,50   

Średnia_2010 2,45 0,73  

2011-03-08 1,80 1,36  

2011-05-16 1,30 0,86  

2011-06-07 2,30 0,90  

2011-07-11 1,10 1,01  

2011-09-05 1,20 0,85  

2011-10-10 2,60 1,32  

2011-11-07 1,50   

Średnia_2011 1,69 1,05  

2012-01-03 2,10 0,84 0,02 

2012-03-19 1,60  0,06 

2012-04-23 2,10 1,13 0,03 

2012-05-21 1,40  0,04 

2012-05-30 1,40  0,04 

2012-06-04 3,00 0,68 0,03 

2012-07-16 0,90 0,87 0,03 

2012-08-13 0,90  0,08 

2012-09-18 1,00 0,65 0,03 

2012-10-22 1,60 0,62 0,03 

2012-11-05 2,50  0,03 

2012-11-19 2,00  0,03 

Średnia_2012 1,71 0,80 0,04 

Średnia_2010_2011_2012 1,95 0,86 0,04 

 

Tabela IV.2.19. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Kamienna powyżej ujęcia 
Wrzosówki (km 8,81). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-04 5,40   0,10 
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2010-02-01 8,60   0,17 

2010-03-01 5,20   0,10 

2010-04-12 2,70   0,04 

2010-05-04 2,70   0,03 

2010-06-01 2,40   0,04 

2010-07-12 2,60   0,08 

2010-08-02 2,00   0,07 

2010-09-06 1,50   0,03 

2010-10-04 2,00   0,04 

2010-11-08 3,70   0,04 

2010-12-06 2,70   0,04 

Średnia_2010 3,35   0,07 

 

Tabela IV.2.20. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Kamienna ujście do Bobru 
(km 0,41). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-04 5,00 2,46 0,22 

2010-02-01 4,00 2,48 0,11 

2010-03-01 4,90 3,28 0,11 

2010-04-12 3,50 2,18 0,08 

2010-05-04 2,60 1,09 0,04 

2010-06-01 2,40 1,10 0,06 

2010-07-12 2,60 7,90 0,13 

2010-08-02 2,30 1,80 0,08 

2010-09-06 2,00 2,01 0,06 

2010-10-04 1,70 1,61 0,06 

2010-11-08 4,30 2,43 0,16 

2010-12-06 4,30 1,86 0,08 

Średnia_2010 3,30 2,52 0,10 

2012-01-03 2,60 1,09 0,08 

2012-04-23 2,50 2,30 0,06 

2012-06-04 3,50 1,58 0,10 

2012-07-16 1,60 2,06 0,08 

2012-09-18 1,50 1,50 0,11 

2012-10-22 2,10 2,26 0,12 

Średnia_2012 2,30 1,80 0,09 

Średnia_2010_2012 2,80 2,16 0,10 
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Tabela IV.2.21. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Kwisa poniżej ujścia Oldzy 
(km 102,28). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-26 3,70 2,56 0,05 

2010-02-15 5,90 2,62 0,11 

2010-03-15 5,30 3,19 0,08 

2010-04-06 4,00 3,28 0,09 

2010-05-10 10,40 2,79 0,18 

2010-06-07 5,60 3,64 0,13 

2010-07-19 2,40 1,31 0,06 

2010-08-16 1,30 2,35 0,08 

2010-09-20 2,60 3,44 0,08 

2010-10-18 8,10 3,42 0,16 

2010-11-22 5,30 2,88 0,11 

2010-12-14 4,50 2,87 0,11 

Średnia_2010 4,93 2,86 0,10 

2012-01-24 3,70 2,88 0,09 

2012-04-17 4,40 2,20 0,12 

2012-06-05 4,50 1,99 0,11 

2012-07-02 8,00 3,14 0,23 

2012-09-17 1,70 1,33 0,10 

2012-10-25 1,90 1,62 0,09 

Średnia_2011 4,03 2,19 0,12 

Średnia_2010_2012 4,48 2,53 0,11 

 

Tabela IV.2.22. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Kwisa powyżej Kliczkówki  
(km 44,13). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-26 3,80 3,59 0,06 

2010-02-15 4,10 3,03 0,06 

2010-03-15 5,20 4,60 0,11 

2010-04-06 3,20 2,87 0,06 

2010-05-10 3,50 2,08 0,06 

2010-06-07 3,20 2,62 0,12 
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2010-07-19 2,50 2,51 0,10 

2010-08-16 2,30 2,37 0,10 

2010-09-20 1,80 3,61 0,06 

2010-10-18 1,80 2,61 0,06 

2010-11-22 1,80 3,45 0,07 

2010-12-14 2,90 3,18 0,08 

Średnia_2010 3,01 3,04 0,08 

2012-01-24 3,40 2,46 0,11 

2012-04-17 3,50 2,27 0,11 

2012-06-05 4,20 2,86 0,08 

2012-07-02 1,60 2,96 0,08 

2012-09-17 1,50 2,52 0,09 

2012-10-25 1,60 3,22 0,05 

Średnia_2012 2,63 2,72 0,09 

Średnia_2010_2012 2,82 2,88 0,08 

 

Tabela IV.2.23. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Kwisa ujście do Bobru 
(km 4,20). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2012-01-11 4,40 2,79 0,25 

2012-02-22 2,70 2,27 0,13 

2012-03-15 3,20 1,98 0,09 

2012-04-19 1,60 2,02 0,06 

2012-05-07 1,50 1,97 0,03 

2012-06-05 1,40 3,22 0,08 

2012-07-02 1,60 2,90 0,12 

2012-08-01 1,50 2,53 0,07 

2012-09-17 2,40 1,68 0,05 

2012-10-01 1,60 3,57 0,05 

2012-11-15 4,40 1,66 0,06 

2012-12-12 2,50 2,07 0,09 

Średnia_2012 2,40 2,39 0,09 
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Tabela IV.2.24. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Czarny Potok ujście do 
Kwisy (km 0,03). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2010-01-26 2,90 2,16 0,03 

2010-02-15 2,80 1,55 0,02 

2010-03-03     0,01 

2010-03-15 3,90 2,32 0,00 

2010-04-06 2,90 1,71 0,01 

2010-05-10 3,10 1,53 0,03 

2010-06-07 2,80 1,95 0,04 

2010-07-19 1,80 1,29 0,06 

2010-08-16 1,60 1,59 0,04 

2010-09-20 1,80 1,59 0,02 

2010-10-18 2,20 1,46 0,03 

2010-11-22 1,70 1,45 0,03 

2010-12-14 2,40 1,16 0,03 

Średnia _2010 2,49 1,65 0,03 

 

Tabela IV.2.25. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Szprotawa ujście do 
Bobru (km 0,23). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2012-02-20 7,30 2,53 0,22 

2012-05-14 3,20 2,22 0,20 

2012-07-16 5,60 2,90 0,19 

2012-11-20 2,20 2,10 0,18 

Średnia_2012 4,58 2,44 0,20 

 

Tabela IV.2.26. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Czerna Mała powyżej 
Czernej (miasto Iłowa) (km 2,40). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2012-01-11 3,70 1,61 0,11 

2012-02-22 3,90 1,31 0,08 

2012-03-15 1,70 1,09 0,08 
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2012-04-19 2,30 1,21 0,04 

2012-05-07 1,60 1,66 0,04 

2012-06-05 2,00 1,58 0,10 

2012-07-02 2,10 2,32 0,09 

2012-08-01 2,70 2,47 0,10 

2012-09-17 1,90 0,98 0,05 

2012-10-01 1,80 4,11 0,08 

2012-11-15 5,30 0,99 0,07 

2012-12-12 2,60 1,05 0,14 

Średnia_2012 2,63 1,70 0,08 

 

Tabela IV.2.27. Zestawienie wyników monitoringowych dla punktu monitoringowego Czerna Wielka ujście do 
Bobru (km 1,66). 

Parametr  

BZT5 Nog Pog Data 

mg/lO2 mg/lN mg/lP 

2012-02-20 5,90 2,64 0,29 

2012-05-14 2,00 1,20 0,13 

2012-07-16 3,70 1,76 0,21 

2012-11-20 0,70 2,00 0,19 

Średnia_2012 3,08 1,90 0,20 

 

 

 

IV.2.1. Bóbr 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu Bobru prowadzonego przez WIOŚ we Wrocławiu i w 
Zielonej Górze w latach 2010 – 2012, w następujących przekrojach monitoringowych: 

• Bóbr wodowskaz Kamienna Góra (km 253,49) 

• Bóbr powyżej ujścia w Dębrzniku (km 250,59) 

• Bóbr powyżej ujęcia w Wojnowie (km 221,65) 

• Bóbr powyżej zbiornika Pilchowice (km 204,76) 

• Bóbr poniżej Lwówka (km 158,41) 

• Bóbr powyżej Bobrzycy  (km 136,1) 

• Bóbr poniżej ujęcia Szprotawy (km 93,02) 

• Bóbr m. Nowogród Bobrzański (km 48,55) 
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• Bóbr m. Prądocinek (km 8,35) 

• Bóbr ujście do Odry (km 2,02). 

Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na lata 2009 - 
2012 r. 

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 
były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5, Nog oraz Pog w ściekach 
określone w pozwoleniach wodnoprawnych.  

Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu rzeki dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w Załączniku: 
Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.1.1., rys. IV.2.1.1. – IV.2.1.6. 

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 
ścieków można stwierdzić, że rzeka Bóbr ma zdolność chłonną dla substancji 
organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5 na całej długości za wyjątkiem 
odcinka od zbiornika Pilchowice (km 196,21) do przekroju powyżej ujścia Strzyżówki 
(km 192,93), na którym należałby zredukować niewielki ładunek nie przekraczający 
około 5% ładunku całkowitego. Chłonność zmienia się od  wartości stanowiącej ułamek 
ładunku całkowitego BZT5 w wodzie rzecznej do wartości odpowiadającej ładunkowi 
całkowitemu.  

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Bóbr wykazuje chłonności 
BZT5 prawie na całej długości za wyjątkiem odcinka od zbiornika Pilchowice (km 
196,21) do przekroju powyżej ujścia dopływu Jamna (km 184,76), na którym wielkość 
redukcji nie przekracza 15% wartości ładunku całkowitego.  

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego przyjmują następujące wartości [mg/l O2]: 

• Bóbr wodowskaz Kamienna Góra   – 2,87  

• Bóbr powyżej ujęcia w Dębrzniku   – 3,08  

• Bóbr powyżej ujęcia w Wojnowie   – 2,45  

• Bóbr poniżej Lwówka    – 4,02  

• Bóbr powyżej zbiornika Pilchowice  – 4,37  

• Bóbr powyżej Bobrzycy     – 3,45  

• Bóbr poniżej ujścia Szprotawy  – 3,69  

• Bóbr m. Nowogród Bobrzański   – 3,57 

• Bóbr m. Prądocinek     – 3,34 

• Bóbr ujście do Odry        – 3,08 

We wszystkich przekrojach monitoringowych BZT5 przyjmuje wartości dla stanu 
dobrego. W dwóch przekrojach monitoringowych w górnym odcinku Bobru BZT5 
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przyjmuje wartości nie przekraczające klasy I, w pozostałych przekrojach 
monitoringowych – nie przekraczające klasy II. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu wariantach bilansowych, 
nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego. Na całej długości Bobru 
istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego ładunku azotu, który nie spowoduje 
pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkość chłonności w zakresie Nog przekracza 
wielkości ładunku całkowitego prowadzonego z wodami rzeki. 

Stężenie azotu ogólnego (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego, w wariancie bilansu z pozwoleń wodnoprawnych, przyjmują 
następujące wartości: 

• Bóbr wodowskaz Kamienna Góra   – 2,08 mg/l N 

• Bóbr powyżej ujęcia w Dębrzniku   – 2,55 mg/l N 

• Bóbr powyżej ujęcia w Wojnowie   – 2,42 mg/l N 

• Bóbr poniżej Lwówka    – 3,23 mg/l N 

• Bóbr powyżej zbiornika Pilchowice  – 3,14 mg/l N 

• Bóbr powyżej Bobrzycy     – 3,25 mg/l N 

• Bóbr poniżej ujścia Szprotawy  – 2,72 mg/l N 

• Bóbr m. Nowogród Bobrzański   – 3,57 mg/l N 

• Bóbr m. Prądocinek     – 1,33 mg/l N 

• Bóbr ujście do Odry        – 0,66 mg/l N. 

We wszystkich przekrojach monitoringowych zawartość azotu ogólnego przyjmuje 
wartości nie przekraczające wartości granicznych dla klasy I. 

Ładunek całkowity fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki policzony dla wartości 
rzeczywistych zrzutów ścieków, nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu 
dobrego. Na całej długości Bobru istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego 
ładunku fosforu, który nie spowoduje pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkość 
chłonności dla Pog przekracza wielkość ładunku całkowitego prowadzonego z wodami 
rzeki. 

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Bóbr wykazuje chłonność 
dla fosforu ogólnego prawie na całej długości za wyjątkiem odcinka od zbiornika 
Pilchowice (km 196,21) do przekroju powyżej ujścia Pilchowickiego Potoku (km 
193,89), na którym wielkość redukcji nie przekracza 2% wartości ładunku całkowitego 
Pog. Wielkość chłonności dla Pog, od źródeł do przekroju zrzutu ścieków z Jeleniej Góry, 
przekracza około dwukrotnie ładunek całkowity w rzece na tym odcinku. Poniżej zrzutu 
ścieków z Jeleniej Góry chłonność maleje do wartości około dwukrotnie mniejszej od 
ładunku całkowitego, następnie rośnie do przekroju powyżej zbiornika Pilchowickiego. 
Od ujścia Pilchowickiego Potoku do ujścia do Odry chłonność wzrasta i przyjmuje 
wartości od około 1% ładunku całkowitego do wartości ok. 1,5 razy większej od ładunku 
całkowitego. 
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Wartości stężenia fosforu ogólnego (wartość średnia) obliczone na podstawie 
wyznaczonego ładunku całkowitego przyjmują następujące wartości: 

• Bóbr wodowskaz Kamienna Góra   – 0,10 mg/l P (klasa I) 

• Bóbr powyżej ujęcia w Dębrzniku   – 0,09 mg/l P (klasa I) 

• Bóbr powyżej ujęcia w Wojnowie   – 0,11 mg/l P (klasa I) 

• Bóbr poniżej Lwówka    – 0,23 mg/l P (klasa II) 

• Bóbr powyżej zbiornika Pilchowice  – 0,24 mg/l P (klasa II) 

• Bóbr powyżej Bobrzycy     – 0,25 mg/l P (klasa II) 

• Bóbr poniżej ujścia Szprotawy  – 0,23 mg/l P (klasa II) 

• Bóbr m. Nowogród Bobrzański   – 0,17 mg/l P (klasa I) 

• Bóbr m. Prądocinek     – 0,10 mg/l P (klasa I) 

• Bóbr ujście do Odry        – 0,15 mg/l P (klasa I). 

We wszystkich przekrojach monitoringowych zawartość fosforu ogólnego przyjmuje 
wartości dla stanu dobrego. 

 

IV.2.2. Kamienna 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu Kamiennej prowadzonego przez WIOŚ we Wrocławiu 
w latach 2010 – 2012, w następujących przekrojach monitoringowych: 

• Kamienna m. Szklarska Poręba Górna (km 22,00) 

• Kamienna powyżej ujęcia Wrzosówki (km 8,81) 

• Kamienna ujście do Bobru (km 0,41). 

Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na lata 2009 - 
2012 r. 

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 
były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5, Nog oraz Pog w ściekach 
określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu Kamiennej dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w Załączniku: 
Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.2.1., rys. IV.2.2.1. – IV.2.2.6. 

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 
ścieków można stwierdzić, że Kamienna ma zdolność chłonną dla substancji 
organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5 na całej swojej długości. Możliwe 
jest wprowadzenie w górnym biegu rzeki od źródeł do przekroju zrzutu ścieków z m. 
Piechowice (km 12,38) dodatkowego ładunku BZT5 przekraczającego wartość ładunku 
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całkowitego. Od przekroju zrzutu ścieków z Piechowic (km 12,38) do ujścia do Bobru 
wartość tego dodatkowego ładunku jest na poziomie ładunku całkowitego 
prowadzonego z wodami rzeki. 

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Kamienna wykazuje 
chłonności BZT5 na odcinku od źródeł do  przekroju zrzutu ścieków z Szklarskiej Poręby 
(km 22,70) i od przekroju  poniżej ujścia dopływu Pijawnik (km 1,37) do ujścia do 
Bobru. Na odcinku od zrzutu ścieków z Szklarskiej Poręby (km 22,70) do ujścia 
Pijawnika (km 1,37) ładunek całkowity przekracza wartość ładunku dla stanu dobrego – 
należałoby zredukować wprowadzany ładunek do wartości, która nie spowoduje 
pogorszenia stanu dobrego.  

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego przyjmują następujące wartości [mg/l O2]: 

• Kamienna m. Szklarska Poręba Górna   – 5,69  

• Kamienna powyżej ujścia Wrzosówki   – 8,63  

• Kamienna ujście do Bobru     – 5,79 

Wartość BZT5 w przekroju monitoringowym - Kamienna w przekroju ujścia Wrzosówki 
przyjmuje wartości poniżej stanu dobrego, w pozostałych przekrojach – wartości nie 
przekraczające klasy II. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu wariantach 
bilansowych, nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego. Na całej długości 
Kamiennej istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego ładunku azotu, który nie 
spowoduje pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkość chłonności w zakresie Nog 
przekracza wielkości ładunku całkowitego prowadzonego z wodami rzeki. 

Stężenie azotu ogólnego (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego, w wariancie bilansu z pozwoleń wodnoprawnych, przyjmują 
następujące wartości: 

• Kamienna m. Szklarska Poręba Górna   – 0,86 mg/l N 

• Kamienna powyżej ujścia Wrzosówki   – 0,50 mg/l N 

• Kamienna ujście do Bobru     – 2,44 mg/l N. 

We wszystkich przekrojach monitoringowych zawartość azotu ogólnego przyjmuje 
wartości nie przekraczające wartości granicznych dla klasy I. 

Ładunek całkowity fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki policzony dla wartości 
rzeczywistych zrzutów ścieków i dopuszczonych pozwoleniem wodnoprawnym, nie 
przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego. Na całej długości Kamiennej 
istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego ładunku fosforu, który nie spowoduje 
pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkość chłonności dla Pog przekracza wielkość 
ładunku całkowitego prowadzonego z wodami rzeki. 

Wartości stężenia fosforu ogólnego (wartość średnia) obliczone na podstawie 
wyznaczonego ładunku całkowitego przyjmują następujące wartości: 

• Kamienna m. Szklarska Poręba Górna   – 0,04 mg/l P 
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• Kamienna powyżej ujścia Wrzosówki   – 0,12 mg/l P 

• Kamienna ujście do Bobru     – 0,13 mg/l P. 

We wszystkich przekrojach monitoringowych zawartość fosforu ogólnego przyjmuje 
wartości nie przekraczające wartości granicznych dla klasy I. 

 

IV.2.3. Szprotawa 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu Szprotawy prowadzonego przez WIOŚ w Zielonej 
Górze w roku 2012, w przekroju monitoringowym - Szprotawa ujście do Bobru (km 
0,23). Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na lata 
2009 - 2012 r. Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń 
wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5, Nog oraz 
Pog w ściekach określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu Szprotawy dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w Załączniku: 
Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.3.1., rys. IV.2.3.1. – IV.2.3.6. 

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 
ścieków można stwierdzić, że Szprotawa ma zdolność chłonną dla substancji 
organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5 na całej swojej długości. Wielkość 
chłonności Szprotawy rośnie od źródeł do ujścia do Bobru od wartości stanowiących ok. 
25% ładunku całkowitego do ok. 31% ładunku całkowitego w rzece. 

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Szprotawa wykazuje 
chłonności BZT5 na odcinku od źródeł do  przekroju zrzutu ścieków z Polkowic (km 
46,13), następnie od przekroju  poniżej ujścia dopływu Ostrężna (km 16,45) do m. 
Wiechlice (km 6,35) i od m. Szprotawa (km 0,80) do ujścia do Bobru. Na odcinku od 
zrzutu ścieków z Polkowic (km 46,13) do ujścia Ostrężnej (km 16,45) i od m. Wiechlice 
(km 6,35) do m. Szprotawa (km 0,80) ładunek całkowity przekracza wartość ładunku 
dla stanu dobrego – należałoby zredukować wprowadzany ładunek do wartości, która 
nie spowoduje pogorszenia stanu dobrego. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego wzdłuż biegu rzeki policzony dla wartości 
rzeczywistych zrzutów ścieków, nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu 
dobrego. Na całej długości Szprotawy istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego 
ładunku azotu, który nie spowoduje pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkość 
chłonności dla Nog przekracza wielkość ładunku całkowitego prowadzonego z wodami 
rzeki. 

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Szprotawa wykazuje 
chłonność dla azotu ogólnego prawie na całej długości za wyjątkiem odcinka od m. 
Polkowice (km 46,13) do przekroju ujścia Dopływu z Nowego Dworu (km 45,39), na 
którym wielkość redukcji nie przekracza 8% wartości ładunku całkowitego Nog. 
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Ładunek całkowity fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki policzony dla wartości 
rzeczywistych zrzutów ścieków nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu 
dobrego. Na całej długości Szprotawy istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego 
ładunku fosforu, który nie spowoduje pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkość 
chłonności dla Pog przekracza wielkość ładunku całkowitego prowadzonego z wodami 
rzeki. 

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Szprotawa wykazuje 
chłonność dla Pog na odcinku od źródeł do  przekroju zrzutu ścieków z Polkowic (km 
46,13) i od przekroju  poniżej ujścia Kanału Północnego (km 17,92) do ujścia do Bobru. 
Na odcinku od zrzutu ścieków z Polkowic (km 46,13) do ujścia Kanału Północnego (km 
17,92) ładunek całkowity przekracza wartość ładunku dla stanu dobrego – należałoby 
zredukować wprowadzany ładunek do wartości, która nie spowoduje pogorszenia stanu 
dobrego. 

Obliczone wartości średnich stężeń w przekroju monitoringowym – Szprotawa ujście do 
Bobru wynoszą dla: 

BZT5 – 5,99 mg/l O2 (klasa II) 

Nog – 3,72 mg/l N (klasa I) 

Pog – 0,33 mg/l P (klasa II). 

W przekroju ujścia Szprotawy do Bobru analizowane wskaźniki zanieczyszczenia 
przyjmują wartości nieprzekraczające wartości graniczne dla stanu dobrego. 

 

IV.2.4. Kwisa 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu Kwisy prowadzonego przez WIOŚ we Wrocławiu i w 
Zielonej Górze w latach 2010 i 2012, w następujących przekrojach monitoringowych: 

• Kwisa poniżej ujścia Oldzy (km 102,28) 

• Kwisa powyżej Kliczkówki  (km 44,13) 

• Kwisa ujście do Bobru (km 4,20). 

Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na lata 2009 - 
2012 r. 

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 
były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5, Nog oraz Pog w ściekach 
określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu Kwisy dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w Załączniku: 
Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.4.1., rys. IV.2.4.1. – IV.2.4.6. 

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 
ścieków można stwierdzić, że Kwisa ma zdolność chłonną dla BZT5 na całej swojej 
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długości. Wielkość chłonności Kwisy na odcinku od źródeł do przekroju poniżej ujścia 
Dopływu spod Brzeźnika nie przekracza wartości ładunku całkowitego, od Dopływu 
spod Brzeźnika  do ujścia do Bobru przyjmuje wartości przekraczające wielkość ładunku 
całkowitego do ok. 30 % ładunku całkowitego w przekroju ujściowym. 

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Kwisa wykazuje 
chłonności BZT5 na odcinkach: od ujścia Długiego Potoku (km 109,80) do Dopływu spod 
Stankowic (km 90,99) i od ujścia Siekierki (km 72,36) do ujścia do Bobru. Wielkość 
chłonności kształtuje się na poziomie od ok. 5% do ok. 22 % na pierwszym odcinku i od 
ok. 5% do ok. 75 % na drugim odcinku rzeki. Na odcinkach rzeki od źródeł do ujścia 
Długiego Potoku (km 109.80) i od ujścia Dopływu spod Stankowic (km 90,99) do ujścia 
Siekierki (km 72,36) ładunek całkowity przekracza wartość ładunku dla stanu dobrego 
(brak chłonności) -należałoby zredukować wprowadzany ładunek do wartości, która nie 
spowoduje pogorszenia stanu dobrego.  

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego przyjmują następujące wartości [mg/l O2]: 

• Kwisa poniżej ujścia Oldzy     – 5,71 

• Kwisa powyżej Kliczkówki     – 3,76 

• Kwisa ujście do Bobru    – 3,41 

Wartości BZT5 w przekrojach monitoringowych przyjmują wartości dla stanu dobrego 
(klasa II). 

Ładunek całkowity azotu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu wariantach bilansowych, 
nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego. Na całej długości Kwisy 
istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego ładunku azotu, który nie spowoduje 
pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkość chłonności w zakresie Nog przekracza 
wielkości ładunku całkowitego prowadzonego z wodami rzeki. 

Stężenie azotu ogólnego (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego, w wariancie bilansu z pozwoleń wodnoprawnych, przyjmują 
następujące wartości: 

• Kwisa poniżej ujścia Oldzy    – 2,53 mg/l N 

• Kwisa powyżej Kliczkówki      – 3,25 mg/l N 

• Kwisa ujście do Bobru    – 2,63 mg/l N. 

We wszystkich przekrojach monitoringowych zawartość azotu ogólnego przyjmuje 
wartości nie przekraczające wartości granicznych dla klasy I. 

Ładunek całkowity fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki policzony dla wartości 
rzeczywistych zrzutów ścieków i dopuszczonych pozwoleniem wodnoprawnym, nie 
przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego. Na całej długości Kwisy istnieje 
możliwość wprowadzenia dodatkowego ładunku fosforu, który nie spowoduje 
pogorszenia dobrego stanu wód. 

Wartości stężenia fosforu ogólnego (wartość średnia) obliczone na podstawie 
wyznaczonego ładunku całkowitego przyjmują następujące wartości: 
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Kwisa poniżej ujścia Oldzy    – 0,11 mg/l P 

Kwisa powyżej Kliczkówki    – 0,14 mg/l P 

Kwisa ujście do Bobru    – 0,13 mg/l P. 

We wszystkich przekrojach monitoringowych zawartość fosforu ogólnego przyjmuje 
wartości nie przekraczające wartości granicznych dla klasy I. 

 

IV.2.5. Czarny Potok 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu Czarnego Potoku prowadzonego przez WIOŚ 
we Wrocławiu w roku 2010, w przekroju monitoringowym - Czarny Potok ujście do 
Kwisy (km 0,03). Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan 
na lata 2009 - 2012 r. Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z 
pozwoleń wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie 
BZT5, Nog oraz Pog w ściekach określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu Czarnego Potoku dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w 
Załączniku: Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.5.1., rys. IV.2.5.1. – IV.2.5.6. 

Ładunki całkowite BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu 
wariantach bilansowych, nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego. 
Na całej długości Czarnego Potoku (dopływu Kwisy) istnieje możliwość wprowadzenia 
dodatkowych ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem 
BZT5, Nog i Pog, które nie spowodują pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkości 
chłonności w zakresie analizowanych wskaźników przekraczają wielkości ładunków 
całkowitych prowadzonych z wodami rzeki. 

Obliczone wartości średnich stężeń w przekroju monitoringowym – Czarny Potok ujście 
do Kwisy wynoszą dla: 

BZT5     –2,49 mg/l O2 (klasa I) 

Nog     – 1,66 mg/l N (klasa I) 

Pog     – 0,03 mg/l P (klasa I). 

W przekroju ujścia Czarnego Potoku do Kwisy analizowane wskaźniki zanieczyszczenia 
przyjmują wartości nieprzekraczające wartości graniczne dla stanu dobrego (klasa I). 

 

IV.2.6. Czerna Wielka 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu Czernej Wielkiej prowadzonego przez WIOŚ 
w Zielonej Górze w roku 2012, w przekroju monitoringowym - Czerna Wielka ujście do 
Bobru (km 1,66). Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan 
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na lata 2009 - 2012 r. Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z 
pozwoleń wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie 
BZT5, Nog oraz Pog w ściekach określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu Szprotawy dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w Załączniku: 
Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.6.1., rys. IV.2.6.1. – IV.2.6.6. 

Ładunki całkowite BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu 
wariantach bilansowych, nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego. 
Na całej długości Czernej Wielkiej istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych 
ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5, Nog i Pog, 
które nie spowodują pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkości chłonności w zakresie 
analizowanych wskaźników przekraczają wielkości ładunków całkowitych 
prowadzonych z wodami rzeki. 

Obliczone wartości średnich stężeń w przekroju monitoringowym – Czerna Wielka 
ujście do Bobru wynoszą dla: 

BZT5   – 3,60 mg/l O2 (klasa II) 

Nog    – 1,90 mg/l N (klasa I) 

Pog    – 0,20 mg/l P (klasa I). 

W przekroju ujścia Czernej Wielkiej do Bobru analizowane wskaźniki zanieczyszczenia 
przyjmują wartości nieprzekraczające wartości graniczne dla stanu dobrego. 

 

IV.2.7. Czerna Mała 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu Czernej Małej (dopływ Czernej Wielkiej) 
prowadzonego przez WIOŚ w Zielonej Górze w roku 2012, w przekroju 
monitoringowym - Czerna Mała powyżej Czernej (miasto Iłowa) (km 2,40). Bilans 
ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na lata 2009 - 2012 r. 
Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 
były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5, Nog oraz Pog w ściekach 
określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu Czernej Małej dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w 
Załączniku: Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.7.1., rys. IV.2.7.1. – IV.2.7.6. 

Ładunki całkowite BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu 
wariantach bilansowych, nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego. 
Na całej długości Czernej Małej istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych 
ładunków związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5, Nog i Pog, 
które nie spowodują pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkości chłonności w zakresie 
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analizowanych wskaźników przekraczają wielkości ładunków całkowitych 
prowadzonych z wodami rzeki. 

Obliczone wartości średnich stężeń w przekroju monitoringowym – Czerna Mała 
powyżej Czernej (miasto Iłowa) wynoszą dla: 

BZT5   – 2,63 mg/l O2 (klasa I) 

Nog  –  1,70 mg/l N (klasa I) 

Pog  – 0,08 mg/l P (klasa I). 

W przekroju Czernej Małej powyżej Czernej (miasto Iłowa) analizowane wskaźniki 
zanieczyszczenia przyjmują wartości nieprzekraczające wartości graniczne dla stanu 
dobrego (klasa I). 

 

IV.2.8. Zadrna 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu Zadrnej prowadzonego przez WIOŚ we Wrocławiu w 
latach 2010 i 2012, w przekroju monitoringowym - Zadrna (km 0,46). Bilans ładunków 
oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na lata 2009 - 2012 r. Danymi 
wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych były 
wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5, Nog oraz Pog w ściekach 
określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu Zadrnej dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w Załączniku: 
Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.8.1., rys. IV.2.8.1. – IV.2.8.6. 

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 
ścieków można stwierdzić, że Zadrna ma zdolność chłonną dla BZT5 na całej swojej 
długości. Wielkość chłonności kształtuje się na poziomie od ok. 20% ładunku 
całkowitego w górnym biegu rzeki do ok. 30 % w odcinku ujściowym. 

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Zadrna wykazuje 
chłonności BZT5 na odcinku od źródeł do przekroju zrzutu ścieków z Krzeszowa (km 
4,88), następnie od przekroju poniżej ujścia dopływu Łężec (km 4,74). Wielkość 
chłonności mieści się w granicach ok. 10% - 20 % ładunku całkowitego. Na krótkim 
odcinku 140m rzeka ładunek całkowity przekracza ładunek dla stanu dobrego o wartość 
ok. 3%. 

Ładunki całkowite azotu ogólnego i fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu 
wariantach bilansowych, nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego. 
Na całej długości rzeki Zadrna istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych 
ładunków Nog i Pog, które nie spowodują pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkości 
chłonności w zakresie analizowanych wskaźników przekraczają wielkości ładunków 
całkowitych prowadzonych z wodami rzeki. 
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Obliczone wartości średnich stężeń w przekroju monitoringowym – Zadrna wynoszą 
dla: 

BZT5    – 5,75 mg/l O2 (klasa II) 

Nog    – 3,43 mg/l N (klasa I) 

Pog   – 0,16 mg/l P (klasa I). 

W przekroju Zadrna analizowane wskaźniki zanieczyszczenia przyjmują wartości 
nieprzekraczające wartości graniczne dla stanu dobrego. 

 

IV.2.9. Lesk 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu rzeki Lesk prowadzonego przez WIOŚ we Wrocławiu 
w latach 2010 – 2012, w następujących przekrojach monitoringowych: 

• Lesk Boguszów-Gorce (km 21,00) 

• Lesk powyżej Grzędzkiego Potoku (km 14,41) 

• Lesk ujście do Bobru (km 4,37). 

Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na lata 2009 - 
2012 r. 

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 
były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5, Nog oraz Pog w ściekach 
określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu rzeki Lesk dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w Załączniku: 
Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.9.1., rys. IV.2.9.1. – IV.2.9.6. 

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 
ścieków można stwierdzić, że Lesk ma zdolność chłonną dla BZT5 na prawie całej 
długości za wyjątkiem odcinka od przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do 
przekroju powyżej ujścia Grzędzkiego Potoku (km 14,30), na którym należałby 
zredukować ładunek całkowity do wartości ładunku dla stanu dobrego.  

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Lesk wykazuje chłonność 
BZT5 tylko na odcinku od źródeł do ujścia dopływu Miła. Od ujścia Miłej do ujścia do 
Bobru ładunek całkowity BZT5 znacznie przekracza wartość ładunku dla stanu dobrego. 
Wielkość redukcji mieści się w granicach od ok. 25 % do ok. 72% wartości ładunku 
całkowitego. 

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego przyjmują następujące wartości [mg/l O2]: 

• Lesk Boguszów-Gorce   – 1,92 

• Lesk powyżej Grzędzkiego Potoku  – 21,5  
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• Lesk ujście do Bobru    – 7,44 

Tylko przekroju monitoringowym w górze rzeki Lesk wartość BZT5 przyjmuje wartości 
dla stanu dobrego (klasa I), w pozostałych dwóch przekrojach monitoringowych BZT5 
przyjmuje wartości dla stanu poniżej dobrego. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu wariantach bilansowych, 
nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanu dobrego. Na całej długości rzeki Lesk 
istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego ładunku azotu, który nie spowoduje 
pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkość chłonności w zakresie Nog przekracza 
wielkości ładunku całkowitego prowadzonego z wodami rzeki. 

Stężenie azotu ogólnego (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego, w wariancie bilansu z pozwoleń wodnoprawnych, przyjmują 
następujące wartości: 

• Lesk Boguszowa-Gorce    – 0,91 mg/l N 

• Lesk powyżej Grzedzkiego Potoku    – 4,59 mg/l N 

• Lesk ujście do Bobru    – 2,88 mg/l N. 

We wszystkich przekrojach monitoringowych zawartość azotu ogólnego przyjmuje 
wartości nie przekraczające wartości granicznych dla klasy I. 

Ładunek całkowity fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu wariantach 
bilansowych, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego, na prawie całej 
długości za wyjątkiem odcinka od przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do 
przekroju powyżej ujścia Grzędzkiego Potoku (km 14,30), na którym należałby 
zredukować ładunek całkowity do wartości ładunku dla stanu dobrego. 

Stężenie fosforu ogólnego (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego, w wariancie bilansu z pozwoleń wodnoprawnych, przyjmują 
następujące wartości: 

• Lesk Boguszowa-Gorce    – 0,203 mg/l P(klasa II) 

• Lesk powyżej Grzedzkiego Potoku    – 0,49 mg/l P 

• Lesk ujście do Bobru    – 0,12 mg/l P (klasa I). 

W przekrojach monitoringowych w górnym biegu rzeki Lesk i odcinku ujściowym 
zawartość fosforu ogólnego przyjmuje wartości nie przekraczające wartości granicznych 
dla stanu dobrego, w przekroju powyżej Zgredzkiego Potoku – wartości dla stanu 
poniżej dobrego. 

 

IV.2.10. Łomnica 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu Łomnicy prowadzonego przez WIOŚ we Wrocławiu w 
latach 2010 – 2012, w następujących przekrojach monitoringowych: 

• Łomnica powyżej Karpacza Górnego (km 8,37) 
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• Łomnica ujście do Bobru (km 0,37). 

Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – stan na lata 2009 - 
2012 r. 

Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych 
były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie BZT5, Nog oraz Pog w ściekach 
określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu Łomnicy dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w Załączniku: 
Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.10.1., rys. IV.2.10.1. – IV.2.10.6. 

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 
ścieków można stwierdzić, że Łomnica ma zdolność chłonną dla substancji organicznych 
charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5 na całej długości za wyjątkiem krótkiego 
odcinka od km 13,73 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do km 13,14 (Gmina Podgórzyn, 
m. Karpacz) na którym należałby zredukować ładunek porównywalny z ładunkiem 
całkowitym na tym odcinku.  

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Łomnica wykazuje 
chłonność BZT5 na następujących odcinkach rzeki: od źródeł do km 13,73 (Gmina 
Podgórzyn, m. Karpacz), następnie od km 13,14 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do 
przekroju zrzutu ścieków z Karpacza w km 11,65 i od ujścia Jedlicy do ujścia do Bobru. 
Na następujących odcinkach ładunek całkowity w wodach Łomnicy przekracza wartość 
ładunku dla stanu dobrego: od km 13,73 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do km 13,14 
(Gmina Podgórzyn, m. Karpacz), następnie od przekroju zrzutu ścieków z Karpacza w 
km 11,65 do dopływu Łomniczka (km 10,20) i od przekroju zrzutu ścieków z 
Mysłakowic w km 7,14 do dopływu Jedlica (km 1,72). Na tych odcinkach należy 
zredukować ładunek całkowity BZT5 do wartości nie powodującej pogorszenia stanu. 

Wartości wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego przyjmują następujące wartości [mg/l O2]: 

• Łomnica powyżej Karpacza Górnego – 3,64 (klasa II) 

• Łomnica ujście do Bobru    – 5,10 (klasa II). 

Wartości BZT5 w przekrojach monitoringowych przyjmują wartości dla stanu dobrego. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu wariantach bilansowych, 
nie przekracza wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego, za wyjątkiem krótkiego 
odcinka od km 13,68 (poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, 
Karpacz), na którym nieznacznie przekracza ładunek dla stanu dobrego (brak 
chłonności). Poza wyżej wymienionym krótkim odcinkiem Łomnicy całej długości rzeki 
istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego ładunku Nog, który nie spowoduje 
pogorszenia dobrego stanu wód. Wielkości chłonności w zakresie analizowanych 
wskaźników przekraczają wielkości ładunków całkowitych prowadzonych z wodami 
rzeki. 
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Stężenie azotu ogólnego (wartość średnia) obliczone na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego, w wariancie bilansu z pozwoleń wodnoprawnych, przyjmują 
następujące wartości: 

• Łomnica powyżej Karpacza Górnego  – 0,85 mg/l N 

• Łomnica ujście do Bobru     – 3,71 mg/l N 

We obu przekrojach monitoringowych zawartość azotu ogólnego przyjmuje wartości nie 
przekraczające wartości granicznych dla klasy I. 

Ładunek całkowity fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w bilansie rzeczywistym, nie 
przekracza wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego, za wyjątkiem krótkiego odcinka 
od km 13,68 (poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, Karpacz), na 
którym nieznacznie przekracza ładunek dla stanu dobrego (brak chłonności). Poza 
wyżej wymienionym krótkim odcinkiem Łomnicy całej długości rzeki istnieje możliwość 
wprowadzenia dodatkowego ładunku Pog, który nie spowoduje pogorszenia dobrego 
stanu wód. Wielkości chłonności w zakresie analizowanych wskaźników przekraczają 
wielkości ładunków całkowitych prowadzonych z wodami rzeki. 

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych Łomnica wykazuje 
chłonność dla Pog na następujących odcinkach rzeki: od źródeł do km 13,68 (poniżej 
Bystrzyka), następnie od km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, Karpacz) do przekroju 
zrzutu ścieków z Mysłakowic w km 7,14 i od dopływu Jedlica w km 1,72 do ujścia do 
Bobru. 

Na następujących odcinkach ładunek całkowity w wodach Łomnicy przekracza wartość 
ładunku dla stanu dobrego: od 13,68 (poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park 
Narodowy, Karpacz), następnie od przekroju zrzutu ścieków z Mysłakowic w km 7,14 do 
dopływu Jedlica. Na tych odcinkach należy zredukować ładunek całkowity Pog do 
wartości nie powodującej pogorszenia stanu. 

Wartości stężenia fosforu ogólnego (wartości średnie) obliczone na podstawie 
wyznaczonego ładunku całkowitego przyjmują następujące wartości: 

• Łomnica powyżej Karpacza Górnego  – 0,04 mg/l P (klasa I) 

•  Łomnica ujście do Bobru    – 0,29 mg/l P (klasa II) 

We wszystkich przekrojach monitoringowych zawartość fosforu ogólnego przyjmuje 
wartości nie przekraczające wartości granicznych dla stanu dobrego. 

 

IV.2.11. Jedlica 

Danymi wyjściowymi do bilansu jakościowego opartego na wartościach rzeczywistych 
zrzutów były wyniki monitoringu Jedlicy (dopływ Łomnicy) prowadzonego przez WIOŚ 
we Wrocławiu w latach 2010 - 2012, w przekroju monitoringowym - Jedlica Kowary 
Średnie (km 11,66). Bilans ładunków oparto na rzeczywistych wielkościach zrzutów – 
stan na lata 2009 - 2012 r. Danymi wyjściowymi do bilansu opartego na wartościach z 
pozwoleń wodnoprawnych były wielkości zrzutów ścieków i dopuszczalne stężenie 
BZT5, Nog oraz Pog w ściekach określone w pozwoleniach wodnoprawnych. 
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Wyniki obliczonych wartości chłonności w poszczególnych przekrojach bilansowych 
oraz profile hydrochemiczne ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczenia 
wzdłuż biegu Jedlicy dla obu wariantów bilansowych przedstawiono w Załączniku: 
Wyniki bilansu jakościowego – tabela IV.2.11.1., rys. IV.2.11.1. – IV.2.11.6. 

Na podstawie wyników bilansu opartego na wielkościach rzeczywistych zrzutów 
ścieków można stwierdzić, że Jedlica ma zdolność chłonną dla BZT5 na całej swojej 
długości. 

W przypadku bilansu na danych z pozwoleń wodnoprawnych można stwierdzić, że 
Jedlica ma zdolność chłonną dla BZT5 na prawie całej długości za wyjątkiem krótkiego 
odcinka od przekroju zrzutu ścieków z Kowar (km 8,18) do ujścia Maliny (km 8,14), na 
którym należy zredukować ładunek BZT5 do wartości nie przekraczającej ładunku dla 
stanu dobrego. 

Wartość wskaźnika BZT5 (wartość średnia) obliczona na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego w przekroju Jedlica Kowary Średnie przyjmuje następującą 
wartość 1,91 mg/l O2 odpowiadającą klasie I. 

Ładunek całkowity azotu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w obu wariantach bilansowych, 
nie przekracza wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego. Na całej swojej długości 
może przyjąć ładunek Nog  do wartości całkowitej nie powodującej pogorszenia stanu 
wód. 

Wartość średnia stężenia azotu ogólnego obliczona na podstawie wyznaczonego 
ładunku całkowitego w przekroju Jedlica Kowary Średnie przyjmuje następującą 
wartość 1,39 mg/l N, odpowiadającą klasie I. 

Ładunek całkowity fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki, w przypadku bilansu 
rzeczywistego, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego. Na całej 
swojej długości może przyjąć ładunek Pog  do wartości całkowitej nie powodującej 
pogorszenia stanu wód. 

W przypadku bilansu na wartościach z pozwoleń wodnoprawnych ładunek fosforu 
ogólnego nie przekracza wartości ładunku dla stanu dobrego na odcinku od źródeł do 
przekroju monitoringowego Jedlica Kowary Średnie. Na tym odcinku Jedlica może 
przyjąć ładunek Pog do wartości całkowitej nie powodującej pogorszenia stanu wód. 

Wartość średnia stężenia fosforu ogólnego w przekroju Jedlica Kowary Średnie 
przyjmuje następującą wartość 0,11 mg/l P odpowiadającą klasie I. 

 

IV.2.12. Podsumowanie bilansu zasobów jako ściowych wód powierzchniowych 

Wyniki bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Bobru wskazują odcinki 
rzek w analizowanej zlewni, na których ładunki całkowite przekraczają wartości 
ładunków policzonych dla stanu dobrego. Na tych odcinkach należałoby zredukować 
prowadzone ładunki do uzyskania stanu dobrego wód. 

Na podstawie uzyskanych wyników bilansu jakościowego stwierdzono, że : 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

 270 

• rzeka Bóbr wykazuje brak chłonności dla BZT5 w warunkach rzeczywistych na 
odcinku odcinka od zbiornika Pilchowice (km 196,21) do przekroju powyżej 
ujścia Strzyżówki (km 192,93), dla  warunków z pozwoleń wodnoprawnych - 
od zbiornika Pilchowice (km 196,21) do przekroju powyżej ujścia dopływu 
Jamna (km 184,76); 

• rzeka Szprotawa wykazuje brak chłonności dla warunków z pozwoleń 
wodnoprawnych dla: BZT5 na odcinku od zrzutu ścieków z Polkowic (km 
46,13) do ujścia Ostrężnej (km 16,45) i od m. Wiechlice (km 6,35) do m. 
Szprotawa (km 0,80), dla Nog – na odcinku od m. Polkowice (km 46,13) do 
przekroju ujścia Dopływu z Nowego Dworu (km 45,39), i dla Pog - na odcinku 
od zrzutu ścieków z Polkowic (km 46,13) do ujścia Kanału Północnego (km 
17,92); 

• rzeka Kwisa wykazuje brak chłonności dla warunków z pozwoleń 
wodnoprawnych dla BZT5 na odcinkach rzeki od źródeł do ujścia Długiego 
Potoku (km 109.80) i od ujścia Dopływu spod Stankowic (km 90,99) do ujścia 
Siekierki (km 72,36); 

• rzeka Zadrna wykazuje brak chłonności dla warunków z pozwoleń 
wodnoprawnych dla BZT5 na odcinku od przekroju zrzutu ścieków z 
Krzeszowa (km 4,88) do przekroju  poniżej ujścia dopływu Łężec (km 4,74); 

• rzeka Lesk wykazuje brak chłonności dla: BZT5 w warunkach rzeczywistych od 
przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do przekroju powyżej ujścia 
Grzędzkiego Potoku (km 14,30), dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych - 
od ujścia Miłej (km20,12) do ujścia do Bobru; dla Pog  w obu wariantach - od 
przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do przekroju powyżej ujścia 
Grzędzkiego Potoku (km 14,30); 

• rzeka Łomnica wykazuje brak chłonności dla: BZT5 w warunkach 
rzeczywistych od km 13,73 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do km 13,14 
(Gmina Podgórzyn, m. Karpacz), dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych - 
od km 13,73 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do km 13,14 (Gmina Podgórzyn, 
m. Karpacz), od przekroju zrzutu ścieków z Karpacza w km 11,65 do ujścia 
Łomniczki (km 10,20) i od przekroju zrzutu ścieków z Mysłakowic ( km 7,14) 
do dopływu Jedlica (km 1,72); Nog w obu wariantach bilansowych - od km 13,68 
(poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, Karpacz); Pog w 
warunkach rzeczywistych - od km 13,68 (poniżej Bystrzyka) do km 13,60 
(Karkonoski Park Narodowy, Karpacz), dla warunków z pozwoleń 
wodnoprawnych - od 13,68 (poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park 
Narodowy, Karpacz) i od przekroju zrzutu ścieków z Mysłakowic w km 7,14 do 
ujścia Jedlicy (km 1,71); 

• rzeka Jedlica wykazuje brak chłonności dla BZT5 w warunkach pozwoleń 
wodnoprawnych - od przekroju zrzutu ścieków z Kowar (km 8,18) do ujścia 
Maliny (km 8,14). 
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IV.3. Bilans zasobów wód podziemnych 

IV.3.1. Bilans wód podziemnych z ocen ą stanu rezerw b ądź deficytów. 

Bilans wód podziemnych określa wielkość rezerw bądź deficytów zasobów dostępnych 
do zagospodarowania po uwzględnieniu poborów w dwóch wariantach: dla poboru 
rzeczywistego oraz dla poboru na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych 
(pobór dopuszczalny). Bilansowanie wód podziemnych zostało przeprowadzone w 
układzie rejonów wodnogospodarczych, jednostek wydzielonych w celu 
przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych (Wydzielenie rejonów wodno-
gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania wód podziemnych i 
powierzchniowych kraju (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2007). Dla 
każdego rejonu wodnogospodarczego zostały ustalone gwarantowane zasoby  wód 
podziemnych dla zagospodarowania (Przeprowadzenie badań i ustalenie zasobów wód 
podziemnych możliwych do zagospodarowania i przeprowadzenie bilansu 
wodnogospodarczego w rejonach wodnogospodarczych z ustaleniem wpływu 
zagospodarowania wód podziemnych na zmiany zasobów wód powierzchniowych. 
Region Wodny Środkowej Odry. Obszar działalności RZGW we Wrocławiu, 
Hydroconsult, 2010 r.) i na ich podstawie oblicza się wielkość rezerw bądź deficytów w 
zależności do wielkości poboru. Wielkość zasobów gwarantowanych została przyjęta na 
podstawie ww. opracowania jako zgodnego z metodyką P. Herbicha (Opracowanie 
metodyki bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych z uwzględnieniem 
oddziaływań z wodami powierzchniowymi. Państwowy Instytut Badawczy, 2008 r.).  

Zasoby dostępne do zagospodarowania w rejonach wodnogospodarczych można 
przeliczyć jednostkę powierzchni (moduł zasobów) i na tej podstawie określić zasoby w 
jednolitych częściach wód podziemnych, scalonych częściach wód powierzchniowych 
oraz układzie administracyjnym (podział na powiaty). 

Do oceny stopnia wykorzystania zasobów i określenia stanu rezerw stosuje się 
następującą klasyfikacje (tab. IV.3.1) 

Tabela. IV.3.1.Określenie stanu rezerw i stopnia wykorzystania zasobów. 

Stopień wykorzystania zasobów [%] Określenie stopnia wykorzystania 
zasobów 

Określenie stanu rezerw zasobów 

<15 Bardzo niski Bardzo wysokie rezerwy 

15-30 Niski Wysokie rezerwy 

30-60 Średni Średnie rezerwy 

60-75 Wysoki Niskie rezerwy 

75-90 Bardzo wysoki Bardzo niskie rezerwy 

90-100 Pełny Brak rezerw-deficyt 

>100 Nadmierny Brak rezerw-deficyt 
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Tabela IV.3.2. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla rejonów wodnogospodarczych. 

W-VI A W-VI B W-VI C W-VI D W-VI E W-VI F 
l
p 

Rejon wodnogospodarczy  
Górny Bóbr 

Szprotaw
a 

Kwisa 
Czerna 
Wielka 

Bóbr 
Środkowy  

Bóbr 
Dolny 

1 Powierzchnia  km2 1191,4 871,3 998,2 947,2 1151,2 666,7 

2 

Gwarantowane 
zasoby wód 

podziemnych 
dostępne do 

zagospodarowania 

m3/d 168 340 37 941 146 993 56 820 160 372 98 177 

3 
Moduł zasobów 

gwarantowanych 
m3/d/

km2 
141 44 147 60 139 147 

4 Pobór aktualny m3/d 33 267,05 13 123,82 11 030,09 4 237,62 16 069,20 1 814,98 

5 

Pobór na 
podstawie 

pozwolenia 
wodnoprawnego 

m3/d 41 609,80 20 206,72 13  426,17 21 940,10 53 537,57 4 628,53 

6 m3/d 135 072,95 24 817,18 
135 

962,91 
52 582,38 144 302,80 96 362,02 

7 

Wynik bilansu dla 
poboru aktualnego 

% 19,76 34,59 7,50 7,46 10,02 1,85 

8 m3/d 126 730,20 17 734,28 
133 

566,83 
34 879,90 106 836,43 93 548,47 

9 

Wynik bilansu dla 
poboru na 
podstawie 

pozwolenia 
wodnoprawnego % 24,72 53,26 9,13 38,61 33,38 4,71 

 

Pobór rzeczywisty we wszystkich rejonach wodnogospodarczych nie przekracza 
zasobów gwarantowanych. Podobnie pobór na podstawie pozwolenia wodnoprawnego 
jest niższy niż zasoby gwarantowane. Świadczy to o istnieniu znacznych rezerw wód 
podziemnych. Wykorzystanie wód podziemnych w zależności od rejonu 
wodnogospodarczego wynosi od bardzo niskiego do średniego zarówno dla poboru 
rzeczywistego jak i na podstawie pozwoleń wodnoprawnych (tab. IV.3.2., rys. IV.3.1 i 
IV.3.2).  

� Rejon wodnogospodarczy W-VI A 

Rejon wodnogospodarczy W-VI-A charakteryzuje się poborem rzeczywistym ze 109 ujęć 
równym około 33,3 tys. m3/d. Dozwolony pobór z dostępnych pozwoleń 
wodnoprawnych jest wyższy od poboru rzeczywistego. W 2012 roku pobór rzeczywisty 
wyniósł blisko 80% poboru przewidzianego do wykorzystania w dostępnych do analizy 
pozwoleniach wodnoprawnych, nie mniej jednak brakuje informacji na temat 
dopuszczalnych poborów z pozwoleń wodnoprawnych w 58,7% przypadków. W rejonie 
tym znajduje się 6 ujęć komunalnych (w miejscowościach: Gorzeszów, Marciszów, 
Janiszów, Jelenia Góra, Lubawka i Czarny Bór) które pobierają więcej niż 500 tys. m3 
wody na rok, sumarycznie 8,28 mln m3 wody na rok co stanowi 67,5 % poboru rocznego 
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wody podziemnej z całego rejonu wodnogospodarczego. Istnieje również 12 ujęć 
komunalnych których wielkość poboru mieści się w przedziale 100-500 tys. m3 wody na 
rok, łącznie pobierają one 2,7 mln m3 wody na rok co stanowi 22,3% łącznego poboru z 
rejonu wodnogospodarczego. Na tej podstawie należy stwierdzić że w rejonie W-VI-A 
dominują duże ujęcia komunalne o poborze przekraczającym 100 m3 na rok, pobierające 
89,8% całości ujmowanych wód podziemnych. Wszystkie ujęcia sumarycznie pobierają 
27,9 m3/d wody na 1 km2 powierzchni rejonu wodnogospodarczego. 

W rejonie Górnego Bobru  wykorzystanie zasobów wód podziemnych przez pobór 
rzeczywisty jest niskie (poniżej 20%), podobnie jak wykorzystanie zasobów przez pobór 
dopuszczony pozwoleniem wodnoprawnym (mniej niż 25%).  

� Rejon wodnogospodarczy W-VI B 

Rejon wodnogospodarczy W-VI-B charakteryzuje się poborem rzeczywistym z 41 ujęć 
równym około 13,1 tys. m3/d. Dozwolony pobór na podstawie pozwoleń 
wodnoprawnych wynosi 20,2 tys. m3/d. W rejonie tym znajdują się 3 ujęcia komunalne 
(w miejscowościach: Sucha Górna, Potoczek i Sobin-Jędrzychów) które pobierają więcej 
niż 500 tys. m3 wody na rok. Sumarycznie pobierają one blisko 4 mln m3 na rok, co 
stanowi  83,3 % poborów dla całego rejonu wodnogospodarczego. Na tej podstawie 
należy stwierdzić że w rejonie W-VI-B dominują bardzo duże ujęcia komunalne. Ujęcia 
Sobin-Jedrzychów oraz Potoczek należą do Energetyki Sp. z o.o. która jest spółką z grupy 
kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Zaopatruje ona bezpłatnie w wodę mieszkańców 
na trenie zagłębienia miedziowego, w ramach odszkodowania za szkody górnicze. 
Natomiast ujęcie w Suchej Górnej zaopatruje w wodę pitną Polkowice. Wszystkie ujęcia 
w rejonie W-VI-B sumarycznie pobierają 15 m3/d wody na 1 km2 powierzchni tego 
rejonu. 

W przypadku rejonu W-VI B (Zlewnia Szprotawy) wykorzystanie zasobów w przypadku 
poboru rzeczywistego jest średnie, podobnie jak w przypadku poboru na podstawie 
pozwoleń wodnoprawnych.  

� Rejon wodnogospodarczy W-VI C 

Rejon wodnogospodarczy W-VI-C charakteryzuje się poborem rzeczywistym z 63 ujęć 
równym około 11 tys. m3/d. Dozwolony pobór z dostępnych pozwoleń wodnoprawnych 
jest wyższy od poboru rzeczywistego. W 2012 roku pobór rzeczywisty wyniósł realnie 
90,8% poboru przewidzianego do wykorzystania w dostępnych do analizy 
pozwoleniach wodnoprawnych, nie mniej jednak brakuje informacji na temat 
dopuszczalnych poborów z pozwoleń wodnoprawnych w 64% przypadków. W rejonie 
tym znajduje się jedno ujęcie komunalne w Pisarzowicach które pobiera 1,42 mln m3 
wody na rok. Co stanowi 32,5% poboru dla całego rejonu wodnogospodarczego. 
Znajduje się też 12 ujęć komunalnych pobierających więcej niż 100 tys. m3/rok a mniej 
niż 500 tys. m3/rok. Pobierają one sumarycznie 2,4 mln m3 wody na rok, co stanowi 55 
% poboru w rejonie W-VI-C. W rejonie tym znajduje się też 11 ujęć komunalnych 
pobierających ilości wody większe niż 10 tys. m3 na rok, ale mniej niż 100 tys. m2 na rok. 
Sumarycznie pobierają one blisko 500 tys. m3 wody na rok, co stanowi 11,3 % poboru z 
całego rejonu wodnogospodarczego. Na tej podstawie stwierdzić można że w rejonie W-
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VI-C dominują duże i bardzo duże ujęcia wód podziemnych. Wszystkie ujęcia w tym 
rejonie sumarycznie pobierają wody podziemne w ilości bliskiej 12 m3/d na km2. 

W przypadku rejonu W-VI C (Zlewnia Kwisy) zarówno dla poboru rzeczywistego jak i 
dozwolonego pozwoleniami wodnoprawnymi wykorzystanie wód podziemnych jest 
bardzo niskie. Dla tego rejonu także brakuje informacji na temat pozwoleń 
wodnoprawnych.  

� Rejon wodnogospodarczy W-VI D 

Rejon wodnogospodarczy W-VI-D charakteryzuje się poborem rzeczywistym z 28 ujęć 
równym około 4,2 tys. m2/d. Dozwolony pobór z dostępnych pozwoleń wodnoprawnych 
jest wyższy od poboru rzeczywistego. W 2012 roku wykorzystano realnie 19,3 % 
zasobów wód podziemnych przewidzianych do wykorzystania w dostępnych do analizy 
pozwoleniach wodnoprawnych, nie mniej jednak brakuje informacji na temat 
dopuszczalnych poborów z pozwoleń wodnoprawnych w 35,7 % przypadków. Na 
obszarze tym znajduje się 6 ujęć komunalnych (w miejscowościach: Olbrachtów, 
Gierałtów-Wykroty, Gozdnica, Węgliniec, Iłowa i Przejęsław) oraz 1 ujęcie przemysłowe 
firmy Vitrosilicon S.A. (w miejscowości Iłowa), które posiadają pobór wód podziemnych 
większy niż 100 tys. m3/rok, ale mniejszy niż 500 tys. m3/rok. Ujęcia te pobierają 
sumarycznie 1,28 mln m3 wody podziemnej, co stanowi 82,4 % poboru na całym 
obszarze W-VI-D. Można zatem stwierdzić że w rejonie W-VI-D dominują średniej 
wielkości ujęcia wód podziemnych. Wszystkie ujęcia w tym rejonie sumarycznie 
pobierają 5 m3/d wody podziemnej na km2. 

Dla rejonu W-VI D (Zlewnia Czernej Wielkiej) rzeczywiste wykorzystanie wód 
podziemnych jest bardzo niskie, natomiast wykorzystanie wód podziemnych przez 
pobór dopuszczalny można określić jako średnie. Należy podkreślić, że dla tego rejonu 
informacja na temat pozwoleń wodnoprawnych jest bardziej kompletna (dla prawie 
65% ujęć jest taka informacja) stąd większe wykorzystanie zasobów przez pobór na 
podstawie pozwoleń wodnoprawnych.  

� Rejon wodnogospodarczy W-VI E 

Rejon wodnogospodarczy W-VI-E charakteryzuje się poborem z 51 ujęć równym około 
16 tys. m2/d. Dozwolony pobór z dostępnych pozwoleń wodnoprawnych jest wyższy od 
poboru rzeczywistego. W 2012 pobór rzeczywisty wyniósł 30% poboru przewidzianego 
do wykorzystania w dostępnych do analizy pozwoleniach wodnoprawnych, nie mniej 
jednak brakuje informacji na temat dopuszczalnych poborów z pozwoleń 
wodnoprawnych w 37 % przypadków. Na obszarze tym znajduje się 3 ujęcia komunalne 
(dwa w Bolesławcu i jedno w Żaganiu) które pobierają wodę podziemną ilości większej 
niż 500 tys. m3/rok. Pobierają one łącznie 4 mln m3 wody na rok co stanowi 69,1 % 
całego poboru wód podziemnych z tego rejonu. Znajduje się także 6 ujęć komunalnych o 
poborach większych od 100 tys. m3/rok ale nie przekraczających 500 tys. m3/rok, 
pobierają one 1,3 mln m3/rok co stanowi 22 % poboru wód podziemnych. Można zatem 
stwierdzić że w rejonie W-VI-E dominują bardzo duże i duże ujęcia wód podziemnych. 
Wszystkie ujęcia w tym rejonie pobierają sumarycznie 14 m3/d wody podziemnej na 
km2. 
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Dla Bobru Środkowego (rejon W-VI E) wykorzystanie wód podziemnych przez pobór 
rzeczywisty wynosi ok. 10% i jest określane jako bardzo niskie, dla poboru na postawie 
pozwoleń wodnoprawnych wynosi ono prawie 33,4% określane jest więc jako średnie.  

� Rejon wodnogospodarczy W-VI F 

Rejon wodnogospodarczy W-VI-F charakteryzuje się poborem z 22 ujęć równym około 
1,8 tys. m2/d. Dozwolony pobór z dostępnych pozwoleń wodnoprawnych jest wyższy od 
poboru rzeczywistego. W 2012 wyniósł on 39,2 % dostępnego poboru z pozwoleń 
wodnoprawnych, nie mniej jednak brakuje informacji na temat dopuszczalnych 
poborów z pozwoleń wodnoprawnych w 14,3% przypadków. Na obszarze tym nie ma 
ujęcia wód podziemnych  które pobiera więcej niż 100 tys. m2/ rok. Znajduje się tutaj 16 
ujęć komunalnych których pobory zawierają się pomiędzy 10 tys. m3/rok a 100 tys. 
m3/rok. Ich łączny pobór wynosi około 654 tys. m3/rok, co stanowi 98,6% poboru wód 
podziemnych w rejonie W-VI-F. Można zatem stwierdzić że w tym rejonie dominują 
małe ujęcia komunalne. Wszystkie ujęcia wód podziemnych w rejonie W-VI-F pobierają 
sumarycznie 2,7 m3/d na km2. 

Dla rejonu W-VI F (Dolny Bóbr) wykorzystanie wód podziemnych zarówno przez pobór 
rzeczywisty jak i na postawie pozwolenia wodnoprawnego jest praktycznie minimalne. 
Należy podkreślić, że niski stopień wykorzystania wód podziemnych przez pobór 
dopuszczalny wynika z faktycznego stanu, ponieważ 86% ujęć dysponuje informacją na 
temat pozwolenia wodnoprawnego. Stopień wykorzystania zasobów dla poboru 
rzeczywistego oraz na podstawie pozwoleń wodnoprawnych prezentuje rys. 1 i rys. 2 

 

 

Rys. IV.3.1. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla rejonów wodnogospodarczych-pobór rzeczywisty. 
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Rys. IV.3.2. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla rejonów wodnogospodarczych-pobór na podstawie 

pozwoleń wodnoprawnych. 

 

IV.3.2. Rezerwy i deficyty w JCWPd 

Na obszarze opracowania znajdują się 3 jednolite część wód podziemnych. JCWPd nr 
107 odpowiada rejonowi wodnogospodarczemu W-VI A, JCWPd nr 93 obejmuje 2 rejony 
wodnogospodarcze: W-VI C w całości oraz W-VI E bez północnego fragmentu regionu 
między Szprotawą a Żaganiem, JCWPd nr 77 całe regiony W-VI B, D, F i pozostały 
fragment W-VI E.  

Zasoby dostępne do zagospodarowania zostały obliczone na podstawie tego, jaka część 
rejonu wodnogospodarczego leży w JCWPd oraz dobraniu na tej podstawie moduły 
zasobów. Obliczenia zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w 
JCWPd prezentuje tab. IV.3.3. 
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Tabela IV.3.3. Zasoby wód podziemnych w JCWPd. 

JCWPd 
Rejon 

wodnogospoda
rczy 

Powierzchnia 
[km2] 

Moduł zasobów w 
rejonie  

wodnogospodarczym 
[m3/d/km2] 

107 93 77 

W-VI A 1191,4 141 1 191,40 0,00 0,00 

W-VI B 871,3 44 0,00 0,00 871,30 

W-VI C 998,2 147 0,00 998,20 0,00 

W-VI D 947,2 60 0,00 0,00 947,20 

W-VI E 1151,2 139 0,00 981,71 169,49 

W-VI F 666,7 147 0,00 0,00 666,70 

Zasoby dostępne do zagospodarowania 
168 

340,00 
283 

753,59 
216 

549,41 

 

Tabela IV.3.4. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla JCWPd. 

JCWPd 107 93 77 

Powierzchnia rejonu 
wodnogospodarczego 

km2 1 191,40 1 979,91 2 654,70 

Gwarantowane zasoby wód 
podziemnych dostępne do 

zagospodarowania 
m3/d 168 340,00 283 753,59 216 549,41 

Średni moduł zasobów 
gwarantowanych 

m3/d/km2 141 143 82 

Pobór aktualny m3/d 33 267,05 22 949,30 23 326,41 

Pobór na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego 

m3/d 41 609,80 52 054,74 61 682,35 

m3/d 135 072,95 231 698,85 154 867,06 
Wynik bilansu dla poboru 

aktualnego 
% 19,76 8,09 10,77 

m3/d 126 730,20 231 698,85 154 867,06 Wynik bilansu dla poboru na 
podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego % 24,72 18,35 28,48 
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Stopień wykorzystania wód podziemnych w Jednolitych częściach wód podziemnych 
jest niski i bardzo niski. Świadczy to o istnieniu wysokich i bardzo wysokich rezerw wód 
podziemnych (tab. IV.3.4). Dla JCWPd nr 107 dla poboru rzeczywistego stopień 
wykorzystania zasobów wód podziemnych sięga ok. 20%, natomiast dla poboru na 
podstawie pozwoleń wodnoprawnych jest to prawie 25%. Jest to niskie wykorzystanie 
zasobów. W przypadku JCWPd nr 93 stopień wykorzystania zasobów jest bardzo niski i 
niski, zarówno dla poboru rzeczywistego jak i dla poboru na podstawie pozwoleń 
wodnoprawnych. Dla poboru rzeczywistego sięga ono 8% zasobów, natomiast dla 
poboru dopuszczalnego ok. 18%. Pobór w przypadku JCWPd nr 77 sięga 11% zasobów 
w przypadku rzeczywistego poboru oraz 28% w przypadku poboru na podstawie 
pozwoleń wodnoprawnych. Wykorzystanie zasobów w JCWPd zostało zaprezentowane 
na rys. IV.3.3 i IV.3.4. 

 

Rys. IV.3.3. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla JCWPd-pobór rzeczywisty. 
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Rys. IV.3.4. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla JCWPd-pobór na podstawie pozwoleń wodnoprawnych. 

 

IV.3.3. Rezerwy i deficyty w SCWP 

Na terenie zlewni Bobru znajduje się 18 scalonych części wód powierzchniowych. 
Zasoby dla nich zostały policzone na podstawie modułu zasobów uzależnionego od tego, 
w jakim rejonie wodnogospodarczym leżą. Obliczenia zasobów dla SCWP prezentuje tab. 
IV.3.5. 

Tabela IV.3.5. Zasoby dostępne do zagospodarowania w SCWP. 

Nr 
SCWP 

Powierzchnia 
[km2] 

 

 

Nazwa SCWP 

Rejon 
wodnogospodarczy 

w którym leży 
SCWP 

Moduł 
zasobów 

[m3/d/km2] 

Zasoby dostępne 
do 

zagospodarowania 

[m3/d] 

SO0601 291,73 
Bóbr od źródła do 

Zadrnej włącznie 
W-VI A 141 41 134 

SO0602 119,55 Lesk W-VI A 141 16 857 

SO0603 402,31 
Bóbr od Zadrnej do zb. 

Pilchowickiego włącznie 
W-VI A 141 56 726 

SO0604 116,19 Łomnica W-VI A 141 16 383 

SO0605 272,15 Kamienna W-VI A 141 38 372 
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SO0606 394,98 

Bóbr od zb. 

Pilchowickiego do 

Żeliszowskiego Potoku 

włącznie 

W-VI E 139 54 902 

SO0607 278,89 
Bóbr od Żeliszowskiego 

Potoku do Bobrzycy 
W-VI E 139 38 765 

SO0608 416,97 
Bóbr od Bobrzycy do 

Kwisy 
W-VI E 139 57 959 

SO0609 677,87 Szprotawa W-VI B 44 29 826 

SO0610 190,40 Szprotawica W-VI B 44 8 378 

SO0611 301,95 
Kwisa od źródła do zb. 

Leśna włącznie 
W-VI C 147 44 387 

SO0612 528,06 
Kwisa od zb. Leśna do 

Kliczkówki 
W-VI C 147 77 625 

SO0613 193,81 
Kwisa od Kliczkówki do 

Bobru 
W-VI C 147 28 489 

SO0614 438,90 
Bóbr od Kwisy do Dopł. 

spod Nowogrodu 

Bobrzańskiego 

W-VI E i F 147 64 519 

SO0615 286,58 
Czerna Wielka od źródła 

do Ziębiny włącznie 
W-VI D 60 17 195 

SO0616 357,74 Czerna Mała i Czernica W-VI D 60 21 465 

SO0617 299,04 
Czerna Wielka od Ziębicy 

do Bobru 
W-VI D 60 17 943 

SO0619 281,23 
Bóbr od dopł. spod 

Nowogrodu 

Bobrzańskiego do ujścia 

W-VI F 147 41 341 

Tabela IV.3.6. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla SCWP. 

Nr 
SCWP 

Zasoby dostępne 
do 

zagospodarowania 

[m3/d] 

Pobór 
rzeczywisty 

[m3/d] 

Wynik 
bilansu dla 

poboru 
rzeczywistego 

[m3/d] 

% 

Pobór na 
podstawie 

pozwolenia 

[m3/d] 

Wynik bilansu 
dla poboru 

dopuszczalnego 
[m3/d] 

% 

SO0601 41 134 13 457,87 27 676,48 32,72 19 954,00 21 180,35 48,51 

SO0602 16 857 1 884,75 14 972,22 11,18 0,00 16 856,97 0,00 

SO0603 56 726 13 837,44 42 888,55 24,39 14 358,80 42 367,19 25,31 
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SO0604 16 383 2 611,22 13 771,57 15,94 5 805,30 10 577,49 35,44 

SO0605 38 372 1 475,78 36 896,67 3,85 1 491,70 36 880,75 3,89 

SO0606 54 902 1 680,09 53 221,71 3,06 7 684,99 47 216,81 14,00 

SO0607 38 765 9 215,48 29 549,54 23,77 19 037,57 19 727,45 49,11 

SO0608 57 959 1 203,92 56 754,91 2,08 10 723,62 47 235,21 18,50 

SO0609 29 826 12 419,56 17 406,89 41,64 19 457,72 10 368,74 65,24 

SO0610 8 378 704,26 7 673,52 8,41 749,00 7 628,78 8,94 

SO0611 44 387 1 629,15 42 757,94 3,67 750,80 43 636,29 1,69 

SO0612 77 625 8 864,84 68 760,27 11,42 11 117,54 66 507,57 14,32 

SO0613 28 489 536,10 27 953,23 1,88 1 557,83 26 931,51 5,47 

SO0614 64 519 5 243,76 59 274,98 8,13 16 726,70 47 792,04 25,93 

SO0615 17 195 675,13 16 519,85 3,93 591,60 16 603,38 3,44 

SO0616 21 465 2 752,48 18 712,04 12,82 8 000,19 13 464,33 37,27 

SO0617 17 943 810,01 17 132,57 4,51 15 202,70 2 739,88 84,73 

SO0619 41 341 540,93 40 800,47 1,31 2 136,83 39 204,57 5,17 

 

Dla scalonych części wód powierzchniowych stopień wykorzystania zasobów wykazuje 
większe zróżnicowanie, w dalszym ciągu jednak w przypadku poboru rzeczywistego 
między bardzo niskim stopniem wykorzystania zasobów a średnim (tab. IV.3.6, Rys. 
IV.3.5 i IV.3.6). Dla poboru dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi stopień ten 
zwiększa się w przypadku jednej części wód do wysokiego (SCWP nr 0609 Szprotawa) 
oraz bardzo wysokiego (SCWP nr 0617 Czerna Wielka od Ziębicy do Bobru). W 
przypadku tego rejonu należy za bardziej prawdopodobny przyjąć wariant z pozwolenia 
wodnoprawnego, ponieważ dla poboru rzeczywistego brakuje danych dla ujęcia wód z 
miejscowości Żary (w bazie danych w urzędzie marszałkowskim). W przypadku 
pozostałych SCWP dla poboru rzeczywistego 13 SCWP charakteryzuje się bardzo niskim 
wykorzystaniem zasobów, 3 niskim oraz 2 średnim. Dla poboru na podstawie pozwoleń 
wodnoprawnych 9 SCWP charakteryzuje się stopniem wykorzystania zasobów bardzo 
niskim, 3 SCWP stopniem niskim, 4 SCWP stopniem średnim, jedno SCPW stopniem 
wysokim oraz jedno SCWP stopniem bardzo wysokim. SCWP są jednak jednostką 
podziału wód powierzchniowych i wysoki stopień poboru wód w danym SCWP nie musi 
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się oznaczać równocześnie wysokiego stopnia wykorzystania zasobów w JCWPd bądź 
rejonie wodnogospodarczym.  

 

Rys. IV.3.5. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla SCWP-pobór rzeczywisty. 

 

Rys. IV.3.6. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla SCWP-pobór na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. 
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IV.3.4. Rezerwy i deficyty w powiatach na obszarze zlewni 

Zasoby gwarantowane dla powiatów zostały określone na podstawie modułu zasobów 
gwarantowanych ustalonych dla rejonów wodnogospodarczych, proporcjonalnie do 
tego jaka część powiatu leży w danym rejonie wodnogospodarczym. Zostały one 
określone tylko dla części powiatu leżącej na obszar zlewni, jeśli powierzchnia ta jest 
większa niż 3% powierzchni powiatu. Zestawienie zasobów wód podziemnych 
ustalonych dla powiatu prezentuje tab. IV.3.7. 

Tabela IV.3.7. Zasoby dostępne do zagospodarowania w powiatach na obszarze zlewni Bobru. 

Powiat 
Powierzchnia 

[km2] 

Powierzchnia 
powiatu w 

zlewni [km2] 

% 
powiatu 

w 
zlewni 

Moduł 
zasobów 

[m3/d/km2] 

Zasoby dostępne do 
zagospodarowania 

[m3/d] 

bolesławiecki 1303,26 1064,56 82 121 129 077,65 

m. Jelenia Góra 108,36 108,36 100 141 15 278,76 

jeleniogórski 628,21 596,134 95 141 84 262,16 

kamiennogórski 396,13 361,639 91 141 50 991,10 

krośnieński 1389,91 189,96 14 147 27 924,12 

lubański 428,19 373,334 87 147 54 880,10 

lwówecki 709,94 670,886 94 143 96 003,65 

nowosolski 770,58 27,4776 4 147 4 039,21 

polkowicki 779,93 510,513 65 44 22 462,57 

wałbrzyski 514,18 112,266 22 141 15 829,51 

zgorzelecki 838,11 265,529 32 60 15 931,74 

zielonogórski 1570,64 157,193 10 147 23 107,37 

żagański 1131,29 1075,84 95 97 104 291,73 

żarski 1393,49 205,421 15 89 18 192,42 

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

 284 

Tabela IV.3.8. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla powiatów na obszarze zlewni Bobru. 

Powiat 

Zasoby dostępne 
do 

zagospodarowania 

[m3/d] 

Pobór 
rzeczywisty 

[m3/d] 

Wynik 
bilansu 
[m3/d] 

% 

Pobór na 
podstawie 

pozwolenia 
[m3/d] 

Wynik 
bilansu 
[m3/d] 

% 

bolesławiecki 129 077,65 12301,76 116 775,89 9,5 23155,11 105 922,54 17,9 

m. Jelenia Góra 15 278,76 151,48 15 127,28 1,0 60 15 218,76 0,4 

jeleniogórski 84 262,16 7682,09 76 580,07 9,1 21600,8 62 661,36 25,6 

kamiennogórski 50 991,10 23620,47 27 370,63 46,3 19954 31 037,10 39,1 

krośnieński 27 924,12 380,01 27 544,11 1,4 1716,83 26 207,29 6,1 

lubański 54 880,10 6524,35 48 355,74 11,9 10206,1 44 674,00 18,6 

lwówecki 96 003,65 4045,93 91 957,72 4,2 8105,59 87 898,06 8,4 

nowosolski 4 039,21 204,01 3 835,20 5,1 0 4 039,21 0,0 

polkowicki 22 462,57 9963,49 12 499,08 44,4 17674,72 4 787,85 78,7 

wałbrzyski 15 829,51 1788,88 14 040,62 11,3 0 15 829,51 0,0 

zgorzelecki 15 931,74 957,32 14 974,42 6,0 4515,8 11 415,94 28,3 

zielonogórski 23 107,37 179,62 22 927,75 0,8 466 22 641,37 2,0 

żagański 104 291,73 8430,11 95 861,62 8,1 31116,05 73 175,68 29,8 

żarski 18 192,42 1053,36 17 139,06 5,8 15075,89 3 116,53 82,9 

 

W podziale na powiaty zauważa się znaczne zróżnicowanie wykorzystania wód 
podziemnych. W większości powiatów jest ono na poziomie bardzo niskim (dla poboru 
rzeczywistego), natomiast dla dwóch powiatów: kamiennogórskiego i polkowickiego 
jest on średni, sięgając około 45% zasobów. W przypadku poboru na podstawie 
pozwoleń wodnoprawnych żróżnicowanie jest jeszcze większe, bo sięga od stopnia 
bardzo niskiego, przez niski, średni do bardzo wysokiego. Stopień wykorzystania 
zasobów dla pozwoleń wodnoprawnych w dużym stopniu zależy do dostępności danych 
dotyczących pozwoleń. Dla powiatu wałbrzyskiego brak jest informacji na temat 
dopuszczalnych pozwoleniem poborów.  
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Rys. IV.3.7. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla powiatów-pobór rzeczywisty. 

 

Rys. IV.3.8. Wyniki bilansu wodnogospodarczego dla powiatów-pobór na podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego. 
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IV.3.5.Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na wo dy powierzchniowe 

Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe określa się na 
podstawie przepływów średnich w rzece oraz poboru wód podziemnych w dwóch 
wariantach: rzeczywistym oraz na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. W 
określaniu wpływu poboru na przepływ rzeki dokonuje się także korektę przepływu o 
zrzut ścieków (w wysokości 25% oraz 75% poboru), który zwiększa przepływ w rzece.  
Przepływ średni roczny z uwzględnieniem poboru jest zawsze nieco niższy ponieważ 
pobór wód podziemnych powoduje pobranie wody z systemu wodonośnego. Niweluje 
nieco ten wpływ zrzut ścieków, który stanowi oddanie wody z powrotem do systemu.  

Wpływ poboru określono dla Bobru dla przekroju wodowskazowego Żagań (Rys. IV.3.9 i 
IV.3.10) . Pobór jaki został uwzględniony odnosi się do całkowitego poboru w zlewni 
Bobru i jego dopływów. Na wykresach widać, że pobór rzeczywisty w bardzo niewielkim 
stopniu wpływa na przepływ średni w rzece. Dla poboru rzeczywistego obniżenie 
przepływu rzecznego przez pobór wód podziemnych sięga średnio 1,77 m3/s (przy 
przepływach rzędu 25-50 m3/s). Zagospodarowanie wód podziemnych ze stopniem 
zrzutu ścieków sięgającym 0,75 poboru obniża przepływ w rzece o 0,93 m3/s. Pobór na 
podstawie pozwolenia wodnoprawnego również w niewielkim stopniu wpływa na 
średni przepływ rzeczny, chociaż nieco większy jest ten wpływ niż w przypadku poboru 
rzeczywistego(obniżenie o średnio 2,64 m3/s. Pobór i zrzut ścieków w ilości 0,75 
poboru obniża przepływ w rzece o średnio 1,39 m3/s. 

 

Rys. IV.3.9. Wpływ poboru rzeczywistego na przepływ średni roczny na rzece Bóbr w przekroju Żagań. 
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Rys. IV.3.10. Wpływ poboru dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi na przepływ średni roczny na rzece 

Bóbr w przekroju Żagań 

 

IV.3.6.Podsumowanie bilansu wód podziemnych 

 

Stan ilościowy wód podziemnych w zlewni Bobru na podstawie wyników bilansu 
wodnogospodarczego został określony jako dobry. Oznacza to, że pobór rzeczywisty 
wód podziemnych nie przekracza zasobów dyspozycyjnych. Tylko w rejonie 
wodnogospodarczym W-VI-B obejmującym zlewnie Szprotawy stan rezerw zasobów 
wód podziemnych został określony jako średni, natomiast dla pozostałych rejonów 
występują wysokie i bardzo wysokie rezerwy zasobów wód podziemnych. W przypadku 
poboru na podstawie pozwoleń wodnoprawnych średnie rezerwy występują w zlewni 
Szprotawy (W-VI B), Czernej Wielkiej (W-VI-D) oraz w rejonie wodnogospodarczym 
obejmującym Bóbr Środkowy. W pozostałych trzech rejonach stan rezerw pozostaje 
wysoki i bardzo wysoki. W Jednolitych częściach wód podziemnych obejmujących 
zlewnie Bobru stan rezerw wód podziemnych jest bardzo wysoki dla JCWPd nr 93 i 77 
oraz wysoki dla JCWPd nr 107. Wyniki bilansu dla poboru na podstawie pozwoleń 
wodnoprawnych wskazują na wysokie rezerwy wód podziemnych dla wszystkich 
JCWPd. Większe zróżnicowanie rezerw wód podziemnych występuje w podziale na 
SCWP i powiaty. Należy je jednak traktować poglądowo, gdyż podział na SCWP oraz 
administracyjny nie stanowi odrębnej jednostki w sensie hydrogeologicznym, w którym 
tworzone są zasoby dyspozycyjne i dla którego prowadzi się obliczenia bilansowe 
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IV.4. Bilans wodnogospodarczy – Aplikacja 

Bilans wodnogospodarczy – Program do symulacji jakościowej i ilościowej rozdziału 
zasobów wodnych jest opisany w dwu dołączonych w formie załączników dokumentach 
(załącznik IV. 4.1. Dokumentacja Techniczna; załącznik IV.4.2. Program do symulacji 
jakościowej i ilościowej zasobów wód) 

 

W pierwszym dokumencie „Dokumentacja Techniczna” zamieszczono opis architektury 
systemu Bilansu Wodnogospodarczego (zwanego dalej BW) oraz jego podstawowe dane 
techniczne i eksploatacyjne. Dokument jest przeznaczony dla przyszłych projektantów 
oraz programistów zajmujących się rozwojem systemu. Jego celem jest zapoznanie z 
główną koncepcją systemu oraz płynne wprowadzenie przyszłych programistów w 
projekt. W dokumencie zostały zdefiniowane główne komponenty systemu oraz 
przedstawione istotne aspekty, problemy oraz zastosowane rozwiązania. Opracowanie 
zawiera również opis modelu danych oraz diagram klas głównych obiektów systemu. 
Dokument zawiera również procedurę instalacji oraz konfiguracji systemu. 

Drugi, „Program do symulacji jakościowej i ilościowej zasobów wód” stanowi opis 
programu i instrukcję posługiwania się nim. 

Bilans Wodnogospodarczy wód powierzchniowych i podziemnych to bazodanowy 
system informatyczny oferujący szeroki zakres usług umożliwiających sporządzanie 
zestawień potrzeb dla określonego obszaru zlewni rzecznej. Program pozwala na 
ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wodnych z potrzebami użytkowników 
korzystających (lub ubiegających o prawo korzystania) z tych zasobów. Uwzględnia 
oddziaływania obiektów hydrotechnicznych, hierarchię użytkowników, powiązania z 
wodami podziemnymi oraz wymagania ochrony środowiska przyrodniczego.  

System zapewnia funkcjonalność umożliwiającą generowanie zestawień tabelarycznych 
oraz wykresów służących do tworzenia obrazu stanu wód w rzece. Dostępne narzędzia 
do przeprowadzania symulacji pozwalają na wykonanie oceny stanu użytkowania 
zasobów wodnych jednostki bilansowej, możliwości zaspokojenia potrzeb 
użytkowników i ograniczenia użytkowań dla minimalizacji ich skutków. Program ma 
także na celu tworzenie podstaw do określenia warunków korzystania z wód i koncepcji 
zagospodarowania zasobów wodnych. 

Ważnym elementem programu jest również lista użytkowników rzeki oraz mapa 
obszarów hydrograficznych przedstawiająca położenie rzek wraz z ich dopływami i 
lokalizacją wodowskazów. 
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V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, PRIORYTETY I OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z 

WÓD ZLEWNI BILANSOWEJ BOBRU 

V.1.Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

W zlewni Bobru wydzielono 111 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
rzecznych, pogrupowanych do 18 scalonych części wód (SCWP), zakwalifikowanych do 
10 typów. Ponad połowa JCWP jest reprezentowana przez rzeki górskie (5 JCWP) i 
wyżynne (53 JCWP i 5 JCWP o typie nieokreślonym), pozostałe to rzeki nizinne (47 
JCWP i 1 JCWP o typie nieokreślonym). Spośród JCWP wyznaczono 36 silnie 
zmienionych części wód powierzchniowych (SZCW) i jedną sztuczną (Kanał Dychowski)  

Zgodnie z oceną zawartą Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(PGWO 2011) w zlewni Bobru 49 JCWP jest w złym stanie, natomiast 62 są w dobrym 
stanie.  

 

Wymagania w zakresie stanu wód powierzchniowych 

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako dobry, jest 
utrzymania dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu 
ekologicznego. 

Wymaganiami dla silnie zmienionych części wód, których stan oceniono jako dobry, jest 
utrzymania dobrego stanu wód, czyli dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału 
ekologicznego. 

Wymaganiami dla naturalnych części wód, których stan oceniono jako zły, jest 
osiągnięcie dobrego stanu wód, natomiast wymaganiami dla silnie zmienionych części 
wód, których stan oceniono jako zły, jest uzyskanie dobrego stanu wód, czyli dobrego 
stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego.  

Szczegółówe wymagania służące osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód powierzchniowych to: 

• nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji 
stanu JCWP dla stanu co najmniej dobrego;  

• zachowanie przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej szczególnego 
korzystania z wód; 

• zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej w:  

rzekach szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej, przez 
spełnienie wymagań ciągłości morfologicznej odpowiadającej potrzebom 
łososia: 

Bóbr od ujścia do Odry do zapory zbiornika Pilchowice (km 0,0-196,1); JCWP: 
PLRW6000201695 Bóbr od Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec; 
PLRW60002016931 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego; 
PLRW60002016599 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy; PLRW600020163799 Bóbr 
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od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy; PLRW60008163759 Bóbr od zb. 
Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku. 

Kwisa od ujścia do Bobru do zbiornika Leśna (km 0,0-88,9); JCWP: 
PLRW600020166999 Kwisa od Kliczkówki do Bobru; PLRW600020166933 
Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki. 

pozostałych rzekach i potokach, przez spełnienie wymagań ciągłości 
morfologicznej odpowiadającej potrzebom takich gatunków jak certa i 
węgorz (spełniają jednocześnie wymagania dla takich gatunków 
występujących w zlewni Bobru jak pstrąg potokowy, lipień i brzana): 
Wszystkie pozostałe JCWP. 

 

Aktualny stan jednolitych części wód wraz z ich wymaganiami środowiskowymi 
przedstawiono w tabeli V.1.1. 

Tabela V.1.1. Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Objaśnienia: 
SZCW – silnie zmieniona część wód; SCW – sztuczna część wód; NAT – naturalna część wód. DSE; DSCH 
– dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; DPE; DSCH – dobry potencjał ekologiczny i dobry stan 
chemiczny; NZ – niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; Z – zagrożona ryzykiem 
nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP 
Status 
JCWP 

STAN 
JCWP 

WYMAGANIA 
OCENA 

RYZYKA 

PLRW6000416113 
Bóbr od źródła do zb. 
Bukówka 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600041611529 Złotna NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60000161159 Bóbr, zb. Bukówka SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000416139 
Bóbr od zb. Bukówka do 
Zadrnej 

SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004161189 Czarnuszka NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416129 Świdnik NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161349 Bystra NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

SO0601 

PLRW6000416149 Zadrna SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004161649 
Lesk od źródła do 
Grzędzkiego Potoku 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816169 
Lesk od Grzędzkiego 
Potoku do Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ SO0602 

PLRW6000416166 Toczna NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816331 
Bóbr od Zadrnej do zb. 
Pilchowice 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416172 Mienica SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60007161749 Świdna NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161769 Janówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

SO0603 

PLRW60004161789 Karpnicki Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 
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PLRW60004161929 Radomierka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163129 Szumiąca NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163249 
Kamienica od źródła do 
Kamieniczki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816329 
Kamienica od Kamieniczki 
do Bobru 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163252 Młynówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163269 Grudna NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163289 Więziec NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000016333 Bóbr, zb. Pilchowice SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60003161849 
Łomnica od  źródła do 
Łomniczki 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416189 
Łomnica od Łomniczki do 
Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60003161888 Jedlica od źródła do Maliny NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 
SO0604 

PLRW60004161889 
Jedlica od Maliny do 
Łomnicy 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600031622 
Kamienna od źródła do 
Kamieńczyka 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600041626 
Kamienna od Kamieńczyka 
do Małej Kamiennej 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816299 
Kamienna od Małej 
Kamiennej do Bobru 

NAT DOBRY DSE; DSCH Z 

PLRW6000316244 
Szklarka od źródła do 
Szrenickiego Potoku 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60003162889 
Wrzosówka od źródła do 
Podgórnej 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600001628889 
Czerwonka ze zb. 
Sosnówka 

SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0605 

PLRW6000416296 Pijawnik SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60008163759 
Bóbr od zb. Pilchowice do 
Żeliszowskiego Potoku 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000716349 Lipka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163529 Wierzbnik NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163549 Jamna NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163589 Sobótka SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000416369 Srebrna SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004163729 Słotwina SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004163732 Widnica NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

SO0606 

PLRW60006163749 Osownia SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 
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PLRW60006163752 Stoczek NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000616376 Żeliszowski Potok SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW600020163799 
Bóbr od Żeliszowskiego 
Potoku do Bobrzycy 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416386 
Bobrzyca od źródła do 
Osiki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001816389 Bobrzyca od Osiki do Bobru NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60006163789 Mierzwiński Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

SO0607 

PLRW60006163794 Młynówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60002016599 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716549 Ruda SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000171656 Stawna NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 
SO0608 

PLRW600018165899 Iławka NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716429 
Szprotawa od źródła do 
Chocianowskiej Wody 

SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001916499 
Szprotawa od 
Chocianowskiej Wody do 
Bobru 

SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001716432 Leszczynka SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001716434 Błotna SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW600017164369 Kłębanówka SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW600017164372 Młot NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

PLRW600017164374 Dopływ spod Przemkowa SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001716452 Ostrężna NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

PLRW600017164699 Sucha NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

PLRW60001716489 Kamienny Potok SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

SO0609 

PLRW60001716492 Krownia NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

SO0610 PLRW600017164499 Szprotawica SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000416619 
Kwisa od źródła do 
Długiego Potoku 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416629 Długi Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60008166511 
Kwisa od Długiego Potoku 
do zb. Złotniki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166329 Czarny Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000516649 Oldza NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60000166513 Kwisa, zb. Złotniki SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0611 

PLRW600001665179 Kwisa, zb. Leśna SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0612 PLRW600020166939 
Kwisa od zb. Leśna do 
Kliczkówki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 
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PLRW6000416652 Bruśnik NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166549 Miłoszowicki Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166569 Grabiszówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166699 Olszówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600041667299 Siekierka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166769 Luciąża SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816678 Złoty Stok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416689 Iwnica SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816692 Polanka SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816694 Kliczkówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600020166999 
Kwisa od Kliczkówki do 
Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017166972 Dopływ spod Łoz NAT DOBRY DSE; DSCH NZ SO0613 

PLRW600017166989 Czernik NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60002016931 
Bóbr od Kwisy do Kanału 
Dychowskiego 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716729 Dopływ spod Chrobrowa NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017169129 Doły NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017169149 Stobrzyca NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017169169 Złotnica NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600018169276 
Brzeźnica od źródła do 
Szumu 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

SO0614 

PLRW600020169299 
Brzeźnica od Szumu do 
Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001816853 
Czerna Wielka od źródła do 
Ziębiny 

SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 
SO0615 

PLRW600018168549 Ziębina SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW600018168679 Czerna Mała do Czernicy SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 
SO0616 

PLRW6000181686899 Czernica SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60002016899 
Czerna Wielka od Ziębiny 
do Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001816874 Olsza SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816876 Gnilica SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816889 Łubianka SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816894 Czerwona Woda SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

SO0617 

PLRW600018168969 Złota NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

SO0619 PLRW6000201695 
Bóbr od Kanału 
Dychowskiego do zb. 
Raduszec 

SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 
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PLRW60001716936 
Dopływ z Tarnawy 
Krośnieńskiej 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716938 Bobrownik SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816949 Kosierska Młynówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600001696 Kanał Dychowski SCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000201699 
Bóbr od zb. Raduszec do 
Odry 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

 

V.1.1. Zasoby jako ściowe wód powierzchniowych 

Na podstawie uzyskanych wyników bilansu jakościowego stwierdzono, że kilka rzek 
zlewni (w tym Bóbr i Kwisa) na niektórych odcinkach wykazują brak chłonności, co 
oznacza, że nie powinny być obciążane dalszymi ładunkami zanieczyszczeń. 

W warunkach rzeczywistych brak chłonności na niektórych odcinkach wykazują 4 rzeki: 

• rzeka Bóbr dla BZT5 w na odcinku od zbiornika Pilchowice (km 196,21) do 
przekroju powyżej ujścia Strzyżówki (km 192,93); 

• rzeka Lesk dla: BZT5 od przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do 
przekroju powyżej ujścia Grzędzkiego Potoku (km 14,30) i dla dla Pog  od 
przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do przekroju powyżej ujścia 
Grzędzkiego Potoku (km 14,30); 

• rzeka Łomnica dla: BZT5 od km 13,73 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do km 
13,14 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz), dla Nog od km 13,68 (poniżej Bystrzyka) 
do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, Karpacz) i dla Pog od km 13,68 
(poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, Karpacz); 

• rzeka Jedlica dla BZT5 w warunkach pozwoleń wodnoprawnych - od przekroju 
zrzutu ścieków z Kowar (km 8,18) do ujścia Maliny (km 8,14). 

Dla warunków z pozwoleń wodnoprawnych brak chłonności na niektórych odcinkach 
wykazuje 7 rzek: 

• rzeka Bóbr dla BZT5 od zbiornika Pilchowice (km 196,21) do przekroju 
powyżej ujścia dopływu Jamna (km 184,76); 

• rzeka Szprotawa dla: BZT5 na odcinku od zrzutu ścieków z Polkowic (km 
46,13) do ujścia Ostrężnej (km 16,45) i od m. Wiechlice (km 6,35) do m. 
Szprotawa (km 0,80), dla Nog – na odcinku od m. Polkowice (km 46,13) do 
przekroju ujścia Dopływu z Nowego Dworu (km 45,39), i dla Pog - na odcinku 
od zrzutu ścieków z Polkowic (km 46,13) do ujścia Kanału Północnego (km 
17,92); 

• rzeka Kwisa dla BZT5 na odcinkach rzeki od źródeł do ujścia Długiego Potoku 
(km 109.80) i od ujścia Dopływu spod Stankowic (km 90,99) do ujścia Siekierki 
(km 72,36); 
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• rzeka Zadrna dla BZT5 na odcinku od przekroju zrzutu ścieków z Krzeszowa 
(km 4,88) do przekroju  poniżej ujścia dopływu Łężec (km 4,74); 

• rzeka Lesk dla BZT5 od ujścia Miłej (km20,12) do ujścia do Bobru; dla Pog  od 
przekroju poniżej dopływu Miła (km 20,12) do przekroju powyżej ujścia 
Grzędzkiego Potoku (km 14,30); 

• rzeka Łomnica dla BZT5 od km 13,73 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz) do km 
13,14 (Gmina Podgórzyn, m. Karpacz), od przekroju zrzutu ścieków z Karpacza 
w km 11,65 do ujścia Łomniczki (km 10,20) i od przekroju zrzutu ścieków z 
Mysłakowic ( km 7,14) do dopływu Jedlica (km 1,72); dla Nog od km 13,68 
(poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, Karpacz); dla Pog 
od 13,68 (poniżej Bystrzyka) do km 13,60 (Karkonoski Park Narodowy, 
Karpacz) i od przekroju zrzutu ścieków z Mysłakowic w km 7,14 do ujścia 
Jedlicy (km 1,71); 

• rzeka Jedlica dla BZT5 od przekroju zrzutu ścieków z Kowar (km 8,18) do 
ujścia Maliny (km 8,14). 

V.1.1. Zasoby ilo ściowe wód powierzchniowych 

Analiza zasobów ilościowych (zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych) 
wykazała, że dla Q95% i Q90%, przy przepływie nienaruszalnym według kryterium 
rybackiego brak jest zasobów dyspozycyjnych w większości JCWP w zlewni Bobru przez 
prawie cały rok, za wyjątkiem miesięcy zimowych (grudzień, styczeń, luty), zarówno dla 
zasobów zwrotnych, jak i bezzwrotnych. 

Dla Q70%, przez większość roku brak jest zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w 
Łomnicy, Słotwinie, Olszówce, Siekierce, Iwnicy i Czernicy; a zasobów dyspozycyjnych 
bezzwrotnych w Bobrze od źródła do Zadrnej; Łomnicy, Słotwinie, Olszówce, Siekierce, 
Iwnicy, Bobrze od Kwisy do Kanału Dychowskiego, Czernej Wielkiej od źródła do 
Ziębiny, Czernej Małej do Czernicy oraz Czernicy. 

Dla Q50%, przez większość roku brak jest zasobów dyspozycyjnych zwrotnych tylko w 
Łomnicy od źródła do Łomniczki, Słotwinie, Olszówce, Siekierce i Iwnicy, a zasobów 
dyspozycyjnych bezzwrotnych w Bobrze od źródła do zbiornika Bukówka, Łomnicy, 
Słotwinie, Olszówce, Siekierce, Iwnicy, Czernej Małej do Czernicy oraz Czernicy. 

 

V.2.Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 

Na obszarze zlewni Bobru znajdują się 3 jednolite część wód podziemnych. JCWPd nr 
107 odpowiada rejonowi wodnogospodarczemu W-VI A, JCWPd nr 93 obejmuje 2 rejony 
wodnogospodarcze: W-VI C w całości oraz W-VI E bez północnego fragmentu regionu 
między Szprotawą a Żaganiem, JCWPd nr 77 całe regiony W-VI B, D, F i pozostały 
fragment W-VI E.  

Stopień wykorzystania wód podziemnych w JCWPd jest niski i bardzo niski. Świadczy to 
o istnieniu wysokich i bardzo wysokich rezerw wód podziemnych. Dla JCWPd nr 107 dla 
poboru rzeczywistego stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych sięga ok. 20%, 
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natomiast dla poboru na podstawie pozwoleń wodnoprawnych jest to prawie 25%. Jest 
to niskie wykorzystanie zasobów. W przypadku JCWPd nr 93 stopień wykorzystania 
zasobów jest bardzo niski i niski, zarówno dla poboru rzeczywistego jak i dla poboru na 
podstawie pozwoleń wodnoprawnych. Dla poboru rzeczywistego sięga ono 8% 
zasobów, natomiast dla poboru dopuszczalnego ok. 18%. Pobór w przypadku JCWPd nr 
77 sięga 11% zasobów w przypadku rzeczywistego poboru oraz 28% w przypadku 
poboru na podstawie pozwoleń wodnoprawnych. 

Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na wody powierzchniowe określa się na 
podstawie przepływów średnich w rzece oraz poboru wód podziemnych w dwóch 
wariantach: rzeczywistym oraz na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. W 
określaniu wpływu poboru na przepływ rzeki dokonuje się także korektę przepływu o 
zrzut ścieków (w wysokości 25% oraz 75% poboru), który zwiększa przepływ w rzece.  
Przepływ średni roczny z uwzględnieniem poboru jest zawsze nieco niższy ponieważ 
pobór wód podziemnych powoduje pobranie wody z systemu wodonośnego. Niweluje 
nieco ten wpływ zrzut ścieków, który stanowi oddanie wody z powrotem do systemu.  

Wpływ poboru określono dla Bobru dla przekroju wodowskazowego Żagań. Pobór jaki 
został uwzględniony odnosi się do całkowitego poboru w zlewni Bobru i jego dopływów. 
Pobór rzeczywisty w bardzo niewielkim stopniu wpływa na przepływ średni w rzece. 
Dla poboru rzeczywistego obniżenie przepływu rzecznego przez pobór wód 
podziemnych sięga średnio 1,77 m3/s (przy przepływach rzędu 25-50 m3/s). 
Zagospodarowanie wód podziemnych ze stopniem zrzutu ścieków sięgającym 0,75 
poboru obniża przepływ w rzece o 0,93 m3/s. Pobór na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego również w niewielkim stopniu wpływa na średni przepływ rzeczny, 
chociaż nieco większy jest ten wpływ niż w przypadku poboru rzeczywistego(obniżenie 
o średnio 2,64 m3/s. Pobór i zrzut ścieków w ilości 0,75 poboru obniża przepływ w 
rzece o średnio 1,39 m3/s. 

Wymagania w zakresie stanu wód podziemnych 

Wymagania dla jednolitych części wód podziemnych wynikają z ustanowionych dla nich 
celów środowiskowych: zapobieganie dopływowi lub ograniczenie zanieczyszczeń do 
wód podziemnych; zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód 
podziemnych; zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód 
podziemnych oraz wdrożenie działań niezbednych dla odwrócenia znaczącego i 
utryzmującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego 
wskutek działalności człowieka, a także zapewnienie równowagi między poborem a 
zasilaniem tych wód. 

Dla jednolitych części wód podziemnych będących w co najmniej dobrym stanie 
chemicznym i ilościowym wymagane jest utrzymanie tego stanu. 

Szczegółówe wymagania służące osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód powierzchniowych to: 

• nieprzekraczanie maksymalnej wielkości zasobów eksploatacyjnych ustalonych 
w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, odrębnie dla każdego z 
występujących pieter wodonośnych; 
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• nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji 
dobrego stanu. 

 

V.3. Priorytety w korzystaniu z wód zlewni bilansowej Bobru 

Zgodnie z Prawem wodnym (art.2.1.) zarządzanie zasobami wodnymi służy 
zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z 
tymi zasobami, w szczególności w zakresie: 

• zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności; 

• ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub 
nadmierną eksploatacją; 

• utrzymaniu lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych; 

• ochrony przed powodzią oraz suszą; 

• zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu; 

• zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją; 

• tworzenia warunków do energetycznego wykorzystania wód. 

W związku z powyższym, priorytety, rozumiane jako pierwszeństwo w zaspokajaniu 
potrzeb wodnych i korzystaniu z wód, przy kierowaniu się zasadą zrównoważonego 
rozwoju, są w zlewni Bobru następujące: 

• W zakresie przeznaczenia zasobów wodnych (według hierarchii ważności): 

1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną na cele socjalno-bytowe; 

3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 

4) dla zaspokojenia naturalnych potrzeb ekosystemów wodnych i od wód 
zależnych oraz ekologicznego rybactwa stawowego; 

5) na pozostałe cele. 

• W zakresie rodzajów wód wykorzystywanych na pozostałe cele (według 
kolejności): 

1) pobór z wód powierzchniowych; 

2) pobór z wód podziemnych pierwszego piętra wodonośnego o swobodnym 
zwierciadle wody; 

3) pobór z wód podziemnych o napiętym zwierciadle wody. 

• W zakresie budowy urządzeń wodnych: 

1) dla urządzeń umożliwiających osiągnięcie lub zachowanie ciągłości 
morfologicznej; 

2) dla pozostałych urządzeń. 
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V.4. Ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni bilansowej Bobru 

W celu spełnienia wymagań w zakresie stanu wód oraz umożliwieniu realizacji 
korzystania z ich zasobów według ustalonych priorytetów niezbędne jest wprowadzenie 
podanych poniżej ograniczeń. 

W zakresie poboru wód: 

• pobór wód powierzchniowych nie może powodować nie zachowania 
przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej szczególnego korzystania z 
wód; 

• pobór wód podziemnych nie może przekraczać maksymalnej wielkości 
zasobów eksploatacyjnych ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej 
ujęcia wody, odrębnie dla każdego z występujących pieter wodonośnych.  

W zakresie wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz wprowadzania substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń 
kanalizacyjnych: 

• wprowadzane ścieki i substancje nie mogą powodować przekroczenie wartości 
granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji stanu JCWP dla stanu co 
najmniej dobrego; 

• wprowadzane ścieki i substancje nie mogą powodować przekroczenia wartości 
granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji dobrego stanu JCWPd. 

W zakresie wykonywania urządzeń wodnych: 

• nowe urządzenie wodne nie może ograniczać ciągłości morfologicznej cieku 
szczególnie istotnego dla zachowania ciągłości morfologicznej (Bóbr od ujścia 
do Odry do zapory zbiornika Pilchowice; Kwisa od ujścia do Bobru do zapory 
Leśna); 

• nowe urządzenie wodne nie powinno ograniczać ciągłości morfologicznej cieku 
w pozostałych rzekach i potokach; 

• przebudowa urządzeń wodnych powinna przywracać ciągłość morfologiczną 
cieku; 

• urządzenia wodne elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz ujęć 
wody muszą uwzględniać zabezpieczenie wlotów przed spływającymi rybami 
oraz kierowac ryby na przepławki (nie dotyczy elektrowi wodnych 
wykorzystujących przyjazne rybom turbiny o udokumentownaym 
współczynniku śmiertelności nie przekraczającym 5%, w szczególności turbin 
slimakowych oraz wolnoobrotowych turbin dla bardzo niskich spadów. 

Ograniczenia mogą nieobowiązywać w przypadku zastosowania postanowień art. 38j 
ustawy Prawo wodne.  
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PODSUMOWANIE 

Przedmiotem pracy było wykonanie analiz, charakterystyk i obliczeń bilansu 
wodnogospodarczego zlewni Bobru, w celu sporządzenia założeń do projektu 
rozporządzenia „Warunki korzystania z wód zlewni Bobru”. Sformułowanie 
szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z zasobów wodnych 
zlewni Bobru ma na celu umożliwienie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, poprzez zabezpieczenie potrzeb użytkowników wód z określeniem 
stopnia gwarancji dostawy wody z jednoczesnym zabezpieczeniem potrzeb środowiska 
przyrodniczego 

W pierwszym etapie pracy sporządzono analizy obowiązujących dokumentów 
planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym szczebla krajowego, 
regionalnego i lokalnego oraz opracowań merytorycznych z zakresu gospodarki wodnej 
pod kątem uwarunkowań występujących w zlewni rzeki Bóbr (rodział II).  

W drugim etapie pracy sporządzono charakterystykę zgodnie z zakresem wskazanym w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opracowaniem metodycznym 
(Tyszewski i in. 2008). Określono, że głównymi negatywnymi czynnikami w zlewni są 
zanieczyszczenia oraz znaczne modyfikacje hydromorfologiczne wód. Jakość zasobów 
wodnych wód powierzchniowych, szczególnie w południowej części zlewni jest 
niezadowalająca, pomimo podejmowanych działań w zakresie uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej. Umożliwiło to określenie celów gospodarki wodnej w 
zlewni Bobru (rozdział III). 

Trzecim etapem pracy było sporządzenie bilansu wodnogospodarczego zlewni. 
Wykorzystano w tym celu opracowaną aplikację – Bilans wodnogospodarczy. 
Sporządzono bilans wód podziemnych oraz bilans zasobów ilościowych i jakościowych 
zlewni Bobru. Stan ilościowy wód podziemnych w zlewni Bobru na podstawie wyników 
bilansu wodnogospodarczego został określony jako dobry. Oznacza to, że pobór 
rzeczywisty wód podziemnych nie przekracza zasobów dyspozycyjnych. Zasoby 
ilościowe wód powierzchniowych w zlewni oceniono jako niewielkie. Dla gwarancji 95% 
i 90% praktycznie w całej zlewni Bobru odnotowano deficyty zasobów dyspozycyjnych 
zwrotnych i bezzwrotnych, dla prawie wszystkich miesięcy (oprócz okresu grudzień – 
luty ze względu na niskie przepływy nienaruszalne w okresie przezimowania ryb). Dla 
gwarancji 70% deficyty zasobów dyspozycyjnych zwrotnych i bezzwrotnych 
generowane są głównie w lecie i jesienią (od czerwca do listopada), w okresie niskich 
przepływów. Dla gwarancji 50% generalnie nie stwierdzono istotnych deficytów 
zasobów w zlewni Bobru. Odnotowane deficyty dotyczą głownie niektórych dopływów 
niekontrolowanych i są raczej spowodowane zaniżonymi przepływami, wynikającymi z 
nie zawsze prawidłowego rozkładu odpływu jednostkowego na ich kontrolowanych 
recypientach. Wyniki bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Bobru 
wykazały odcinki rzek, na których ładunki całkowite przekraczają wartości ładunków 
policzonych dla stanu dobrego. Na tych odcinkach należałoby zredukować prowadzone 
ładunki do uzyskania stanu dobrego wód (rozdział IV). 
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Uzyskane w wymienionych wyżej etapach wyniki pozwoliły na sformułowanie 
szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni 
(rozdział V).  

Szczegółówe wymagania służące osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód powierzchniowych to: nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników 
jakości dla klasyfikacji stanu JCWP dla stanu co najmniej dobrego; zachowanie 
przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej szczególnego korzystania z wód; 
zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej. Szczegółówe wymagania służące 
osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych to: 
nieprzekraczanie maksymalnej wielkości zasobów eksploatacyjnych ustalonych w 
dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, odrębnie dla każdego z występujących 
pieter wodonośnych; nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla 
klasyfikacji dobrego stanu. 

Ustalono priorytety w korzystaniu z wód zlewni w zakresie przeznaczenia zasobów 
wodnych, w zakresie rodzajów wód wykorzystywanych na cele inne niż do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną na cele socjalno-bytowe; na potrzeby produkcji artykułów 
żywnościowych oraz farmaceutycznych i dla zaspokojenia naturalnych potrzeb 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych oraz ekologicznego rybactwa stawowego, a 
także w zakresie budowy urządzen wodnych.  

Po analizie wymagań i priorytetów sformułowano ograniczenia w korzystaniu z wód 
zlewni w zakresie poboru wody, wprowadania ścieków do wód lub ziemi oraz 
wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do 
ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie wykonywania urządzen 
wodnych. 
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VI. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA DYREKTORA RZGW W SPRAWIE WARUNKÓW 

KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI BILANSOWEJ BOBRU 

 

z z dnia ………………… 2013 r. 

Zatwierdzony przez .......................... 

 

ROZPORZĄDZENIE NR....... 
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI 

WODNEJ WE WROCŁAWIU 

PROJEKT 
 

z dnia ...................... 2013 r. 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Bobru 

 

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 
r. poz.145 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód zlewni Bobru, zwane dalej 
"warunkami". 

2. Zlewnia Bobru o powierzchni 5 874,44 km2 obejmuje zlewnię bilansową SO06 
położoną w regionie wodnym Środkowej Odry składającą się z 111 jednolitych części 
wód powierzchniowych (JCWP), zagregowanych do 18 scalonych części wód 
powierzchniowych (SCWP). Zlewnia Bobru znajduje się w obszarze 3 jednolitych 
części wód podziemnych (JCWPd). 

3. Granicę zlewni Bobru wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 1a do 
rozporządzenia.  

4. Zlewnię Bobru w podziale na JCWP przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik  
nr 1b do rozporządzenia. 

5. Zlewnię Bobru w podziale na JCWPd przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
nr 1c do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie określa: 
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1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód; 

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

3) ograniczenia w korzystaniu z wód. 

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ciągłości morfologicznej cieku – rozumie się przez to nieograniczony ruch 
elementów biotycznych w górę i dół rzeki, w warunkach zapewniających skład, 
liczebność i strukturę wiekową organizmów wodnych, w szczególności ryb, na 
poziomie co najmniej dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód; 

2) przepływie gwarantowanym (Q90%) – rozumie się przez to przepływ w cieku, 
który wraz z przepływami wyższymi trwa przez 90% czasu, w minimum 20.letnim 
okresie objętym analizami; 

3) przepływie nienaruszalnym (Qn) – rozumie się przez to graniczną wartość 
przepływu wody w cieku, wyrażoną w m3/s, która stanowi niezbędne minimum 
ilości wody w danym przekroju poprzecznym cieku dla zachowania elementów 
biologicznych jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP); 

4) stanie wód – rozumie się przez to stan wód w rozumieniu art. 38 a. ust. 1, 2 i 3 
ustawy Prawo wodne; 

5) budowie lub przebudowie – rozumie się przez to budowę lub rozbudowę w 
rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 
89 poz.414); 

DZIAŁ II 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE STANU WÓD, WYNIKAJĄCE Z CELÓW 
ŚRODOWISKOWYCH  

§ 4. 1. Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód (załącznik nr 2) wynikają z 
określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry1 celów 
środowiskowych jednolitych części wód. 

2. Szczegółowymi wymaganiami, służącymi osiągnięciu celów środowiskowych 
jednolitych części wód poprzez ochronę, poprawę oraz niepogarszanie stanu części 
wód, są następujące warunki: 

1) dla jednolitych części wód powierzchniowych: 

a) nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji 
stanu JCWP dla stanu co najmniej dobrego; 

b) zachowanie wielkości i dynamiki przepływu nienaruszalnego (Qn) 
bezpośrednio poniżej szczególnego korzystania z wód, nie mniejszego niż 
minimalna wartość wyznaczona w sposób zgodny z załącznikiem nr 3; 

                                                        

1 opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 27 maja 2011 r, (M.P. z 2011 r. Nr 40.4, poz. 51) 
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c) zachowanie lub odtworzenie ciagłości morfologicznej w rzekach szczególnie 
istotnych oraz pozostałych rzekach i potokach (załącznik nr 4a,b); 

2) dla jednolitych części wód podziemnych: 

a) nieprzekraczanie maksymalnej wielkości zasobów eksploatacyjnych 
ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, odrębnie dla każdego 
z występujących pieter wodonośnych; 

b) nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości ustalonych jako 
cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych dla klasyfikacji stanu 
dobrego. 

DZIAŁ III 

PRIORYTETY W KORZYSTANIU Z WÓD 

§ 5. 1. Priorytety, rozumiane jako pierwszeństwo w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz 
korzystaniu z wód, ustala się, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, z 
zastosowaniem postanowień, o których mowa w ust. 2 i 3. 

2. Priorytety uwzględniają zaspokajanie potrzeb wodnych ludności, gospodarki, ochrony 
wód i środowiska w zakresie przeznaczenia zasobów wodnych:  

1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

2) do zaopatrzenia ludnosci w wodę przeznaczoną na cele socjalno-bytowe; 

3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 

4) dla zaspokojenia naturalnych potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 
ekologicznego rybactwa stawowego oraz rybackiego korzystania z wód rzek; 

5) na pozostałe cele. 

3. W zakresie rodzajów wód wykorzystywanych na cele inne niż wymienione w ust. 2 
pkt. 1, 2, 3,4 według kolejności: 

1)  pobór z wód powierzchniowych; 

2)  pobór z wód podziemnych pierwszego piętra wodonośnego o swobodnym 
zwierciadle wody; 

3)  pobór z wód podziemnych o napiętym zwierciadle wody; 

4. W zakresie budowy urządzeń wodnych: 

1)  dla urządzeń umożliwiających osiągnięcie lub zachownaie ciągłości 
morfologicznej; 

2)  dla pozostałych urządzeń. 

5. Zastosowanie priorytetów, o których mowa w ust. 1-4, nie może uniemożliwiać 
osiągnięcia celów środowiskowych. 

6. Korzystanie z wód w zlewni Bobru odbywa się według wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych, a w przypadku niewystarczających zasobów wodnych według 
naturalnej lokalizacji użytkowników od źródła do ujścia. 
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DZIAŁ IV 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD 

§ 6. 1. Wprowadza się następujące ograniczenia w korzystaniu z wód: 

1) w zakresie poboru wód: 

a) pobór wód powierzchniowych lub podziemnych nie może powodować 
naruszenia szczegółowych wymagań, o których mowa w § 4; 

b) pobór wód powierzchniowych na odcinkach rzek, gdzie stwierdzono deficyt 
wody przy przepływie gwarantowanym 90% (na podstawie wykonanego bilansu 
ilościowego wód powierzchniowych pn. „Warunki korzystania z wód zlewni 
Bobru”) powinien być ograniczony; 

c) wody podziemne o napiętym zwierciadle, które spełniają wymogi stawiane dla 
wód pitnych, bez konieczności ich uzdatnienia lub po prostym uzdatnieniu nie 
mogą być wykorzystywane do celów innych niż określone w § 5 ust. 2 pkt 1, 2 i 3; 

2) w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzania 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do 
urządzeń kanalizacyjnych: 

a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do 
urządzeń kanalizacyjnych, nie może powodować naruszenia szczegółowych 
wymagań, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz ust. 2 pkt 2 lit. b; 

b) na obszarach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych o stanie lub 
potencjale ekologicznym co najmniej dobrym, dopuszczalne jest wprowadzanie 
ścieków do wód pod warunkiem, że wprowadzany ładunek zanieczyszczeń nie 
spowoduje pogorszenia elementów fizykochemicznych do stanu poniżej dobrego, 
odniesionych do przepływu gwarantowanego (Q90%) w cieku w zasięgu 
oddziaływania zrzutu; 

c) na obszarach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych o stanie 
chemicznym dobrym dopuszczalne jest wprowadzanie substancji priorytetowych 
i innych zanieczyszczeń pod warunkiem, że wprowadzany ładunek 
zanieczyszczeń, nie spowoduje pogorszenia wskaźników jakości stanu 
chemicznego do stanu poniżej dobrego, odniesionych do przepływu 
gwarantowanego (Q90%) w cieku, w zasięgu oddziaływania zrzutu; 

d) na obszarach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na jakość wód należy 
eliminować lub ograniczać emisję substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego powodujących zanieczyszczenie wód; 

e) na obszarach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych (wskazanych w załączniku nr 2) nie 
dopuszcza się odstępstw związanych z wprowadzeniem do wód ścieków o 
wartościach wyższych niż najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń 
określone w stosownych przepisach. 
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3) w zakresie wykonywania urządzeń wodnych na ciekach: 

a) budowa urządzeń wodnych nie powinna ograniczać ciągłości morfologicznej 
cieku, w tym migracji gatunków ryb; 

b) przebudowa lub remont urządzeń wodnych powinna przywracać ciągłość 
morfologiczną cieku i migrację gatunków ryb. 

§ 6. 2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie obowiązują w przypadku 
zastosowania postanowień art. 38j oraz art. 114a ustawy Prawo wodne. 

 

DZIAŁ V 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 7. Warunki, o których mowa w § 1 ust. 1, nie ograniczają stosowania postanowień, 
zawartych w innych aktach prawa miejscowego, ustanowionych przez: 

1) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w 
szczególności wydanych w sprawie: 

a) ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry; 

b) ustanowienia stref ochronnych ujęć wód; 

c) ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; 

d) ustanowienia obwodów rybackich; 

e) określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 
należy ograniczyć; 

f) programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych; 

2) organy właściwe w sprawie sporządzania planów ochrony dla: 

a) obszarów Natura 2000; 

b) parków narodowych; 

c) parków krajobrazowych; 

d) rezerwatów przyrody. 

§ 8. Rozporządzenia wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 
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Załącznik Nr 1a do Rozporządzenia Nr .................... 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia....................2013 r. 
 

Przebieg granic zlewni Bobru 
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Załącznik Nr 1b do Rozporządzenia Nr .................... 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia....................2013 r. 
 

Jednolite części wód powierzchniowych w zlewni Bobru 
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Załącznik Nr 1c do Rozporządzenia Nr .................... 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia....................2013 r. 
 

Jednolite części wód podziemnych w zlewni Bobru 
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr .................... 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia....................2013 r. 

Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

Stan i wymagania w zakresie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). 
Objaśnienia: SZCW – silnie zmieniona część wód; SCW – sztuczna część wód; NAT – 
naturalna część wód. DSE; DSCH – dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; DPE; 
DSCH – dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny; NZ – niezagrożona 
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; Z – zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia 
celów środowiskowych. 

Kod 
SCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP 
Status 
JCWP 

STAN 
JCWP 

WYMAGANIA 
OCENA 

RYZYKA 

PLRW6000416113 
Bóbr od źródła do zb. 
Bukówka 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600041611529 Złotna NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60000161159 Bóbr, zb. Bukówka SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000416139 
Bóbr od zb. Bukówka do 
Zadrnej 

SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004161189 Czarnuszka NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416129 Świdnik NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161349 Bystra NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

SO0601 

PLRW6000416149 Zadrna SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004161649 
Lesk od źródła do 
Grzędzkiego Potoku 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816169 
Lesk od Grzędzkiego 
Potoku do Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ SO0602 

PLRW6000416166 Toczna NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816331 
Bóbr od Zadrnej do zb. 
Pilchowice 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416172 Mienica SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60007161749 Świdna NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161769 Janówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161789 Karpnicki Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004161929 Radomierka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163129 Szumiąca NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163249 
Kamienica od źródła do 
Kamieniczki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816329 
Kamienica od Kamieniczki 
do Bobru 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

SO0603 

PLRW60004163252 Młynówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 
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PLRW60004163269 Grudna NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163289 Więziec NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000016333 Bóbr, zb. Pilchowice SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60003161849 
Łomnica od  źródła do 
Łomniczki 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416189 
Łomnica od Łomniczki do 
Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60003161888 Jedlica od źródła do Maliny NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 
SO0604 

PLRW60004161889 
Jedlica od Maliny do 
Łomnicy 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600031622 
Kamienna od źródła do 
Kamieńczyka 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600041626 
Kamienna od Kamieńczyka 
do Małej Kamiennej 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000816299 
Kamienna od Małej 
Kamiennej do Bobru 

NAT DOBRY DSE; DSCH Z 

PLRW6000316244 
Szklarka od źródła do 
Szrenickiego Potoku 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60003162889 
Wrzosówka od źródła do 
Podgórnej 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600001628889 
Czerwonka ze zb. 
Sosnówka 

SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0605 

PLRW6000416296 Pijawnik SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60008163759 
Bóbr od zb. Pilchowice do 
Żeliszowskiego Potoku 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000716349 Lipka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163529 Wierzbnik NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163549 Jamna NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004163589 Sobótka SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000416369 Srebrna SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004163729 Słotwina SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60004163732 Widnica NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60006163749 Osownia SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60006163752 Stoczek NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

SO0606 

PLRW6000616376 Żeliszowski Potok SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW600020163799 
Bóbr od Żeliszowskiego 
Potoku do Bobrzycy 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416386 
Bobrzyca od źródła do 
Osiki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001816389 Bobrzyca od Osiki do Bobru NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

SO0607 

PLRW60006163789 Mierzwiński Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 
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PLRW60006163794 Młynówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60002016599 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716549 Ruda SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000171656 Stawna NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 
SO0608 

PLRW600018165899 Iławka NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716429 
Szprotawa od źródła do 
Chocianowskiej Wody 

SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001916499 
Szprotawa od 
Chocianowskiej Wody do 
Bobru 

SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001716432 Leszczynka SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001716434 Błotna SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW600017164369 Kłębanówka SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW600017164372 Młot NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

PLRW600017164374 Dopływ spod Przemkowa SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

PLRW60001716452 Ostrężna NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

PLRW600017164699 Sucha NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

PLRW60001716489 Kamienny Potok SZCW ZŁY DPE; DSCH Z 

SO0609 

PLRW60001716492 Krownia NAT ZŁY DSE; DSCH Z 

SO0610 PLRW600017164499 Szprotawica SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW6000416619 
Kwisa od źródła do 
Długiego Potoku 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416629 Długi Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60008166511 
Kwisa od Długiego Potoku 
do zb. Złotniki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166329 Czarny Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000516649 Oldza NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60000166513 Kwisa, zb. Złotniki SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0611 

PLRW600001665179 Kwisa, zb. Leśna SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW600020166939 
Kwisa od zb. Leśna do 
Kliczkówki 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000416652 Bruśnik NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166549 Miłoszowicki Potok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166569 Grabiszówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166699 Olszówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600041667299 Siekierka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60004166769 Luciąża SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816678 Złoty Stok NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

SO0612 

PLRW6000416689 Iwnica SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 
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PLRW60001816692 Polanka SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816694 Kliczkówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600020166999 
Kwisa od Kliczkówki do 
Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017166972 Dopływ spod Łoz NAT DOBRY DSE; DSCH NZ SO0613 

PLRW600017166989 Czernik NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60002016931 
Bóbr od Kwisy do Kanału 
Dychowskiego 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716729 Dopływ spod Chrobrowa NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017169129 Doły NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017169149 Stobrzyca NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600017169169 Złotnica NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW600018169276 
Brzeźnica od źródła do 
Szumu 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

SO0614 

PLRW600020169299 
Brzeźnica od Szumu do 
Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001816853 
Czerna Wielka od źródła do 
Ziębiny 

SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 
SO0615 

PLRW600018168549 Ziębina SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW600018168679 Czerna Mała do Czernicy SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 
SO0616 

PLRW6000181686899 Czernica SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60002016899 
Czerna Wielka od Ziębiny 
do Bobru 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001816874 Olsza SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816876 Gnilica SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816889 Łubianka SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816894 Czerwona Woda SZCW ZŁY DPE; DSCH NZ 

SO0617 

PLRW600018168969 Złota NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 

PLRW6000201695 
Bóbr od Kanału 
Dychowskiego do zb. 
Raduszec 

SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001716936 
Dopływ z Tarnawy 
Krośnieńskiej 

NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW60001716938 Bobrownik SZCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

PLRW60001816949 Kosierska Młynówka NAT DOBRY DSE; DSCH NZ 

PLRW600001696 Kanał Dychowski SCW DOBRY DPE; DSCH NZ 

SO0619 

PLRW6000201699 
Bóbr od zb. Raduszec do 
Odry 

NAT ZŁY DSE; DSCH NZ 
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Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr .................... 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia....................2013 r. 

 

Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego 

 

 

Na podstawie kryterium rybacko – wędkarskiego 

Zaleca się metodę opartą o kryterium wędkarsko-rybacki, które pozwala generować 
odmienne wartości przepływów nienaruszalnych w roku hydrologicznym, co 
koresponduje z poszczególnymi fazami rozwoju i życia oraz z naturalnym rytmem 
funkcjonowania ekosystemów zlewni rzecznych. Wybór przepływu nienaruszalnego 
zgodnego z naturalnym cyklem zmian w środowisku ułatwi osiągnięcie (lub utrzymanie) 
wymagań stawianych RDW oraz dyrektywy siedliskową i ptasią. O wielkości przepływu 
nienaruszalnego wyznaczonego tą metodą decydują gatunki ryb o największych 
wymaganiach środowiskowych, co gwarantuje jednocześnie spełnienie wymagań 
pozostałych gatunków.  

 

Wyznaczanie przepływu nienaruszalnego na podstawie kryterium rybacko – 
wędkarskiego oparte jest na rozeznaniu ichtiologicznym. Stosuje się podział rzek na 
dwie podstawowe grupy: rzeki ryb łososiowatych i rzeki ryb nizinnych. Poszczególne 
fazy życia i rozwoju tych grup występują w różnych okresach. 

Fazy życia i rozwoju ryb ryby łososiowate ryby nizinne 

Okres rozwoju i tarła 
III-IV (lipień) 

IX-XI (pozostałe łososiowate) 
III-VI 

Okres wzrostu V-VIII VII-XI 

Przepływy nienaruszalne wyznacza się na podstawie analizy średnich niskich 
przepływów w poszczególnych miesiącach: 

Qn = min {x1, x2, …xn} 

gdzie: x1, x2, …xn – przepływy średnie niskie w poszczególnych miesiącach dla okresów 
rozwoju i tarła oraz dla okresu wzrostu. W okresie przezimowania XII – II przepływ 
nienaruszalny dla obu grup stanowi minimalny przepływ zimowy. 
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Załącznik Nr 4a do Rozporządzenia Nr .................... 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia....................2013 r. 

Minimalne warunki techniczne urządzeń udrożniających 

Minimalne warunki techniczne typowych urządzeń udrożniających technicznych, niezbędne 
do uzyskania skuteczności urządzeń udrażniających dla ustalonych gatunków 
reprezentatywnych ryb wymaganej dla zachowania lub uzyskania dobrego stanu lub 
potencjału wód. 

Rzeki 
LP Parametry urządzeń udrożniających 

szczególnie istotne*/ pozostałe**/ 

Przepławka techniczna szczelinowa 

przepływ – Q [m
3
/s] ≥ 0,41 ≥ 0,14 

maksymalna prędkość wody – v [m/s] ≤ 2,00 ≤ 2,00 

długość pojedynczej komory – l [m] ≥ 2,75 ≥ 1,90 

szerokość komory – b [m] ≥ 1,80 ≥ 1,20 

różnica poziomu wody w komorach – t [m] ≤ 0,20 ≤ 0,20 

głębokość wody w komorze – h [m] ≥ 0,75 ≥ 0,50 

szerokość szczeliny – s [m] ≥ 0,30 ≥ 0,15 

1 

dyssypacja objętościowa (zakres) – W [W/m2] 150-200 150-200 

Przepławka komorowa konwencjonalna 

przepływ – Q [m
3
/s] ≥ 0,40 ≥ 0,20 

maksymalna prędkość wody – v [m/s] ≤ 2,00 ≤ 2,00 

długość pojedynczej komory – l [m] ≥ 2,50 ≥ 1,40 

szerokość komory – b [m] ≥ 1,60 ≥ 1,00 

różnica poziomu wody w komorach – t [m] ≤ 0,20 ≤ 0,20 

głębokość wody w komorze – h [m] ≥ 0,80 ≥ 0,60 

wymiar przesmyku dla ryb – bs [m] ≥ 0,40 ≥ 0,25 

2 

dyssypacja objętościowa (zakres) – W [W/m2] 150-200 150-200 

*/rzeki szczególnie istotne: 

Bóbr od ujścia do Odry do zapory zbiornika Pilchowice (km 0,0-196,1); JCWP: PLRW6000201695 Bóbr od 

Kanału Dychowskiego do zb. Raduszec; PLRW60002016931 Bóbr od Kwisy do Kanału Dychowskiego; 

PLRW60002016599 Bóbr od Bobrzycy do Kwisy; PLRW600020163799 Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do 

Bobrzycy; PLRW60008163759 Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku. 

Kwisa od ujścia do Bobru do zbiornika Leśna (km 0,0-88,9); JCWP: PLRW600020166999 Kwisa od 

Kliczkówki do Bobru; PLRW600020166933 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki. 

**/ pozostałe rzeki: 

Pozostałych rzeki i potoki, dla spełnienia wymagań ciągłości morfologicznej odpowiadającej potrzebom 

takich gatunków jak certa i węgorz (spełniają jednocześnie wymagania dla takich gatunków 

występujących w zlewni Bobru jak pstrąg potokowy, lipień i brzana): Wszystkie pozostałe JCWP. 
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Załącznik Nr 4b do Rozporządzenia Nr .................... 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia....................2013 r. 

Minimalne warunki techniczne urządzeń udrożniających 

Minimalne warunki techniczne typowych urządzeń udrożniających zbliżonych do natury, 
niezbędne do uzyskania skuteczności urządzeń udrażniających dla ustalonych gatunków 
reprezentatywnych ryb wymaganej dla zachowania lub uzyskania dobrego stanu lub 
potencjału wód. 

Rzeki 
LP Parametry urządzeń udrożniających 

szczególnie istotne i pozostałe*/ 

Rampa kamienna 

wysokość przegrody – H [m] ≤ 1,00 

maksymalne nachylenie 1:10 

przepływ na 1 mb szerokości rampy – Q [m
3
/s] ≥ 0,10 

maksymalna prędkość wody – v [m/s] ≤ 2,00 

3 

głębokość wody – h [m] ≥ 0,30 

Bystrza (bystrotoki) 

wysokość przegrody – H [m] ≤ 3,00 

maksymalne nachylenie 1:20 

przepływ na 1 mb szerokości bystrza – Q [m
3
/s] ≥ 0,13 

maksymalna prędkość wody – v [m/s] ≤ 1,60 

głębokość wody – h [m] ≥ 0,30 

4 

średnica kamieni (zakres) – d [m] 0,60-1,20 

Bystrza kaskadowe (przepławki ryglowe) 

wysokość przegrody – H [m] ≤ 6,00 

przepływ na 1 mb szerokości bystrza kaskadowego – Q [m
3
/s] ≥ 0,15 

maksymalna prędkość wody – v [m/s] ≤ 1,50 

długość pojedynczej komory – l [m] ≥ 3,00 

szerokość pojedynczej komory – b [m] ≥ 2,00 

różnica poziomu wody w komorach – t [m] ≤ 0,15 

głębokość wody w basenach – h [m] ≥ 0,80 

5 

szerokość szczeliny progu (rygla) (zakres) – s [m] 0,10-0,50 

Obejścia 

wysokość przegrody – H [m] ≤ 10,00 

maksymalne nachylenie 1:20 

przepływ na 1 mb szerokości obejścia – Q [m
3
/s] ≥ 0,13 

maksymalna prędkość wody – v [m/s] ≤ 1,50 

długość pojedynczego basenu – l [m] ≥ 4,00 

szerokość dna – b [m] ≥ 2,00 

różnica poziomu wody w komorach – t [m] ≤ 0,15 

głębokość wody zmienna (zakres) – h [m] 0,20-1,50 

6 

szerokość szczelin między kamieniami (zakres) – s [m] 0,10-0,50 

*/jak w załączniku nr 4a. 
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VI.2. UZASADNIENIE 

Projekt niniejszego Rozporządzenia ustala Warunki korzystania z wód zlewni Bobru i 
jest częścią polityki wodnej Państwa Polskiego w zakresie planowania w 
gospodarowaniu wodami. Warunki ustalone rozporządzeniem, obok Planu 
gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry i Programu wodno-
środowiskowego kraju, wpisują się w wymogi Dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie gospodarki wodnej tzw. Ramowej 
Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz towarzyszących jej dyrektyw Unii Europejskiej w 
zakresie zlewniowego zarządzanie zasobami wodnymi. 

Celem środowiskowym RDW jest osiągnięcie albo utrzymanie (niepogorszenie) dobrego 
stanu wód, rozumianego jako dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny w 
przypadku naturalnych JCWP oraz dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny 
silnie zmienionych i sztucznych części wód oraz dobrego stanu chemicznego i 
ilościowego jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).  

Podstawę prawną ustalenia "Warunków korzystania z wód zlewni Bobru” stanowi 
ustawa Prawo wodne (art. 113 ust.1, pkt. 5 oraz art. 116). Podstawą merytoryczną do 
sformułowania projektu Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z 
wód zlewni Bobru są dokumenty planistyczne – obowiązujący Plan Gospodarowania 
Wodami (PGW) dla obszaru dorzecza Odry (M. P. 2011 r. Nr 49 poz. 549) oraz Program 
wodnośrodowiskowy kraju (PWŚK). Oba dokumenty merytoryczne definiują stan 
środowiska wodnego, jego zagrożenia i wyznaczają kierunki i rodzaje działań mających 
na celu osiągnięcie celów RDW. Podstawą do ewaluacji spełnienia założeń, dla których 
ustalane są Warunki…są rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 r. Nr 257 poz. 1545), w sprawie 
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 r. Nr 258 poz. 1549) oraz w 
sprawie  form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 r. Nr 258 poz. 1550).  

Warunki… po opublikowaniu będą narzędziem prawnym, obowiązującym wszystkich 
użytkowników wód na określonym terenie. Muszą być uwzględniane przez właściwe 
organy administracji samorządowej i rządowej w procedurach administracyjnych 
związanych z planowaniem przestrzennym i udzielaniem pozwoleń wodnoprawnych, 
gdyż zgodnie z ustawą Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne nie mogą naruszać 
ustaleń PGW dla dorzecza Odry i Warunków korzystania z wód zlewni Bobru (art.125, 
pkt.1 ustawy Prawo wodne). 

W zlewni Bobru wydzielono 111 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
rzecznych, pogrupowanych do 18 scalonych części wód (SCWP), zakwalifikowanych do 
10 typów. Ponad połowa JCWP jest reprezentowana przez rzeki górskie (5 JCWP) i 
wyżynne (53 JCWP i 5 JCWP o typie nieokreślonym), pozostałe to rzeki nizinne (47 
JCWP i 1 JCWP o typie nieokreślonym). Spośród JCWP wyznaczono 36 silnie 
zmienionych części wód powierzchniowych i jedną sztuczną. Zgodnie z oceną zawartą 
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGWO 2011) 62 JCWP w 
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zlewni Bobru są w dobrym stanie, natomiast 49 JCWP jest w stanie złym, co uzasadnia 
wytypowanie zlewni do opracowania warunków korzystania z wód. 

Na obszarze zlewni Bobru znajdują się w całości 3 jednolite części wód podziemnych: 
JCWPd nr 107 obejmuje Górny Bóbr; JCWPd nr 93, która obejmuje Bóbr Środkowy wraz 
ze zlewnią Kwisy oraz JCWPd nr 77, obejmująca Bóbr Dolny wraz ze zlewnią Szprotawy i 
Czernej Wielkiej. 

Przedłożony projekt rozporządzenia, zgodnie z zakresem określonym w ustawie Prawo 
wodne, określa szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych 
celów środowiskowych, ustala priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz 
wprowadza ograniczenia w zakresie zwykłego, powszechnego i szczególnego 
korzystania z wód, na zdefiniowanym obszarze zlewni Bobru. 

Szczegółowe wymagania określono dla wód powierzchniowych i wód 
podziemnych: 

Ilościowe i jakościowe ograniczenia w korzystaniu z zasobów wodnych wspomagane są 
poprzez cele środowiskowe wyznaczone w Ramowej Dyrektywie Wodnej, tj. 
niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz optymalizację efektów wdrożenia 
programów działań, ukierunkowanych zasadniczo na usuwanie niekorzystnych zmian w 
stanie wód i ograniczenie niekorzystnych presji antropogenicznych mogących 
prowadzić do pogorszenia stanu wód, ekosystemów wodnych i od wody zależnych. 
Jednym z głównych problemów, zidentyfikowanych w zlewni Bobru są zmiany 
naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, spowodowane 
gospodarką wodną. Przepływ nienaruszalny (obliczony wzorem sprawdzającym 
wskazanym w załączniku nr 3) jako wielkość graniczna, poniżej której przepływy nie 
powinny być zmniejszane na skutek działalności gospodarczej, ma za zadanie 
przeciwdziałać tym zmianom i zagwarantować ochronę cieków i zachowanie 
bioróżnorodności gatunkowej zasiedlających je organizmów, nawet przy maksymalnym 
użytkowaniu. 

Zaleca się metodę opartą o kryterium wędkarsko-rybacki, które pozwala generować 
odmienne wartości przepływów nienaruszalnych w roku hydrologicznym, co 
koresponduje z poszczególnymi fazami rozwoju i życia oraz z naturalnym rytmem 
funkcjonowania ekosystemów zlewni rzecznych. Wybór przepływu nienaruszalnego 
zgodnego z naturalnym cyklem zmian w środowisku ułatwi osiągnięcie (lub utrzymanie) 
wymagań stawianych RDW oraz dyrektywy siedliskową i ptasią. O wielkości przepływu 
nienaruszalnego wyznaczonego tą metodą decydują gatunki ryb o największych 
wymaganiach środowiskowych, co gwarantuje jednocześnie spełnienie wymagań 
pozostałych gatunków.  

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych określono w oparciu o Prawo wodne (art. 
2), który ustala następującą hierarchię zaspokajania potrzeb wodnych: zapewnienie 
odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, utrzymywanie lub poprawa stanu 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości 
wody na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych, 
zapewnienie wody dla pozostałych gałęzi przemysłu, zaopatrzenie w wodę stawów 
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rybnych, zaopatrzenie w wodę użytków rolnych, zaspokojenie potrzeb związanych z 
turystyką, sportem oraz rekreacją oraz tworzenie warunków dla energetycznego, 
transportowego oraz rybackiego korzystania z wód. 

Korzystanie z wód w zlewni Bobru powinno odbywać się według wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych, a w przypadku niewystarczających zasobów wodnych, według 
naturalnej lokalizacji użytkowników od źródła do ujścia. Wydawane pozwolenia wodno-
prawne powinny być weryfikowane przez RZGW, by uniknąć sytuacji, że suma poborów 
według pozwoleń wodnoprawnych wyczerpuje możliwości dyspozycyjne rzeki, przy 
czym pobory i tak nie są realizowane w zakresie przyznanym przez pozwolenie. 

Użytkownicy wód, mający ważne pozwolenie wodnoprawne, mają równe prawo do 
korzystania z wody w stopniu zgodnym z pozwoleniem wodnoprawnym. Użytkownik 
pobiera wodę zgodnie z własnymi potrzebami, pod warunkiem zapewnienia przepływu 
nienaruszalnego. Podczas niżówek, kiedy w ciekach lub na ich odcinkach będzie 
występował tylko przepływ nienaruszalny (lub niższy), nie ma możliwości zaspokojenia 
potrzeb użytkowników, których ujęcia są zlokalizowane na tych ciekach (lub ich 
odcinkach). 

Ograniczenia w korzystaniu z wód 

Ograniczenia w korzystaniu z wód podzielono na ograniczenia w poborze wód, 
wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz wykonywaniu urządzeń wodnych na 
ciekach. 

Pobór wód 

Podstawowym ograniczeniem użytkowania zasobów wód powierzchniowych zlewni 
Bobru jest zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w § 
4, ust. 2, pkt. 1, lit. a. 

Na podstawie wykonanego bilansu ilościowego wód powierzchniowych, przy 
przepływie gwarantowanym 90%, stwierdzono występowanie w niektórych ciekach 
zlewni deficytów zasobów wodnych, mogących skutkować odmową wydania nowego 
lub ograniczeniem wydanego pozwolenia wodno prawnego. Zaspokajanie potrzeb 
związanych z wykorzystaniem wód jako surowca odbywa się lokalnie (na pewnych 
odcinkach analizowanych cieków) kosztem jakości wód powierzchniowych (poprzez 
obniżenie przepływu poniżej przepływu nienaruszalnego) lub kosztem przyszłych 
pokoleń (poprzez trwałe zmniejszanie zasobów wód podziemnych), co stoi w 
sprzeczności z głównymi celami RDW. W przypadku potrzeby ograniczenia wielkości 
poborów wody z cieku przez poszczególnych użytkowników postuluje się zachowanie 
opisanych powyżej priorytetów poborów wody na danym obszarze.  

Dopuszczalne jest odstępstwo od ustaleń niniejszego rozporządzenia dla inwestycji, 
które uzyskają pozytywną ocenę po przeprowadzeniu procedury zastrzeżonej w ustawie 
dla dopuszczenia przypadków nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego lub nie 
zapobieżenia pogorszenia stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych, stosownie do zapisów art. 38j Prawa Wodnego. 

Pobory wód podziemnych na potrzeby inne niż: do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe i do produkcji artykułów 
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żywnościowych i farmaceutycznych mogą być dopuszczone tylko po udokumentowaniu 
braku możliwości wykorzystania wód powierzchniowych. 

Wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi 

Stan wód JCWP jest zdefiniowany poprzez rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 r. Nr 257 poz. 
1545), w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 r. Nt 258 poz. 
1549) oraz w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 r. Nr 258 poz. 1550]. Stan wód JCWPd 
określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w 
sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz .U. 2008 r. Nr 143 poz. 
896). 

Ograniczenia, o których mowa w art. 115 ust.1 pkt 3 lit. b i c ustawy Prawo wodne, 
dotyczące wprowadzania ścieków do wód i do ziemi oraz wprowadzania substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń 
kanalizacyjnych ustalone zostały w § 6 ust.1 pkt 2) rozporządzenia, w jednym punkcie 
ze względu na brak potrzeby określania ograniczeń dla każdego przypadku oddzielnie. 
Nie ustalono ograniczeń dla wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych ze względu na wystarczające, 
obowiązujące przepisy szczególne w tym zakresie. 

Wprowadzane ograniczenia odnoszą się, w sposób bezpośredni lub pośredni, do całego 
obszaru zlewni Bobru. Dyrektor RZGW nakłada na użytkownika wód, w tym na 
wykonawcę operatu wodnoprawnego, obowiązek badania możliwości przyjęcia przez 
odbiornik dodatkowego stężenia zanieczyszczeń (chłonności cieku) w stosunku do 
wprowadzanych zanieczyszczeń – osobno w stosunku do wskaźników 
fizykochemicznych wspierających ocenę stanu (lub potencjału) ekologicznego, osobno 
dla wskaźników chemicznych, oceniających stan chemiczny. 

Dla ujednolicenia sposobu obliczania ładunek zanieczyszczeń zawartych w rzece należy 
przeliczać w stosunku do przepływu gwarantowanego 90%. Obliczone wskaźniki 
zanieczyszczeń nie mogą przekraczać wartości granicznych wskaźników określonych w 
rozporządzeniu MŚ, o których mowa w szczegółowych wymaganiach w § 4 ust. 2 pkt 1) 
lit. a). Analiza wpływu wprowadzanych ścieków powinna dotyczyć nie tylko zasięgu 
oddziaływania zrzutu, ale także całego obszaru zlewni JCWP. Szczególnie ważne jest to 
w przypadku, gdy ścieki wprowadzane są do rowu lub nieznaczącego cieku, który nie 
jest wyznaczony jako JCWP, będącego dopływem cieku znaczącego, stanowiącego JCWP. 
Ograniczenia muszą zostać wzięte pod uwagę głównie przez organ wydający pozwolenie 
wodnoprawne, użytkownika wód i wykonawcę operatu wodnoprawnego, i niezbędne są 
na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego tj. od decyzji środowiskowej, jeśli jest 
wymagana, do pozwolenia wodnoprawnego i/lub budowlanego. 
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Rys. IV.2.1.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Bóbr wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.1.4  Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Bóbr wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.1.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Bóbr wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.1.6  Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Bóbr wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.2.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Kamienna wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.2.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Kamienna wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.2.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Kamienna wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.2.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Kamienna wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.2.5 Profil hydrochemiczny P og.dla rzeki Kamienna wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.2.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Kamienna wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.3.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Szprotawa wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.3.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Szprotawa wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.3.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Szprotawa wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.3.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Szprotawa wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.3.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Szprotawa wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.3.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Szprotawa wg wartości z pozwolenia 
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wodnoprawnego 
Rys. IV.2.4.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Kwisa wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.4.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Kwisa wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.4.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Kwisa wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.4.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Kwisa wg wartości z pozwolenia wodnoprawneg 
Rys. IV.2.4.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Kwisa wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.4.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Kwisa wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.5.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czarny Potok wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.5.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czarny Potok  wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.5.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Czarny Potok wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.5.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Czarny Potok  wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.5.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Czarny Potok wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.5.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Czarny Potok  wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.6.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czerna Wielka wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.6.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czerna Wielka wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.6.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Czerna Wielka wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.6.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Czerna Wielka wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.6.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Czerna Wielka wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.6.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Czerna Wielka wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.7.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czerna Mała wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.7.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czerna Mała wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.7.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki  Czerna Mała wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.7.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Czerna Mała wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.7.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki  Czerna Mała wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.7.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Czerna Mała wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.8.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Zadrna  wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.8.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Zadrna  wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.8.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Zadrna wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.8.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Zadrna  wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.8.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Zadrna wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.8.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Zadrna  wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.9.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki  Lesk wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.9.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki  Lesk wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.9.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki  Lesk wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.9.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki  Lesk wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.9.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki  Lesk wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.9.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki  Lesk  wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.10.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Łomnica wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.10.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Łomnica wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.10.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Łomnica wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.10.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Łomnica  wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.10.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Łomnica wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.10.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Łomnica  wg wartości z pozwolenia 
wodnoprawnego 
Rys. IV.2.11.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Jedlica wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.11.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Jedlica wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.11.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Jedlica wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.11.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Jedlica  wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
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Rys. IV.2.11.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Jedlica wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.11.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Jedlica wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Załącznik V. BILANS WODNOGOSPODARCZY. Program do symulacji jakościowej i ilościowej rozdziału 
zasobów wód. Dokumentacja Techniczna 
Załącznik VI. BILANS WODNOGOSPODARCZY. Program do symulacji jakościowej i ilościowej rozdziału 
zasobów wód. Instrukcja obsługi. 
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ZAWARTOŚĆ PŁYTY CD 
KATALOG PODKATALOG ZAWARTOŚĆ 

SHP geobaza i warstwy *.shp 
Załącznik III.6.1a,b.xls. - baza danych o użytkownikach wód 
powierzchniowych  pobory – zrzuty 
Załącznik III.6.2.xls. - użytkownicy wód podziemnych 

BAZY 
ZALĄCZNIKI 

Załącznik III.6.4.xls. - proponowane działania dla odtworzenia 
ciągłości, migracji dla ryb dwuśrodowiskowych w zlewni Bobru 
Załącznik III.6.1a.pdf. - Użytkownicy wód powierzchniowych, 
pobierający wodę w zlewni Bobru 
Załącznik III.6 1b.pdf - Użytkownicy wód powierzchniowych, 
zrzucający wodę lub ścieki w zlewni Bobru 
Załącznik III.6.2.pdf - Wykaz użytkowników, pobierających wody 
podziemne w zlewni Bobru 
Załącznik III.6.3.pdf - Przegrody o wysokości co najmniej 0,5 m na 
ciekach zlewni Bobru 
Załącznik III.6.4.pdf - Proponowane działania dla odtworzenia 
ciągłości migracji dla ryb dwuśrodowiskowych w zlewni Bobru 
WYNIKI BILANSU JAKOŚCIOWEGO 
Tabela IV.2.1.1. Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki Bóbr 
Tabela IV.2.2.1.  Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki Kamienna 
Tabela IV.2.3.1.  Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki Szprotawa 
Tabela IV.2.4.1. Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki Kwisa 
Tabela IV.2.5.1. Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki Czarny Potok 
Tabela IV.2.6.1. Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki Czerna Wielka 
Tabela IV.2.7.1. Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki Czerna Mała 
Tabela IV.2.8.1. Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki Zadrna 
Tabela IV.2.9.1. Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki  Lesk 
Tabela IV.2.10.1. Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki Łomnica 
Tabela IV.2.11.1. Zestawienie wyników bilansu jakościowego w 
zakresie BZT5, N og. i P og. dla rzeki Jedlica 

ZAŁĄCZNIKI brak 

WYNIKI BILANSU JAKOŚCIOWEGO 
Rys. IV.2.1.1 Profil hydrologiczny BZT5 dla rzeki Bóbr wg wartości 
rzeczywistych 
Rys. IV.2.1.2  Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Bóbr wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.1.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Bóbr wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.1.4  Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Bóbr wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.1.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Bóbr wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.1.6  Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Bóbr wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.2.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Kamienna wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.2.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Kamienna wg 
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wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.2.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Kamienna wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.2.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Kamienna wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.2.5 Profil hydrochemiczny P og.dla rzeki Kamienna wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.2.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Kamienna wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.3.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Szprotawa wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.3.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Szprotawa wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.3.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Szprotawa wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.3.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Szprotawa wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.3.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Szprotawa wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.3.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Szprotawa wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.4.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Kwisa wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.4.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Kwisa wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.4.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Kwisa wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.4.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Kwisa wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawneg 
Rys. IV.2.4.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Kwisa wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.4.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Kwisa wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.5.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czarny Potok 
wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.5.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czarny Potok  
wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.5.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Czarny Potok 
wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.5.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Czarny Potok  
wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.5.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Czarny Potok 
wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.5.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Czarny Potok  
wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.6.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czerna Wielka 
wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.6.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czerna Wielka 
wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.6.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Czerna Wielka 
wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.6.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Czerna Wielka 
wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.6.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Czerna Wielka 
wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.6.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Czerna Wielka 
wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.7.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czerna Mała 
wg wartości rzeczywistych 
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Rys. IV.2.7.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Czerna Mała 
wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.7.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki  Czerna Mała 
wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.7.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Czerna Mała 
wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.7.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki  Czerna Mała 
wg wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.7.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Czerna Mała 
wg wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.8.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Zadrna  wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.8.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Zadrna  wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.8.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Zadrna wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.8.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Zadrna  wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.8.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Zadrna wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.8.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Zadrna  wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.9.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki  Lesk wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.9.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki  Lesk wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.9.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki  Lesk wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.9.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki  Lesk wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.9.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki  Lesk wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.9.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki  Lesk  wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.10.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Łomnica wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.10.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Łomnica wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.10.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Łomnica wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.10.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Łomnica  wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.10.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Łomnica wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.10.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Łomnica  wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.11.1 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Jedlica wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.11.2 Profil hydrochemiczny BZT5 dla rzeki Jedlica wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.11.3 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Jedlica wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.11.4 Profil hydrochemiczny N og. dla rzeki Jedlica  wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
Rys. IV.2.11.5 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Jedlica wg 
wartości rzeczywistych 
Rys. IV.2.11.6 Profil hydrochemiczny P og. dla rzeki Jedlica wg 
wartości z pozwolenia wodnoprawnego 
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jakościowej i ilościowej rozdziału zasobów wód. Dokumentacja 
Techniczna 
BILANS WODNOGOSPODARCZY. Program do symulacji 
jakościowej i ilościowej rozdziału zasobów wód. Instrukcja 
obsługi. 
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