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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie pn. „Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w 

zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica”, wykonano na podstawie umowy nr 352/ZG/2014 z dnia  

22.05.2014 r.  zawartej między  Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie a ECOGEM 

Sp. z o.o. (NIP 8961537188),  z siedzibą:  55-020 Mędłów, ul. Osiedlowa 9. 

 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Celem pracy jest określenie wymagań wyznaczenia stref mieszania w oparciu o 

zidentyfikowane substancje priorytetowe, a następnie określenie jej rozmiaru. Opracowanie składa 

się z dwóch komponentów, tj.: 

I. METODYKA WYZNACZANIA STREF MIESZANIA: 

A. Przegląd dostępnych metod i podjeść do wyznaczania stref mieszania; 

B. Zaproponowanie realnej do stosowania w Polsce metodyki wyznaczania stref 

mieszania wraz z przedstawieniem pełnego opisu przyjętych założeń i danych 

wyjściowych; 

C. Przedstawienie wytycznych dla metodyki wyznaczania stref mieszania, która 

mogłaby być stosowana dla różnych typów cieków w całej Polsce. 

 

II. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH I OKREŚLENIE STREF MIESZANIA W 

ZLEWNI RZEKI SILNICY – ZLEWNIA PILOTAŻOWA: 

A. Identyfikacja i lokalizacja miejsc zrzutów wraz z podaniem wielkości emisji i 

stężeń substancji priorytetowych  

B. Zweryfikowanie (aktualizacja) wykazu danych o zrzutach substancji 

priorytetowych w zlewni Silnicy za okres 2008-2013 r.; 

C. Identyfikacja miejsc, w których wymagane jest wyznaczenie strefy mieszania; 

D. Określenie rozmiaru stref mieszania na rzece Silnicy wraz z podaniem źródeł i 

charakterystyki danych wyjściowych. 

Zgodnie z powyższym wyniki analiz w zlewni pilotażowej mają na celu przygotowanie metodyki 

wyznaczania stref mieszania w Polsce celem realizacji zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. Zgodnie z 

którą w ogólnym wymiarze wyznaczenie stref mieszania ma na celu: 

 zapewnienie wyższego poziomu ochrony wód przed zanieczyszczeniem określonymi 

substancjami,  

 zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z zasobów wodnych,  

 podniesienie jakości środowiska wodnego,  

 osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.  
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3. ZAKRESY DEFINICYJNE I PRAWNE ASPEKTY IDENTYFIKACJI 

SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH W WODACH 

POWIERZCHNIOWYCH 

Wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, podlegają ochronie, 

której celem jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku 

wodnym (Prawo wodne, art. 38 pkt. 1 i 2). Substancje priorytetowe to substancje szczególnie 

niebezpieczne dla środowiska wodnego, których redukcja emisji i całkowita eliminacja  powinna być 

priorytetem w polityce ochrony wód. Szczególne zagrożenie dla środowiska jakie niosą ze sobą 

substancje priorytetowe wynikają z ich wysokiej toksyczności, trwałości oraz zdolności do 

bioakumulacji. Zgodnie z powyższym substancje priorytetowe oraz niebezpieczne substancje 

priorytetowe oznacza się celem zapewnienia należytej ochrony wód oraz poprawy stanu ich jakości. 

Polskie ustawodawstwo w zakresie określania substancji priorytetowych oraz ich stężeń opiera 

się o zapisy dwóch aktów. Podstawą prawną regulującą przepisy krajowe, w omawianym zakresie, 

jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji 

priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1528). Wykaz substancji 

priorytetowych i priorytetowych substancji niebezpiecznych określa ww. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska i został on w 2013r. zmieniony Dyrektywą 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013r. 

zmieniającą dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w 

dziedzinie polityki wodnej.  

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 200/60/WE klasyfikuje 13 zanieczyszczeń jako priorytetowe 

substancje niebezpiecznie a 20 jako substancje priorytetowe. Natomiast Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (2008/105/WE) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm 

jakości w dziedzinie polityki wodnej zmieniła lub uchyliła następujące Dyrektywy Rady 2/176/EWG, 

83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG oraz zmieniła RDW 2000/60/WE. Dyrektywą 

ustanowiono środowiskowe normy jakości ESQ dla wód powierzchniowych.  W załączniku I do tej 

dyrektywy wymieniono 33 substancje priorytetowe oraz przewidziane dla nich wartości EQS jako: 

średnioroczne stężenia na poziomie zapewniającym ochronę przed długotrwałym narażeniem  

(AA-EQS) oraz maksymalne dopuszczalne stężenia na poziomie zapewniającym ochronę przed 

krótkotrwałym narażeniem (MAC EQS). Załącznik III zawiera zestawienie substancji podlegających 

przeglądowi w celu ewentualnego uznania ich za substancje priorytetowe lub niebezpieczne 

substancje priorytetowe. Normy jakości środowiska dla innych substancji zanieczyszczających 

zawarto we wniosku 2006/0129 (COD) - wersja ostateczna,  z dnia 17 lipca. Wniosek  dotyczy 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki 

wodnej oraz zmieniającym dyrektywę 2000/60/WE. Wnioskiem z dnia 31 stycznia 2012r. Komisja 

Europejska zaproponowała dodanie 15 nowych substancji priorytetowych do istniejących 33 

substancji (monitorowanych i kontrolowanych w wodach powierzchniowych). Opublikowany 

Wniosek Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady KOM(2011) 876 (wersja ostateczna) zmienia 

dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w odniesieniu do substancji priorytetowych w dziedzinie 

polityki wodnej. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Arodowisko_wodne&action=edit&redlink=1
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W załączniku II do ww. wniosku zestawiono normy jakości dla wszystkich 48 substancji 

priorytetowych dla wód powierzchniowych (istniejących i wnioskowanych), z uwzględnieniem EQS 

dla fauny i flory w przypadku 10 z nich. Państwa członkowskie UE będą musiały uwzględnić nowe 

substancje podczas przygotowania i realizacji kolejnych planów gospodarowania wodami na obszarze 

dorzeczy.  

 Inne przepisy unijne regulujące sprawy związane z substancjami zanieczyszczającymi istotne dla 

omawianego zagadnienia to:  

 Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w 

sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne 

odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty - dotyczy zrzutu substancji niebezpiecznych 

w ściekach; jej celem jest eliminacja z wód powierzchniowych substancji niebezpiecznych z listy I 

oraz zmniejszenia zanieczyszczania substancjami z listy II (załącznik nr I do dyrektywy); 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 12 

października 2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające 

dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG - dotyczące udzielania zezwoleń na wprowadzanie 

tych środków do obrotu w postaci handlowej oraz stosowania i kontrolowania; 

 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH), której głównym celem jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska 

oraz wdrażanie metod oceny ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne.  

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do opracowania  wykazu emisji, 

zrzutów i strat wszystkich substancji priorytetowych dla wszystkich obszarów dorzeczy na mocy 

artykułu 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE 

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (EQS).  

Założenia wykazu oraz opis części procedury oznaczania substancji priorytetowych oraz substancji 

priorytetowych niebezpiecznych zamieszczono w rozdziale nr 5.1. 

Transpozycja zapisów RWD w zakresie realizacji celów dot. jakości wód w ustawodawstwie 

polskim w ustawie Prawo Wodne (Dział III, rozdział 1) określa cele środowiskowe oraz zasady ochrony 

wód. Cele dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych realizuje się podejmując 

działania zgodne z programem wodno-środowiskowym kraju. W przypadku wód powierzchniowych 

są to - zgodnie z art. 38d ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne:  

 stopniowa redukcja zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;  

 zaniechanie lub stopniowa eliminacja emisji substancji priorytetowych oraz substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

Narzędziem do realizacji wymienionych celów jest m.in. wprowadzona  Dyrektywą 

2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (Artykuł 4) 

możliwość wyznaczenia przejściowego obszaru przekroczenia, znajdującego się w sąsiedztwie 

punktów zrzutu zanieczyszczeń czyli STREFY MIESZANIA.  Uzasadnieniem dla wprowadzenia stref 
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mieszania jest  fakt, iż w pobliżu punktowych źródeł zrzutów stężenie substancji zanieczyszczających 

jest na ogół wyższe niż stężenie w wodach recypienta (odcinkowe przekroczenie norm jakości do 

momentu wymieszania/rozcieńczenia). Dyrektywa stwarza Państwom członkowskim możliwość 

wykorzystywania stref mieszania, pod warunkiem iż wyznaczona strefa/strefy nie ma wpływu na 

przestrzeganie stosownych środowiskowych norm jakości w pozostałej części danej jednolitej 

JCWP. Zgodnie z powyższym przy wyznaczaniu stref mieszania należy brać pod uwagę daną jednolitą 

część wód powierzchniowych a także analizować wpływ na kolejną część wód. 

W samej strefie mieszania stężenie (stężenie jednej lub kilku substancji) substancji 

priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego może przekraczać 

limity, pod rygorystycznym warunkiem, iż pozostała część wód powierzchniowych spełnia 

środowiskowe normy jakości (EQS – Environmental Quality Standards). Artykuł 4 dyrektywy stanowi, 

iż pod względem przestrzennym zasięg stref mieszania powinien być ograniczony do miejsc 

znajdujących się w pobliżu punktów zrzutu i być proporcjonalny (zasada bliskości  i zasada 

proporcjonalności).  

Określona w ww. artykule dyrektywy zasada proporcjonalności zasięgu strefy mieszania ma być 

realizowana: 

 z uwzględnieniem stężeń substancji zanieczyszczających w punkcie zrzutu, 

 z odnoszeniem się do warunków, w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych we 

wcześniejszych regulacjach, dotyczących emisji substancji zanieczyszczających („takich jak 

zezwolenia lub pozwolenia, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2000/60/WE i 

wszelkich innych stosownych przepisach prawa wspólnotowego,…”)  

 zgodnie z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques),  

 zgodnie z art. 10 dyrektywy 2000/60/WE (Łączone podejście dla źródeł punktowych i 

rozproszonych).  

Koncepcja strefy mieszania przedstawiona w artykule 4 dyrektywy 2008/105/WE podaje 

jedynie bazowe jej założenia. Na mocy tego samego artykułu Państwa członkowskie (te które 

zobowiązały się do wyznaczenia stref mieszania) są zobowiązane do przygotowania opisu metodyki  

wyznaczania stref mieszania i włączenia jej do planów gospodarowania wodami w dorzeczach. 

Niniejsze opracowanie wpisuje się w realizację zobowiązań Polski względem omawianej dyrektywy i 

proponuje podejście i metodykę wyznaczania stref mieszania. Zadanie zrealizowano z 

wykorzystaniem dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne techniczne dla identyfikacji stref 

mieszania” -  „Technical guidelines for the identification of mixing zones" (Bruksela, 22 grudnia 2010 

r.). Dokonano także przeglądu dostępnych metodyk i skorzystano z doświadczeń oraz założeń 

metodycznych innych państw, w tym przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. 
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4. METODYKI WYZNACZANIA STREF MIESZANIA 
 

4.1. Przegląd dostępnych metod i podjeść do wyznaczania stref 

mieszania w Stanach Zjednoczonych 

Pierwsze wytyczne do wyznaczania stref mieszania w Stanach Zjednoczonych powstały w 1991 

roku. Z uwagi na rozciągłość geograficzną obszaru i związanego z tym zróżnicowania klimatycznego, 

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska stworzyła ogólne wytyczne dotyczące wyznaczania stref 

mieszania, w oparciu o które tworzone są wytyczne w poszczególnych stanach.  

W amerykańskiej metodyce duży nacisk kładzie się na efekt oddziaływania wprowadzanych 

zanieczyszczeń na organizmy i ekosystemy w odbiorniku. Stąd w większości opracowań i  metod 

określania rozmiarów stref mieszania jako główne kryteria stosuje się poziomy stężeń odpowiadające 

za śmiertelność lub efekt chroniczny dla organizmów wodnych.  Definicja strefy mieszania wg ww. 

metodyki - Strefa mieszania jest to prawnie utworzona strefa z części wód odbiornika służąca 

rozcieńczeniu zanieczyszczeń z wodą odbiornika pozwalająca na ich dokładne wymieszanie. 

Przeglądu metod wyznaczania stref mieszania w Stanach Zjednoczonych dokonano na 

podstawie wytycznych i danych zawartych  w następujących opracowaniach: 

 Schnurbusch, S. A. 2000. A mixing zone guidance document prepared for the Oregon 

Department of Environmental Quality, Portland State University, 

 Implementation Guidance: 2006 Mixing Zone Regulation Revisions., State of Alaska, 

Department of Environmental Conservation, 2009, 

 Technical support document for water quality-based toxic control. 1991. United States 

Environmental Protection Agency, Washington, DC 20460, 

 Water Quality Standards/Mixing Zones Implementation Guidance, West Virginia Division 

of Environemtal Protection Office of Waters Resources, 1997. 

W odniesieniu do opracowania przedmiotowego należy podkreślić, iż doświadczenia 

amerykańskie można zarekomendować do zastosowania w procedurach na Poziomie 4 określonym i 

zalecanym przez Komisję Europejską.  

 

4.2. Przegląd dostępnych metod i podjeść do wyznaczania stref 

mieszania w krajach członkowskich Unii Europejskiej 
 

Zgodnie z artykułem 4 Dyrektywy 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej państwa członkowskie Unii Europejskiej 

(UE) mogą wyznaczyć obszar przyległy do punktowego zrzutu zanieczyszczeń, tzw. strefa mieszania, 

w którym stężenie jednej lub kilku substancji priorytetowych może przekroczyć nomy jakości 

(określone w załączniku X do RDW), pod warunkiem, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na 

pozostałą część odbiornika.  
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Wyznaczanie stref mieszania nie jest obowiązkowe dla państw członkowskich, jednak w celu 

ułatwienia wyznaczania stref stworzono zbiór zaleceń, którymi można się kierować. Wytyczne Komisji 

Europejskiej zebrano w następujących dokumentach: 

 Technical guidelines for the identification of mixing zones. - [Wytyczne techniczne dla 

identyfikacji stref mieszania] Komisji Europejskiej C(2010) 9369, Bruksela, 22 grudnia 2010r.; 

 Technical Background Document on Identification of Mixing Zones.,  grudzień 2010r. 

W opracowaniu przedmiotowym przytoczono najważniejsze informacje płynące z powyższych 

dokumentów, oraz podano przykłady zrealizowanych w wybranych krajach członkowskich 

implementacji metod wyznaczania stref mieszania. 

4.2.1. WYZNACZANIE STREFY MIESZANIA - PODEJŚCIE WIELOPOZIOMOWE (KE) 

Podejście wielopoziomowe stworzone zostało w celu wsparcia procesu decyzyjnego 

związanego z wyznaczaniem strefy mieszania, począwszy od ustalenia, gdzie taka strefa jest 

wymagana, a następnie określenia jej wielkości i akceptowalności wraz z określeniem szczegółowości 

w zakresie jej wyznaczania oraz późniejszej kontroli. Podejście to składa się z 5 kolejnych poziomów: 

Poziom 0 – Czy dane zanieczyszczenie jest obecne? - służący identyfikacji występowania  

danego/danych zanieczyszczeń (substancji priorytetowych i substancji 

niebezpiecznych dla środowiska wodnego); 

Poziom 1 – Badanie wstępne służący do szybkiemu oszacowaniu, czy zrzut wymaga dalszej 

uwagi, poziom ten polega na eliminacji mało istotnych zrzutów; 

Poziom 2 – Proste przybliżenie strefy mieszania – szybkie oszacowanie rozmiarów strefy 

mieszania; Przybliżony rozmiar strefy mieszania można wyznaczyć na 

podstawie równań Fischera, dla zastosowania których istotnym warunkiem jest 

, iż prędkość przepływu zrzutu nie wpływa istotnie na prędkość przepływu 

rzeki. Rozmiar strefy można także wyznaczyć z zastosowaniem modeli 

komercyjnych jak np. CORMIX1 i rekomendowany przez Europejską Agencję 

Ochrony Środowiska model Visual Plumes2. Niemniej jednak modele te są 

wymagające pod względem zakresu danych wsadowych, często trudnych do 

pozyskania. Zatem najczęściej w ustalaniu rozmiarów stref mieszania stosuje  

się prostsze rozwiązania oparte na parametrach koryta, m.in. szerokości cieku, 

kanału. Wytyczne Komisji Europejskiej podają  by długość strefy mieszania nie 

przekraczała 10-krotności szerokości rzeki lub by strefa osiągała nie więcej niż 1 

kilometr (pod warunkiem, że 1km nie przekracza 10% długości rzeki).  

Poziom 3 – Szczegółowa ocena wielkości strefy mieszania; wymagane jest zastosowanie 

skomplikowanych metod modelowania rozmiarów stref mieszania (np. modele 

Analizy Dynamiki Płynów - Computational Fluid Dynamics - CFD) 

Poziom 4 – Badanie dochodzeniowe (opcjonalne). 

                                                           
1
CORMIX -  http://www.cormix.info/; http://www.mixzon.com/; model dedykowany analizom stref mieszania 
w wodach; wspierany przez U.S. EPA (Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych); model stricte 
komercyjny  

2
 http://www2.epa.gov/exposure-assessment-models/visual-plumes; model darmowy aczkolwiek trudny w 

obsłudze, wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu modelowania i dziedziny (hydrologia, hydrodynamika) 
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4.2.1.1. PRZYJĘTE W PAŃSTYWACH METODY WYZNACZANIA ROZMIARU STREF 

MIESZANIA WG PARAMETRU ICH DŁUGOŚCI  

 Holandia, Austria, Szwecja: 

10 * szerokość rzeki, nie więcej niż 1000m (zgodnie z wytycznymi UE) 

 

 Słowacja: 

dla rzek o szerokości do 100m - 10 * szerokość rzeki, nie więcej niż 1000m 

dla rzek o szerokości powyżej 100m - 10 * szerokość rzeki 

 

 Szwecja  

Dla małych rzek, kanałów, rowów:  

o 10*szerokość cieku nie więcej niż 1000m, aby spełnić normy AA-EQS 

o 0,25 szerokości  cieku nie więcej niż 25m, aby spełnić normy MAC-EQS  

 Niemcy: 

Długość SM = a * B 

gdzie: B – szerokość rzeki [m]; a – współczynnik przyjmujący wartość od 1 do 5 

 

4.2.1.2. PRZYJĘTE W PAŃSTYWACH METODY WYZNACZANIA ROZMIARU STREF 

MIESZANIA WG PARAMETRU ICH SZEROKOŚCI  

Kryterium dla którego zdecydowano o wyznaczaniu rozmiaru stref mieszania przez określenie ich  

szerokość jest zapewnienie swobodnej migracji głównie ryb. 

 Holandia: 

Maksymalnie 25%  przekroju zwilżonego  (wetted cross-section of the water body) 

 

 Szwecja: 

100 m dla dużych odbiorników (jeziora) 

 

 Niemcy: 

Szerokość SM  = a * B 

gdzie: B – szerokość rzeki [m], a – współczynnik przyjmujący wartość od 0,1 do 0,5 

 

 

4.2.1.3. PRZYJĘTA METODA WYZNACZANIA ROZMIARU STREF MIESZANIA WG 

PARAMETRU ICH KSZTAŁTU  

 Szwecja (dla JCWP jeziornych): 

Półkole dla jezior – maksymalny promień 500m 
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4.3. PROPOZYCJA METODYKI WYZNACZANIA STREF MIESZANIA 

DLA POLSKI  
 

4.3.1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PODEJŚCIA DO WYZNACZANIA STREF MIESZANIA  

Strefa mieszania z definicji jest obszarem w którym normy EQS są przekroczone, dlatego jej 

wyznaczanie powinno być oparte o zasadę mówiącą o podjęciu działań zapobiegawczych, czyli w 

pierwszej kolejności minimalizacji emisji zanieczyszczeń u źródła.  

Przy ustanawianiu stref mieszania, zwłaszcza w najbardziej złożonych ekosystemach potrzebna 

jest dokładna ocena w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy wymogiem bardziej rygorystycznych 

kontroli emisji, a wielkością strefy mieszania. 

Strefy mieszania powinny być rozważane tylko w przypadkach w których zrzut ścieków zagraża 

osiągnięciu celów RDW i nie ma technicznie lub ekonomicznie wykonalnych rozwiązań, które 

zmniejszałyby ilość zanieczyszczeń w zrzucie. 

Obostrzenia w wyznaczaniu przejściowego obszaru przekroczenia, znajdującego się w 

sąsiedztwie punktów zrzutu zanieczyszczeń zebrano w poniższych punktach.  

Strefy mieszania NIE MOŻNA wyznaczyć gdy: 

1. prędkość przepływu zrzutu wpływa istotnie na prędkość przepływu rzeki; zatem cieki 

których reżim kształtowany jest przez reżim zrzutów nie kwalifikują się do 

wyznaczenia strefy; 

 

2. w odniesieniu do danej substancji jakość wody powyżej zrzutu nie odpowiada 

obowiązującym normom (tło procesu mieszania);  

 

3. stwierdzona wielkość wkładu procesu (PC) stanowi większość przewidywanego 

stężenia w środowisku; 

 

4. w zrzucanych ściekach znajdują się substancje mogące zagrażać zdrowiu publicznemu; 

 

5. jej istnienie będzie miało negatywny wpływ na inne typy użytkowania zasobów 

wodnych; 

6. jej istnienie będzie negatywnie oddziaływało na ekosystem wodne, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów chronionych i gatunków zagrożonych. 

 

Złożoność przypadków powoduje, że stworzenie ostatecznej i niezmiennej metody wyznaczania 

stref mieszania jest trudne i złożone. Jednak w celu zapewnienia solidnego podejścia w procesie 

podejmowania decyzji i zastosowania wielopoziomowego podejścia wyznaczania stref mieszania, 

należy wziąć pod uwagę następujące czynniki, których znajomość może pomóc w doborze 

odpowiedniego poziomu szczegółowości przy wyznaczaniu stref mieszania w zależności od specyfiki 

danego przypadku. Do czynników tych należą: 
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1. Charakterystyka zakresów przekroczeń norm EQS – rozważane w dwóch wymiarach (2D) 

i/lub trzech (3D) wraz z przyczynami zmienności czasowych i przestrzennych przekroczeń. 

Do elementów wpływających na zmienność zaliczyć można: 

 Zmienność przepływu i stężeń w zrzucie 

 Zmienność przepływu i stężeń w odbiorniku 

 Warunki wiatrowe 

 Stratyfikacja odbiornika 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy powyższymi elementami. 

 

2. Identyfikacja potencjalnie zagrożonych użytkowników i samej JCWP 

Identyfikacja występujących lub przewidywanych oddziaływań – ocena dokonywana na 

podstawie poprzednich punktów. Należy wziąć pod uwagę zarówno krótko, jak i 

długoterminowe skutki.  

3. Ustalenie powagi wpływu – należy wziąć pod uwagę wszystkie obowiązujące wymogi 

prawne dotyczące m.in.: ochrony organizmów, funkcjonowania ekosystemów, zdrowia ludzi, 

ochronę interesów handlowych oraz innego wykorzystania.  

 

4. Naturalne stężenie tła – w przypadku metali i ich związków można zdecydować na przyjęcie 

stężeń tła zgodnie z 2008/105/WE część B załącznik I. W niektórych przypadkach naturalne 

tło może mieć decydujący wpływ na przekroczenie EQS. W takich przypadkach należy 

uwzględnić wartość tła ustalaną  na Poziomach 2-4 metodyki UE. 

 

5. Ustalanie akceptowalności zakresu przekroczeń – zakres przekroczeń EQS uznany za 

dopuszczalny w odbiorniku zależeć będzie od: 

 Przestrzennej i czasowej zmienności zakresu przekroczeń 

 Wielkości wzrostu stężenia powyżej EQS i wynikającego z niego charakteru oraz  skali 

potencjalnych negatywnych skutków związanych z przekroczeniem. 

 

4.3.2. METODYKA WYZNACZANIA STREF MIESZANIA – PROPOZYCJA DO 

WDROŻENIA DLA POLSKI 

Podstawą do przygotowania propozycji metodyki wyznaczania stref mieszania do 

zaimplementowania przez Polskę były zarówno dokumenty wytycznych Komisji Europejskiej a także 

dotychczasowe doświadczenia poziomu implementacji tych wytycznych w krajach członkowskich oraz 

doświadczenia amerykańskie. Postępowanie i zakres procedur wyznaczania stref mieszania ujęto w 

formie schematu (Rysunek 1). Analogicznie jak w wytycznych UE propozycja wskazań dla wyznaczania 

stref mieszania w Polsce obejmuje 5 poziomów postępowania.  

Za organ właściwy do wyznaczania stref mieszania uznano Generalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska (GDOŚ) oraz jej Regionalne Dyrekcje (RDOŚ) – z uwagi na przypisane ww. organom  

kompetencje w zakresie administracyjnych procesów decyzyjnych obowiązującego systemu 

zarządzania środowiskiem. Jednocześnie w ww. procedurach powinni uczestniczyć lub/i realizować 

część zakresów następujący decydenci:  
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 Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ), 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), 

 Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW), 

 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), 

 w szczególnych przypadkach o charakterze strategicznym poziomu krajowego lub 

ponadregionalnego Ministerstwo Środowiska. 

Strefy mieszania powinny zostać włączone w zakres następujących procedur 

administracyjnych: 

 postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, 

 postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 

opracowanych planów i programów, 

 postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć, 

 postępowania w sprawie szczególnego korzystania z wód (pozwoleń  wodnoprawnych na 

zrzut ścieków oraz pozwoleń zintegrowanych obejmujących zrzuty) 

 naliczania opłat za gospodarcze użytkowanie środowiska – opłaty i należności z tytułu 

użytkowani obiektów i obszarów związanych z gospodarką wodną,  

 naliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do środowiska – odprowadzenie ścieków do 

wód powierzchniowych (z uwagi na trudność monitorowania jakości ścieków opadowych 

nie przewiduje się prowadzenia procedury wyznaczania stref mieszania dla zrzutów wód 

opadowych i roztopowych), 

 przeglądu pozwoleń wydanych na podstawie dyrektywy 2008/1/WE lub wcześniejszych 

przepisów, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2000/60/WE. 

Obowiązek przystąpienia do procedur wyznaczenia i uzyskania pozwolenia na posiadanie 

strefy mieszania spoczywać powinien na wszystkich użytkownikach wód realizujących zrzuty 

(wprowadzenie: ścieków, wód podczyszczonych) do wód powierzchniowych, których dotyczą 

przepisy prawne nakładające obowiązek posiadania pozytywnej decyzji w jednej lub kilku pozycjach 

ww. procedur administracyjnych. Oczywiście obowiązek ten powinien objąć inwestycje i działalności 

bezpośrednio lub pośrednio związane z wprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych.  

Należy podkreślić, iż podmioty te powinny także prowadzić w zakresie substancji priorytetowych 

monitoring jakości ścieków zrzutu oraz tła odbiornika w punkcie zlokalizowanym powyżej punktu 

wprowadzenia ścieków. W szczególności należy wprowadzić obowiązek oznaczania substancji 

priorytetowych i szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego w ich zakresie który wynika z 

charakteru produkcji i substancji wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa. (Aspekt ten 

uwzględniono w Poziomie 0 proponowanej metodyki).  

Poza podanymi przypadkami nie przewiduje się możliwości dobrowolnego wystąpienia 

użytkownika o wyznaczenie i pozwolenie  na korzystanie ze strefy mieszania.  Jest to podyktowane 

faktem, iż zgodnie z definicją stref mieszania mają one być narzędziem ułatwiającym osiągnięcie 

dobrego stanu jakości środowiska. Natomiast dopuszczenie opcji dobrowolności posiadania 

pozwolenia na strefę mieszania  mogłoby doprowadzić do nadużyć (zbyt licznych odcinków JCWP na 

których dozwolone byłyby przekroczenia EQS) i w efekcie ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych byłoby wysokie.  
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Rysunek 1  Schemat procedur postępowania wielopoziomowego wyznaczania stref mieszania (SM) – 
propozycja dla Polski 



Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica 

13 
 

Poniżej zamieszczono opis procedur wyznaczania stref mieszania zgodnie z proponowana 

metodyką dla Polski. 

Poziom 0 - Czy dane zanieczyszczenie może występować w zrzucie? 

Pierwszym krokiem powinna być identyfikacja potencjalnych źródeł zanieczyszczeń i/lub analiza 

składu chemicznego zrzutu.  Zrzut może zawierać substancję priorytetową jeśli: 

a) w zlewni zrzutu wydano zezwolenie na odprowadzanie ścieków zawierających dane 

zanieczyszczenie, 

b) w zlewni zrzutu prowadzone są działania wykorzystujące dane zanieczyszczenie,  

c) w zlewni zrzutu zachodzą procesy, których produktem ubocznym może być dane 

zanieczyszczenie 

d) zanieczyszczenie jest wykrywane w drodze analiz chemicznych w zrzucie, w zlewni zrzutu lub 

w procesach prowadzonych na terenie zlewni zrzutu 

 

Potencjalne źródła zanieczyszczeń substancjami  priorytetowymi zostały wymienione w tabeli  

załącznika 1 do opracowania. Zrzut może zawierać daną substancję nawet jeśli nie jest ona 

wykrywana w ramach monitoringu (pkt. d), a spełnione są warunki dla co najmniej jednego z 

punktów a-c. W przypadku istniejącego zrzutu zaleca się wykonanie analiz chemicznych zrzucanych 

ścieków, a w przypadku nowych zrzutów zaleca się wykonanie dokładnej analizy w zakresie punktów 

a-c, oraz dostępnej wiedzy na temat procesów zachodzących w zlewni zrzutu. 

Jeżeli dane zanieczyszczenie zostanie zidentyfikowane, to należy określić czy jego stężenie 

przekracza dopuszczalne normy EQS ustalone przez Komisję Europejską. Przekroczenie normy EQS 

następuje jeśli: 

 Średnie stężenie zanieczyszczenia przewyższa normę AA-EQS z 90% pewnością 

 Maksymalne stężenie zanieczyszczenia przewyższa normę MAC-EQS. 

Do oceny Poziomu 0 z proponowanej metodyki wyznaczania stref mieszania oraz zebrania 

niezbędnych danych o rzece w miejscu zrzutu do przeprowadzania oceny możliwości wyznaczenia 

strefy mieszania, zaleca się zastosowanie i/lub uwzględnienie wytycznych artykułu 5 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (EQS) do  opracowania  

wykazu emisji, zrzutów i strat wszystkich substancji priorytetowych dla wszystkich obszarów 

dorzeczy. Zgodnie z wytycznymi dyrektyw oznaczanie substancji priorytetowych oraz substancji 

priorytetowych niebezpiecznych odbywa się w dwóch częściach. Pierwszy zakłada określenie 

(ocenę) ważności substancji w środowisku wodnym, która uwzględnia wyniki monitoringu 

dostępne dane zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 Dyrektywy EQS,  drugi polega na czterostopniowym 

szacowaniu i raportowaniu emisji dla Polski.  
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Poziom 1 – Badanie wstępne 

Analizy tego poziomu pozwalają odrzucić zrzuty nieistotne, tzn. takie, które chwile po zrzucie 

ulegają całkowitemu wymieszaniu, a stężenie danego zanieczyszczenia w powstałej mieszaninie nie 

powinno przekraczać norm EQS. Na poziomie tym nie ma potrzeby określania przestrzennego i 

czasowego zakresu przekroczeń.   

Pierwszym etapem jest wyliczenie wkładu procesu  (PC) ze wzoru: 

(1) PC = 
               

                
   

gdzie: 

PC – wkład procesu 

CoC – stężenie zanieczyszczenia w ściekach 

dla AA-EQS przyjmujemy średnie stężenie 

dla MAC-EQS przyjmujemy maksymalne stężenie  

Qzrzutu - przepływ ścieków 

dla AA-EQS bierzemy średni przepływ 

dla MAC-EQS maksymalny przepływ lub Q5 

Qrzeki – przepływ w rzece równy Q90 z krzywej sum czasu trwania wraz z wyższymi 

 

Następnie należy obliczyć o ile % wkład procesu przewyższa dopuszczalną normę EQS wg wzoru: 

(2) (1- 
  

   
 )  x 100% 

Jeżeli wartość otrzymana w równaniu (2) nie przekracza wartości wskazanej w tabeli poniżej to zrzut 

uznaje się jako nieznaczny i nie ma potrzeby wyznaczania strefy mieszania.  

Jeżeli otrzymana wartość przewyższa wartości wskazane w tabeli 2 należy przejść na poziom 2 w celu 

wyznaczanie strefy mieszania. 

Proponowany orientacyjny dopuszczalny wzrost stężenia po całkowitym wymieszaniu dla różnych 
typów wód, które mogą spełniać kryteria dla strefy mieszania MAC i EQS (na podstawie: Technical 

Guidelines for the identification of mixing zones pursuant to Art. 4(4) of the Directive 2008/105/EC)  

Typy 
wód: 

Przepływ netto 
(przepływ Q90) 

[m3/s] 

Proponowany dopuszczalny wzrost  
stężenia po całkowitym wymieszaniu 

jako % EQS 1)2)3) 

WODY ŚRÓDLĄDOWE PŁYNĄCE W CIEKACH NATURALNYCH 

Małe ≤ 100 4 

Średnie 100 ≤  przepływ ≤ 300 1 

Duże ≥ 300 0,5 

WODY ŚRÓDLĄDOWE PŁYNĄCE W KANAŁACH 

Małe ≤ 10 6 

Średnie 10≤  przepływ ≤ 40 2,5 

Duże ≥ 40 1 
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Objaśnienia:  

1)  na podstawie przepływów netto 

2) jeśli wzrost stężenia po całkowitym wymieszaniu przekracza procent podany w tabeli, konieczna 

jest dalsza ocena na Poziomie 2 lub dalszym; 

3) Poziom 1 pełni funkcję pierwszego filtra w ocenie rozróżniający nieznaczące zrzuty, które zawsze 

mogą spełniać kryteria próby zrzutu na Poziomie 2 i inne zrzuty. Kryteria w filtrze nie mogą 

prowadzić do sytuacji, w których zrzuty są wykluczone na Poziomie 1, ale gdy oceniane na 

Poziomie 2, będzie to prowadzić do wniosku, że zrzuty nie mogą spełnić kryteriów Poziomu 2 (test 

zrzutu). Z tego powodu podejście tzw. najgorszego przypadku wydaje się odpowiednie. 

 

Ponadto dokładniejsze (szczegółowe)  modelowanie powinno być zastosowane gdy: 

 czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny 

 zmienność stężeń lub przepływu ścieków ulega dużym wahaniom w ciągu roku 

 zmienność przepływu w odbiorniku ulega dużym wahaniom w ciągu roku 

 PC długoterminowe przewyższa EQS-AA o ponad 70% 

 PC krótkoterminowe przewyższa EQS-MAC o ponad 20% 

 w pobliżu miejsc poboru wody na potrzeby zaopatrzenia w wodę pitną lub dla rolnictwa  

 w pobliżu zrzutu występują obszary chronionej przyrody, gatunki zagrożone lub chronione 

siedliska: np. siedliska skorupiaków lub obszary do rybołówstwa. 

 

Poziom 2 – Proste wyznaczenie strefy mieszania 

Przybliżony rozmiar strefy mieszania można wyznaczyć na podstawie prostych równań pod 

warunkiem, że prędkość przepływu zrzutu nie wpływa istotnie na prędkość przepływu rzeki.  

Przybliżony rozmiar strefy należy wyznaczyć dla każdego zanieczyszczenia (analizowanej substancji 

priorytetowej). Jeśli określone strefy mieszania dla każdego zanieczyszczenia są akceptowalne, 

wówczas można wydać odpowiednie zezwolenie.  

Rozmiary strefy mieszania należy oszacować przez podanie jej maksymalnej długości stosując 

poniższe wytyczne: 

1. wyznaczenie długości  

          

gdzie:  

DSM – długość strefy mieszania [m] (licząc w dół cieku poniżej punktu zrzutu) 

B – szerokość recypienta [m] mierzona przy stanie odpowiadającym przepływowi Q90 lub w 

ostateczności SNQ za dany rok kalendarzowy 

 

2. sprawdzenie spełnienia warunków (w zakresie poniższych warunków nie stosuje się odstępstw): 

A. by maksymalna długość strefy mieszania nie przekraczała 10-krotności szerokości rzeki w 

miejscu zrzutu, lub 

B. by maksymalna długość strefy mieszania nie przekraczała 1 kilometra – pod warunkiem, że 

1km nie przekracza  10% długości rzeki; 
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C. w przypadku małych cieków (przy Q90 zgodnie z tabelą 2) należy przyjąć minimalną długość 

strefy jako 10-krotność szerokości rzeki, a maksymalną jako 100 metrów.  

 

Jeżeli stężenie zanieczyszczenia na końcu strefy mieszania przy jej maksymalnej długości nadal 

przekracza normy EQS to należy: 

- przejść na Poziom 3 lub 4 w celu dokładnego określenia czasowej i przestrzennej 

zmienności przekroczeń, lub 

- podjąć działania zmniejszające stężenie zanieczyszczenia w zrzucie, lub 

- odmówić wyznaczenia strefy mieszania dla rozpatrywanego zrzutu. 

 

Ponadto strefa mieszania NIE POWINNA BYĆ WYZNACZONA, gdy: 

 jakość wody powyżej zrzutu nie odpowiada normom EQS, 

 zrzut znajduje się 1 kilometr powyżej kąpielisk, plaż publicznych, punktu poboru wody pitnej,  

 byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, 

utworzonych stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 

z późn. zm.), a także w obrębie stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych. 

 

Optymalizację rozmiarów strefy oraz weryfikacje jej efektywności należy przeprowadzić z 

zastosowaniem równania szacującego stężenie zanieczyszczeń w zadanej (maksymalnej długości 

strefy mieszania) odległości od zrzutu (wzór poniżej). 

(3)         
 

             
 

 

 

gdzie:  

SM (L,0) – stężenie zanieczyszczenia w odległości x od punktu zrzutu (μg/l) 

W – emitowany ładunek zanieczyszczenia (μg/s) 

a – głębokość rzeki przy Q90 (m) 

u – prędkość przepływu w rzece przy Q90 (m/s) 

B – szerokość rzeki przy Q90 (m) 

Ky – współczynnik dyspersji poprzecznej w kierunku y 

x – odległość od punktu zrzutu (maksymalna długość strefy) (m) 

(4)                  
  

      
         

(5)                
               

 
  

n – współczynnik szorstkości dna Manninga (załącznik 2) 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220
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Na kolejne poziomy procedury wyznaczania stref mieszania należy także przejść gdy: 

 strefa mieszania znajduje się w pobliżu miejsc poboru wody na potrzeby zaopatrzenia w 

wodę pitną lub dla rolnictwa (przejść na poziom 3), 

 strefa mieszania znajduje się w pobliżu zrzutu gdzie występują obszary chronionej 

przyrody, gatunki zagrożone lub chronione siedliska: np. siedliska skorupiaków lub obszary 

do rybołówstwa (przejść na poziom 4). 

Oba powyższe przypadki wymagają szczególnej dokładności i zachowania ostrożności  względem 

wyznaczenia zasięgu i funkcjonowania strefy mieszania. Z naciskiem na odstąpienie od jej 

wyznaczenia, gdy istnieje podejrzenie, iż  oddziaływanie strefy może zagrozić  realizacji poborów wód 

oraz zagraża wystąpieniem negatywnych oddziaływań na pobliskich obszarach chronionych, zagraża 

ekosystemom i gatunkom a także zagraża utrzymaniu danej klasy lub doprowadzi do obniżenia 

stanu/potencjału ekologicznego JCWP. Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków funkcjonowania 

strefy oraz bilans kosztów i korzyści z niej płynących powinny być traktowane ze szczególną powagą. 

W opracowaniu zestawiono także wytyczne dla wyznaczania lub wprowadzania ograniczeń w 

wyznaczaniu stref mieszania w przypadkach szczególnych. Do takich zaliczono sytuacje gdy: 

 dochodzi do nakładania się zasięgów dwóch lub więcej stref mieszania - zaleca się, aby 

strefa mieszania nie zachodziła na strefę oddziaływania zrzutu znajdującego się poniżej, 

nawet w przypadku, gdy dla zrzutu poniżej nie wyznaczono strefy mieszania; 

 strefy mieszania a zrzuty ścieków opadowych - nie zaleca się tworzenia stref mieszania dla 

zrzutów z kanalizacji deszczowej; 

 strefy mieszania obejmują granice między jednolitymi częściami wód - Jeżeli 

zaproponowana strefa mieszania wykracza poza granice odbiornika do którego dokonywany 

jest zrzut (odbiornik bezpośredni) należy wykonać dokładniejsze modelowanie i ocenę 

możliwości wyznaczenia takiej strefy. Metodę podaną w opracowaniu należy zastosować przy 

założeniu, że: Q90 odbiornika bezpośredniego < Q90 odbiornika pośredniego. W przypadku, 

gdy zależność ta jest odwrotna, nie ma potrzeby stosowania powyższej metody, gdyż w takim 

przypadku mamy do czynienia z dopływem do odbiornika bezpośredniego, a nie z 

odbiornikiem pośrednim; 

 strefy mieszania miałyby występować w jeziornych JCWP a także w zbiornikach wodnych 

(silnie zmienionych częściach wód) - Najważniejszą konsekwencją wystąpienia zrzutu 

ścieków do zbiorników wodnych i do silnie zmienionych częściach wód (będących zbiornikami 

wodnymi) jest ryzyko trwałego lub długookresowego pogorszenia jakości tych wód, a w 

konsekwencji skutków ekologicznych oraz nieosiągnięcia celów środowiskowych dla danej 

JCWP. Wobec powyższego gdy w danej JCWP zbiornika wodnego lub JCWP rzecznej ze 

zbiornikiem  występują zrzuty substancji priorytetowych, należy odstąpić od wyznaczania 

strefy mieszania. Za tym zakazem stoją  zapisy Ustawy Prawo wodne, które zabraniają 

wprowadzania ścieków do wód stojących, oraz do  jezior oraz do ich dopływów, stanowi o 

tym  Ustawa  Prawo wodne z Art. 39 pkt. 1. ust. 2. 
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Poziom 3 – szczegółowa ocena wielkości strefy mieszania 

Wymagane na tym poziomie metody modelowania obejmują analizy, które w sposób bardzo 

szczegółowy identyfikują proces zmienności przestrzennej i czasowej przekroczeń EQS. Z uwagi na 

czasochłonność oraz szczególne wymagania związane z modelowaniem zasięgu i zmienności stref 

mieszania proponuje się by na przeprowadzenie tej części procedury przeznaczyć okres od 1 do 2 lat. 

Modelowanie zasięgu strefy mieszania powinno odbywać się z wykorzystaniem danych o najwyższej 

aktualnie dostępnej rozdzielczości jeżeli chodzi o Numeryczne Modele Terenu (NMT) i Numeryczne 

Modele koryta rzecznego/kanału oraz szczegółowe dane parametrów hydrologicznych (natężenie 

przepływu, rozkład prędkości, głębokości) i fizykochemicznych określonych zarówno dla wód 

odbiornika jak i w zrzucie (tj. temperatura, pH, skład jonowy, stężenia badanej/ych substancji 

priorytetowej/ych). W przypadku zestawu danych określających dynamikę przepływu oraz warunki 

chemizmu wód i ścieków serie powinny obejmować okres minimum roczny a z punktu widzenia 

kalibracji modelu odnosić się do kilku okresów rocznych lub serii wieloletniej. 

Ze względu na zmienność i zróżnicowanie warunków klimatycznych w Europie, które mogą mieć 

wpływ na przebieg procesów mieszania, organ wydający zezwolenie powinien również wziąć pod 

uwagę przepisy zwalniające z Artykułu 4 Dyrektywy 2000/60/WE, o ile wszystkie warunki 

przewidziane w tych przepisach są spełnione, i gdy występują zidentyfikowane problemy, takie jak 

okresy suszy, czasowe przepływy lub mróz. W takich przypadkach należy wprowadzić  pozwolenia na 

sezonowe korzystanie ze strefy mieszania – uzależnione od występujących warunków przepływu w 

recypiencie oraz warunkach w jakich zrzut nie może być realizowany (np. mróz i zjawisko zlodzenia). 

Zapisy wprowadzające ograniczenie na wykorzystanie stref mieszania na czas ww. zdarzeń 

wystąpienia zjawiska suszy hydrologicznej i mrozu powinny być wprowadzone do każdego 

zezwolenia. 

Poziom 4 – Badanie dochodzeniowe (opcjonalne) 

W poziomie 4 badania dochodzeniowe proponuje się by obejmowały przynajmniej zakresy opisane w 

punktach 1, 3 i 4.  

1. stężenia chemiczne (PS/PHS lub inne rozpatrywane wyznaczniki). Batymetria, cechy osadów, 

prędkość wody, poziom wody, charakterystyka dyspersji (np. badania barwnikiem) 

(charakterystyk/ danych wejściowych do modelu i jego  konfiguracji, kalibracji i walidacji); 

2. charakterystyka organizmów (skoncentrowanie się na aspektach biologicznych wód 

przyjmujących w tym odbiornika, strefy brzegowej, biologia kolumny wody zmieniająca się w 

czasie w przewidywanej strefie oddziaływania zrzutu oraz szerzej w całym odbiorniku);  

3. dowody negatywnego oddziaływania na organizmy (skoncentrowanie się na dowodach z 

zakresu zmian w biologii związanej z oddziaływaniem zrzutu); 

4. przegląd literatury lub nowe badania laboratoryjne ekotoksyczności (np. dla poszczególnych 

przypadków ważnych organizmów, dla których bezpośrednie lub użyteczne dane zastępcze 

nie są łatwo dostępne) 

Z uwagi na czasochłonność realizacji Poziomu 4 zaleca się by w sytuacjach zaistniałej konieczności 

prowadzenia postępowania z wykorzystaniem tego etapu wyznaczyć termin jego wykonania nie 

krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 6 lat. Ramy czasowe na realizację badań dochodzeniowych Poziomu 
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4 wyznaczenia zasięgu strefy mieszania powinny być skorelowane z czasem trwania cyklu 

planistycznego w gospodarce wodnej, w ten sposób by procedura zakończyła się przed jego końcem.  

 

4.3.3. WYKAZ DANYCH WYMAGANYCH DO PROCEDURY WYZNACZANIA STREF 

MIESZANIA 

Przygotowany wykaz obejmuje zbiór charakterystyk i danych niezbędnych do przeprowadzenia 

procedur wyznaczania stref mieszania w zakresie poziomów 0, 1 i 2.  Dane powinny odnosić się do lat 

kalendarzowych, co jest podyktowane tym iż monitoring jakości wód jest realizowany a jego wyniki 

publikowane w układzie lat kalendarzowych. Raportowanie pobranych opłat za korzystanie z wód 

także odnosi się do lat kalendarzowych. Niezbędne charakterystyki hydrologiczne można wyznaczyć 

lub przeliczyć z układu roku hydrologicznego na kalendarzowy.  

 

CoC – stężenie zanieczyszczenia w ściekach [μg/dm3] 

dla AA-EQS przyjmujemy średnie stężenie 

dla MAC-EQS przyjmujemy maksymalne stężenie  

 

Ctła – średnie stężenie zanieczyszczenie w rzece powyżej zrzutu [μg/dm3] 

 

Qzrzutu - przepływ ścieków [m3/s] 

dla AA-EQS przyjmujemy średni przepływ 

dla MAC-EQS przyjmujemy maksymalny przepływ lub Q5 

 

Qrzeki – przepływ w rzece równy Q90 z krzywej sum czasu trwania wraz z wyższymi [m3/s] 

 

W – emitowany ładunek zanieczyszczenia [μg/s] wyliczony ze wzoru 

                               

 

a – głębokość rzeki przy Q90 [m] 

u – prędkość przepływu w rzece przy Q90 (m/s), można wyliczyć ze wzoru 

                             

B – szerokość rzeki przy Q90 [m] 

x – odległość od punktu zrzutu (maksymalna długość strefy) [m] 

n – współczynnik szorstkości dna Manninga (załącznik 2) 

L – odległość od następnego zrzutu poniżej analizowanego zrzutu [m] 

 

Dodatkowe dane: 

 Materiały kartograficzne czy też elektroniczne zbiory danych przestrzennych – mapy 

topograficzne, ortofotomapy, mapy sieci kanalizacji, projekty sieci wprowadzającej ścieki do 

wód, itp., 

 Wyniki monitoringu WIOŚ i przeprowadzonych inspekcji, 

 Wyniki analiz jakości wód przeprowadzone przez samych użytkowników. 
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5. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH I OKREŚLENIE 

STREF MIESZANIA W ZLEWNI RZEKI SILNICY – ZLEWNIA PILOTAŻOWA 

Obszarem pilotowych analiz wyznaczenia stref mieszania jest zlewnia Silnicy należąca do 

dorzecza Nidy administracyjnie znajduje się w trzech jednostkach administracyjnych tj. w 

dominującej części w gminie Kielce,  oraz górna część zlewni małymi fragmentami przynależy do gmin 

Masłów oraz Zagnańsk. Jest to silnie zmieniona jednolita część wód wchodząca w skład scalonej 

części wód o numerze GW0309 – Bobrza. Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarowania 

Wodami dla obszaru dorzecza Wisły ww. część wód jest w złym stanie i jest zagrożona ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. Przyczyną tego ryzyka w głównej mierze jest prowadzona w 

danej SCWP gospodarka komunalna. Zlewnia Silnicy została wytypowana do badań pilotażowych 

również ze względu na sposób użytkowania terenu (silnie zurbanizowana; stanowi część miasta 

Kielce) w tym z uwagi na występowanie zakładów przemysłowych. W Kielcach występuje system 

kanalizacji rozdzielczej. Miasto podzielone jest na pięć głównych zlewni wód opadowych, z których 

wody kierowane są do rzek: Silnicy, Bobrzy, Sufragańca i Lubrzanki oraz cieku Chodcza. Do rzeki 

Silnicy wody opadowe odprowadzane są z 36% powierzchni miasta Kielce (zlewnia Silnicy ma 

największy udział w odbiorze wód opadowych z miasta) (Staszewski, Zwierzchowski). W górnej części 

zlewni należącej do gminy Masłów nie ma systemu kanalizacji deszczowej a istniejące wyloty do rzeki 

są to ujścia rowów oraz pojedyncze zrzuty wód np. z odwodnienia Kopalni „Wiśniówka”. Dynamika 

przepływu Silnicy w okresach zdarzeń jest silnie kształtowana przez zrzuty wód deszczowych.  

5.1. Identyfikacja i lokalizacja miejsc zrzutów wraz z podaniem 

wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych  

Identyfikację i lokalizację miejsc zrzutów przeprowadzono w drodze następujących działań: 

 Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych zezwalających na zrzut ścieków do rzeki Silnicy, 

 Wizja terenowa 31.07.2014 r. (dokumentacja fotograficzna w załączniku 3), 

 Kontakt z podmiotami zarządzającymi poszczególnymi zrzutami. 

Dane o wielkości emisji i stężeniach substancji priorytetowych w zlewni Silnicy pozyskano na 

podstawie: 

 Kontakt z podmiotami zarządzającymi poszczególnymi zrzutami, 

 Danych monitoringowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Kielcach, 

 Przeglądu literatury naukowej związanej z badaniami prowadzonymi w zlewni Silnicy. 

W ramach przeprowadzonych prac zidentyfikowano 40 punktów zrzutu ścieków (głównie 

opadowych) do rzeki Silnicy zarządzanych przez 11 podmiotów. 

Na podstawie analizy pozwoleń wodnoprawnych (PWP) stwierdzono, że w badanym okresie 

(lata 2008-2013) istniało 40 punktów zrzutu ścieków do Silnicy, w tym 1 dla którego PWP wygasło 

przed 2013r. (załącznik 4 do opracowania). Na podstawie dostępnych danych monitoringowych (dane 

WIOŚ) dla 28 z 39 punktów zrzutu stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm AA-EQS dla 

ołowiu, kadmu i niklu w 3 punktach. Na podstawie danych z punktu pomiarowo-kontrolnego Silnica 
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Białogon monitorowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie stwierdzono 

przekroczeń dla kadmu, ołowiu, niklu, trichloroetylenu i tetrachloroetylenu. Analizę przekroczeń 

dopuszczalnych norm substancji priorytetowych poszerzono o przegląd literaturowy, w ramach 

którego pozyskano wyniki dla jednego z punktów zrzutu – 1509. W badaniach tych realizowanych 

podczas opadów w latach 2009-2010  wykazano znaczne przekroczenia dla ołowiu, kadmu i niklu  

(Tabela 2). W obszarze zlewni Silnicy znajduje się oczyszczalnia ścieków, ale zrzuca ona oczyszczone 

ścieki do sąsiedniej zlewni Sufragańca. 

Tabela 1 Wykaz punktów z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów stężeń substancji 
priorytetowych – zlewnia Silnicy 

numer 
punktu   

Przekrocz
ony 
parametr 

Średnie 
stężenie 
[µg/l]   

Maksymalne 
stężenie 
[µg/l]  

AA-E QS 
[µg/l]   

MAC-EQS 
[µg/l] 

Liczba 
analizowanych 
próbek  
(liczba próbek z 
przekroczeniem) 

18661 Pb  10 10 7,2 Nie dotyczy  1 (1) 

18661 Ni  85 85 20 Nie dotyczy  1 (1) 

18661 Cd  1 1 0,25 1,5 1 (1) 

1509 Pb 17,7 1405 7,2 Nie dotyczy  6 (6) 

Powyżej 
18_sm 

Pb  15,7 29 7,2 Nie dotyczy  3 (3) 

Poniżej 
18_sm  

Pb  17 32 7,2 Nie dotyczy  4 (3) 

Powyżej 
19_sm  

Pb 21,5 30 7,2 Nie dotyczy  4 (4) 

Poniżej 
19_sm  

Pb 15,6 22 7,2 Nie dotyczy  4 (4) 

Powyżej 
19_sm  

Cd  1 1 0,25 1,5 1 (1)  

Poniżej 
19_sm  

Cd  1 1 0,25 1,5 1 (1)  

Powyżej 
1509  

Pb  19 31 7,2 Nie dotyczy 3 (3)  

Poniżej 
1509  

Pb  21,7 31 7,2 Nie dotyczy 3 (3)  

 

Tabela 2 Przekroczenia dopuszczalnych norm EQS uzyskane w ramach przeglądu dostępnej literatury 
(na podstawie Bąk i in.,2012 oraz Górska i in., 2013) 

Numer 
punktu  

Przekroczony 
parametr 

Średnie 
stężenie 
[µg/l]  

Maksymalne 
stężenie 
[µg/l]  

AA-E QS 
[µg/l]  

MAC-EQS 
[µg/l]  

Liczba 
analizowanych 
próbek  

1509 Pb 347  1405  7,2  Nie 
dotyczy  

104  

1509  Ni  69,4  168  20  Nie 
dotyczy  

104  

1509  Cd  22,5  63  0,25  1,5  104  
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5.2. Identyfikacja potencjalnych lokalizacji stref mieszania w zlewni 

Silnicy  

Na podstawie zebranych wyników stężeń substancji priorytetowych w zrzutach ścieków do 

rzeki Silnicy odnotowano cztery punkty zrzutu z przekroczeniami norm AA-EQS: trzy punkty (1509, 

18_sm i 19_sm) użytkowane przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, które odprowadzają ścieki 

opadowe; oraz punkt 18661 użytkowany przez Wrocławskie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A., 

odprowadzający ścieki z odwodnienia kopalni (Rysunek 2).  

 
Rysunek 2 Mapa punktów zrzutu wskazanych do wyznaczenia stref mieszania 

Punkty 18_sm i 19_sm zakwalifikowano jako punkty z przekroczeniami, ponieważ w obu 

przypadkach odnotowano wzrost stężenia ołowiu w Silnicy poniżej każdego punktu w porównaniu do 

stężeń w rzece powyżej zrzutów. Dane pozyskane z przeglądu literatury dla punktu 1509 analizowano 

oddzielnie, ponieważ wyniki uzyskane w ramach tych badań uzyskana z próbek pobranych podczas 

wielokrotnych pomiarów w czasie opadów. Uwzględnienie w analizach punktów 18_sm i 19_sm oraz 

wyodrębnienie wyników z danych literaturowych dla punktu 1509 pozwoliło przetestować 

proponowaną metodę wyznaczania stref mieszania dla większej liczby różniących się między sobą 

przypadków. W celu weryfikacji i przetestowania proponowanej metody wyznaczania stref 

mieszania, zrzuty ścieków deszczowych, dla których nie zaleca się wyznaczania stref mieszania, 

potraktowano jako zrzuty o charakterze stałym.  
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5.3. Wyniki wyznaczonych stref mieszania na rzece Silnicy  
 

Zgodnie z zaproponowaną metodyką przeanalizowana możliwość wyznaczenia stref mieszania 

dla każdego punktu z przekroczeniem, przy czym każdą przekroczoną substancję rozpatrywano 

oddzielnie, aby zapewnić, że proponowana wielkość strefy mieszania będzie akceptowalna dla 

każdego z emitowanego zanieczyszczenia. W ten sposób uzyskano 10 przypadków, dla których 

oceniono możliwość wyznaczenia strefy mieszania. Dokładne wyliczenia oraz ocenę dla 

poszczególnych poziomów zamieszczono w załączniku 6 do opracowania.  

Analiza Poziomu 0 wykazała, że w przypadku ołowiu dla punktów 1509 (dane monitoringowe), 

18_sm i 19_sm nie można wyznaczyć strefy mieszania, ponieważ stężenie ołowiu w Silnicy powyżej 

tych zrzutów przekraczało dopuszczalną normę AA-EQS równą 7,2 μg Pb/l. Zatem weryfikację 

Poziomu 0 przeszło 7 z 10 analizowanych przypadków. Na Poziomie 1 odrzucono punkt 1509 (dane 

literaturowe) dla niklu, ponieważ porównując wartość otrzymaną na podstawie wzoru (2) z 

wartościami zamieszczonymi , wykazano że zrzut ten jest nieznaczny i nie ma potrzeby wyznaczać dla 

niego strefy mieszania. Analizę Poziomu 2 rozpoczęto od prostego wyznaczenia długości strefy 

mieszania wg wzoru:           
gdzie:  

DSM – długość strefy mieszania [m] (licząc w dół cieku poniżej punktu zrzutu) 

B – szerokość recypienta [m] mierzona przy stanie odpowiadającym przepływowi Q90 lub w 

ostateczności SNQ za dany rok kalendarzowy 

 

Wyniki wyznaczonych stref mieszania dla 6 przypadków, które analizowano na tym poziomie 

przedstawiono poniżej. Są to wyniki prostego wyznaczenia długości strefy mieszania dla przypadków 

analizowanych na Poziomie 2 wraz z oczekiwanym stężeniem analizowanego zanieczyszczenia na 

zakończeniu strefy mieszania. 

Numer punkty zrzutu 
analizowane 

zanieczyszczenie 

wyznaczona 
długość strefy 
mieszania [m] 

oczekiwane stężenie na 
zakończeniu strefy 

mieszania [μg/l] 

1509 (dane literaturowe) ołów 45,3 0,084 

1509 (dane literaturowe) kadm 45,3 0,004 

19_sm kadm 28,8 0,025 

18661 ołów 8,3 0,831 

18661 nikiel 8,3 0,571 

18661 kadm 8,3 0,025 

 

Weryfikacja za pomocą wzoru (3) spełnienia wymogu osiągnięcia normy EQS na zakończenie 

strefy mieszania potwierdziła w każdym przypadku spełnienie obowiązującej normy. Jednakże analiza 

pozostałych czynników zredukowała liczbę możliwych stref mieszania do dwóch analizowanych 

przypadków. Wszystkie analizowane zanieczyszczenia dla punktu 18661 i 19_sm zostały odrzucone, 

ponieważ wielkość zrzutu znacząco wpływa na reżim przepływu Silnicy. Natomiast proponowana 

długość strefy mieszania dla punktu 1509 (dane literaturowe) jest za duża, ponieważ 28 metrów, 

poniżej tego zrzutu znajduje się inny zrzut, a zgodnie z zaleceniami strefy mieszania nie powinny 

zachodzić na siebie. Z tego powodu dla punktu 1509 sprawdzono za pomocą wzoru (3) możliwość 
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zmniejszenia strefy mieszania do 28 metrów. Oczekiwane stężenie analizowanych zanieczyszczeń na 

zakończeniu zmniejszonej strefy mieszania spełnia normy EQS, zatem dla punktu 1509 (dane 

literaturowe) można wyznaczyć strefę mieszania o długości 28 metrów dla ołowiu i kadmu (tabela 

poniżej).  

analizowane 
zanieczyszczenie 

oczekiwane stężenie na 
zakończeniu strefy 

mieszania z tab.powyżej 

oczekiwane stężenie na 
zakończeniu strefy 

mieszania [μg/l] 

ołów 0,084 0,130 

kadm 0,004 0,007 

 

Syntezę analizy wszystkich przypadków  zamieszono w załączniku 6. 

 

6. PODSUMOWANIE I WYKAZ JCWP NA TERENIE RZGW W 

KRAKOWIE WSKAZANYCH DO WERYFIKACJI POD KĄTEM 

WYZNACZENIA STREF MIESZANIA 

Zastosowanie proponowanego wielopoziomowego podejścia w wyznaczaniu stref mieszania 

pozwala znacząco ograniczyć liczbę analizowanych przypadków dla których można lub nie potrzeba 

wyznaczać strefy mieszania. Dzięki prostym metodom Poziomu 0 i 1 można szybko zweryfikować czy 

analiza z Poziomu 2 będzie potrzebna. Metoda prostego wyznaczania długości strefy mieszania 

zaproponowana na Poziomie 2 jest powszechnie stosowaną metodą w innych krajach europejskich, a 

badania potwierdzają (Skowysz, 2011), że jest to najlepsza metoda do wyznaczania długości strefy 

mieszania. Należy jednak pamiętać o szczególnych przypadkach (m.in. ochrona życia ludzi oraz 

zagrożonych ekosystemów i gatunków)  wymagana jest znacznie bardziej złożona ocena możliwości 

wyznaczenia strefy mieszania. 

Przeprowadzona analiza możliwości wyznaczenia stref mieszania dla zrzutów w zlewni Silnicy 

pokazała, że wielopoziomowe podejście proponowane w niniejszym opracowaniu, oparte na 

zaleceniach UE, jest prostym i szybkim narzędziem do oceny czy dla danego zrzutu można wyznaczyć 

strefę mieszania i jaka powinna być jej długość. Zakres warunków jakie muszą być spełnione by 

doszło do wyznaczenia strefy mieszania zebrano poniżej w formie listy ograniczeń zawiera poniższa 

lista. 

Strefa mieszania NIE MOŻE BYĆ WYZNACZONA, gdy: 

1. prędkość przepływu zrzutu wpływa istotnie na prędkość przepływu rzeki,   

2. jakość wody w zakresie danej/danych substancji priorytetowych powyżej zrzutu nie odpowiada 

normom EQS, 

3. zrzut znajduje się 1 kilometr powyżej kąpielisk, plaż publicznych, punktu poboru wody pitnej,  

4. byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, 

utworzonych stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  
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2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), a 

także w obrębie stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych. 

5. maksymalna długość strefy mieszania przekracza 10-krotności szerokości rzeki w miejscu zrzutu, 

lub 

6. maksymalna długość strefy mieszania przekracza 1 kilometr  – i nie zostałby zachowany warunek,  

że 1km nie przekracza  10% długości rzeki, 

7. w przypadku małych cieków (przy Q90 zgodnie z tabelą 2) minimalna długość strefy  nie 

przekracza 10-krotność szerokości rzeki, a maksymalna długość strefy przekraczałaby  100 

metrów, 

8. Jeżeli stężenie zanieczyszczenia na końcu strefy mieszania przy jej maksymalnej długości nadal 

przekracza normy EQS to należy: 

- przejść na Poziom 3 lub 4 w celu dokładnego określenia czasowej i przestrzennej 

zmienności przekroczeń, lub 

- podjąć działania zmniejszające stężenie zanieczyszczenia w zrzucie, lub 

- odmówić wyznaczenia strefy mieszania dla rozpatrywanego zrzutu, 

9. strefa mieszania znajduje się w pobliżu miejsc poboru wody na potrzeby zaopatrzenia w wodę 

pitną lub dla rolnictwa – wówczas wymagane jest wykorzystanie szczegółowego modelowania 

(analizy na poziomie 3) lub/i odstąpienie od wyznaczania strefy, 

10. strefa mieszania znajduje się w pobliżu zrzutu gdzie występują obszary chronionej przyrody, 

gatunki zagrożone lub chronione siedliska: np. siedliska skorupiaków lub obszary do rybołówstwa 

– wówczas wymagane jest wykorzystanie (analiz na poziomie 4) lub/i odstąpienie od wyznaczania 

strefy, 

11. gdy dochodzi do nakładania się zasięgów dwóch lub więcej stref mieszania – zaleca się aby strefa 

mieszania nie zachodziła na strefę oddziaływania zrzutu znajdującego się poniżej, nawet w 

przypadku, gdy dla zrzutu poniżej nie wyznaczono strefy mieszania, 

12. nie wyznacza się strefy mieszania dla zrzutu ścieków opadowych – jest to podyktowane faktem 

konieczności wprowadzania zmian w podejściu zarządzania wodami opadowymi oraz braku lub 

znacznych utrudnień w prowadzeniu monitoringu jakości tych wód a także z uwagi na złożoność i 

ograniczoną kontrolę czynników wpływających na jakość ścieków opadowych nie zaleca się 

tworzenia stref mieszania dla zrzutów z kanalizacji deszczowej, 

13. gdy stref/y mieszania miałaby/yby występować w jeziornych JCWP a także w zbiornikach 

wodnych (silnie zmienionych częściach wód) – wynika to z poniższych uwarunkowań: 

- zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa które zabraniają wprowadzania ścieków do 

wód stojących, oraz do  jezior oraz do ich dopływów, stanowi o tym  Ustawa  Prawo wodne z 

Art. 39 pkt. 1. ust. 2 

- zanieczyszczenia mogą akumulować się w osadach zbiornika, z których przy odmiennych 

warunkach fizykochemicznych mogą uwalniać się do wód w sposób niekontrolowany, co 

stanowi zagrożenie dla integralności i jakości zasobów wodnych. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220


Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica 

26 
 

6.1. Wykaz JCWP na terenie RZGW w Krakowie wskazanych do 

weryfikacji pod kątem wyznaczenia stref mieszania 
Niniejszy wykaz potencjalnych użytkowników wód na terenie RZGW w Krakowie, dla których 

należy szczegółowo zweryfikować potrzebę i możliwości wyznaczenia strefy mieszania został 

przygotowany w oparciu o istniejące opracowanie pt: „Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń 

substancji priorytetowych…” (EKOVERT, 2013). W opracowaniu tym zestawiono zarówno listę 

punktów zrzutu ścieków przez podmioty sprawozdające wprowadzanie do wód substancji 

priorytetowych, jak i wykaz punktów pomiarowo kontrolnych (PPK), w których za okres 2008-2011 

stwierdzono przekroczenia norm dla stężeń tych substancji. Odpowiednio wskazano na istnienie 252 

punktów zrzutu i  116 PPK. 

W celu wytypowania JCWP najpilniej wymagających rozpatrzenia pod kątem weryfikacji 

potrzeby i możliwości wyznaczenia stref mieszania z listy 116 PPK dla których zidentyfikowano 

przekroczenia maksymalnych wartości dopuszczalnych stężeń substancji priorytetowych 

przeprowadzono dodatkową ocenę w oparciu o poniższe kryteria:  

A. jednorazowe przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych wartości dla co 
najmniej 3 substancji priorytetowych; i/lub 

B. częstsze przekroczenia wartości maksymalnych dopuszczalnych wartości 
dla co najmniej 2 substancji priorytetowych; i/lub 

C. co najmniej 11 parametrów powyżej granicy oznaczalności. 

Na tej podstawie wybrano 19 PPK reprezentujących 18 JCWP, dla których w pierwszej 

kolejności rekomenduje się przeprowadzenie weryfikacji źródeł zanieczyszczeń i dla 

zidentyfikowanych punktów zrzutu ścieków przeprowadzenia wielopoziomowej procedury 

wyznaczania stref mieszania. W analizowanym zbiorze danych do najczęściej przekraczanych 

parametrów należały: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i metale ciężkie: kadm, 

rtęć, ołów. Kolejność w jakiej zaleca się przeanalizowanie JCWP, w których występują przekroczenia 

norm dotyczących substancji priorytetowych przedstawiono w tabeli i na mapie poniżej . 

 
Rysunek 3  Punkty PPK wytypowane do przeprowadzenia oceny możliwości i potrzeb wyznaczenia 
stref mieszania 
Objaśnienie: PPK_SRD – punkty PPK z opracowania EKOVERT 2013 
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ranga 
priorytetu do 

dalszych 
analiz* 

KOD  ppk Nazwa ppk KOD JCWP A. B. C. 

3,8 PL01S1501_1771 SERAFA - DUŻA GROBLA 
PLRW2000262137749 

5 2 11 

3,8 PL01S1501_1827 BIAŁA - TARNÓW 
PLRW200014214899 

1 4 11 

2,9 PL01S1501_1750 MACOCHA - STAWY MONOWSKIE 
PLRW20002621335229 

3 2 8 

2,8 PL01S1501_1747 CHECHŁO - MĄTKÓW 
PLRW20006213349 

2 2 10 

2,8 PL01S1501_1785 WISŁA - GRABIE 
PLRW2000192137759 

2 2 10 

2,8 PL01S1501_1765 WISŁA - KOPANKA 
PLRW2000192135599 

2 2 10 

2,8 PL01S1501_1770 WISŁA - POWYŻEJ KRAKOWA 
PLRW2000192137759 

2 2 10 

2,7 PL01S1501_1809 RABA - UŚCIE SOLE 
PLRW20001921389999 

3 1 12 

2,7 PL01S1501_1749 WISŁA - JANKOWICE 
PLRW20001921339 

3 2 6 

2,6 PL01S1301_1727 SOŁA WPŁYW DO ZBIORNIKA TRESNA 
PLRW200014213259 

1 2 11 

2,3 PL01S1501_3227 POTOK GROMIECKI - GROMIEC 
PLRW20006213329 

1 2 8 

2,3 PL01S1301_1725 SOŁA - POWYŻEJ RYCERKI 
PLRW200012213219 

1 2 8 

2,2 PL01S1501_1772 SANKA - LISZKI 
PLRW20007213589 

3 1 7 

2,1 PL01S1501_1778 RUDAWA - KRAKÓW 
PLRW20009213699 

1 1 12 

2,1 PL01S1001_1492 WISŁA - OPATOWIEC 
PLRW200021213999 

0 2 9 

2,0 PL01S1501_1831 BREŃ - SŁUPIEC 
PLRW200019217499 

3 1 5 

1,7 PL01S1501_1751 BACHORZ - PRZECISZÓW 
PLRW200026213369 

3 0 8 

1,7 PL01S1501_1766 REGULKA - OKLEŚNA 
PLRW20006213529 

0 2 5 

1,6 PL01S1501_1806 POTOK SANECKA - ŁĄKTA GÓRNA 
PLRW2000122138869 

1 0 13 

Objaśnienia: *Ranga równa sumie = A*0,3 + B*0,6 + C*0,1 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie pn. „Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref 

mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica”, wykonano na podstawie umowy nr 

352/ZG/2014 z dnia  22.05.2014 r.  zawartej między  Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 

Krakowie a ECOGEM Sp. z o.o. (NIP 8961537188),  z siedzibą:  55-020 Mędłów, ul. Osiedlowa 9. 

 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Celem pracy jest określenie wymagań wyznaczenia stref mieszania w oparciu o 

zidentyfikowane substancje priorytetowe, a następnie określenie jej rozmiaru. Opracowanie składa 

się z dwóch komponentów, tj.: 

I. METODYKA WYZNACZANIA STREF MIESZANIA: 

A. Przegląd dostępnych metod i podjeść do wyznaczania stref mieszania; 

B. Zaproponowanie realnej do stosowania w Polsce metodyki wyznaczania stref 

mieszania wraz z przedstawieniem pełnego opisu przyjętych założeń i danych 

wyjściowych; 

C. Przedstawienie wytycznych dla metodyki wyznaczania stref mieszania, która 

mogłaby być stosowana dla różnych typów cieków w całej Polsce. 

 

II. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH I OKREŚLENIE STREF MIESZANIA W 

ZLEWNI RZEKI SILNICY – ZLEWNIA PILOTAŻOWA: 

A. Identyfikacja i lokalizacja miejsc zrzutów wraz z podaniem wielkości emisji i 

stężeń substancji priorytetowych  

B. Zweryfikowanie (aktualizacja) wykazu danych o zrzutach substancji 

priorytetowych w zlewni Silnicy za okres 2008-2013 r.; 

C. Identyfikacja miejsc, w których wymagane jest wyznaczenie strefy mieszania; 

D. Określenie rozmiaru stref mieszania na rzece Silnicy wraz z podaniem źródeł i 

charakterystyki danych wyjściowych. 

Zgodnie z powyższym wyniki analiz w zlewni pilotażowej mają na celu przygotowanie metodyki 

wyznaczania stref mieszania w Polsce celem realizacji zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. Zgodnie z 

którą w ogólnym wymiarze wyznaczenie stref mieszania ma na celu: 

 zapewnienie wyższego poziomu ochrony wód przed zanieczyszczeniem określonymi 

substancjami,  

 zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z zasobów wodnych,  

 podniesienie jakości środowiska wodnego,  

 osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.  
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3. ZAKRESY DEFINICYJNE I PRAWNE ASPEKTY IDENTYFIKACJI 

SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH W WODACH 

POWIERZCHNIOWYCH 

Wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, podlegają ochronie, 

której celem jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku 

wodnym (Prawo wodne, art. 38 pkt. 1 i 2). Substancje priorytetowe to substancje szczególnie 

niebezpieczne dla środowiska wodnego, których redukcja emisji i całkowita eliminacja  powinna być 

priorytetem w polityce ochrony wód. Szczególne zagrożenie dla środowiska jakie niosą ze sobą 

substancje priorytetowe wynikają z ich wysokiej toksyczności, trwałości oraz zdolności do 

bioakumulacji. Zgodnie z powyższym substancje priorytetowe oraz niebezpieczne substancje 

priorytetowe oznacza się celem zapewnienia należytej ochrony wód oraz poprawy stanu ich jakości. 

Polskie ustawodawstwo w zakresie określania substancji priorytetowych oraz ich stężeń opiera 

się o zapisy dwóch aktów. Podstawą prawną regulującą przepisy krajowe, w omawianym zakresie, 

jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji 

priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1528). Wykaz substancji 

priorytetowych i priorytetowych substancji niebezpiecznych określa ww. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska i został on w 2013r. zmieniony Dyrektywą 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013r. 

zmieniającą dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w 

dziedzinie polityki wodnej.  

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 200/60/WE klasyfikuje 13 zanieczyszczeń jako priorytetowe 

substancje niebezpiecznie a 20 jako substancje priorytetowe. Natomiast Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (2008/105/WE) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm 

jakości w dziedzinie polityki wodnej zmieniła lub uchyliła następujące Dyrektywy Rady 2/176/EWG, 

83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG oraz zmieniła RDW 2000/60/WE. Dyrektywą 

ustanowiono środowiskowe normy jakości ESQ dla wód powierzchniowych.  W załączniku I do tej 

dyrektywy wymieniono 33 substancje priorytetowe oraz przewidziane dla nich wartości EQS jako: 

średnioroczne stężenia na poziomie zapewniającym ochronę przed długotrwałym narażeniem  

(AA-EQS) oraz maksymalne dopuszczalne stężenia na poziomie zapewniającym ochronę przed 

krótkotrwałym narażeniem (MAC EQS). Załącznik III zawiera zestawienie substancji podlegających 

przeglądowi w celu ewentualnego uznania ich za substancje priorytetowe lub niebezpieczne 

substancje priorytetowe. Normy jakości środowiska dla innych substancji zanieczyszczających 

zawarto we wniosku 2006/0129 (COD) - wersja ostateczna,  z dnia 17 lipca. Wniosek  dotyczy 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki 

wodnej oraz zmieniającym dyrektywę 2000/60/WE. Wnioskiem z dnia 31 stycznia 2012r. Komisja 

Europejska zaproponowała dodanie 15 nowych substancji priorytetowych do istniejących 33 

substancji (monitorowanych i kontrolowanych w wodach powierzchniowych). Opublikowany 

Wniosek Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady KOM(2011) 876 (wersja ostateczna) zmienia 

dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w odniesieniu do substancji priorytetowych w dziedzinie 

polityki wodnej. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Arodowisko_wodne&action=edit&redlink=1
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W załączniku II do ww. wniosku zestawiono normy jakości dla wszystkich 48 substancji 

priorytetowych dla wód powierzchniowych (istniejących i wnioskowanych), z uwzględnieniem EQS 

dla fauny i flory w przypadku 10 z nich. Państwa członkowskie UE będą musiały uwzględnić nowe 

substancje podczas przygotowania i realizacji kolejnych planów gospodarowania wodami na obszarze 

dorzeczy.  

 Inne przepisy unijne regulujące sprawy związane z substancjami zanieczyszczającymi istotne dla 

omawianego zagadnienia to:  

 Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w 

sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne 

odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty - dotyczy zrzutu substancji niebezpiecznych 

w ściekach; jej celem jest eliminacja z wód powierzchniowych substancji niebezpiecznych z listy I 

oraz zmniejszenia zanieczyszczania substancjami z listy II (załącznik nr I do dyrektywy); 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 12 

października 2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające 

dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG - dotyczące udzielania zezwoleń na wprowadzanie 

tych środków do obrotu w postaci handlowej oraz stosowania i kontrolowania; 

 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH), której głównym celem jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska 

oraz wdrażanie metod oceny ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne.  

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do opracowania  wykazu emisji, 

zrzutów i strat wszystkich substancji priorytetowych dla wszystkich obszarów dorzeczy na mocy 

artykułu 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE 

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (EQS).  

Założenia wykazu oraz opis części procedury oznaczania substancji priorytetowych oraz substancji 

priorytetowych niebezpiecznych zamieszczono w rozdziale nr 5.1. 

Transpozycja zapisów RWD w zakresie realizacji celów dot. jakości wód w ustawodawstwie 

polskim w ustawie Prawo Wodne (Dział III, rozdział 1) określa cele środowiskowe oraz zasady ochrony 

wód. Cele dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych realizuje się podejmując 

działania zgodne z programem wodno-środowiskowym kraju. W przypadku wód powierzchniowych 

są to - zgodnie z art. 38d ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne:  

 stopniowa redukcja zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;  

 zaniechanie lub stopniowa eliminacja emisji substancji priorytetowych oraz substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

Narzędziem do realizacji wymienionych celów jest m.in. wprowadzona  Dyrektywą 

2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (Artykuł 4) 

możliwość wyznaczenia przejściowego obszaru przekroczenia, znajdującego się w sąsiedztwie 

punktów zrzutu zanieczyszczeń czyli STREFY MIESZANIA.  Uzasadnieniem dla wprowadzenia stref 



Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica 

6 
 

mieszania jest  fakt, iż w pobliżu punktowych źródeł zrzutów stężenie substancji zanieczyszczających 

jest na ogół wyższe niż stężenie w wodach recypienta (odcinkowe przekroczenie norm jakości do 

momentu wymieszania/rozcieńczenia). Dyrektywa stwarza Państwom członkowskim możliwość 

wykorzystywania stref mieszania, pod warunkiem iż wyznaczona strefa/strefy nie ma wpływu na 

przestrzeganie stosownych środowiskowych norm jakości w pozostałej części danej jednolitej 

JCWP. Zgodnie z powyższym przy wyznaczaniu stref mieszania należy brać pod uwagę daną jednolitą 

część wód powierzchniowych a także analizować wpływ na kolejną część wód. 

W samej strefie mieszania stężenie (stężenie jednej lub kilku substancji) substancji 

priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego może przekraczać 

limity, pod rygorystycznym warunkiem, iż pozostała część wód powierzchniowych spełnia 

środowiskowe normy jakości (EQS – Environmental Quality Standards). Artykuł 4 dyrektywy stanowi, 

iż pod względem przestrzennym zasięg stref mieszania powinien być ograniczony do miejsc 

znajdujących się w pobliżu punktów zrzutu i być proporcjonalny (zasada bliskości  i zasada 

proporcjonalności).  

Określona w ww. artykule dyrektywy zasada proporcjonalności zasięgu strefy mieszania ma być 

realizowana: 

 z uwzględnieniem stężeń substancji zanieczyszczających w punkcie zrzutu, 

 z odnoszeniem się do warunków, w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych we 

wcześniejszych regulacjach, dotyczących emisji substancji zanieczyszczających („takich jak 

zezwolenia lub pozwolenia, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2000/60/WE i 

wszelkich innych stosownych przepisach prawa wspólnotowego,…”)  

 zgodnie z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques),  

 zgodnie z art. 10 dyrektywy 2000/60/WE (Łączone podejście dla źródeł punktowych i 

rozproszonych).  

Koncepcja strefy mieszania przedstawiona w artykule 4 dyrektywy 2008/105/WE podaje 

jedynie bazowe jej założenia. Na mocy tego samego artykułu Państwa członkowskie (te które 

zobowiązały się do wyznaczenia stref mieszania) są zobowiązane do przygotowania opisu metodyki  

wyznaczania stref mieszania i włączenia jej do planów gospodarowania wodami w dorzeczach. 

Niniejsze opracowanie wpisuje się w realizację zobowiązań Polski względem omawianej dyrektywy i 

proponuje podejście i metodykę wyznaczania stref mieszania. Zadanie zrealizowano z 

wykorzystaniem dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne techniczne dla identyfikacji stref 

mieszania” -  „Technical guidelines for the identification of mixing zones" (Bruksela, 22 grudnia 2010 

r.). Dokonano także przeglądu dostępnych metodyk i skorzystano z doświadczeń oraz założeń 

metodycznych innych państw, w tym przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. 

 

 

 

 



Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica 

7 
 

4. METODYKI WYZNACZANIA STREF MIESZANIA 
 

4.1. Przegląd dostępnych metod i podjeść do wyznaczania stref 

mieszania w Stanach Zjednoczonych 

Pierwsze wytyczne do wyznaczania stref mieszania w Stanach Zjednoczonych powstały w 1991 

roku. Z uwagi na rozciągłość geograficzną obszaru i związanego z tym zróżnicowania klimatycznego, 

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska stworzyła ogólne wytyczne dotyczące wyznaczania stref 

mieszania, w oparciu o które tworzone są wytyczne w poszczególnych stanach.  

W amerykańskiej metodyce duży nacisk kładzie się na efekt oddziaływania wprowadzanych 

zanieczyszczeń na organizmy i ekosystemy w odbiorniku. Stąd w większości opracowań i  metod 

określania rozmiarów stref mieszania jako główne kryteria stosuje się poziomy stężeń odpowiadające 

za śmiertelność lub efekt chroniczny dla organizmów wodnych.  

Przeglądu metod wyznaczania stref mieszania w Stanach Zjednoczonych dokonano na 

podstawie wytycznych i danych zawartych  w następujących opracowaniach: 

 Schnurbusch, S. A. 2000. A mixing zone guidance document prepared for the Oregon 

Department of Environmental Quality, Portland State University, 

 Implementation Guidance: 2006 Mixing Zone Regulation Revisions., State of Alaska, 

Department of Environmental Conservation, 2009, 

 Technical support document for water quality-based toxic control. 1991. United States 

Environmental Protection Agency, Washington, DC 20460, 

 Water Quality Standards/Mixing Zones Implementation Guidance, West Virginia Division 

of Environemtal Protection Office of Waters Resources, 1997. 

W odniesieniu do dalszych części niniejszego opracowania należy podkreślić, iż doświadczenia 

amerykańskie można zarekomendować do zastosowania w procedurach na Poziomie 4 określonym i 

zalecanym przez Komisję Europejską (patrz rozdział 4.2 i 4.3).  

4.1.1. DEFINICJA STREFY MIESZANIA 

Strefa mieszania jest to prawnie utworzona strefa z części wód odbiornika służąca 

rozcieńczeniu zanieczyszczeń z wodą odbiornika pozwalająca na ich dokładne wymieszanie. 

4.1.2. WYMOGI LOKALIZACJI STREF MIESZANIA  

Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych w celu zminimalizowania 

oddziaływania zrzutu przed podjęciem decyzji o wyznaczeniu strefy należy dokonać identyfikacji 

ważnych biologicznie obszarów, aby zapewnić ich ochronę. Do biologicznie ważnych obszarów 

należą: 

 szlaki migracyjne organizmów wodnych, 

 siedliska będące ostojami skorupiaków, miejscami tarła ryb oraz miejsca wylęgu, 

 naturalne rozlewiska, 

 zimnowodne ostoje, 
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 mokradła. 

Następnie należy dokonać weryfikacji czy nie występują przesłanki do odstąpienia od 

wyznaczenia stref mieszania. Ograniczenia i brak podstaw dla lokalizacji STREFY MIESZANIA 

zachodzi gdy: 

 dostępna technologia pozwala na osiągnięcie w zrzucie obowiązującej normy dla danego 

zanieczyszczenia – nie powinny zastępować stosowania dostępnych technologii; 

 jeżeli jest to zabronione przepisami, tj.: 

o stężenie zanieczyszczenia w zrzucie przekracza dopuszczalne normy o 80%, 

o zrzut znajduje się ½ mili powyżej poboru wody pitnej, 

o jakość wody powyżej zrzutu nie odpowiada obowiązującym normom, 

 zrzut zawiera substancje bioakumulujące, kancerogenne, mutagenne lub teratogenne. 

Ponadto  strefy mieszania nie mogą: 

 obejmować obszaru w dolnym biegu do 5-krotność szerokości strumienia będącego 

odbiornikiem w którym zrzut może: 

 ingerować w strefę tarła ryb lub rozwoju narybku, 

 kolidować z trasami migracji ryb, 

 pokrywać się z publicznymi ujęciami wody i kąpieliskami, 

 powodować śmiertelności lub utrudniać swobodny przepływ organizmom wodnym, 

 zagrażać gatunkom zagrożonym; 

 przekraczać 1/3 szerokości strumienia lub ½ pola przekroju poprzecznego; 

 naruszać integralności biologicznej odbiornika; 

 nie powinny zachodzić na siebie; 

 być przyczyną ostrego lub przewlekłego toksycznego działania w słupie wody, osadu lub 

biocie poza granicami strefy mieszania; 

 stwarzać zagrożenia dla zdrowia publicznego, przez uniemożliwianie lub ograniczanie 

istniejących zastosowań części wód dla zaopatrzenia w wodę lub rekreacji;  

  wykluczać lub ograniczać istniejącej działalności przemysłowej, handlowej, sportowej, 

prywatnego wykorzystania wód, lub/i hodowli ryby i skorupiaków;  

 skutkować zmniejszeniem populacji ryb lub skorupiaków; 

 powodować trwałego i nieodwracalnego przemieszczenia organizmów rodzimych;  

 negatywnie wpływać lub zagrażać  gatunkom zwierząt chronionych; 

 stanowić bariery dla gatunków wędrownych lub ryb migrujących; 

 zawierać zanieczyszczenia, które akumulują się, bioakumulują lub utrzymują powyżej 

naturalnych poziomów stężeń w osadach, wodach, lub w faunie i florze;  

 przyczyniać się do tworzenia niepożądanych osadów;  

  generować i zawierać „pływające” zanieczyszczenia np. olej, szumowiny i innych materiałów 

w stężeniach uciążliwych;  

  powodować niepożądane oddziaływania  lub uciążliwości dla życia wodnego;  

 być przyczyną niepożądanego koloru, smaku lub zapachu w zasobach wód pobieranych na 

cele komunalne do zaopatrzenia ludności;  

 powodować śmiertelność organizmów przepływających przez strefę; 
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  przekraczać kryteria jakości życia wodnego poza mniejszą początkową strefą mieszania w 

okolicy ujścia (wyjaśnienie w kolejnych akapitach); 

 Zawierać substancji powodujących wzrost liczebności szkodliwych grzybów i bakterii. 

Natomiast wyznaczone strefy mieszania muszą spełniać następujące kryteria: 

 posiadać jak najmniejsze rozmiary jak tylko jest to możliwe; 

 mieć jak najmniejszy negatywny wpływ na rodzime zbiorowiska gatunków (biological 

comunities), szczególnie jeśli gatunki w nich występujące są szczególnie ważne ze względów 

ekonomicznych, ekologicznych i innych, oraz nie powinny blokować swobodnej migracji 

organizmów wodnych; 

 nie zagrażać zdrowiu publicznemu (kategorycznie nie można wyznaczać stref mieszania dla 

zanieczyszczeń bakteriologicznych); 

 mieć jak najmniejszy negatywny wpływ na inne typy użytkowania zasobów wodnych.  

4.1.3. WYZNACZANIE ROZMIARU STREFY MIESZANIA 

W procedurze wyznaczania zasięgu, czyli rozmiarów strefy mieszania stosowany jest zestaw 

następujących kryteriów: 

I. Kryterium maksymalnej koncentracji (CMC) - maksymalne dozwolone stężenie 

zanieczyszczenia zapobiegające śmiertelności organizmów wodnych w momencie zrzutu; 

II. Kryterium ciągłej koncentracji (CCC) – maksymalne dozwolone stężenie zanieczyszczenia 

zapobiegające występowaniu przewlekłych schorzeń prowadzących do zahamowania wzrostu 

lub rozrodu;  

III. Kryteria hydrologiczne w zakresie przepływu wód. 

Założeniem podstawowym jest,  iż poziom CCC musi być osiągnięty na końcu strefy mieszania 

a poziom CMC powinien być osiągany na końcu rury zrzutowej. Jednakże dopuszcza się utworzenie 

tzw. strefy wstępnego mieszania, która jest wyznaczana na podstawie poniższych metod: 

a) Bez CMC - Narzucić ostre normy na wylocie zrzutu przed wprowadzeniem do odbiornika. 

Ścieki wprowadzane do wód powierzchniowych muszą odpowiadać obowiązującym 

normom lub nie przekraczać wartości CMC – zalecana tylko w miejscach gdzie strefy 

mieszania są zabronione; 

b) Jeżeli prędkość wlotowa jest większa bądź równa 3 m/s to strefa mieszania nie może 

przekroczyć 50-krotności długości skali w dowolnym kierunku. Długość skali = pierwiastek 

kwadratowy z powierzchni przekroju rury wlotowej. Zapewnia to osiągnięcie poziomu 

CMC w klika minut od zrzutu;  

c) Przy prędkościach mniejszych wybiera się najmniejszą wartość z: 

 CMC powinno być osiągnięte w pierwszych 10% wyznaczonej strefy mieszania, 

 CMC powinno być spełnione w odległości do 50-krotności długości skali w 

dowolnym kierunku, 

 CMC powinno być  spełnione w odległości do 5-krotności naturalnej głębokości 

odbiornika (niskiego przepływu dla rzek); 
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d) dryfujące organizm/y nie będzie/będą  narażony/e na średnie stężenie przekraczające 

CMC lub innego szkodliwego poziomu toksyczności wyznaczonego na podstawie innych 

analiz, tj.: 

 CMC wyznaczone na podstawie 48 – 96 godzinnych testów ekspozycji; 

 Jeżeli mamy wyniki dokładnych analiz chemicznych i hydraulicznych, to organizm nie 

powinien być narażony na więcej niż 15 minut ekspozycji,  jeżeli średnio 1 godzinna 

ekspozycja na  stężenie CMC nie powoduje zagrożenia dla organizmów; 

 Jeżeli jest to możliwe należy wziąć pod uwagę zjawisko opóźnionej śmiertelności.  

Odnośnie kryteriów hydrologicznych, wszelkie obliczenia prowadzące od wyznaczania stref 

mieszania powinny się opierać o niskie wartości przepływów; przyjmuje się: 

 dla ochrony życia wodnego: 

o CMC – 1Q10 (najniższy średni dobowy przepływ ze średnią powtarzalnością 

raz na 10 lat) lub 1B3 (jeden dzień ze średnim stężeniem równym CMC 

występującym raz na 3 lata); 

o CCC – 7Q10 (najniższy średni tygodniowy przepływ ze średnią 

powtarzalnością raz na 10 lat)  lub 4B3 (4-rodniowe średnie stężenie równe 

CCC występujące raz na 3 lata); 

 dla ochrony zdrowia ludzkiego: 

o Zanieczyszczenia nie rakotwórcze – 30Q5 (najniższa 30 dniowa średnia 

przepływu występująca raz na 5 lat); 

o Zanieczyszczenia rakotwórcze – średnia harmoniczna przepływu. 

Przebieg postępowania analitycznego wyznaczania strefy mieszania składa się z 5 etapów 

(kroków): 

 

KROK 1. Należy określić liczbę wszystkich obserwacji (n) i wskazać najwyższą wartość ze zbioru; 

 

KROK 2. Określić współczynnik zmienności dla zbioru, jeżeli n<10 to CV=0,6 lub oblicza się na 

podstawie posiadanych danych z punktu zrzutu; jeżeli n>10 to CV = odchylenie standardowe/ 

średnią 

 

KROK 3. Na podstawie tabel przy danym n i CV określić współczynniki możliwych potencjalnych 

zwielokrotnień (dla poziomu ufności 99% i 95% prawdopodobieństwa osiągnięcia 99% i 95%) 



Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica 

11 
 

 
 

KROK 4. Mnożymy wartości otrzymaną w KROK 3. i najwyższą wartość ze zbioru. Wynik należy  

przemnożyć przez poziom do jakiego rozcieńczyłyby się ścieki na skraju strefy mieszania (w % 

- dotyczy już wyznaczonych stref mieszania); 

KROK 5. Porównać otrzymany wynik do obowiązujących norm CMC, CCC i stężeń tła. Jeżeli 

odnotowano przekroczenie znaleźć właściwe rozwiązanie, aby wyeliminować problem. 

 

Warunkiem koniecznym jest aby wyznaczona strefa mieszania gwarantowała by woda poza 

strefą mieszania była wolna od zanieczyszczeń powodujących chroniczną (przewlekłą) toksyczność 

oraz że będzie spełniała wszystkie inne normy jakości wody dla średnich niskich przepływów 

rocznych.  

W zakresie administracyjnym organ wydający pozwolenie na utworzenie strefy mieszania może: 

zmienić wytyczne (rozmiar, lokalizację) strefy mieszania jeśli stwierdzi się niekorzystny wpływ tej 
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strefy na ekosystem odbiornika. Jednocześnie wymaga  dostarczenia poniższych informacji w celu 

wyznaczenia odpowiedniego rozmiaru i lokalizacji strefy mieszania: 

 rodzaj prowadzonych działań, które są źródłem ścieków, 

 charakterystyka natężeń przepływu i składu ścieków, 

 charakterystyka niskich przepływów odbiornika, 

 opis potencjalnego wpływu zrzutu na środowisko, 

 proponowana metoda zrzutu ścieków do odbiornika. 

Ponadto organ wydający zezwolenie może wymagać prowadzania monitoringu jakości wody 

i/lub biologicznych testów toksyczności w strefie mieszania oraz poza nią.  

 

4.1.4. ALTERNATYWNA STREFA MIESZANIA 

W 1996 roku  wprowadzono pojęcie „Alternatywnych Stref Mieszania” (ASM) które  odnosi się 

do przypadków istniejących lub projektowych zrzutów, w których praktycznie nie da się osiągnąć 

obowiązujących norm w niewielkiej odległości (czyli w standardowej strefie mieszania) poniżej 

zrzutu. Alternatywna strefa mieszania może zostać zaakceptowana jeśli zostanie spełniony co 

najmniej jeden z poniższych punktów: 

1. Zrzut przynosi ogólne korzyści środowiskowe: 

a.  aby zaakceptować ASM na podstawie tego punktu podmiot występujący o jej wyznaczenie 

musi udowodnić (w pełnym zakresie punktów), że: 

 są lub będą wprowadzone wszelkie praktyczne strategie minimalizujące ładunek 

zanieczyszczeń w zrzucie, 

 proponowany zrzut, istniejący zrzut lub strefa mieszania nie spełnia wymogów standardowej 

strefy mieszania, 

 korzyści środowiskowe zostaną utracone jeśli zrzut nie wystąpi lub jeśli podmiot  

odpowiedzialny za zrzut podejmie inne działania, które spowodują, że zrzut przyniesie szereg 

korzyści środowiskowych dla odbiornika, 

 określenie „praktyczne” powinno obejmować ocenę wpływu na środowisko, dostępność 

alternatywnych rozwiązań, koszty alternatywnych rozwiązań i inne znaczące czynniki; 

 

b. W celu potwierdzenia korzyści środowiskowych wnioskodawca powinien wskazać (w pełnym 

zakresie poniższych punktów): 

 wielkość przepływu i oznaczone lub oczekiwane ładunki zanieczyszczeń w zrzucie w ujęciu 

miesięcznym (średni i przewidywany najgorszy poziom zanieczyszczeń) dla zanieczyszczeń 

określonych w obowiązujących normach;  

 wielkości przepływów w odbiorniku;  

 oczekiwany wpływ zrzutu na odbiornik dla całej ASM dla wszystkich zanieczyszczeń z 

obowiązujących norm. Analiza powinna obejmować jakość wód odbiornika z uwzględnieniem 

obecności zrzutu, jak i sytuację  gdyby zrzutu nie było;  

 spis występujących gatunków ryb, innych kręgowców i bezkręgowców, które znajdują się lub 

mogą przemieszczać się przez ASM, w tym określenie lokalizacji występowania, specyfikę 
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danych gatunków, stadia rozwojowe i okres w ciągu roku, w którym ich obecność jest 

spodziewana. Dla istniejących zrzutów wnioskodawca powinien dostarczyć te same 

informacje dla pobliskich odbiorników, w których zrzut nie występuje. Ponadto należy 

zidentyfikować wszystkie zagrożone gatunki w bezpośrednim otoczeniu zrzutu; 

 oczekiwany wpływ zrzutu na organizmy wodne i/lub szlaki migracyjne ryb, w tym jakikolwiek 

przewidywany negatywny wpływ mogący wpływać na ryby; 

 opis oczekiwanych korzyści środowiskowych wynikających z występowania zrzutu lub innych 

rozwiązań łagodzących wpływ zrzutu na odbiornik, w tym poprawę jakości wody, poprawę 

warunków migracyjnych dla ryb, poprawę jakości środowiska wodnego (ale nie ograniczając 

się tylko do nich). Jeśli wnioskodawca podejmie działanie mające przynieść szereg korzyści 

środowiskowych, to powinien szczegółowo opisać proponowane rozwiązanie, w tym opis 

działań podjętych w celu zapewnienia, że korzyści te nie zostaną zmniejszone lub utracone z 

upływem czasu; 

 organ wydający zezwolenie może zwolnić wnioskodawcę z przedstawienia niektórych lub 

wszystkich powyższych informacji, jeśli niektóre lub wszystkie powyższe informacje będą 

zawarte przy kolejnym odnowieniu lub zmianach w strefie mieszania; 

 na wniosek organu wydającego zezwolenie wnioskodawca  przeprowadza dodatkowe 

badania do oceny wpływu zrzutu na odbiornik, które mogą obejmować ocenę ogólnej 

toksyczności przy zastosowaniu testów biologicznych, badania jakości wód odbiornika, 

badania ryb i innych organizmów wodnych w odbiorniku, lub innych badań określonych przez 

organ wydający zezwolenie; 

 ocena szeregu korzyści środowiskowych przynoszonych przez istniejący lub wnioskowany 

zrzut powinna opierać się na rodzimych gatunkach i ekosystemach; 

 

c. Warunki pozwolenia po ustaleniu, że zrzut przynosi szereg korzyści środowiskowych, mogą 

obejmować, ale nie są ograniczone do: 

 maksymalny dopuszczalny przepływ i ładunki zanieczyszczeń dla zrzutu, 

 umowy lub inne wiążące prawnie środki niezbędne do zapewnienia, że działania łagodzące 

(jeśli są możliwe) pozostaną w danym miejscu i będą skuteczne, 

 specjalne warunki eksploatacji, 

 wymogi dotyczące monitoringu i sprawozdań, 

 badania w celu oceny skuteczności działań łagodzących; 

 

2. Ścieki są zrzucane do sztucznie utworzonych kanałów, a strefa mieszania może wykraczać poza 

obszar sztucznego kanału. Jako sztuczny kanał traktuje się: kanał nawadniający, drenażowy lub 

do transportu ścieków, oraz posiadający wszystkie poniższe cechy: 

a. przepływ w sztucznym kanale zastąpił naturalne reżimy przepływów w odbiorniku;  

b. kształt kanału jest uproszczony w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym; 

c. parametry fizyczne i biologiczne różnią się znacząco od pobliskich naturalnych cieków;  

d. różnorodność gatunkowa w pobliskich naturalnych ciekach jest mniejsza; 

e. jeśli sztuczny kanał jest kanałem nawadniającym, to powinien posiadać efektywne zapory 

uniemożliwiające migrację ryb w górę sztucznego kanału; 

3. zrzut jest nieznaczny – jako zrzuty nieznaczne traktuje się tylko zrzuty filtra wstecznego  i 

podziemne zbiorniki magazynująco-oczyszczające.  Zrzut jest nieznaczny jeśli pod względem 

objętości, charakterystyki zanieczyszczeń i/lub okresowego występowania przewiduje się, że 
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zrzut ma niewielki, lub jakikolwiek wpływ na korzyści wynikające z zagospodarowania odbiornika 

i dla których nie ma uzasadnienia dla rozległej oceny wymaganej w odniesieniu do zrzutów do 

mniejszych strumieni; 

 

4. Inne wymagania dla podmiotów wnioskujących o przyznanie alternatywnej strefy mieszania: 

a. większość zrzutów kwalifikujących się jako ASM będzie wykraczać poza granice cieku, który jest 

odbiornikiem, aż do osiągnięcia większego cieku, w którym nastąpi pełne wymieszanie ścieków i 

w którym powinno się w takim przypadku wyznaczyć standardową strefę mieszania,  

b. ASM nie może być przyznana jeśli obejmowałaby ujęcie wody pitnej, a zrzut miałby niekorzystny 

wpływ na jakość wody, 

c. zrzut nie stwarza nieuzasadnionego zagrożenia dla środowiska, znaczącego zagrożenia dla 

zdrowia ludzkiego, biorąc pod uwagę prawdopodobne szlaki narażenia na efekt oddziaływania 

zanieczyszczeń, 

d. zrzut nie powoduje ostrej toksyczności dla organizmów przemieszczających się przez ASM 

e. ASM nie udziela się dla substancji, które mogą akumulować się w osadach lub ulegać 

bioakumulacji w środowisku wodnym lub zwierzętach dziko żyjących do poziomów, które mają 

negatywny wpływ na zdrowie człowieka, bezpieczeństwo lub dobrobyt, ekosystemy wodne, 

zwierzęta lub inne korzyści wynikające z wykorzystania zasobów wodnych,  

f. w przypadku gdy recypient osiąga normy jakości wód normy te zastępowane są przez wymogi 

jakości obowiązujące dla zrzutu. 

 

4.1.5. DANE WYJŚCIOWE DLA WYZNACZENIA STREFY MIESZANIA 

Poniżej zebrano i opisano zakres danych wymaganych i niezbędnych do wyznaczenia stref 

mieszania wg metodyki stosowanej w Stanach Zjednoczonych. 

1. Schemat przedstawiający sposób i umiejscowienie zrzutu, na którym powinny być zawarte 

poniższe informacje: 

a. Szerokość i głębokość odbiornika dla wszystkich krytycznych przepływów (7Q10, 1Q10 i 

innych) 

b. Głębokość lokalna w miejscu zrzutu 

c. Odległość zrzutu od brzegu 

d. Wysokość zrzutu od dna 

e. Wymiary i konfiguracja dyfuzora 

 Długość dyfuzora 

 Liczba dyfuzorów 

 Kąty nachylenia: do dna, do dyfuzora doprowadzającego 

f. Proponowana strefa mieszania i strefa wstępnego rozcieńczenia 

g. Kilometraż rzeki, długość i szerokość geograficzna proponowanego miejsca zrzutu 

h. Dokumentacja fotograficzna miejsca zrzutu (powyżej i poniżej) 

 

2. Mapowanie otoczenia 

Zidentyfikowanie: 

a. Unikalnych ekosystemów: 

 Organizmów dennych 
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 Ekosystemów brzegowych 

 Siedliska mięczaków 

 Zimnowodne refugia 

 Struktury atrakcyjne dla ryb (kryjówki, tarliska itp.) 

b. Pomiary biologicznej integralności (Measure of biologic integrity - impairment (Rapid 

Bioassessment - DEQ) 

c. Obecność ryb łososiowatych i siedlisk przez nie wykorzystywanych 

 Tarliska, siedliska, miejsca rozwoju narybku 

 Zimnowodne refugia 

 Szlaki wędrowne 

b. Obecność gatunków zagrożonych 

c. Występowanie innych gatunków związanych z wodą (ptaki, bobry, wydry itp.) 

d. Inne zrzuty powyżej i poniżej 

e. Ujęcia wody pitnej 

f. Inne cele użytkowe (wędkarstwo, żeglarstwo, pływanie, nawigacja itp.) 

Dane powinny być przedstawione w formie łatwej do zrozumienia i odczytania. 

3. Charakterystyki  warunków mieszania: 

a. Statystyka przepływu w odbiorniku (wyznaczanie 1Q10, 7Q10, 30Q5, średnia 

harmoniczna) 

b. Przekrój odbiornika w miejscu zrzutu 

c. Profile prędkości 

d. Gęstość wody, temperatura i zasolenie w profilu 

e. Współczynnik szorstkości Manninga 

f. Charakterystyka zrzutu 

 Sposób zrzutu (pkt. 1) 

 Wielkości przepływu (średnie dobowe, maksymalny i inne) 

 Temperatura, gęstość. 

 

4. Modelowanie strefy mieszania 

Wyznaczenie strefy mieszania za pomocą dostępnych modeli. Wyniki modelowania powinny 

być szczegółowo opisane w zakresie: 

a. Wybór modelu i jego zastosowanie 

b. Opis mieszania i rozcieńczenia 

c. Wyniki modelowania. 

 

5. Zgodność z normami jakości wody 

a. Jakość wody w zrzucie – dokładne analizy statystyczne wszystkich  monitorowanych 

parametrów niezbędnych do wyznaczenia strefy. Podsumowanie powinno zawierać 

liczbę próbek, maksimum, minimum, średnia, mediana, percentyle (99;95;90;75;25) 

b. Jakość wody odbiornika – dane jak w poprzednim punkcie. 
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4.2. Przegląd dostępnych metod i podjeść do wyznaczania stref 

mieszania w krajach członkowskich Unii Europejskiej 
 

Jak już podano w rozdziale wprowadzającym, zgodnie z artykułem 4 Dyrektywy 2008/105/WE 

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej 

państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) mogą wyznaczyć obszar przyległy do punktowego zrzutu 

zanieczyszczeń, tzw. strefa mieszania, w którym stężenie jednej lub kilku substancji priorytetowych 

może przekroczyć nomy jakości (określone w załączniku X do RDW), pod warunkiem, że nie będzie 

miało to negatywnego wpływu na pozostałą część odbiornika.  

Wyznaczanie stref mieszania nie jest obowiązkowe dla państw członkowskich, jednak w celu 

ułatwienia wyznaczania stref stworzono zbiór zaleceń, którymi można się kierować. Wytyczne Komisji 

Europejskiej zebrano w następujących dokumentach: 

 Technical guidelines for the identification of mixing zones. - [Wytyczne techniczne dla 

identyfikacji stref mieszania] Komisji Europejskiej C(2010) 9369, Bruksela, 22 grudnia 2010r.; 

 Technical Background Document on Identification of Mixing Zones.,  grudzień 2010r. 

W niniejszym rozdziale przytoczono najważniejsze informacje płynące z powyższych 

dokumentów, oraz podano przykłady zrealizowanych w wybranych krajach członkowskich 

implementacji metod wyznaczania stref mieszania. 

4.2.1. DEFINICJA STREFY MIESZANIA 

Definicję strefy mieszania za dyrektywą 2008/105/WE podano w rozdziale 3. Generalne 

założenia strefy mieszania można sprowadzić do następującego zestawu cech: 

 jest wyznaczana przez właściwy organ,  

 stanowi część wód powierzchniowych, która zlokalizowana jest w sąsiedztwie punktu zrzutu,  

 występujące w niej stężenie jednej lub kilku substancji zanieczyszczających może przekroczyć 

dane normy jakości środowiska, pod warunkiem że nie ma wpływu na zgodność reszty wód 

powierzchniowych z normami jakości środowiska. 

W ujęciu opisu procesu mieszania zasięg strefy w której notowane są przekroczenia stężeń 

substancji priorytetowych (czy też każdej innej substancji badanej w zrzucanych ściekach) nazywany 

jest strefą adwekcji (Rysunek 1). W strefie tej dochodzi do procesu turbulentnego mieszania ścieków 

z wodą odbiornika na który składają się równocześnie proces adwekcji, czyli unoszenia, oraz dyfuzji 

turbulentnej i molekularnej. Procesy te prowadzą do rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń na całą 

powierzchnię przekroju cieku (odbiornika), jest to strefa równowagi. Strefa ta cechuje się 

równomiernym wyrównaniem stężeń wszystkich substancji wniesionych w zrzucie (Rup 2006). 

Odległość całkowitego wymieszania zależy m.in. od kształtu i wymiarów podłużnych i poprzecznych 

cieku, jego zarastania  ukształtowania i struktury dna, prędkości płynięcia wody, a także od lokalizacji 

i rodzaju punktu zrzutu. Zgodnie z powyższym zasięg strefy mieszania w rozumieniu Art. 4 dyrektywy 

2000/105/WE mieści się w zasięgu strefy adwekcji pod warunkiem że na jej końcu, czyli w strefie 

równowagi (całkowitego wymieszania), nie są notowane przekroczenia norm jakości wód dla 

substancji priorytetowych. Strefa mieszania nie może być wyznaczana gdy pomimo jednorodnego 

wymieszania w wodach odbiornika nadal występują stężenia ponadnormatywne.   
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Rysunek 1 Schemat mieszania ścieków w cieku  - mieszanie w pionie i poziomie 
 (M. Stolarska, na podstawie: Rup 2006) 

 

4.2.2. WYZNACZANIE STREFY MIESZANIA - PODEJŚCIE WIELOPOZIOMOWE (KE) 

Podejście wielopoziomowe stworzone zostało w celu wsparcia procesu decyzyjnego 

związanego z wyznaczaniem strefy mieszania, począwszy od ustalenia, gdzie taka strefa jest 

wymagana, a następnie określenia jej wielkości i akceptowalności wraz z określeniem szczegółowości 

w zakresie jej wyznaczania oraz późniejszej kontroli. Podejście to składa się z 5 kolejnych poziomów: 

 

Poziom 0 – Czy dane zanieczyszczenie jest obecne? - służący identyfikacji występowania  

danego/danych zanieczyszczeń (substancji priorytetowych i substancji 

niebezpiecznych dla środowiska wodnego); 

 

Poziom 1 – Badanie wstępne służący do szybkiemu oszacowaniu, czy zrzut wymaga dalszej 

uwagi, poziom ten polega na eliminacji mało istotnych zrzutów; 

 

Poziom 2 – Proste przybliżenie strefy mieszania – szybkie oszacowanie rozmiarów strefy 

mieszania; 

 

Poziom 3 – Szczegółowa ocena wielkości strefy mieszania; 

Poziom 4 – Badanie dochodzeniowe (opcjonalne). 
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Poniżej zaprezentowano procedury postępowania przyjęte dla każdego z poziomów. 

Poziom 0 – Czy dane zanieczyszczenie jest obecne?  (Rysunek 2) 

 

Rysunek 2  Schemat postępowania w ramach poziomu 0 –  sprawdzenie czy badane zanieczyszczenie 
przewyższa poziom EQS 

 Krok  1  czy zrzut „może zawierać” dane zanieczyszczenie? 

zrzut „może zawierać” dane zanieczyszczenie jeśli: 

a) wydano zezwolenie na odprowadzanie zanieczyszczenia do zlewni zrzutu, lub 

b) wiadomo, że w wyniku działań prowadzonych w zlewni zrzutu zanieczyszczenie może być 

obecne, lub 

c) wiadome jest, że zanieczyszczenie jest wykorzystywane w procesach technologicznych na 

terenie podmiotu dokonującego zrzutu, lub 

d) zanieczyszczenie jest wykrywane na drodze analiz chemicznych, w zrzucie, w zlewni zrzutu 

lub w procesach prowadzonych na terenie zlewni zrzutu. 

Nawet jeśli dana substancja nie jest wykrywana w ramach monitoringu (pkt. d), a któryś z 

punktów a-c jest spełniony – to przyjmuje się, że dane zanieczyszczenie jest obecne w zrzucie. 
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 Krok  2  czy CoC > EQS 

Stężenie CoC przewyższa AA-EQS (z 90% pewnością) lub że maksymalne CoC przewyższa  

MAC-EQS.  

Jeśli tak to należy przejść do Poziomu 1. 

Poziom 1 – Badanie wstępne 

Poziom przeznaczony do szybkiego oszacowania, czy zrzut wymaga dalszej uwagi oraz 

pozwala na  eliminację (odrzucenie) małoistotnych zrzutów (Rysunek 3).  

 

 

Rysunek 3 Schemat postępowania w ramach Poziomu 1 – ogólne założenia 

Na tym poziomie rozróżnia się kilka ścieżek postępowania w zależności od typu JCWP – 

rzeczne (rzeki i kanały), jeziorne, przejściowe i przybrzeżne. Poniżej opisano podejście stosowane dla 

JCWP rzecznych (Rysunek 4). 

Należy obliczyć tzw. wkład procesu (Process Contribution) wg wzoru: 

PC = 
         

  
                    

gdzie: 

CoCzrzutu – średnie stężenie zanieczyszczenia w zrzucie (dla AA-EQS), maksimum lub 95%percentyl dla 

MAC-EQS  

Współczynnik rozcieńczenia (the Dilution Factor)    DF = (Qrzeki + Qzrzutu) / Qzrzutu 
Qzrzutu – średni przepływ [m

3
/s] 

Qrzeki – Q90  z krzywej sum czasu trwania wraz z wyższymi [m
3
/s] 

 

 

Następnie należy obliczyć o ile procent wkład procesu przewyższa EQS wg wzoru: 
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Jeśli otrzymana wartość nie przekracza EQS o % wskazany w tabeli poniżej (Tabela 1)  to zrzut 

uznaje się jako nieznaczny i nie ma potrzeby wyznaczania strefy mieszania.  Jeżeli wyznaczona 

wartość przekracza poziom z tabeli to należy przejść na poziom 2 

Analiza poziomu 1 kończy się w momencie oceny o ile % poziom stężeń EQS został przekroczony. Nie 

ma potrzeby oceny przestrzennego lub czasowego zakresu przekroczeń. 

Tabela 1 Proponowany orientacyjny dopuszczalny wzrost stężenia po całkowitym wymieszaniu dla 
różnych typów wód, które mogą spełniać kryteria dla strefy mieszania MAC i EQS 

Typy 
wód: 

Przepływ netto 
(przepływ Q90) 

[m3/s] 

Proponowany dopuszczalny wzrost  
stężenia po całkowitym wymieszaniu 

jako % EQS 1)2)3) 

WODY ŚRÓDLĄDOWE PŁYNĄCE W CIEKACH NATURALNYCH 

Małe ≤ 100 4 

Średnie 100 ≤  przepływ ≤ 300 1 

Duże ≥ 300 0,5 

WODY ŚRÓDLĄDOWE PŁYNĄCE W KANAŁACH 

Małe ≤ 10 6 

Średnie 10≤  przepływ ≤ 40 2,5 

Duże ≥ 40 1 

 

 

 

Rysunek 4 Schemat postępowania – Poziom 1 JCWP rzeczne 
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Poziom 2 – Proste przybliżenie rozmiaru strefy mieszania 

Przybliżony rozmiar strefy mieszania można wyznaczyć na podstawie równań Fischera, dla 

zastosowania których istotnym warunkiem jest , iż prędkość przepływu zrzutu nie wpływa istotnie 

na prędkość przepływu rzeki. Rozmiar strefy można także wyznaczyć z zastosowaniem modeli 

komercyjnych jak np. CORMIX1 i rekomendowany przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska 

model Visual Plumes2. Niemniej jednak modele te są wymagające pod względem zakresu danych 

wsadowych, często trudnych do pozyskania. Zatem najczęściej w ustalaniu rozmiarów stref mieszania 

stosuje  się prostsze rozwiązania oparte na parametrach koryta, m.in. szerokości cieku, kanału. 

Wytyczne Komisji Europejskiej podają  by długość strefy mieszania nie przekraczała 10-krotności 

szerokości rzeki lub by strefa osiągała nie więcej niż 1 kilometr (pod warunkiem, że 1km nie 

przekracza 10% długości rzeki).  

Dodatkowym narzędziem analitycznym są wskaźniki wyznaczające poziom stężenia danego 

zanieczyszczenia (substancji) w odległości x od punktu zrzutu (wzór poniżej). Wykorzystanie 

niniejszego równania pozwala na szybką weryfikację poprawności wyznaczonej strefy mieszania i 

jednocześnie może służyć jako pomoc do optymalizacji wyznaczania rozmiarów strefy. 

        
 

             
 
 

 

gdzie:  

SM(x,y) – stężenie zanieczyszczenia w odległości x od punktu zrzutu (μg/l) 

W – emitowany ładunek zanieczyszczenia (μg/s) 

a – głębokość rzeki (m) 

u – przepływ w rzece (m/s) 

B – szerokość rzeki 

Ky – współczynnik dyspersji poprzecznej w kierunku y 

x – odległość od punktu zrzutu (maksymalna długość strefy) (m) 

 

 

gdzie: 

                 
  

      
         

               

      
    

 
  

k – współczynnik szorstkości dna 

 

                                                           
1
CORMIX -  http://www.cormix.info/; http://www.mixzon.com/; model dedykowany analizom stref mieszania 
w wodach; wspierany przez U.S. EPA (Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych); model stricte 
komercyjny  

2
 http://www2.epa.gov/exposure-assessment-models/visual-plumes; model darmowy aczkolwiek trudny w 
obsłudze, wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu modelowania i dziedziny (hydrologia, hydrodynamika) 
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Współczynnik rozcieńczenia ścieków w rzece w odległości x od zrzutu możemy obliczyć wg wzoru: 

  
            

       
 

Wzrost stężenia ΔC w odległości x jako konsekwencja zrzutu obliczamy ze wzoru: 

ΔC = CoC / M 

 

Przybliżony rozmiar strefy należy wyznaczyć dla każdego EQS. Jeśli strefa mieszania 

wyznaczona dla każdej substancji w zakresie EQS jest akceptowalna, można wydać odpowiednie 

zezwolenie (Rysunek 5). Jeśli stopień i zmienność wskazanego przekroczenia EQS nie daje pewności 

czy zakres strefy mieszania jest dopuszczalny należy dokonać dokładniejszych obliczeń, biorąc pod 

uwagę więcej danych (Poziom 3). Jeżeli istnieje podejrzenie, że strefa mieszania wyznaczona na 

Poziomie 2 może mieć niekorzystny wpływ na migrację ryb, to należy wykonać bardziej szczegółową 

analizę z Poziomu 3.  

 

 
Rysunek 5  Schemat postępowania – Poziom 2 
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Poziom 3 – szczegółowa ocena wielkości strefy mieszania 

Na poziomie 3 wymagane jest zastosowanie skomplikowanych metod modelowania rozmiarów 

stref mieszania (np. modele Analizy Dynamiki Płynów - Computational Fluid Dynamics - CFD) 

(Rysunek 6, Rysunek 7).  

Analizy z wykorzystaniem modeli należą do wysoce czasochłonnych i najczęściej pociągają za 

sobą wysokie koszty. Czasochłonność analiz wynika z faktu, iż od modeli oczekuje się by dostarczały 

wyników określających szczegółową ocenę zmienności przestrzennej i czasowej w zakresie 

przekroczeń EQS, a zatem wykorzystywane jest szerokie spektrum danych i matematycznych metod 

opisu zjawisk i procesów. Ponieważ analizy z Poziomu 3 i 4 stosują kosztowne pod względem kosztu 

zakupu licencji oprogramowania oraz czasochłonności obliczeń i zbierania danych (np. skanowanie 

morfologii koryta), należy osiągnąć porozumienie między organem wydającym pozwolenie a 

podmiotem zobowiązanym do wyznaczenia strefy (ewentualnie podmiotem wnioskującym o jej 

wydanie), kto dostarczy danych niezbędnych do szczegółowej analizy oraz kto wykona modelowanie.  

 
Rysunek 6 Przykład modelowania w modelu CORMIX – rozkład temperatury w odbiorniku w 
miejscach zrzutów (2 punkty zrzutu)  
(źródło: http://www.mixzon.com/) 

 
A                                                                                              B 

Rysunek 7 Przykład modelowania w modelach CFD  
(źródło: A  http://www.ansys.com; B http://www.airflow.ethz.ch/research/projects/fire/SAS?hires; modele 
ANSYS wykorzystywane są do analiz dynamiki mieszania substancji wielofazowych zarówno w środowisku 
wodnym (A) jak i w powietrzu (B) z elastyczną możliwością zmiany środowiska procesu; zapewniają uzyskanie 
raportów w formie interaktywnych modeli 3D) 
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Jeśli  jedna lub więcej stref mieszania wyznaczonych na Poziomie 2 jest niedopuszczalna, to 

właściwe organy powinny w modelowaniu Poziomu 3 uwzględnić wszystkie istotne czynniki, takie jak: 

 przestrzenny (3D) i czasowy rozkład przekroczeń EQS, w tym aprecjacji występujących w 

zmienności statystycznej 

 charakter i rozmiar rzeki, jej zmienność hydrodynamiczna, jakość chemiczna i 

fizykochemiczna otoczenia 

 lokalizacja granic rzeki 

 rozkład i statystyki stężeń w miejscach przekroczeń EQS 

 rozkład organizmów w obrębie rzeki, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu organizmów 

w obszarze przekroczeń EQS i obszarów chronionych 

 wrażliwość organizmów na daną substancję 

 przewidywane skutki w obrębie obszarów przekroczeń EQS 

 oznaczenie przewidywanych wpływów ze szczególnym uwzględnieniem celów ekologicznych 

i chemicznych określonych dla danego(-ych) zbiornika(-ów) w procesie aPGW zgodnie ze 

wszystkimi postanowieniami artykułu 4 dyrektywy 2000/60/WE. 

Ze względu na zmienność zróżnicowania i zmienność warunków klimatycznych w Europie, które 

mogą mieć wpływ na przebieg procesu mieszania, organ wydający zezwolenie może również wziąć 

pod uwagę przepisy zwalniające z Artykułu 4 2000/60/WE jako części oceny, o ile wszystkie warunki 

przewidziane w tych przepisach są spełnione, czyli gdy występują zidentyfikowane problemy, takie 

jak okresy suszy, czasowe przepływy lub mróz. W takich przypadkach można rozważyć wydanie 

pozwoleń sezonowych (okresowych). Przebieg procedur w ramach Poziomu 3 opisuje poniższy 

schemat  (Rysunek 8). 

 

 Rysunek 8 Schemat postępowania – Poziom 3 
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Poziom 4 – Badanie dochodzeniowe (opcjonalne)  

Schemat postępowania zawiera Rysunek 9.  

W poziomie 4 badania dochodzeniowe mogą obejmować analizy: 

 stężeń chemicznych (PS/PHS lub inne rozpatrywane wyznaczniki); 

 batymetrii, cech osadów, prędkości wody, poziomu wody, charakterystyk dyspersji (np. 

badania barwnikiem) (odpowiednie do konfiguracji, kalibracji i walidacji modelu); 

 charakterystykę organizmów (skoncentrowanie się na aspektach biologicznych wód 

recypienta i JCWP, strefy brzegowej, biologia kolumny wody zmieniająca się w czasie w 

przewidywanej strefie oddziaływania zrzutu oraz szerzej w całym odbiorniku);  

 poszukiwania dowodów negatywnego oddziaływania na organizmy (skoncentrowanie się na 

dowodach z zakresu zmian w biologii związanej z oddziaływaniem zrzutu); 

 przeglądu literatury lub nowe badania laboratoryjne ekotoksyczności (np. dla poszczególnych 

ważnych grup organizmów, dla których bezpośrednie dane je opisujące nie są łatwo 

dostępne). 

 

 

Rysunek 9  Schemat postępowania  - Poziom 4 
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4.2.3. WYZNACZANIE ROZMIARÓW STREF MIESZANIA – PRZYKŁADY  

 

4.2.3.1. Wzory empiryczne 

W literaturze przedmiotu występuje wiele empirycznych wzorów szacujących zasięg strefy 

całkowitego (100%) wymieszania zrzucanych substancji (Skowysz, 2011). Wzory te co do liczby i 

charakteru zmiennych składowych są do siebie bardzo zbliżone jedynie różnią się przyjmowanymi 

współczynnikami liczbowymi. Przeprowadzone na przykładzie pięciu wybranych przekrojów na Wiśle 

analizy porównawcze nad poprawnością tychże wzorów oraz wzoru proponowanego przez Komisję 

Europejską (10*B) oraz wyników modelowania (model 2D) wykazały ich nieprzydatność względem 

potrzeb Dyrektywy 2008/105/WE. Stosować je natomiast można w celach ustalenia orientacyjnych 

długości, na jakich następuje mieszanie. Natomiast, długości strefy mieszania wyznaczone z 

zależności rekomendowanej w wytycznych Komisji Europejskiej były zbliżone do wyników uzyskanych 

w drodze modelowania (Skowysz, 2011). Powyższy wniosek ugruntowuje poprawność metodyki 

proponowanej w europejskich wytycznych technicznych do wyznaczania zasięgu stref mieszania. 

 

4.2.3.2. Wielka Brytania – modyfikacja metody UE 

Określenie dopuszczalnych stężeń na zrzucie (wg Poziomu 1 z metody UE) 

1. Wyliczyć udział procesu  

PC = 
          

         
  

 

PC – udział procesu (z ang. Process contribution) 

EFR – przepływ zrzutu 

dla EQA-AA bierzemy percetyl 95% ze średnich przepływów 

dla EQA-MAC maksymalny przepływ lub Q5 

RC – stężenie zanieczyszczenia w ściekach 

dla EQS-AA przyjmujemy średnie stężenie 

dla EQS_MAC przyjmujemy percentyl 95% 

RFR – przepływ w rzece, stosujemy wartość Q95 

 

2. Wyliczyć przewidywane stężenie w środowisku 

 Jeżeli rozcieńczenie PC do RC jest mniejsze niż 10:1 to 
 

PEC = PC + BC 

gdzie: 

PEC – przewidywane stężenie w środowisku 

BC – średnie stężenie zanieczyszczenia w rzece powyżej zrzutu 
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 Jeżeli rozcieńczenie PC do RC większe niż 10:1 wymagane jest dokładniejsze wyliczenie 

 

PEC = 
                     

         
  

3. Czy jest potrzebne dokładne modelowanie? 

Dokładniejsze modelowanie powinno być zastosowane jeżeli: 

 PC jest większe od EQS o ponad 4% 

 Zmienność stężeń lub przepływu ścieków ulega dużym wahaniom w ciągu roku 

 Zmienność przepływu w odbiorniku ulega dużym wahaniom w ciągu roku 

 PEC długoterminowe przewyższa EQS-AA o ponad 70% 

 PEC krótkoterminowe przewyższa EQS-MAC o ponad 20% 

 W pobliżu zrzutu występują obszary chronionej przyrody, gatunki zagrożone lub 

chronione siedliska: np. siedliska skorupiaków lub obszary do rybołówstwa 

 W pobliżu miejsc poboru wody na potrzeby zaopatrzenia w wodę pitną lub dla 

rolnictwa 

4. Ocena możliwości dostania pozwolenia na zrzut. 

5. Porównanie wartości PC i PEC zgodnie z powyższymi wytycznymi dla zdarzeń krótko- i 

długoterminowych. 

6. Sprawdzenie norm temperatury i pH ustalonych w odrębnych przepisach. 

 

ZEZWOLENIA NIE POWINNO SIĘ WYDAWAĆ GDY: 

 Normy jakości zostały przekroczone w odbiorniku powyżej zrzutu, 

 Wkład procesu (PC) stanowi większość przewidywanego stężenia w środowisku. 

 

4.2.3.3. PRZYJĘTE W PAŃSTYWACH METODY WYZNACZANIA ROZMIARU STREF 

MIESZANIA WG PARAMETRU ICH DŁUGOŚCI  

 Holandia, Austria, Szwecja: 

10 * szerokość rzeki, nie więcej niż 1000m (zgodnie z wytycznymi UE) 

 

 Słowacja: 

dla rzek o szerokości do 100m - 10 * szerokość rzeki, nie więcej niż 1000m 

dla rzek o szerokości powyżej 100m - 10 * szerokość rzeki 

 

 Szwecja  

Dla małych rzek, kanałów, rowów:  

o 10*szerokość cieku nie więcej niż 1000m, aby spełnić normy AA-EQS 

o 0,25 szerokości  cieku nie więcej niż 25m, aby spełnić normy MAC-EQS  

 Niemcy: 

Długość SM = a * B 

gdzie: B – szerokość rzeki [m]; a – współczynnik przyjmujący wartość od 1 do 5 
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4.2.3.4. PRZYJĘTE W PAŃSTYWACH METODY WYZNACZANIA ROZMIARU STREF 

MIESZANIA WG PARAMETRU ICH SZEROKOŚCI  

Kryterium dla którego zdecydowano o wyznaczaniu rozmiaru stref mieszania przez określenie ich  

szerokość jest zapewnienie swobodnej migracji głównie ryb. 

 Holandia: 

Maksymalnie 25%  przekroju zwilżonego  (wetted cross-section of the water body) 

 

 Szwecja: 

100 m dla dużych odbiorników (jeziora) 

 

 Niemcy: 

Szerokość SM  = a * B 

gdzie: B – szerokość rzeki [m], a – współczynnik przyjmujący wartość od 0,1 do 0,5 

 

4.2.3.5. PRZYJĘTA METODA WYZNACZANIA ROZMIARU STREF MIESZANIA WG 

PARAMETRU ICH KSZTAŁTU  

 Szwecja (dla JCWP jeziornych): 

Półkole dla jezior – maksymalny promień 500m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica 

29 
 

4.3. PROPOZYCJA METODYKI WYZNACZANIA STREF MIESZANIA 

DLA POLSKI  
 

4.3.1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PODEJŚCIA DO WYZNACZANIA STREF MIESZANIA  

Strefa mieszania z definicji jest obszarem w którym normy EQS są przekroczone, dlatego jej 

wyznaczanie powinno być oparte o zasadę mówiącą o podjęciu działań zapobiegawczych, czyli w 

pierwszej kolejności minimalizacji emisji zanieczyszczeń u źródła.  

Przy ustanawianiu stref mieszania, zwłaszcza w najbardziej złożonych ekosystemach potrzebna 

jest dokładna ocena w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy wymogiem bardziej rygorystycznych 

kontroli emisji, a wielkością strefy mieszania. 

Strefy mieszania powinny być rozważane tylko w przypadkach w których zrzut ścieków zagraża 

osiągnięciu celów RDW i nie ma technicznie lub ekonomicznie wykonalnych rozwiązań, które 

zmniejszałyby ilość zanieczyszczeń w zrzucie. 

Obostrzenia w wyznaczaniu przejściowego obszaru przekroczenia, znajdującego się w 

sąsiedztwie punktów zrzutu zanieczyszczeń zebrano w poniższych punktach.  

Strefy mieszania NIE MOŻNA wyznaczyć gdy: 

1. prędkość przepływu zrzutu wpływa istotnie na prędkość przepływu rzeki; zatem cieki 

których reżim kształtowany jest przez reżim zrzutów nie kwalifikują się do 

wyznaczenia strefy; 

 

2. w odniesieniu do danej substancji jakość wody powyżej zrzutu nie odpowiada 

obowiązującym normom (tło procesu mieszania);  

 

3. stwierdzona wielkość wkładu procesu (PC) stanowi większość przewidywanego 

stężenia w środowisku; 

 

4. w zrzucanych ściekach znajdują się substancje mogące zagrażać zdrowiu publicznemu; 

 

5. jej istnienie będzie miało negatywny wpływ na inne typy użytkowania zasobów 

wodnych; 

6. jej istnienie będzie negatywnie oddziaływało na ekosystem wodne, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów chronionych i gatunków zagrożonych. 

 

Złożoność przypadków powoduje, że stworzenie ostatecznej i niezmiennej metody wyznaczania 

stref mieszania jest trudne i złożone. Jednak w celu zapewnienia solidnego podejścia w procesie 

podejmowania decyzji i zastosowania wielopoziomowego podejścia wyznaczania stref mieszania, 

należy wziąć pod uwagę następujące czynniki, których znajomość może pomóc w doborze 

odpowiedniego poziomu szczegółowości przy wyznaczaniu stref mieszania w zależności od specyfiki 

danego przypadku. Do czynników tych należą: 
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1. Charakterystyka zakresów przekroczeń norm EQS – rozważane w dwóch wymiarach (2D) 

i/lub trzech (3D) wraz z przyczynami zmienności czasowych i przestrzennych przekroczeń. 

Do elementów wpływających na zmienność zaliczyć można: 

 Zmienność przepływu i stężeń w zrzucie 

 Zmienność przepływu i stężeń w odbiorniku 

 Warunki wiatrowe 

 Stratyfikacja odbiornika 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy powyższymi elementami. 

 

2. Identyfikacja potencjalnie zagrożonych użytkowników i samej JCWP 

Identyfikacja występujących lub przewidywanych oddziaływań – ocena dokonywana na 

podstawie poprzednich punktów. Należy wziąć pod uwagę zarówno krótko, jak i 

długoterminowe skutki.  

3. Ustalenie powagi wpływu – należy wziąć pod uwagę wszystkie obowiązujące wymogi 

prawne dotyczące m.in.: ochrony organizmów, funkcjonowania ekosystemów, zdrowia ludzi, 

ochronę interesów handlowych oraz innego wykorzystania.  

 

4. Naturalne stężenie tła – w przypadku metali i ich związków można zdecydować na przyjęcie 

stężeń tła zgodnie z 2008/105/WE część B załącznik I. W niektórych przypadkach naturalne 

tło może mieć decydujący wpływ na przekroczenie EQS. W takich przypadkach należy 

uwzględnić wartość tła ustalaną  na Poziomach 2-4 metodyki UE. 

 

5. Ustalanie akceptowalności zakresu przekroczeń – zakres przekroczeń EQS uznany za 

dopuszczalny w odbiorniku zależeć będzie od: 

 Przestrzennej i czasowej zmienności zakresu przekroczeń 

 Wielkości wzrostu stężenia powyżej EQS i wynikającego z niego charakteru oraz  skali 

potencjalnych negatywnych skutków związanych z przekroczeniem. 

 

4.3.2. METODYKA WYZNACZANIA STREF MIESZANIA – PROPOZYCJA DO 

WDROŻENIA DLA POLSKI 

Podstawą do przygotowania propozycji metodyki wyznaczania stref mieszania do 

zaimplementowania przez Polskę były zarówno dokumenty wytycznych Komisji Europejskiej a także 

dotychczasowe doświadczenia poziomu implementacji tych wytycznych w krajach członkowskich oraz 

doświadczenia amerykańskie. Postępowanie i zakres procedur wyznaczania stref mieszania ujęto w 

formie schematu (Rysunek 10). Analogicznie jak w wytycznych UE propozycja wskazań dla 

wyznaczania stref mieszania w Polsce obejmuje 5 poziomów postępowania.  

Za organ właściwy do wyznaczania stref mieszania uznano Generalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska (GDOŚ) oraz jej Regionalne Dyrekcje (RDOŚ) – z uwagi na przypisane ww. organom  

kompetencje w zakresie administracyjnych procesów decyzyjnych obowiązującego systemu 

zarządzania środowiskiem. Jednocześnie w ww. procedurach powinni uczestniczyć lub/i realizować 

część zakresów następujący decydenci:  
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 Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ), 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), 

 Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW), 

 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), 

 w szczególnych przypadkach o charakterze strategicznym poziomu krajowego lub 

ponadregionalnego Ministerstwo Środowiska. 

Strefy mieszania powinny zostać włączone w zakres następujących procedur 

administracyjnych: 

 postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, 

 postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 

opracowanych planów i programów, 

 postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć, 

 postępowania w sprawie szczególnego korzystania z wód (pozwoleń  wodnoprawnych na 

zrzut ścieków oraz pozwoleń zintegrowanych obejmujących zrzuty) 

 naliczania opłat za gospodarcze użytkowanie środowiska – opłaty i należności z tytułu 

użytkowani obiektów i obszarów związanych z gospodarką wodną,  

 naliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do środowiska – odprowadzenie ścieków do 

wód powierzchniowych (z uwagi na trudność monitorowania jakości ścieków opadowych 

nie przewiduje się prowadzenia procedury wyznaczania stref mieszania dla zrzutów wód 

opadowych i roztopowych), 

 przeglądu pozwoleń wydanych na podstawie dyrektywy 2008/1/WE lub wcześniejszych 

przepisów, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2000/60/WE. 

Obowiązek przystąpienia do procedur wyznaczenia i uzyskania pozwolenia na posiadanie 

strefy mieszania spoczywać powinien na wszystkich użytkownikach wód realizujących zrzuty 

(wprowadzenie: ścieków, wód podczyszczonych) do wód powierzchniowych, których dotyczą 

przepisy prawne nakładające obowiązek posiadania pozytywnej decyzji w jednej lub kilku pozycjach 

ww. procedur administracyjnych. Oczywiście obowiązek ten powinien objąć inwestycje i działalności 

bezpośrednio lub pośrednio związane z wprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych.  

Należy podkreślić, iż podmioty te powinny także prowadzić w zakresie substancji priorytetowych 

monitoring jakości ścieków zrzutu oraz tła odbiornika w punkcie zlokalizowanym powyżej punktu 

wprowadzenia ścieków. W szczególności należy wprowadzić obowiązek oznaczania substancji 

priorytetowych i szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego w ich zakresie który wynika z 

charakteru produkcji i substancji wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa. (Aspekt ten 

uwzględniono w Poziomie 0 proponowanej metodyki).  

Poza podanymi przypadkami nie przewiduje się możliwości dobrowolnego wystąpienia 

użytkownika o wyznaczenie i pozwolenie  na korzystanie ze strefy mieszania.  Jest to podyktowane 

faktem, iż zgodnie z definicją stref mieszania mają one być narzędziem ułatwiającym osiągnięcie 

dobrego stanu jakości środowiska. Natomiast dopuszczenie opcji dobrowolności posiadania 

pozwolenia na strefę mieszania  mogłoby doprowadzić do nadużyć (zbyt licznych odcinków JCWP na 

których dozwolone byłyby przekroczenia EQS) i w efekcie ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych byłoby wysokie.  
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Poniżej zamieszczono wykaz głównych aktów prawnych określających warunki wprowadzania 

ścieków oraz wskazujących rodzaje inwestycji i przedsięwzięć wymagających OOŚ lub  SOOŚ (Tabela 

2). 

Tabela 2 Wykaz przykładowych aktów prawnych określających rodzaje inwestycji i przedsięwzięć 
wymagających OOŚ lub  SOOŚ i związanych z wprowadzeniem ścieków do wód powierzchniowych 

Lp. Nazwa aktu prawnego/dokumentu 

1 
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 
poz. 1227) 

2 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) 

3 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 
(art. 46-57) 

4 Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z późn. zm.) 

5 

Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 
przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowanej dyrektywami: 97/11/WE i 2003/35/WE   

Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie 
oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko  

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca 
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE 

6 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i 
kompetencji administracji terenowej (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 ze zm.) 

7 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.) 

8 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1169 

9 
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 

10 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 

11 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, 
które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1867 

12 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 

13 
Dyrektywa 2001/42/WE  z dnia 27.06.2001 w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów i 
programów na środowisko. 

14 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 w sprawie oceny  
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiska (tekst 
jednolity dawnej Dyrektywy Rady 85/337/EWG ze zmianami). 
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Rysunek 10  Schemat procedur postępowania wielopoziomowego wyznaczania stref mieszania (SM) 
– propozycja dla Polski 
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Poziom 0 - Czy dane zanieczyszczenie może występować w zrzucie? 

Pierwszym krokiem powinna być identyfikacja potencjalnych źródeł zanieczyszczeń i/lub analiza 

składu chemicznego zrzutu.  Zrzut może zawierać substancję priorytetową jeśli: 

a) w zlewni zrzutu wydano zezwolenie na odprowadzanie ścieków zawierających dane 

zanieczyszczenie, 

b) w zlewni zrzutu prowadzone są działania wykorzystujące dane zanieczyszczenie,  

c) w zlewni zrzutu zachodzą procesy, których produktem ubocznym może być dane 

zanieczyszczenie 

d) zanieczyszczenie jest wykrywane w drodze analiz chemicznych w zrzucie, w zlewni zrzutu lub 

w procesach prowadzonych na terenie zlewni zrzutu 

 

Potencjalne źródła zanieczyszczeń substancjami  priorytetowymi zostały wymienione w tabeli  

załącznika 1. Zrzut może zawierać daną substancję nawet jeśli nie jest ona wykrywana w ramach 

monitoringu (pkt. d), a spełnione są warunki dla co najmniej jednego z punktów a-c. W przypadku 

istniejącego zrzutu zaleca się wykonanie analiz chemicznych zrzucanych ścieków, a w przypadku 

nowych zrzutów zaleca się wykonanie dokładnej analizy w zakresie punktów a-c, oraz dostępnej 

wiedzy na temat procesów zachodzących w zlewni zrzutu. 

Jeżeli dane zanieczyszczenie zostanie zidentyfikowane, to należy określić czy jego stężenie 

przekracza dopuszczalne normy EQS ustalone przez Komisję Europejską. Przekroczenie normy EQS 

następuje jeśli: 

 Średnie stężenie zanieczyszczenia przewyższa normę AA-EQS z 90% pewnością 

 Maksymalne stężenie zanieczyszczenia przewyższa normę MAC-EQS. 

Do oceny Poziomu 0 z proponowanej metodyki wyznaczania stref mieszania oraz zebrania 

niezbędnych danych o rzece w miejscu zrzutu do przeprowadzania oceny możliwości wyznaczenia 

strefy mieszania, zaleca się zastosowanie i/lub uwzględnienie wytycznych artykułu 5 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (EQS) do  opracowania  

wykazu emisji, zrzutów i strat wszystkich substancji priorytetowych dla wszystkich obszarów 

dorzeczy. Zgodnie z wytycznymi dyrektyw oznaczanie substancji priorytetowych oraz substancji 

priorytetowych niebezpiecznych odbywa się w dwóch częściach. Pierwszy zakłada określenie 

(ocenę) ważności substancji w środowisku wodnym, która uwzględnia wyniki monitoringu 

dostępne dane zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 Dyrektywy EQS,  drugi polega na czterostopniowym 

szacowaniu i raportowaniu emisji dla Polski.  

 Część  I - określenie (ocena) ważności substancji priorytetowych 

 Ranking substancji priorytetowych powinien być tworzony z uwzględnieniem wyników badań z 

okresu minimum 3 lat i corocznie aktualizowany. Przy tworzeniu rankingu niezbędne jest 

uwzględnienie czynników takich jak: toksyczność, trwałość w środowisku, przemiany chemiczne, 

częstość przekroczeń środowiskowych norm jakości wód, wielkość zrzutów zanieczyszczeń.  
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 Ranking powinien być tworzony na podstawie danych z monitoringu wód powierzchniowych oraz 

wszystkich innych dostępnych danych punktowych. Pomiary jakości wód wykonują poszczególne 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ) w punktach kontrolno-pomiarowych. 

Tworzenie rankingu substancji priorytetowych składa się z trzech etapów: 

1. wyznaczenie częstości występowania przekroczeń średniorocznych wartości środowiskowych 

norm jakości (wyrażona w procentach) do całkowitej liczby wykonanych oznaczeń we wszystkich 

badanych punktach kontrolno-pomiarowych; 

2. wyznaczenie częstości występowania (wyrażona w procentach) danej substancji do całkowitej 

liczby wykonanych oznaczeń we wszystkich analizowanych punktach kontrolno-pomiarowych; 

występowanie oznaczone jest jako średnioroczne stężenia danej substancji większe niż granica 

wykrywalności (wyznaczona dla stosowanej procedury analitycznej, nieprzekraczająca 

maksymalnych i średnich wartości środowiskowych norm jakości; klasyfikowane są poniżej 

substancji sklasyfikowanych w pierwszym etapie; 

3. naniesienie na listę rankingową substancji priorytetowych, które występują w stężeniach 

poniżej granicy wykrywalności we wszystkich punktach kontrolno– pomiarowych czyli nie 

uwzględnionych we wcześniejszych etapach. 

 Podstawą prowadzenia MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH na obszarach dorzeczy w 

Polsce jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 258, poz. 

1550).  Rozporządzenie, obok określenia programów monitoringowych i rodzajów punktów 

pomiarowo-kontrolnych określa także rodzaje prowadzonych monitoringów jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz ich cele (monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring 

badawczy, monitoring obszarów chronionych). 

 Ocena stanu wód wykonywana jest na podstawie 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. 2011 r., Nr 257, poz. 1545). 

Rozporządzenie opisuje rodzaje klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz sposób ich 

oceny.  

 Innym źródłem danych, na podstawie których można utworzyć ranking substancji priorytetowych 

są rejestry emisji zanieczyszczeń. Wówczas ranking służy do oceny wielkości emisji tych substancji do 

wód. Podobnie jak w poprzednim przypadku substancje szeregowane są w kolejności malejącej. Dane 

pozyskiwane są np. z rocznych raportów zrzutów ścieków do środowiska (wody, gleby). Obowiązek 

raportowania mają zakłady przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków powyżej 100 000 RLM, 

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 

2006 w sprawie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 

dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE. Dane przekazywane są do Europejskiego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E–PRTR). Niestety tylko część ze zobowiązanych jednostek 

przekazuje raporty dotyczące wielkości emisji substancji zanieczyszczających, pozyskiwane dane są 

więc niepełne. 
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  Część  II - szacowanie i raportowanie emisji dla Polski 

 Do wykonania oszacowania i raportowania wielkości emisji substancji priorytetowych do wód 

służy 4-stopniowa metoda pozyskiwania danych, składająca się z: 

POZIOM I - informacja o źródle punktowym; 

POZIOM II - podejście zorientowane na obciążenie rzeczne; 

POZIOM III - podejście zorientowane na drogę; 

POZIOM IV - podejście zorientowane na źródło. 

 

 POZIOM I - zakłada głównie pozyskiwanie danych poprzez ankietyzację (wypełnienie karty 

charakterystyki) zakładów on-line celem uzyskania danych na temat wielkości emisji zanieczyszczeń. 

Celem ustalenia punktów zrzutu zgodnym z Ramową Dyrektywą Wodną oraz ustawą Prawo wodne 

należy uwzględnić podział na obszary dorzeczy. Należy także uwzględnić ich plan gospodarowania 

wodami oraz aktualne nazewnictwo (nazwę regionu wodnego, nazwy i kody obszaru dorzecza, 

przynależność do RZGW, europejskie nazwy, kody i typy jednolitych części wód). W Polsce jest 

wydzielone 10 dorzeczy.  

 Bardzo istotne jest również doprecyzowanie lokalizacji zrzutu poprzez podanie nazwy cieku lub 

zbiornika wodnego, do którego odbywa się zrzut oraz współrzędnych GPS. W przypadku rzeki 

niezbędne informacje to również kilometr cieku oraz brzeg rzeki (prawy lub lewy).  

 Szczególnie ważne jest zebranie jak najdokładniejszych informacji odnośnie substancji 

priorytetowych, substancji zaproponowanych jako priorytetowe oraz innych substancji 

zanieczyszczających uwzględniając środowiskowe normy jakości EQS. 

 POZIOM II - realizacja tego poziomu odbywa się poprzez skorelowanie danych punktowych z 

poziomu I z zebranymi, w punktach pomiarowo-kontrolnych, danymi o stężeniach substancji 

priorytetowych i obliczonego na ich podstawie obciążeniach rzecznego. Dzięki uzyskaniu danych na 

poziomie I i obliczeniach przeprowadzonych na poziomie II możliwe jest wykonanie bilansu wielkości 

emisji zanieczyszczeń do wód, z ich ładunkami identyfikowanymi w punktach kontrolno-pomiarowych. 

Na tej podstawie wiadomo czy zostały spełnione warunki poziomu II: 

1) obciążenie rzeczne mniejsze lub równe emisji ze źródeł punktowych - wymagania zostały spełnione; 

2) obciążenie rzeczne znacznie przekracza wartość emisji ze źródeł punktowych - wymagania nie 

zostały spełnione i konieczna jest dalsza analiza w postaci opracowania założeń poziomu III i IV. 

 Dane dotyczące monitoringu jakości wód pozyskiwane są z Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Informacjami dotyczącymi przepływów dysponuje Państwowa Służba Hydrologiczna 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wszystkie zebrane dane należy zestawić w kartach 

charakterystyki cieków lub zbiorników wodnych, wód przybrzeżnych i  wód przejściowych. Podczas ich 

wypełniania wszystkie informacje odnoszone są do punktu pomiarowo-kontolnego. Podobnie jak w 

poziomie I należy podać nazwę i kod obszaru dorzecza, nazwę regionu wodnego, RZGW, nazwę, kod i 

typ jednolitych części wód powierzchniowych (spójne z nazewnictwem i danymi z planów 

gospodarowania wodami) oraz nazwę cieku lub zbiornika wodnego, na którym jest on zlokalizowany, 

kilometraż oraz brzeg (prawy/lewy) cieku wodnego. Ponadto bardzo istotna jest informacja o 
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wysokości stężeń substancji priorytetowych (istniejących i proponowanych) w poszczególnych 

punktach pomiarowo - kontrolnych.   

 POZIOM III - ma na celu identyfikację i określenie udziału stężeń substancji priorytetowych oraz 

niebezpiecznych substancji priorytetowych ze źródeł rozproszonych (działania rolnicze, niektóre 

emisje miejskie, opady atmosferyczne - depozycje i mieszkalnictwo wiejskie). Zastosowanie wyników 

niniejszego poziomu w przypadku stref mieszania nie znajduje bezpośredniego zastosowania. 

 POZIOM IV -  stosuje się gdy na danym odcinku jednolitych części wód powierzchniowych 

stężenia zanieczyszczeń są bardzo wysokie lub mają tendencję wzrostową w długim okresie czasu. Jest 

to poziom najbardziej szczegółowy. Pomimo to jego realizacja powinna przebiegać równolegle z 

poziomem III - informacje uzyskane na obu poziomach mogą się wzajemnie uzupełniać. Realizacja 

omawianego poziomu wymaga informacji o produkcji, zużyciu i drogach przenikania do środowiska 

danego zanieczyszczenia. 

 Ilość zanieczyszczenia wyemitowanego do środowiska (wody) można oszacować przy pomocy 

metody analizy przepływu substancji (SFA). Jednak aby wykorzystać tę metodę konieczne jest 

uzyskanie szeregu danych o zasięgu krajowym lub lokalnym:  

 wielkość produkcji danej substancji;  

 zużycie analizowanej substancji na danym obszarze;  

 źródła emisji danego zanieczyszczenia do środowiska z różnych gałęzi przemysłu; 

 wielkość emisji danego zanieczyszczenia ze zidentyfikowanych gałęzi przemysłu; 

 wykorzystanie danej substancji w rolnictwie;  

 wielkość depozycji danego zanieczyszczenia na rozpatrywany obszar; 

 ładunek danej substancji jaka jest odprowadzana do wód wraz z oczyszczonymi 

ściekami komunalnymi i przemysłowymi; 

 dane historyczne o znaczących emisjach do środowiska. 

 Po zgromadzeniu danych i ich agregacji możliwa jest ilościowa charakteryzacja dróg przenikania 

danego zanieczyszczenia do poszczególnych komponentów środowiska, a co za tym idzie określenie 

przyczyn podwyższonych stężeń danej substancji na rozpatrywanym obszarze.  

 W przypadku gdy dla danego punktu zrzutu oraz cieku i JCWP nie jest prowadzony monitoring 

jakości wód lub jest on niewystarczający do realizacji Poziomu 0 należy przeprowadzić analizy 

uzupełniające (pobór prób i oznaczenia laboratoryjne a także pomiary dynamiki przepływu i wielkości 

zrzutu).  
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Poziom 1 – Badanie wstępne 

Analizy tego poziomu pozwalają odrzucić zrzuty nieistotne, tzn. takie, które chwile po zrzucie 

ulegają całkowitemu wymieszaniu, a stężenie danego zanieczyszczenia w powstałej mieszaninie nie 

powinno przekraczać norm EQS. Na poziomie tym nie ma potrzeby określania przestrzennego i 

czasowego zakresu przekroczeń.   

Pierwszym etapem jest wyliczenie wkładu procesu  (PC) ze wzoru: 

(1) PC = 
               

                
   

gdzie: 

PC – wkład procesu 

CoC – stężenie zanieczyszczenia w ściekach 

dla AA-EQS przyjmujemy średnie stężenie 

dla MAC-EQS przyjmujemy maksymalne stężenie  

Qzrzutu - przepływ ścieków 

dla AA-EQS bierzemy średni przepływ 

dla MAC-EQS maksymalny przepływ lub Q5 

Qrzeki – przepływ w rzece równy Q90 z krzywej sum czasu trwania wraz z wyższymi 

 

Następnie należy obliczyć o ile % wkład procesu przewyższa dopuszczalną normę EQS wg wzoru: 

(2) (1- 
  

   
 )  x 100% 

Jeżeli wartość otrzymana w równaniu (2) nie przekracza wartości wskazanej w tabeli 2 to zrzut uznaje 

się jako nieznaczny i nie ma potrzeby wyznaczania strefy mieszania.  

Jeżeli otrzymana wartość przewyższa wartości wskazane w tabeli 3 należy przejść na poziom 2 w celu 

wyznaczanie strefy mieszania. 

Tabela 3 Proponowany orientacyjny dopuszczalny wzrost stężenia po całkowitym wymieszaniu dla 
różnych typów wód, które mogą spełniać kryteria dla strefy mieszania MAC i EQS (na podstawie: 

Technical Guidelines for the identification of mixing zones pursuant to Art. 4(4) of the Directive 2008/105/EC)  

Typy 
wód: 

Przepływ netto 
(przepływ Q90) 

[m3/s] 

Proponowany dopuszczalny wzrost  
stężenia po całkowitym wymieszaniu 

jako % EQS 1)2)3) 

WODY ŚRÓDLĄDOWE PŁYNĄCE W CIEKACH NATURALNYCH 

Małe ≤ 100 4 
Średnie 100 ≤  przepływ ≤ 300 1 
Duże ≥ 300 0,5 

WODY ŚRÓDLĄDOWE PŁYNĄCE W KANAŁACH 

Małe ≤ 10 6 
Średnie 10≤  przepływ ≤ 40 2,5 
Duże ≥ 40 1 
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Objaśnienia do Tabeli 3:  

1)  na podstawie przepływów netto 

2) jeśli wzrost stężenia po całkowitym wymieszaniu przekracza procent podany w tabeli, konieczna 

jest dalsza ocena na Poziomie 2 lub dalszym; 

3) Poziom 1 pełni funkcję pierwszego filtra w ocenie rozróżniający nieznaczące zrzuty, które zawsze 

mogą spełniać kryteria próby zrzutu na Poziomie 2 i inne zrzuty. Kryteria w filtrze nie mogą 

prowadzić do sytuacji, w których zrzuty są wykluczone na Poziomie 1, ale gdy oceniane na 

Poziomie 2, będzie to prowadzić do wniosku, że zrzuty nie mogą spełnić kryteriów Poziomu 2 (test 

zrzutu). Z tego powodu podejście tzw. najgorszego przypadku wydaje się odpowiednie. 

 

Ponadto dokładniejsze (szczegółowe)  modelowanie powinno być zastosowane gdy: 

 czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny 

 zmienność stężeń lub przepływu ścieków ulega dużym wahaniom w ciągu roku 

 zmienność przepływu w odbiorniku ulega dużym wahaniom w ciągu roku 

 PC długoterminowe przewyższa EQS-AA o ponad 70% 

 PC krótkoterminowe przewyższa EQS-MAC o ponad 20% 

 w pobliżu miejsc poboru wody na potrzeby zaopatrzenia w wodę pitną lub dla rolnictwa  

 w pobliżu zrzutu występują obszary chronionej przyrody, gatunki zagrożone lub chronione 

siedliska: np. siedliska skorupiaków lub obszary do rybołówstwa. 

 

Poziom 2 – Proste wyznaczenie strefy mieszania 

Przybliżony rozmiar strefy mieszania można wyznaczyć na podstawie prostych równań pod 

warunkiem, że prędkość przepływu zrzutu nie wpływa istotnie na prędkość przepływu rzeki.  

Przybliżony rozmiar strefy należy wyznaczyć dla każdego zanieczyszczenia (analizowanej substancji 

priorytetowej). Jeśli określone strefy mieszania dla każdego zanieczyszczenia są akceptowalne, 

wówczas można wydać odpowiednie zezwolenie.  

Rozmiary strefy mieszania należy oszacować przez podanie jej maksymalnej długości stosując 

poniższe wytyczne: 

 

1. wyznaczenie długości  

          

gdzie:  

DSM – długość strefy mieszania [m] (licząc w dół cieku poniżej punktu zrzutu) 

B – szerokość recypienta [m] mierzona przy stanie odpowiadającym przepływowi Q90 lub w 

ostateczności SNQ za dany rok kalendarzowy 

 

2. sprawdzenie spełnienia warunków (w zakresie poniższych warunków nie stosuje się odstępstw): 

A. by maksymalna długość strefy mieszania nie przekraczała 10-krotności szerokości rzeki w 

miejscu zrzutu, lub 

B. by maksymalna długość strefy mieszania nie przekraczała 1 kilometra – pod warunkiem, że 

1km nie przekracza  10% długości rzeki; 
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C. w przypadku małych cieków (przy Q90 zgodnie z tabelą 2) należy przyjąć minimalną długość 

strefy jako 10-krotność szerokości rzeki, a maksymalną jako 100 metrów.  

 

Jeżeli stężenie zanieczyszczenia na końcu strefy mieszania przy jej maksymalnej długości nadal 

przekracza normy EQS to należy: 

- przejść na Poziom 3 lub 4 w celu dokładnego określenia czasowej i przestrzennej 

zmienności przekroczeń, lub 

- podjąć działania zmniejszające stężenie zanieczyszczenia w zrzucie, lub 

- odmówić wyznaczenia strefy mieszania dla rozpatrywanego zrzutu. 

 

Ponadto strefa mieszania NIE POWINNA BYĆ WYZNACZONA, gdy: 

 jakość wody powyżej zrzutu nie odpowiada normom EQS, 

 zrzut znajduje się 1 kilometr powyżej kąpielisk, plaż publicznych, punktu poboru wody pitnej,  

 byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, 

utworzonych stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 

z późn. zm.), a także w obrębie stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych. 

 

Optymalizację rozmiarów strefy oraz weryfikacje jej efektywności należy przeprowadzić z 

zastosowaniem równania szacującego stężenie zanieczyszczeń w zadanej (maksymalnej długości 

strefy mieszania) odległości od zrzutu (wzór poniżej). 

 

(3)         
 

             
 

 

 

gdzie:  

SM (L,0) – stężenie zanieczyszczenia w odległości x od punktu zrzutu (μg/l) 

W – emitowany ładunek zanieczyszczenia (μg/s) 

a – głębokość rzeki przy Q90 (m) 

u – prędkość przepływu w rzece przy Q90 (m/s) 

B – szerokość rzeki przy Q90 (m) 

Ky – współczynnik dyspersji poprzecznej w kierunku y 

x – odległość od punktu zrzutu (maksymalna długość strefy) (m) 

 

(4)                  
  

      
         

 

(5)                
               

 
  

n – współczynnik szorstkości dna Manninga (załącznik 2) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220


Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica 

41 
 

Na kolejne poziomy procedury wyznaczania stref mieszania należy także przejść gdy: 

 strefa mieszania znajduje się w pobliżu miejsc poboru wody na potrzeby zaopatrzenia w 

wodę pitną lub dla rolnictwa (przejść na poziom 3), 

 strefa mieszania znajduje się w pobliżu zrzutu gdzie występują obszary chronionej 

przyrody, gatunki zagrożone lub chronione siedliska: np. siedliska skorupiaków lub obszary 

do rybołówstwa (przejść na poziom 4). 

Oba powyższe przypadki wymagają szczególnej dokładności i zachowania ostrożności  względem 

wyznaczenia zasięgu i funkcjonowania strefy mieszania. Z naciskiem na odstąpienie od jej 

wyznaczenia, gdy istnieje podejrzenie, iż  oddziaływanie strefy może zagrozić  realizacji poborów wód 

oraz zagraża wystąpieniem negatywnych oddziaływań na pobliskich obszarach chronionych, zagraża 

ekosystemom i gatunkom a także zagraża utrzymaniu danej klasy lub doprowadzi do obniżenia 

stanu/potencjału ekologicznego JCWP. Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków funkcjonowania 

strefy oraz bilans kosztów i korzyści z niej płynących powinny być traktowane ze szczególną powagą. 

Poniżej zestawiono wytyczne dla wyznaczania lub wprowadzania ograniczeń w wyznaczaniu stref 

mieszania w przypadkach szczególnych. Do takich zaliczono sytuacje gdy: 

 dochodzi do nakładania się zasięgów dwóch lub więcej stref mieszania, 

 strefy mieszania a zrzuty ścieków opadowych, 

 strefy mieszania obejmują granice między jednolitymi częściami wód, 

 strefy mieszania miałyby występować w jeziornych JCWP a także w zbiornikach wodnych 

(silnie zmienionych częściach wód). 

 

 

 

NAKŁADANIE SIĘ STREF MIESZANIA 

Przypadek szczególny określania rozmiarów stref mieszania ma miejsce wówczas gdy punkty 

zrzutu występują w niewielkiej odległości od siebie i wyznaczone dla nich strefy będą się nakładać.  

Do takich sytuacji często dochodzi w obszarach miejskich. Liczne zrzutu mogą oznaczać, że ich strefy 

mieszania mogą się nakładać. Ponadto nieprzecinające się strefy mogą powodować efekt 

skumulowany. 

Najczęstszym przypadkiem jest występowanie blisko siebie zrzutów z kanalizacji deszczowej, 

jednak z uwagi na fakt, że nie zaleca się wyznaczania stref mieszania dla tego typu zrzutów, to nie 

zaleca się rozważania utworzenia zachodzących na siebie stref mieszania dla dwóch odrębnych 

zrzutów. Podobne zalecenia wydała amerykańska agencja ochrony środowiska. 

Na podstawie tych doświadczeń zaleca się także, aby strefa mieszania nie zachodziła na strefę 

oddziaływania zrzutu znajdującego się poniżej, nawet w przypadku, gdy dla zrzutu poniżej nie 

wyznaczono strefy mieszania. 
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STREFY MIESZANIA A ZRZUTY ŚCIEKÓW OPADOWYCH 

Zrzuty z kanalizacji deszczowej charakteryzują się dużą zmiennością objętości ścieków jak i 

zróżnicowaniem stężeń zanieczyszczeń w nich występujących. Na ilość i rodzaj zanieczyszczeń w 

ściekach opadowych wpływa wiele czynników, m.in. wielkość i intensywność opadu, okres suchy 

poprzedzający opad, sposób użytkowania terenu oraz wiele innych. Kontrola i monitoring takich 

zrzutów są niezwykle trudne, a zastosowanie automatycznych stacji pomiarowych na każdym wylocie 

z kanalizacji deszczowej jest ekonomicznie niemożliwe. Ponadto obowiązującym i implementowanym 

wymogiem w zarządzaniu wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych jest magazynowanie i 

zagospodarowanie wód deszczowych w miejscu ich powstania (m.in. do nawadniania terenów 

zielonych, czy jako tzw. „szarej wody” w gospodarstwach domowych). Z powodu zmian w podejściu 

zarządzania wodami opadowymi oraz złożoności czynników wpływających na jakość ścieków 

opadowych nie zaleca się tworzenia stref mieszania dla zrzutów z kanalizacji deszczowej. 

 

STREFY MIESZANIA OBEJMUJĄCE GRANICE MIĘDZY JEDNOLITYMI CZĘŚCIAMI WÓD 

Jeżeli zaproponowana strefa mieszania wykracza poza granice odbiornika do którego 

dokonywany jest zrzut (odbiornik bezpośredni – Rysunek 11) należy wykonać dokładniejsze 

modelowanie i ocenę możliwości wyznaczenia takiej strefy. Odmienne warunki fizykochemiczne i 

hydrologiczne w obu odbiornikach mogą być przyczyną znacznych zmienności w procesie mieszania.  

W celu oceny czy w takim przypadku strefa mieszania może zostać utworzona należy: 

1. Wyliczyć ze wzoru (3) stężenie danego zanieczyszczenia na granicy odbiorników (za x przyjąć 

odległość od punktu zrzutu do granicy między odbiornikami) 

a) Jeżeli tak wyznaczona wartość nie przekracza norm EQS to można przyjąć granicę między 

odbiornikami za koniec strefy mieszania 

b) Jeżeli otrzymana wartość nadal przekracza normy EQS to należy przyjąć, że: 

 Odbiornik pośredni staje się odbiornikiem głównym 

 Odbiornik bezpośredni staje się zrzutem z substancją priorytetową 

Przy tych założeniach należy zastosować podejście wielopoziomowe do wyznaczenia wielkości strefy 

mieszania w odbiorniku pośrednim, przy czym suma długości obu stref (strefa w odbiorniku 

bezpośrednim i pośrednim) nie może być większa niż maksymalna długość strefy mieszania określona 

w Poziomie 2. 

Metodę tą należy zastosować przy założeniu, że: 

Q90 odbiornika bezpośredniego < Q90 odbiornika pośredniego 

W przypadku, gdy zależność ta jest odwrotna, nie ma potrzeby stosowania powyższej metody, gdyż w 

takim przypadku mamy do czynienia z dopływem do odbiornika bezpośredniego, a nie z odbiornikiem 

pośrednim. 
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Rysunek 11 Schemat do wyznaczania strefy mieszania na granicy jednolitych części wód 

 

STREFY MIESZANIA w  ZBIORNIKACH WODNYCH   

Jako zbiornik wodny rozumie się: 

 Jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny 

 Silnie zmienione lub sztuczne jezioro lub inny zbiornik wodny 

Stworzenie ogólnej charakterystyki przepływu i dyspersji zanieczyszczeń w zbiornikach 

wodnych jest zdecydowanie trudniejsze niż ma to miejsce w odniesieniu do rzek. W zbiornikach 

bowiem, panujące warunki mieszania w tym warunki przemieszczania mas wody przez wiatr, oraz w 

porównaniu z ciekami spowolniony przepływ a także odmienność ekosystemów, sprawiają że 

zachowanie zasady proporcjonalności i bliskości strefy mieszania jest bardzo trudne i wymaga 

bardziej złożonej oceny, niż w przypadku wód płynących. Najważniejszą konsekwencją wystąpienia 

zrzutu ścieków do zbiorników wodnych i do silnie zmienionych częściach wód (będących zbiornikami 

wodnymi) jest ryzyko trwałego lub długookresowego pogorszenia jakości tych wód, a w konsekwencji 

skutków ekologicznych oraz nieosiągnięcia celów środowiskowych dla danej JCWP. Wobec 

powyższego gdy w danej JCWP zbiornika wodnego lub JCWP rzecznej ze zbiornikiem  występują 

zrzuty substancji priorytetowych, należy odstąpić od wyznaczania strefy mieszania. Za tym zakazem 

stoją  wymienione poniżej argumenty i zapisy Ustawy Prawo wodne. Stref/y mieszania nie wyznacza 

się z w przypadku gdy: 

- zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa które zabraniają wprowadzania ścieków do 

wód stojących, oraz do  jezior oraz do ich dopływów, stanowi o tym  Ustawa  Prawo wodne z 

Art. 39 pkt. 1. ust. 2: 

1. Zabrania się wprowadzania ścieków: 

2) do wód:  
a) powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z 

istniejących form ochrony przyrody, utworzonych stref ochrony zwierząt 
łownych albo ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, a także stref ochronnych oraz obszarów ochronnych ustanowionych 
na podstawie art. 58 i art. 60,  
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b) powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż publicznych nad wodami oraz w 
odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic,  

c) stojących,  
d) jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby 

krótszy niż 24 godziny; 

-  istnieje duże prawdopodobieństwo, że w pobliżu miejsca zrzutu może znajdować się siedlisko 

będące ostojami skorupiaków, miejscem tarła ryb oraz miejscem wylęgu, 

- zbiorniki wodne są często wykorzystywane na cele turystyczne, a zrzut jakichkolwiek 

zanieczyszczeń może spowodować utratę walorów rekreacyjnych i stanowić zagrożenie da 

zdrowia ludzkiego, 

- zanieczyszczenia mogą akumulować się w osadach zbiornika, z których przy odmiennych 

warunkach fizykochemicznych mogą uwalniać się do wód w sposób niekontrolowany, co 

stanowi zagrożenie dla integralności i jakości zasobów wodnych.  

 

Poziom 3 – szczegółowa ocena wielkości strefy mieszania 

Wymagane na tym poziomie metody modelowania obejmują analizy, które w sposób bardzo 

szczegółowy identyfikują proces zmienności przestrzennej i czasowej przekroczeń EQS. Z uwagi na 

czasochłonność oraz szczególne wymagania związane z modelowaniem zasięgu i zmienności stref 

mieszania proponuje się by na przeprowadzenie tej części procedury przeznaczyć okres od 1 do 2 lat.  

Modelowanie zasięgu strefy mieszania powinno odbywać się z wykorzystaniem danych o 

najwyższej aktualnie dostępnej rozdzielczości jeżeli chodzi o Numeryczne Modele Terenu (NMT) i 

Numeryczne Modele koryta rzecznego/kanału oraz szczegółowe dane parametrów hydrologicznych 

(natężenie przepływu, rozkład prędkości, głębokości) i fizykochemicznych określonych zarówno dla 

wód odbiornika jak i w zrzucie (tj. temperatura, pH, skład jonowy, stężenia badanej/ych substancji 

priorytetowej/ych). W przypadku zestawu danych określających dynamikę przepływu oraz warunki 

chemizmu wód i ścieków serie powinny obejmować okres minimum roczny a z punktu widzenia 

kalibracji modelu odnosić się do kilku okresów rocznych lub serii wieloletniej. 

Jeśli jedna lub więcej stref mieszania wyznaczonych w ramach  Poziomu 2 jest niedopuszczalna, 

to w modelowaniu Poziomu 3 należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, takie jak: 

 przestrzenny (3D) i czasowy rozkład przekroczeń EQS, w tym aprecjacji występujących w 

zmienności statystycznej 

 charakter i rozmiar rzeki, jej zmienność hydrodynamiczna, jakość chemiczna i 

fizykochemiczna otoczenia 

 lokalizacja granic rzeki 

 rozkład i statystyki stężeń w miejscach przekroczeń EQS 

 rozkład organizmów w obrębie rzeki, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu organizmów 

w obszarze przekroczeń EQS i obszarów chronionych 

 wrażliwość organizmów na daną substancję 

 przewidywane skutki w obrębie obszarów przekroczeń EQS 
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 znaczenie przewidywanych wpływów ze szczególnym uwzględnieniem celów ekologicznych i 

chemicznych określonych dla danego(-ych) zbiornika(-ów) w procesie aPGW zgodnie ze 

wszystkimi postanowieniami artykułu 4 Dyrektywy 2000/60/WE. 

 

Ze względu na zmienność i zróżnicowanie warunków klimatycznych w Europie, które mogą mieć 

wpływ na przebieg procesów mieszania, organ wydający zezwolenie powinien również wziąć pod 

uwagę przepisy zwalniające z Artykułu 4 Dyrektywy 2000/60/WE, o ile wszystkie warunki 

przewidziane w tych przepisach są spełnione, i gdy występują zidentyfikowane problemy, takie jak 

okresy suszy, czasowe przepływy lub mróz. W takich przypadkach należy wprowadzić  pozwolenia na 

sezonowe korzystanie ze strefy mieszania – uzależnione od występujących warunków przepływu w 

recypiencie oraz warunkach w jakich zrzut nie może być realizowany (np. mróz i zjawisko zlodzenia). 

Zapisy wprowadzające ograniczenie na wykorzystanie stref mieszania na czas ww. zdarzeń 

wystąpienia zjawiska suszy hydrologicznej i mrozu powinny być wprowadzone do każdego 

zezwolenia. 

 

Poziom 4 – Badanie dochodzeniowe (opcjonalne) 

W poziomie 4 badania dochodzeniowe proponuje się by obejmowały przynajmniej zakresy opisane w 

punktach 1, 3 i 4.  

1. stężenia chemiczne (PS/PHS lub inne rozpatrywane wyznaczniki). Batymetria, cechy osadów, 

prędkość wody, poziom wody, charakterystyka dyspersji (np. badania barwnikiem) 

(charakterystyk/ danych wejściowych do modelu i jego  konfiguracji, kalibracji i walidacji); 

2. charakterystyka organizmów (skoncentrowanie się na aspektach biologicznych wód 

przyjmujących w tym odbiornika, strefy brzegowej, biologia kolumny wody zmieniająca się w 

czasie w przewidywanej strefie oddziaływania zrzutu oraz szerzej w całym odbiorniku);  

3. dowody negatywnego oddziaływania na organizmy (skoncentrowanie się na dowodach z 

zakresu zmian w biologii związanej z oddziaływaniem zrzutu); 

4. przegląd literatury lub nowe badania laboratoryjne ekotoksyczności (np. dla poszczególnych 

przypadków ważnych organizmów, dla których bezpośrednie lub użyteczne dane zastępcze 

nie są łatwo dostępne) 

 

Z uwagi na czasochłonność realizacji Poziomu 4 zaleca się by w sytuacjach zaistniałej konieczności 

prowadzenia postępowania z wykorzystaniem tego etapu wyznaczyć termin jego wykonania nie 

krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 6 lat. Ramy czasowe na realizację badań dochodzeniowych Poziomu 

4 wyznaczenia zasięgu strefy mieszania powinny być skorelowane z czasem trwania cyklu 

planistycznego w gospodarce wodnej, w ten sposób by procedura zakończyła się przed jego końcem.  
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4.3.3. WYKAZ DANYCH WYMAGANYCH DO PROCEDURY WYZNACZANIA 

STREF MIESZANIA 

Przygotowany wykaz obejmuje zbiór charakterystyk i danych niezbędnych do przeprowadzenia 

procedur wyznaczania stref mieszania w zakresie poziomów 0, 1 i 2.  Dane powinny odnosić się do lat 

kalendarzowych, co jest podyktowane tym iż monitoring jakości wód jest realizowany a jego wyniki 

publikowane w układzie lat kalendarzowych. Raportowanie pobranych opłat za korzystanie z wód 

także odnosi się do lat kalendarzowych. Niezbędne charakterystyki hydrologiczne można wyznaczyć 

lub przeliczyć z układu roku hydrologicznego na kalendarzowy.  

 

CoC – stężenie zanieczyszczenia w ściekach [μg/dm3] 

dla AA-EQS przyjmujemy średnie stężenie 

dla MAC-EQS przyjmujemy maksymalne stężenie  

 

Ctła – średnie stężenie zanieczyszczenie w rzece powyżej zrzutu [μg/dm3] 

 

Qzrzutu - przepływ ścieków [m3/s] 

 

dla AA-EQS przyjmujemy średni przepływ 

dla MAC-EQS przyjmujemy maksymalny przepływ lub Q5 

 

Qrzeki – przepływ w rzece równy Q90 z krzywej sum czasu trwania wraz z wyższymi [m3/s] 

 

W – emitowany ładunek zanieczyszczenia [μg/s] wyliczony ze wzoru 

                               

 

a – głębokość rzeki przy Q90 [m] 

u – prędkość przepływu w rzece przy Q90 (m/s), można wyliczyć ze wzoru 

                             

B – szerokość rzeki przy Q90 [m] 

x – odległość od punktu zrzutu (maksymalna długość strefy) [m] 

n – współczynnik szorstkości dna Manninga (załącznik 2) 

L – odległość od następnego zrzutu poniżej analizowanego zrzutu [m] 
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Rysunek 12 Schemat – charakterystyki koryta i cieku/kanału wymagane w procedurze obliczeniowej 

 

Dodatkowe dane: 

 Materiały kartograficzne czy też elektroniczne zbiory danych przestrzennych – mapy 

topograficzne, ortofotomapy, mapy sieci kanalizacji, projekty sieci wprowadzającej ścieki do 

wód, itp., 

 Wyniki monitoringu WIOŚ i przeprowadzonych inspekcji, 

 Wyniki analiz jakości wód przeprowadzone przez samych użytkowników. 
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5. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH I OKREŚLENIE 

STREF MIESZANIA W ZLEWNI RZEKI SILNICY – ZLEWNIA PILOTAŻOWA 

Obszarem pilotowych analiz wyznaczenia stref mieszania jest zlewnia Silnicy należąca do 

dorzecza Nidy administracyjnie znajduje się w trzech jednostkach administracyjnych tj. w 

dominującej części w gminie Kielce,  oraz górna część zlewni małymi fragmentami przynależy do gmin 

Masłów oraz Zagnańsk (Rysunek 13).  

 

 
Rysunek 13 Lokalizacja zlewni Silnicy. 

 

Jest to silnie zmieniona jednolita część wód wchodząca w skład scalonej części wód o numerze 

GW0309 – Bobrza. Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarowania Wodami dla obszaru dorzecza 

Wisły ww. część wód jest w złym stanie i jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych. Przyczyną tego ryzyka w głównej mierze jest prowadzona w danej SCWP 

gospodarka komunalna. Zlewnia Silnicy została wytypowana do badań pilotażowych również ze 

względu na sposób użytkowania terenu (silnie zurbanizowana; stanowi część miasta Kielce) w tym z 

uwagi na występowanie zakładów przemysłowych. W Kielcach występuje system kanalizacji 
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rozdzielczej. Miasto podzielone jest na pięć głównych zlewni wód opadowych, z których wody 

kierowane są do rzek: Silnicy, Bobrzy, Sufragańca i Lubrzanki oraz cieku Chodcza Od 1997 roku 

gospodarka wodami opadowymi znajduje się w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg (jednostka 

budżetowa) (Staszewski, Zwierzchowski). System odwodnienia miasta, składa się z : 

- około 225 km kanałów deszczowych, 

- około 4 tys. wpustów deszczowych, 

- około 6 tys. studzienek rewizyjnych, 

- około 35 km rowów, 

- 31 oczyszczalni wód deszczowych. 

Do rzeki Silnicy wody opadowe odprowadzane są z 36% powierzchni miasta Kielce (zlewnia 

Silnicy ma największy udział w odbiorze wód opadowych z miasta) (Staszewski, Zwierzchowski). W 

górnej części zlewni należącej do gminy Masłów nie ma systemu kanalizacji deszczowej a istniejące 

wyloty do rzeki są to ujścia rowów oraz pojedyncze zrzuty wód np. z odwodnienia Kopalni 

„Wiśniówka”. Dynamika przepływu Silnicy w okresach zdarzeń jest silnie kształtowana przez zrzuty 

wód deszczowych.  

Celem niniejszej części opracowania jest zaprezentowanie zaktualizowanego ww. wykazu i na 

podstawie zebranych danych przeprowadzenie procedury wyznaczania stref mieszania zgodnie z 

metodyką zaproponowaną w rozdziale 4.3.2.   

 

 

5.1. Identyfikacja i lokalizacja miejsc zrzutów wraz z podaniem 

wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych  

Identyfikację i lokalizację miejsc zrzutów przeprowadzono w drodze następujących działań: 

 Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych zezwalających na zrzut ścieków do rzeki Silnicy, 

 Wizja terenowa 31.07.2014 r. (dokumentacja fotograficzna w załączniku 3), 

 Kontakt z podmiotami zarządzającymi poszczególnymi zrzutami. 

Dane o wielkości emisji i stężeniach substancji priorytetowych w zlewni Silnicy pozyskano na 

podstawie: 

 Kontakt z podmiotami zarządzającymi poszczególnymi zrzutami, 

 Danych monitoringowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Kielcach, 

 Przeglądu literatury naukowej związanej z badaniami prowadzonymi w zlewni Silnicy. 

W ramach przeprowadzonych prac zidentyfikowano 40 punktów zrzutu ścieków (Rysunek 14) 

(głównie opadowych) do rzeki Silnicy zarządzanych przez 11 podmiotów (Tabela 4). 
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Tabela 4 Zestawienie użytkowników zrzutów ścieków do Silnicy z podaniem liczby zrzutów 
zarządzanych przed dany podmiot oraz z informacją o rodzaju odprowadzanych ścieków 

 Użytkownicy zrzutów z ważnym PWP liczba 
zrzutów 

rodzaj ścieków 

1 EURO-AUTO Sp. z o.o. w Kielcach 1 opadowe 
2 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 25 opadowe 
3 PHU POLMOZBYT Busko-Zdrój Oddział Kielce 1 opadowe 
4 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 

,,PETROPOLAN" Marek Wójcik z/s w Kielcach 
1 

sanitarne 

5 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w 
Kielcach 

3 
opadowe 

6 Urząd Miasta w Kielcach 2 drenażowe 
7 WIDAR Sp. z o.o. 1 opadowe 
8 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 1 opadowe 
9 Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. 3 1 sanitarne/ 2 

odwodnienie kopalni 
10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach 1 opadowo-drenażowe 
 suma 39  

 Użytkownicy zrzutów, którym wygasło PWP liczba 
zrzutów 

 

11 Klub Sportowy ,,Tęcza" w Kielcach 1 opadowe 
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Rysunek 14 Lokalizacja punktów zrzutu w zlewni Silnicy 

Na podstawie analizy pozwoleń wodnoprawnych (PWP) stwierdzono, że w badanym okresie 

(lata 2008-2013) istniało 40 punktów zrzutu ścieków do Silnicy, w tym 1 dla którego PWP wygasło 

przed 2013r. (załącznik 4). Na podstawie dostępnych danych monitoringowych (dane WIOŚ) dla 28 z 

39 punktów zrzutu stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm AA-EQS dla ołowiu, kadmu i 

niklu w 3 punktach. Na podstawie wyników z punktu pomiarowo-kontrolnego Silnica Białogon 

monitorowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie stwierdzono przekroczeń dla 

kadmu, ołowiu, niklu, trichloroetylenu i tetrachloroetylenu (załącznik 4). Analizę przekroczeń 

dopuszczalnych norm substancji priorytetowych poszerzono o przegląd literaturowy, w ramach 

którego pozyskano wyniki dla jednego z punktów zrzutu – 1509. W badaniach tych realizowanych 

podczas opadów w latach 2009-2010  wykazano znaczne przekroczenia dla ołowiu, kadmu i niklu  

(Tabela 6). 

W obszarze zlewni Silnicy znajduje się oczyszczalnia ścieków, ale zrzuca ona oczyszczone ścieki 

do sąsiedniej zlewni Sufragańca. 
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Tabela 5 Wykaz punktów z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów stężeń substancji 
priorytetowych 

numer 
punktu   

Przekrocz
ony 
parametr 

Średnie 
stężenie 
[µg/l]   

Maksymalne 
stężenie 
[µg/l]  

AA-E QS 
[µg/l]   

MAC-EQS 
[µg/l] 

Liczba 
analizowanych 
próbek  
(liczba próbek z 
przekroczeniem) 

18661 Pb  10 10 7,2 Nie dotyczy  1 (1) 

18661 Ni  85 85 20 Nie dotyczy  1 (1) 

18661 Cd  1 1 0,25 1,5 1 (1) 

1509 Pb 17,7 1405 7,2 Nie dotyczy  6 (6) 

Powyżej 
18_sm 

Pb  15,7 29 7,2 Nie dotyczy  3 (3) 

Poniżej 
18_sm  

Pb  17 32 7,2 Nie dotyczy  4 (3) 

Powyżej 
19_sm  

Pb 21,5 30 7,2 Nie dotyczy  4 (4) 

Poniżej 
19_sm  

Pb 15,6 22 7,2 Nie dotyczy  4 (4) 

Powyżej 
19_sm  

Cd  1 1 0,25 1,5 1 (1) 

Poniżej 
19_sm  

Cd  1 1 0,25 1,5 1 (1) 

Powyżej 
1509  

Pb  19 31 7,2 Nie dotyczy 3 (3) 

Poniżej 
1509  

Pb  21,7 31 7,2 Nie dotyczy 3 (3) 

 

 

Tabela 6 Przekroczenia dopuszczalnych norm EQS uzyskane w ramach przeglądu dostępnej literatury 
(na podstawie Bąk i in.,2012 oraz Górska i in., 2013) 

Numer 
punktu  

Przekroczony 
parametr 

Średnie 
stężenie 
[µg/l]  

Maksymalne 
stężenie 
[µg/l]  

AA-E QS 
[µg/l]  

MAC-EQS 
[µg/l]  

Liczba 
analizowanych 
próbek  

1509 Pb 347  1405  7,2  Nie 
dotyczy  

104  

1509  Ni  69,4  168  20  Nie 
dotyczy  

104  

1509  Cd  22,5  63  0,25  1,5  104  
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5.2. Identyfikacja potencjalnych lokalizacji stref mieszania w zlewni 

Silnicy  

Na podstawie zebranych wyników stężeń substancji priorytetowych w zrzutach ścieków do 

rzeki Silnicy odnotowano cztery punkty zrzutu z przekroczeniami norm AA-EQS: trzy punkty (1509, 

18_sm i 19_sm) użytkowane przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, które odprowadzają ścieki 

opadowe; oraz punkt 18661 użytkowany przez Wrocławskie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A., 

odprowadzający ścieki z odwodnienia kopalni (Rysunek 15). Do analiz przyjęto średnie stężenia 

zawarte w Tabela 5  i Tabela 6. 

 

Rysunek 15 Mapa punktów zrzutu wskazanych do wyznaczenia stref mieszania 

Punkty 18_sm i 19_sm zakwalifikowano jako punkty z przekroczeniami, ponieważ w obu 

przypadkach odnotowano wzrost stężenia ołowiu w Silnicy poniżej każdego punktu w porównaniu do 

stężeń w rzece powyżej zrzutów.  

Dane pozyskane z przeglądu literatury dla punktu 1509 analizowano oddzielnie, ponieważ 

wyniki uzyskane w ramach tych badań uzyskana z próbek pobranych podczas wielokrotnych 

pomiarów w czasie opadów.  

Uwzględnienie w analizach punktów 18_sm i 19_sm oraz wyodrębnienie wyników z danych 

literaturowych dla punktu 1509 pozwoliło przetestować proponowaną metodę wyznaczania stref 

mieszania dla większej liczby różniących się między sobą przypadków. 
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W celu weryfikacji i przetestowania proponowanej metody wyznaczania stref mieszania, zrzuty 

ścieków deszczowych, dla których nie zaleca się wyznaczania stref mieszania, potraktowano jako 

zrzuty o charakterze stałym.  

 

5.3. Źródła danych wyjściowych wykorzystanych do wyznaczenia 

stref mieszania na rzece Silnicy 
 

CoC – stężenie zanieczyszczenia w ściekach [μg/dm3] – przyjęto średnie stężenie z dostępnych 

wyników; dla punktów 18_sm i 19_sm CoC wyliczono przekształcając wzór (1) 

Ctła – średnie stężenie zanieczyszczenie w rzece powyżej zrzutu [μg/dm3] 

Qzrzutu - przepływ ścieku [m3/s] – z powody braku pomiarów przepływu zrzutu, przyjęto wartości 

maksymalne przepływu wynikające z PWP; dla danych literaturowych przyjęto maksymalny 

przepływ odnotowany podczas badań opisanych w publikacjach 

Qrzeki – przepływ w rzece równy Q90 z krzywej sum czasu trwania wraz z wyższymi [m3/s] – 

wykorzystano dane z posterunku wodowskazowego na rzece Bobrzy (Bobrza – Słowik) 

przeniesienia (ekstrapolacji) Q90 dokonano z wykorzystaniem wzoru empirycznego  

       
  

  
 
 

 

gdzie: 

Qx – przepływ Q90 w profilu badanym [m3/s] 

Q0 – przepływ Q90 w profilu porównawczym (Bobrza –Słowik) [m3/s] 

Ax – powierzchnia zlewni w profilu badanym [km2] 

Ax – powierzchnia zlewni w profilu badanym [km2] 

n – wykładnik potęgowy; gdy qx  q0 (q – odpływy jednostkowe [l/s z km2]) to  

     dla przepływów średnich i niskich  n =1  

    dla przepływu zwyczajnego wielkiego n=2/3  

(źródło: Byczkowski, 1979) 

 

W – emitowany ładunek zanieczyszczenia [μg/s] wyliczone ze wzoru 

                               

 

a – głębokość rzeki przy Q90 [m] – odczytano z przekroi udostępnionych przez Wydział Prewencji 

Przeciwpowodziowej RZGW w Krakowie oraz dla punktu 18661 oszacowano z wyników obserwacji 

terenowych 

u – prędkość przepływu w rzece przy Q90 (m/s), można wyliczyć ze wzoru 

                             

B – szerokość rzeki przy Q90 [m] – odczytano z przekroi udostępnionych przez Wydział Prewencji 

Przeciwpowodziowej RZGW w Krakowie oraz dla punktu 18661 oszacowano z wyników obserwacji 

terenowych 

x – odległość od punktu zrzutu (maksymalna długość strefy) [m] 

n – współczynnik szorstkości dna Manninga (załącznik 2) 

L – odległość od następnego zrzutu poniżej analizowanego zrzutu [m] 
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5.4. Wyniki wyznaczonych stref mieszania na rzece Silnicy  
 

Zgodnie z zaproponowaną metodyką przeanalizowana możliwość wyznaczenia stref mieszania 

dla każdego punktu z przekroczeniem, przy czym każdą przekroczoną substancję rozpatrywano 

oddzielnie, aby zapewnić, że proponowana wielkość strefy mieszania będzie akceptowalna dla 

każdego z emitowanego zanieczyszczenia. W ten sposób uzyskano 10 przypadków, dla których 

oceniono możliwość wyznaczenia strefy mieszania. Dokładne wyliczenia oraz ocenę dla 

poszczególnych poziomów zamieszczono w załączniku 6.  

Analiza Poziomu 0 wykazała, że w przypadku ołowiu dla punktów 1509 (dane monitoringowe), 

18_sm i 19_sm nie można wyznaczyć strefy mieszania, ponieważ stężenie ołowiu w Silnicy powyżej 

tych zrzutów przekraczało dopuszczalną normę AA-EQS równą 7,2 μg Pb/l. Zatem weryfikację 

Poziomu 0 przeszło 7 z 10 analizowanych przypadków. Na Poziomie 1 odrzucono punkt 1509 (dane 

literaturowe) dla niklu, ponieważ porównując wartość otrzymaną na podstawie wzoru (2) z 

wartościami zamieszczonymi w tabeli, wykazano że zrzut ten jest nieznaczny i nie ma potrzeby 

wyznaczać dla niego strefy mieszania. Analizę Poziomu 2 rozpoczęto od prostego wyznaczenia 

długości strefy mieszania wg wzoru 

          

gdzie:  

DSM – długość strefy mieszania [m] (licząc w dół cieku poniżej punktu zrzutu) 

B – szerokość recypienta [m] mierzona przy stanie odpowiadającym przepływowi Q90 lub w 

ostateczności SNQ za dany rok kalendarzowy 

Wyniki wyznaczonych stref mieszania dla 6 przypadków, które analizowano na tym poziomie 

przedstawiono w Tabela 7 

Tabela 7 Wyniki prostego wyznaczenia długości strefy mieszania dla przypadków analizowanych na 
Poziomie 2 wraz z oczekiwanym stężeniem analizowanego zanieczyszczenia na zakończeniu strefy 

mieszania. 

Numer punkty zrzutu 
analizowane 

zanieczyszczenie 

wyznaczona 
długość strefy 
mieszania [m] 

oczekiwane stężenie na 
zakończeniu strefy 

mieszania [μg/l] 

1509 (dane literaturowe) ołów 45,3 0,084 

1509 (dane literaturowe) kadm 45,3 0,004 

19_sm kadm 28,8 0,025 

18661 ołów 8,3 0,831 

18661 nikiel 8,3 0,571 

18661 kadm 8,3 0,025 

 

Weryfikacja za pomocą wzoru (3) spełnienia wymogu osiągnięcia normy EQS na zakończenie 

strefy mieszania potwierdziła w każdym przypadku spełnienie obowiązującej normy. Jednakże analiza 

pozostałych czynników zredukowała liczbę możliwych stref mieszania do dwóch analizowanych 

przypadków. Wszystkie analizowane zanieczyszczenia dla punktu 18661 i 19_sm zostały odrzucone, 

ponieważ wielkość zrzutu znacząco wpływa na reżim przepływu Silnicy. Natomiast proponowana 

długość strefy mieszania dla punktu 1509 (dane literaturowe) jest za duża, ponieważ 28 metrów, 
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poniżej tego zrzutu znajduje się inny zrzut, a zgodnie z zaleceniami strefy mieszania nie powinny 

zachodzić na siebie. Z tego powodu dla punktu 1509 sprawdzono za pomocą wzoru (3) możliwość 

zmniejszenia strefy mieszania do 28 metrów. Wynik przedstawiono w Tabela 8. Oczekiwane stężenie 

analizowanych zanieczyszczeń na zakończeniu zmniejszonej strefy mieszania spełnia normy EQS, 

zatem dla punktu 1509 (dane literaturowe) można wyznaczyć strefę mieszania o długości 28 metrów 

dla ołowiu i kadmu.  

Syntezę analizy wszystkich przypadków  zamieszono w załączniku 6. 

Tabela 8 Wyniki powtórnej weryfikacji przy strefie mieszania zmniejszonej do 28 metrów (z 48)  dla 
punktu 1509 (dane literaturowe). 

 

analizowane 
zanieczyszczenie 

oczekiwane stężenie na 
zakończeniu strefy 

mieszania z Tabela 7 

oczekiwane stężenie na 
zakończeniu strefy 

mieszania [μg/l] 

ołów 0,084 0,130 

kadm 0,004 0,007 
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6. PODSUMOWANIE I WYKAZ JCWP NA TERENIE RZGW W 

KRAKOWIE WSKAZANYCH DO WERYFIKACJI POD KĄTEM 

WYZNACZENIA STREF MIESZANIA 

Zastosowanie proponowanego wielopoziomowego podejścia w wyznaczaniu stref mieszania 

pozwala znacząco ograniczyć liczbę analizowanych przypadków dla których można lub nie potrzeba 

wyznaczać strefy mieszania. Dzięki prostym metodom Poziomu 0 i 1 można szybko zweryfikować czy 

analiza z Poziomu 2 będzie potrzebna. Metoda prostego wyznaczania długości strefy mieszania 

zaproponowana na Poziomie 2 jest powszechnie stosowaną metodą w innych krajach europejskich, a 

badania potwierdzają (Skowysz, 2011), że jest to najlepsza metoda do wyznaczania długości strefy 

mieszania. Należy jednak pamiętać o szczególnych przypadkach (m.in. ochrona życia ludzi oraz 

zagrożonych ekosystemów i gatunków)  wymagana jest znacznie bardziej złożona ocena możliwości 

wyznaczenia strefy mieszania. 

Przeprowadzona analiza możliwości wyznaczenia stref mieszania dla zrzutów w zlewni Silnicy 

pokazała, że wielopoziomowe podejście proponowane w niniejszym opracowaniu, oparte na 

zaleceniach UE, jest prostym i szybkim narzędziem do oceny czy dla danego zrzutu można wyznaczyć 

strefę mieszania i jaka powinna być jej długość. Zakres warunków jakie muszą być spełnione by 

doszło do wyznaczenia strefy mieszania zebrano poniżej w formie listy ograniczeń zawiera poniższa 

lista. 

 

Strefa mieszania NIE MOŻE BYĆ WYZNACZONA, gdy: 

1. prędkość przepływu zrzutu wpływa istotnie na prędkość przepływu rzeki,   

2. jakość wody w zakresie danej/danych substancji priorytetowych powyżej zrzutu nie odpowiada 

normom EQS, 

3. zrzut znajduje się 1 kilometr powyżej kąpielisk, plaż publicznych, punktu poboru wody pitnej,  

4. byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, 

utworzonych stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), a 

także w obrębie stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych. 

5. maksymalna długość strefy mieszania przekracza 10-krotności szerokości rzeki w miejscu zrzutu, 

lub 

6. maksymalna długość strefy mieszania przekracza 1 kilometr  – i nie zostałby zachowany warunek,  

że 1km nie przekracza  10% długości rzeki, 

7. w przypadku małych cieków (przy Q90 zgodnie z tabelą 2) minimalna długość strefy  nie 

przekracza 10-krotność szerokości rzeki, a maksymalna długość strefy przekraczałaby  100 

metrów, 

8. Jeżeli stężenie zanieczyszczenia na końcu strefy mieszania przy jej maksymalnej długości nadal 

przekracza normy EQS to należy: 

- przejść na Poziom 3 lub 4 w celu dokładnego określenia czasowej i przestrzennej 

zmienności przekroczeń, lub 

- podjąć działania zmniejszające stężenie zanieczyszczenia w zrzucie, lub 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220
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- odmówić wyznaczenia strefy mieszania dla rozpatrywanego zrzutu, 

9. strefa mieszania znajduje się w pobliżu miejsc poboru wody na potrzeby zaopatrzenia w wodę 

pitną lub dla rolnictwa – wówczas wymagane jest wykorzystanie szczegółowego modelowania 

(analizy na poziomie 3) lub/i odstąpienie od wyznaczania strefy, 

10. strefa mieszania znajduje się w pobliżu zrzutu gdzie występują obszary chronionej przyrody, 

gatunki zagrożone lub chronione siedliska: np. siedliska skorupiaków lub obszary do rybołówstwa 

– wówczas wymagane jest wykorzystanie (analiz na poziomie 4) lub/i odstąpienie od wyznaczania 

strefy, 

11. gdy dochodzi do nakładania się zasięgów dwóch lub więcej stref mieszania – zaleca się aby strefa 

mieszania nie zachodziła na strefę oddziaływania zrzutu znajdującego się poniżej, nawet w 

przypadku, gdy dla zrzutu poniżej nie wyznaczono strefy mieszania, 

12. nie wyznacza się strefy mieszania dla zrzutu ścieków opadowych – jest to podyktowane faktem 

konieczności wprowadzania zmian w podejściu zarządzania wodami opadowymi oraz braku lub 

znacznych utrudnień w prowadzeniu monitoringu jakości tych wód a także z uwagi na złożoność i 

ograniczoną kontrolę czynników wpływających na jakość ścieków opadowych nie zaleca się 

tworzenia stref mieszania dla zrzutów z kanalizacji deszczowej, 

13. gdy stref/y mieszania miałaby/yby występować w jeziornych JCWP a także w zbiornikach 

wodnych (silnie zmienionych częściach wód) – wynika to z poniższych uwarunkowań: 

- zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa które zabraniają wprowadzania ścieków do 

wód stojących, oraz do  jezior oraz do ich dopływów, stanowi o tym  Ustawa  Prawo wodne z 

Art. 39 pkt. 1. ust. 2: 

1. Zabrania się wprowadzania ścieków: 

2) do wód:  
a) powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z 

istniejących form ochrony przyrody, utworzonych stref ochrony zwierząt 
łownych albo ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, a także stref ochronnych oraz obszarów ochronnych ustanowionych 
na podstawie art. 58 i art. 60,  

b) powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż publicznych nad wodami oraz w 
odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic,  

c) stojących,  
d) jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby 

krótszy niż 24 godziny; 

- zanieczyszczenia mogą akumulować się w osadach zbiornika, z których przy odmiennych 

warunkach fizykochemicznych mogą uwalniać się do wód w sposób niekontrolowany, co 

stanowi zagrożenie dla integralności i jakości zasobów wodnych. 
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6.1. Wykaz JCWP na terenie RZGW w Krakowie wskazanych do 

weryfikacji pod kątem wyznaczenia stref mieszania 

Niniejszy wykaz potencjalnych użytkowników wód na terenie RZGW w Krakowie, dla których 

należy szczegółowo zweryfikować potrzebę i możliwości wyznaczenia strefy mieszania został 

przygotowany w oparciu o istniejące opracowanie pt: „Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń 

substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenia w obszarze działania 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie” (EKOVERT, 2013). W opracowaniu tym 

zestawiono zarówno listę punktów zrzutu ścieków przez podmioty sprawozdające wprowadzanie do 

wód substancji priorytetowych, jak i wykaz punktów pomiarowo kontrolnych (PPK), w których za 

okres 2008-2011 stwierdzono przekroczenia norm dla stężeń tych substancji. Odpowiednio wskazano 

na istnienie 252 punktów zrzutu i  116 PPK (Rysunek 16, Rysunek 17). 

 
Rysunek 16 Lokalizacja zrzutów ścieków analizowanych w opracowaniu EKOVERT 2013 - punkty 
zrzutu podmiotów sprawozdających wprowadzanie do wód substancji priorytetowych -  (źródło: 
EKOVERT, 2013 – rys.1, s.21) 
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Rysunek 17 Punkty PPK, w których notowano przekroczenia maksymalnych wartości 
dopuszczalnych (źródło: EKOVERT, 2013 – rys.7, s.48) 

W celu wytypowania JCWP najpilniej wymagających rozpatrzenia pod kątem weryfikacji 

potrzeby i możliwości wyznaczenia stref mieszania z listy 116 PPK dla których zidentyfikowano 

przekroczenia maksymalnych wartości dopuszczalnych stężeń substancji priorytetowych 

przeprowadzono dodatkową ocenę w oparciu o poniższe kryteria:  

A. jednorazowe przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych wartości 

dla co najmniej 3 substancji priorytetowych; i/lub 

B. częstsze przekroczenia wartości maksymalnych dopuszczalnych 

wartości dla co najmniej 2 substancji priorytetowych; i/lub 

C. co najmniej 11 parametrów powyżej granicy oznaczalności. 

Na tej podstawie wybrano 19 PPK (Tabela 9; Rysunek 18) reprezentujących 18 JCWP, dla 

których w pierwszej kolejności rekomenduje się przeprowadzenie weryfikacji źródeł zanieczyszczeń i 

dla zidentyfikowanych punktów zrzutu ścieków przeprowadzenia wielopoziomowej procedury 

wyznaczania stref mieszania (Tabela 10). W analizowanym zbiorze danych do najczęściej 

przekraczanych parametrów należały: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i 

metale ciężkie: kadm, rtęć, ołów.  
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Tabela 9 Charakterystyczne zanieczyszczenia w PPK, w których stwierdzono przekroczenia 
maksymalnych wartości dopuszczalnych 

Lp. 
nazwa 
rzeki 

kod PPK KOD JCWP A. B. C. 

1 BACHORZ PL01S1501_1751 
PLRW200026213369 

8 kadm, ołów, WWA*  

2 BIAŁA PL01S1501_1827 
PLRW200014214899 

11 rtęć 

Tri chlorobenzen 
(TCB), trifluralina, 
DDT całkowity, 

WWA* 

3 CHECHŁO PL01S1501_1747 
PLRW20006213349 

10 rtęć, WWA* kadm, ołów 

4 RUDAWA 
PL01S1501_1778 
 

PLRW20009213699 
12 dieldryna WWA* 

5 MACOCHA PL01S1501_1750 
PLRW20002621335229 

8 kadm, rtęć, nikiel ołów, WWA* 

6 
POTOK 
GROMIECKI 

PL01S1501_3227 
PLRW20006213329 

8 kadm rtęć, WWA* 

7 
POTOK 
SANECKA  

PL01S1501_1806 
PLRW2000122138869 

13 WWA*  

8 RABA PL01S1501_1809 
PLRW20001921389999 

12 
antracen, rtęć, 
trichlorometan 

WWA* 

9 REGULKA PL01S1501_1766 
PLRW20006213529 

5  rtęć, WWA* 

10 SANKA PL01S1501_1772 
PLRW20007213589 

7 
fluoranten, 

trichlorometan, 
tetrachloroetylen (PER) 

WWA* 

11 SERAFA PL01S1501_1771 
PLRW2000262137749 

11 

trichlorometan, 
dieldryna, 

DDT całkowity, 
trichloroetylen 

(TRI), tetrachloroetylen 
(PER) 

rtęć, WWA* 

12 BREŃ PL01S1501_1831 
PLRW200019217499 

5 
kadm, ołów, 

trichlorometan 
WWA* 

13 SOŁA PL01S1301_1725 
PLRW200012213219 

8 dieldryna rtęć, WWA* 

14 SOŁA PL01S1301_1727 
PLRW200014213259 

11 dieldryna rtęć, WWA* 

15 WISŁA PL01S1501_1785 
PLRW2000192137759 

10 kadm, rtęć ołów, WWA* 

16 WISŁA PL01S1501_1749 
PLRW20001921339 

6 
antracen, kadm, 
trichlorometan 

ołów, WWA* 

17 WISŁA PL01S1501_1765 
PLRW2000192135599 

10 kadm, trichlorometan ołów, WWA* 

18 WISŁA PL01S1001_1492 
PLRW200021213999 

9 rtęć 
endosulfan, 

WWA* 

19 WISŁA PL01S1501_1770 
PLRW2000192137759 

10 kadm, trichlorometan ołów, WWA* 

 

Następnie każdemu z kryteriów A-C nadano następujące rangi: 

 0,3 dla kryterium A – jednorazowe przekroczenia dopuszczalnych norm stanowią zagrożenie 

dla jakości ekosystemów wodnych, jednak znacznie mniejsze niż w przypadku częstych 

przekroczeń, uwzględnienie tych przekroczeń i podjęcie odpowiednich kroków, może 

zapobiec częstszym przekroczeniom;  
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 0,6 dla kryterium B – występowanie częstych przekroczeń dopuszczalnych norm jest 

niekorzystnym zjawiskiem dla zachowania integralności JCWP oraz osiągnięcia celów RDW, 

dlatego punkt ten otrzymał najwyższy poziom rangi; 

 0,1 dla kryterium C – odnotowanie stężeń powyżej granicy oznaczalności jest kolejnym 

wskaźnikiem ujętym w analizie, ale w porównaniu do pozostałych dwóch punktów, niesie 

najmniejszą informację o możliwości występowania zrzutów zawierających substancje 

priorytetowe. Z tego powodu punkt ten otrzymał najmniejszą wartość rangi. 

W celu określenia, która z wytypowanych JCWP powinna zostać przeanalizowana w pierwszej 

kolejności przemnożono liczbę przekroczeń przez wartość nadanej rangi dla punktów A, B i C. 

Otrzymane wartości zsumowano. Kolejność w jakiej zaleca się przeanalizowanie JCWP, w których 

występują przekroczenia norm dotyczących substancji priorytetowych przedstawiono w Tabela 10. 

Tabela 10 Wyniki nadania rang dla PPK wraz z liczbą parametrów dla punktów A – C. 

ranga 
priorytetu 

do dalszych 
analiz* 

KOD  ppk Nazwa ppk KOD JCWP A. B. C. 

3,8 PL01S1501_1771 SERAFA - DUŻA GROBLA 
PLRW2000262137749 

5 2 11 

3,8 PL01S1501_1827 BIAŁA - TARNÓW 
PLRW200014214899 

1 4 11 

2,9 PL01S1501_1750 MACOCHA - STAWY MONOWSKIE 
PLRW20002621335229 

3 2 8 

2,8 PL01S1501_1747 CHECHŁO - MĄTKÓW 
PLRW20006213349 

2 2 10 

2,8 PL01S1501_1785 WISŁA - GRABIE 
PLRW2000192137759 

2 2 10 

2,8 PL01S1501_1765 WISŁA - KOPANKA 
PLRW2000192135599 

2 2 10 

2,8 PL01S1501_1770 WISŁA - POWYŻEJ KRAKOWA 
PLRW2000192137759 

2 2 10 

2,7 PL01S1501_1809 RABA - UŚCIE SOLE 
PLRW20001921389999 

3 1 12 

2,7 PL01S1501_1749 WISŁA - JANKOWICE 
PLRW20001921339 

3 2 6 

2,6 PL01S1301_1727 
SOŁA WPŁYW DO ZBIORNIKA 

TRESNA 
PLRW200014213259 

1 2 11 

2,3 PL01S1501_3227 POTOK GROMIECKI - GROMIEC 
PLRW20006213329 

1 2 8 

2,3 PL01S1301_1725 SOŁA - POWYŻEJ RYCERKI 
PLRW200012213219 

1 2 8 

2,2 PL01S1501_1772 SANKA - LISZKI 
PLRW20007213589 

3 1 7 

2,1 PL01S1501_1778 RUDAWA - KRAKÓW 
PLRW20009213699 

1 1 12 

2,1 PL01S1001_1492 WISŁA - OPATOWIEC 
PLRW200021213999 

0 2 9 

2,0 PL01S1501_1831 BREŃ - SŁUPIEC 
PLRW200019217499 

3 1 5 

1,7 PL01S1501_1751 BACHORZ - PRZECISZÓW 
PLRW200026213369 

3 0 8 

1,7 PL01S1501_1766 REGULKA - OKLEŚNA 
PLRW20006213529 

0 2 5 

1,6 PL01S1501_1806 POTOK SANECKA - ŁĄKTA GÓRNA 
PLRW2000122138869 

1 0 13 

Objaśnienia: *Ranga równa sumie = A*0,3 + B*0,6 + C*0,1 
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Rysunek 18  Punkty PPK wytypowane do przeprowadzenia dla reprezentowanej przez nie JCWP 
oceny możliwości i potrzeb wyznaczenia stref mieszania  
Objaśnienie: PPK_SRD – punkty PPK z opracowania EKOVERT 2013 
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