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1. Podstawa realizacji pracy 

Praca pn.: „Warunki korzystania z wód zlewni Kaczawy” została wykonana na zlecenie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach umowy ZO-2/EP-

217/2014 z dnia 4.07.2014 r. 

 

 

2. Cel i zakres pracy 

Celem pracy było opracowanie bilansu wodnogospodarczego oraz przygotowanie 

projektu rozporządzenia w sprawie Warunków korzystania z wód zlewni Kaczawy. Zlewnia 

Kaczawy rozumiana jest jako zlewnia bilansowa rzeki Kaczawy o powierzchni 2613,22 km2 

obejmująca zlewnię rzeki Kaczawy i zlewnię rzeki Cichej Wody.  Sporządzenie Warunków 

korzystania z wód zlewni Kaczawy wymagane jest zapisami Planu gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. nr 40, poz. 451) wraz z Programem wodno-

środowiskowym kraju. 

Podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód zlewni jest: 

1) stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, 

2) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla decyzji administracyjnych związanych 

z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń wodnoprawnych, 

3) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów planistycznych związanych 

z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Zakres prac został podzielony sześć następujących zadań: 

• Zadanie 1 – Określenie sposobu realizacji pracy, 

• Zadanie 2 – Analizę obowiązujących dokumentów planistycznych oraz 

opracowań merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego 

i gospodarki wodnej, 

• Zadanie 3 – Opracowanie charakterystyki zlewni Kaczawy, 

• Zadanie 4 – Wykonanie bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych 

i podziemnych zlewni Kaczawy, 

• Zadanie 5 – Określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń 

w korzystaniu z wód zlewni Kaczawy oraz uzasadnienie dla ich wprowadzenia 

i wskazanie obszarów, na których mają obowiązywać, 

• Zadanie 6 – Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Kaczawy 

w formie projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni Kaczawy, wraz z załącznikami 

i uzasadnieniem. 

 



„Warunki korzystania z wód zlewni Kaczawy” 

 

5 
 

3. Opis poszczególnych zadań 

3.1. Określenie sposobu realizacji pracy 

Celem tego zadania było omówienie planu pracy oraz sposobu realizacji 

poszczególnych zadań. 

 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez omówienie, jakie prace w ramach danego 

zadania zostaną wykonane wraz ze wskazaniem daty zakończenia poszczególnych zadań. 

Dodatkowo w formie diagramu został sporządzony harmonogram prac. 

 

3.2. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz 

opracowań merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego 

i  gospodarki wodnej 

Celem tego zadania była analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz 

opracowań merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej pod 

kątem identyfikacji presji oraz identyfikacji przyszłych zmian mających wpływ na stan 

ilościowy i jakościowy zasobów wodnych zlewni Kaczawy. 

W celu identyfikacji uwarunkowań oraz planowanych działań w zakresie korzystania 

z wód zlewni Kaczawy przeanalizowano następujące dokumenty: 

− krajowe: 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; 

• Program wodno-środowiskowy kraju; 

• Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2003; 

• Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych z 2009 

roku; 

• Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych z 2010 

roku; 

• Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków 

i systemy kanalizacji sanitarnej; 

• Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie 

mniejszej niż 4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, 

zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód; 

• Strategia rozwoju kraju 2007-2015; 

• Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030; 

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

2016; 

− wojewódzkie: 

• Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego, 2020; 
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• Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa dolnośląskiego, 

Perspektywa 2020; 

• Program Ochrony Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2008-2011 

z uwzględnieniem lat 2012-2015; 

• Program małej retencji w województwie dolnośląskim, 2006; 

• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 

2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015; 

• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 

2012; 

− gminne: 

• strategie rozwoju gmin; 

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

• programy ochrony środowiska gmin; 

Powyższe dokumenty przeanalizowano dla gmin leżących w obszarze zlewni rzeki 

Kaczawy tj. dla gmin: Bolesławiec, Bolków, Chocianów, Chojnów, Dobromierz, Gromadka, 

Janowice Wielkie, Jawor, Kostomłoty, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Lwówek 

Śląski, M. Legnica, Malczyce, Marciszów, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, 

Pielgrzymka, Prochowice, Ruja, Strzegom, Świerzawa, Udanin, Warta Bolesławiecka, 

Wądroże Wielkie, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja. 

Ponadto dokonano analizy planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów 

Natura 2000: Bory Dolnośląskie PLB020005 oraz Łęgi Odrzańskie PLB020008. 

 

Analizie poddano także opracowania merytoryczne z zakresu gospodarki wodnej:  

− Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (z suplementem dot. zasobów 

wód podziemnych oraz wynikami modelu Bilans SCWP), 

− Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń 

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

− Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na 

obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu  

i potencjału ekologicznego JCWP,  

− Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami 

podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce 

(z wyłączeniem regionu wodnego Warty),  

− Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej ilości 

odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizację na mapach dla potrzeb warunków 

korzystania z wód, 
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− Identyfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń wymagających pozwoleń 

zintegrowanych wg dyrektywy IPPC, 

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

− Charakterystyki jednolitych części wód podziemnych, 

− Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach 

działalności Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz inne dokumentacje 

hydrogeologiczne, 

− Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego 

zarządzania wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze działalności 

RZGW we Wrocławiu, 

− Opracowanie programów działań dla części wód położonych w regionach 

wodnych na terenie RZGW we Wrocławiu – zlewnia Kaczawy, 

− Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz 

warunków korzystania z wód zlewni, 2008 r., 

− Procedura ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni. 

Analiza prawna projektu „Metodyki opracowania warunków korzystania z wód 

regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni, 

− MasterPlany dla obszarów dorzecza Odry, 

− Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – RZGW we Wrocławiu, 

− Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2012 roku, 

− Tabela składowisk przyjmujących odpady komunalne i przemysłowe na terenie 

woj. Dolnośląskiego (stan na koniec 2011 r.), 

− Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa 

dolnośląskiego za rok 2012. 

Na potrzeby analizy istniejących uwarunkowań w zakresie korzystania z wód zlewni 

Kaczawy wykorzystano także warstwy przestrzenne przekazane przez Zamawiającego. 

1. Identyfikacja istniejących oddziaływań mających wpływ na stan zasobów wodnych: 

• Oddziaływania punktowe: Zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, 

Składowiska odpadów, Pobory wód powierzchniowych, Pobory wód 

podziemnych, Stacje i magazyny paliw; 

• Oddziaływania hydrologiczne: Małe elektrownie wodne, Zbiorniki wodne; 

• Oddziaływania morfologiczne: Budowle hydrotechniczne (Zabudowa 

poprzeczna); 

• Inne oddziaływania: Rezerwaty przyrody, Obszary chronionego krajobrazu, 

Obszar parku krajobrazowego, Obszary Natura 2000 

2. Identyfikacja planowanych oddziaływań mających wpływ na stan zasobów wodnych: 

• Oddziaływania punktowe: Budowa/przebudowa oczyszczalni ścieków 

i kanalizacji, Modernizacja składowisk odpadów, Pobór wód podziemnych; 
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• Oddziaływania liniowe: Budowa i modernizacja dróg i linii kolejowych; 

• Oddziaływania hydrologiczne: Budowa elektrowni wodnych, Renaturalizacja rzek, 

Budowa zbiorników retencyjnych; 

• Oddziaływania morfologiczne: Budowa Kanału Ulgi, Budowa lub modernizacja 

suchego zbiornika, Budowa wałów przeciwpowodziowych; 

• Inne oddziaływania: Projektowane korytarze ekologiczne, Projektowane 

rezerwaty przyrody, Projektowana strefa zintegrowanej ochrony walorów 

środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu oraz obszaru najwyższej 

ochrony, Planowane strefy rozwoju turystycznego. 

Ponadto każdemu ze zidentyfikowanych oddziaływań zostało przypisane opracowanie 

wraz z opisem działania, możliwymi zmianami i ich wpływem na stan zasobów wodnych oraz 

lokalizacja wg JCWP, JCWPd, SCWP, starostw, gmin i rejonów/podrejonów 

wodnogospodarczych. 

Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz opracowań 

merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej nie dostarcza 

kompleksowej informacji na temat wpływu istniejących i planowanych oddziaływań na stan 

zasobów wodnych i formułowanie ograniczeń w korzystaniu z wód. Zasadniczym elementem 

ich sformułowania jest bilans wodnogospodarczy stanowiący czwarty etap prac, w którym 

uwzględnione będą oddziaływania: pobory wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

zrzuty zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. 

 

3.3. Opracowanie charakterystyki zlewni Kaczawy 

Celem tego zadania była charakterystyka zlewni Kaczawy, o powierzchni 2613,22 km2, 

składającej się z sześciu SCWP.  

W tym celu został dokonany opis zlewni Kaczawy oraz przedstawione oceny stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez sporządzenie opracowania zawierającego 

charakterystykę zlewni rzeki Kaczawy z rozdziałami tematycznymi tj.: 

 

1. Położenie geograficzne 

Zlewnia Kaczawy, o powierzchni 2613,22 km2, położona jest w całości 

w województwie dolnośląskim i leży w powiatach: bolesławieckim, jaworskim, 

jeleniogórskim, kamiennogórskim, legnickim, mieście Legnica (na prawach powiatu), 

lubińskim, lwóweckim, polkowickim, średzkim, świdnickim, wałbrzyskim, wołowskim oraz 

złotoryjskim.  

W obrębie zlewni Kaczawy 16 gmin położonych jest w całości w omawianym 

obszarze, a 29 gmin częściowo (rysunek 1). 
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Rysunek 1 Podział administracyjny zlewni Kaczawy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego
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2. Klimat 

Obszar zlewni Kaczawy położony jest w strefie przejściowej, gdzie ścierają się wpływy 

oceaniczne i kontynentalne. W konsekwencji warunki klimatyczne, panujące na 

przedmiotowym obszarze charakteryzują się dużą zmiennością paramentów 

meteorologicznych. Zróżnicowanie warunków klimatycznych w głównym stopniu wynika 

z urozmaiconej rzeźby terenu. Panuje tu klimat umiarkowany, o cechach oceanicznych – 

miesiące zimowe w obrębie zlewni Kaczawy są łagodne, zaś miesiące letnie niezbyt upalne.  

Najwyższe wartości średniej rocznej temperatury, wyznaczonej na przełomie lat 

1971-2000 odnotowano na Nizinie Śląsko-Łużyckiej i Nizinie Śląskiej (Legnica 8,8°C). Średnie 

sumy opadów kształtują się w przedziale 450-1000 mm, w zależności od wysokości nad 

poziomem morza – pionowy gradient opadów rocznych wyznaczony z wielolecia 1971-2000 

wynosi 66 mm/100 m.  

 

3. Zagospodarowanie terenu 

Zlewnia Kaczawy w przeważającym stopniu ma charakter rolniczy – największy udział 

w powierzchni zlewni mają tereny rolne – zajmują 69,30% powierzchni zlewni, w tym 

największy udział mają grunty orne – 59,01%. 

Lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 24,69% powierzchni zlewni, w tym lasy 

mieszane – 9,79%, lasy iglaste – 9,04%, lasy liściaste – 4,14%.  

Lasy pełnią ważne funkcje: 

− funkcję ekologiczną: zapewniają stabilizację stosunków wodnych, chronią 

gleby przed erozją, kształtują klimat, oczyszczają atmosferę, wzbogacają 

krajobraz,  

− funkcję gospodarczą: umożliwiają pozyskiwanie drewna czy prowadzenie 

gospodarki łowieckiej,  

− podnoszą wartość turystyczną regionu.  

Tereny zantropogenizowane stanowią 5,14% powierzchni zlewni, przy czym miejsca 

eksploatacji odkrywkowej to 0,32%, a zwałowiska i hałdy 0,01% powierzchni zlewni Kaczawy.  

Pozostały obszar to tereny wodne (0,67% powierzchni zlewni) oraz strefy podmokłe 

(0,20% powierzchni zlewni).  

 

4. Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Zlewnia Kaczawy, o powierzchni 2613,22 km2, stanowi 0,84% powierzchni kraju 

i zamieszkuje ją ok. 300 000 ludności (0,77% liczby ludności Polski). Wskaźnik gęstości 

zaludnienia wynosi ok. 113 osób/km2.  

Teren zlewni Kaczawy zaliczany jest do obszarów średnio uprzemysłowionych. 

W obrębie przedmiotowego terenu zlokalizowana jest Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna, gdzie dominuje przemysł motoryzacyjny. Ponadto na obszarze zlewni Kaczawy 
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rozwinięty jest przemysł hutniczy, chemiczny, maszynowy, motoryzacyjny, tworzyw 

sztucznych, papierniczy, włókienniczy, skórzany, spożywczy, cukrowniczy, drzewny, 

meblarski, ceramiczny, materiałów budowlanych, wydobywczy kruszyw, przetwórstwo rolne 

i inne. 

Rozwinięte jest także rolnictwo. Tereny użytkowane rolniczo obejmują 69,3% obszaru 

zlewni. 

 

5. Obszary chronione: 

5.1. Obszary chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody; 

W obszarze zlewni Kaczawy występują obszary mające kluczowe znaczenie dla 

zachowania bioróżnorodności poprzez ochronę zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, 

zwierząt i ich siedlisk. Należą do nich obszary Natura 2000, ustanowione na mocy dyrektyw 

unijnych – specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO): PLH020015 – Wrzosowisko 

Przemkowskie, PLH020042 – Ostrzyca Proboszczowicka, PLH020054 – Ostoja nad Bobrem, 

PLH020052 – Pątnów Legnicki, PLH020037 – Góry i Pogórze Kaczawskie, PLH020092 – 

Źródliska koło Zimnej Wody, PLH020034 – Dobromierz, PLH020018 – Łęgi Odrzańskie, 

PLH020087 – Gałuszki w Chocianowie oraz obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO): 

PLB020005 – Bory Dolnośląskie i PLB020008 – Łęgi Odrzańskie.  

Ponadto w zlewni Kaczawy mieści się 16 rezerwatów przyrody: Buki Sudeckie, Góra 

Miłek, Wąwóz Lipa, Nad Groblą, Łęg Korea, Wąwóz Lipa, Zimna Woda, Jezioro Koskowickie, 

Błyszcz, Torfowisko Borówki, Torfowisko Kunickie, Wąwóz Myśliborski koło Jawora, Buczyna 

Storczykowa na Białych Skałach, Ponikwa, Ostrzyca Proboszczowicka, Wilcza Góra. Na 

terenie zlewni Kaczawy zlokalizowane są również 3 parki krajobrazowe: Przemkowski Park 

Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Chełmy i Rudawski Park Krajobrazowy oraz 5 obszarów 

chronionego krajobrazu – Dolina Czarnej Wody, Grodziec, Ostrzyca Proboszczowicka, Dolina 

Odry i Góra Krzyżowa.  

Łącznie w zlewni Kaczawy obszary chronione zajmują powierzchnię 926,6 km2, co 

stanowi ok. 35,5% całej powierzchni omawianej zlewni. 

Wszystkie formy ochrony wraz z powierzchniami występujące w zlewni Kaczawy 

zestawiono mapie (rysunek 2). 
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Rysunek 2 Obszary chronione w zlewni Kaczawy zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 

Źródło: Opracowanie własne na WMS GDOŚ – Obszary chronione podstawi 
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5.2. Obszary chronione zgodnie z ustawą Prawo wodne 

Rejestr obszarów chronionych jest prowadzony dla ochrony znajdujących się tam wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz tych wyznaczonych w celu zachowania siedlisk 

i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody. 

W zlewni Kaczawy wyznaczono obszary, które zostały ujęte w rejestrze obszarów 

chronionych, w tym: 

• jednolite części wód powierzchniowych wykorzystywane do poboru wody dla 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 

• części wód podziemnych wykorzystywane do poboru wody dla zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia – JCWPd nr 94 i 95, 

• części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli, 

• obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie 

o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie. 

 

6. Hydrografia i hydrologia 

Zlewnia Kaczawy, obejmująca zlewnię rzeki Kaczawy i zlewnię rzeki Cichej Wody, 

położona jest w regionie wodnym Środkowej Odry.  

Źródła Kaczawy znajdują się w pobliżu miasta Kaczorów, skąd płynie w kierunku 

północnym przez Wojcieszów i Starą Kraśnicę, Sędziszową, Dynowice, Nowy Kościół, 

Krzeniów, Złotoryję oraz Rzymówkę. Za Złotoryją zmienia kierunek biegu na wschodni 

i południowo-wschodni. Do Odry Kaczawa uchodzi w pobliżu wsi Kwiatkowice. Największymi 

dopływami omawianego cieku są: Nysa Szalona – 53,5 km, Wierzbiak – 48,3 km oraz Czarna 

Woda – 47,1 km. 

Źródła Cichej Wody zlokalizowane są nieopodal wsi Goczałków Górny. Rzeka 

początkowo płynie głównie w kierunku wschodnim i północno-wschodnim, zaś za wsią 

Karnice zmienia kierunek biegu na północny-zachód i zachód. Gwałtowna zmiana biegu na 

wschodni i północno-wschodni Cichej Wody następuje za wsią Tyniec Legnicki. Cicha Woda 

uchodzi do Odry na wysokości miejscowości Lubiąż. Do głównych dopływów Cichej Wody 

zaliczane są Jarosławiec (16,8 km), Bykówek (14,5 km) oraz Kałeczna (10,1 km). 

W zlewni Kaczawy położonych jest 18 jezior (MPHP 2010), z czego do największych 

należą: Jezioro Kunickie (102,2 ha), Jezioro Koskowickie (57,3 ha), Jezioro Jaśkowickie 

(25,3 ha) oraz Jezioro Tatarak (19,3 ha). Ponadto znajduje się tu 37 zbiorników wodnych 

(MPHP 2010), w tym dwa największe to Zbiornik Słup (280,9 ha) i Zbiornik Winna Góra 

(39,0 ha). W północnej i południowej części zlewni Kaczawy zlokalizowane są liczne stawy 

hodowlane. W km 8+200 Nysy Szalonej, zlokalizowany jest zbiornik retencyjny Słup. 
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W obszarze zlewni zlokalizowanych jest 11 posterunków wodowskazowych. Pięć  

umieszczonych jest na Kaczawie, dwa na rzece Skorej, a cztery pozostałe na Cichej Wodzie, 

Czarnej Wodzie, Nysie Szalonej i Wierzbiaku.  

 

7. Budowa geologiczna 

Opisywany obszar położony jest w zasięgu dwóch jednostek tektonicznych: bloku 

przedsudeckiego oraz Sudetów (południowo-zachodnia część), rozdzielonych sudeckim 

uskokiem brzeżnym. Podłoże obydwu jednostek stanowią metamorficzne skały starszego 

paleozoiku (górny kambr-ordowik) struktury kaczawskiej: łupki metamorficzne, fyllity, tufy 

diabazowe i diabazy. Skały te są silnie sfałdowane i złupkowacone. Południowo-wschodnia 

część bloku przedsudeckiego przecięta jest dużą intruzją granitoidową Strzegomia, która 

razem z garbem Sobótki tworzy masyw granitowy Strzegom-Sobótka. Wiek granitoidów 

określa się na górny karbon-perm dolny.  

W obrębie Sudetów wyznaczono trzy struktury geologiczne: strukturę kaczawską oraz 

młodsze depresję północnosudecką i depresję śródsudecką (niewielki, południowy fragment 

obszaru). 

 

8. Charakterystyka hydrogeologiczna 

Opisywany obszar, zgodnie z regionalizacją słodkich wód podziemnych należy do 

regionu dolnośląskiego V (prowincji niżowej), regionu przedgórskiego VI (prowincji niżowej) 

oraz regionu sudeckiego XIV (prowincji górskiej). Na obszarze tym wyróżniono 

czwartorzędowe, neogeńskie, kredowe, permskie i paleozoiczne (paleozoik nierozdzielony) 

piętra wodonośne. 

Zlewnia Kaczawy obejmuje swym zasięgiem rejony o udokumentowanych zasobach 

dyspozycyjnych wód podziemnych: region wrocławski i sudecki (zlewnie Bystrzycy i Nysy 

Kłodzkiej) oraz  rejon niecki wrocławskiej. 

 

9. Charakterystyka znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody zlewni 

W efekcie działalności człowieka w przyrodzie zachodzą zmiany ilościowe lub 

jakościowe wód powierzchniowych bądź podziemnych. Ich właściwa identyfikacja umożliwia 

trafne wskazanie wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód. 

W zlewni Kaczawy do najważniejszych antropopresji należą m.in.: pobory wód 

powierzchniowych i podziemnych, zrzuty zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, liczne 

obiekty hydrotechniczne służące korzystaniu z wód do różnych celów.  
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10. Charakterystyka istotnych problemów gospodarki dotyczących zasobów wodnych i 

ochrony przed powodzią 

„Istotne problemy gospodarki wodnej” są synonimem problemów, będących 

konsekwencją antropopresji. Działalność człowieka utrudnia osiągnięcie „dobrego stanu 

wód”, czyli tego najbardziej zbliżonego do stanu naturalnego.  

Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, zostały zobowiązane do osiągnięcia dobrego stanu 

wód w Ramowej Dyrektywie Wodnej, której zapisy do prawa polskiego zostały 

implementowane ustawą Prawo wodne. Aby uzyskanie celu środowiskowego, jakim jest 

osiągnięcie „dobrego stanu wód” było możliwe, niezmiernie ważne jest wyeliminowanie lub 

ograniczenie istotnych problemów występujących w gospodarce wodnej. W wyniku trafnej 

identyfikacji tych problemów, możliwe jest sformułowanie szczegółowych wymagań, 

priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni, a także zastosowanie odpowiednich 

programów działań naprawczych.  

W zlewni Kaczawy do najbardziej istotnych problemów gospodarki wodnej należą: 

• zanieczyszczenia wód powierzchniowych; 

• zanieczyszczenia wód podziemnych; 

• zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych; 

• zmiana naturalnych warunków morfologicznych; 

• obniżenie zwierciadła wód podziemnych. 

 

11. Aktualna ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Kaczawy: 

11.1. Ocena stanu wód powierzchniowych 

Ocena stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz końcowa ocena 

stanu wykonana w oparciu o wyniki badań monitoringu wód powierzchniowych, została 

zamieszczona w poniższej tabeli poniżej, 

 

Tabela 1.  Ocena stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz końcowa ocena stanu JCWP 

w zlewni Kaczawy (za rok 2010- 2012) 

Lp. 
Nazwa ocenianej 

JCWP 
Kod ocenianej JCWP 

Nazwa punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

STAN / 
POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZNY 

STAN 

1 
Kaczawa od źródła do 
Kamiennika 

PLRW6000713819 
Kaczawa – m. 
Wojcieszów Górny 

UMIARKOWANY 

    

2 
Kaczawa od źródła do 
Kamiennika 

PLRW6000713819 
Kaczawa – powyżej 
Świerzawy 

PSD ZŁY 

3 
Kaczawa od 
Kamiennika do Nysy 
Szalonej 

PLRW6000913839 
Kaczawa – most w 
m. Jerzmanice 

UMIARKOWANY   ZŁY 

4 Nysa Mała PLRW60007138469 
Nysa Mała – m. 
Kwietniki 

DOBRY     
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Lp. 
Nazwa ocenianej 

JCWP 
Kod ocenianej JCWP 

Nazwa punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

STAN / 
POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZNY 

STAN 

5 Nysa Szalona, zb. Słup PLRW60000138491 Zb. Słup stan. 1 UMIARKOWANY PSD ZŁY 

6 
Kaczawa od Nysy 
Szalonej do Czarnej 
Wody 

PLRW60002013859 
Kaczawa – ujęcie 
wody dla m. 
Legnicy 

DOBRY     

7 Niecka PLRW600017138929 
Niecka – droga 
Kunice-Jaśkowice 

UMIARKOWANY   ZŁY 

8 
Kaczawa od Czarnej 
Wody do Odry 

PLRW600020138999 
Kaczawa – ujście 
do Odry 

UMIARKOWANY PSD ZŁY 

9 Lubiatówka PLRW600018138683 

Lubiatówka – 
ujście do Czarnej 
Wody (m. 
Jakuszów) 

DOBRY     

10 
Czarna Woda od 
Karkoszki do Kaczawy 

PLRW600019138699 
Czarna Woda – 
ujście do Kaczawy 

SŁABY   ZŁY 

11 Pawłówka PLRW6000181386922 
Pawłówka – ujście 
do Czarnej Wody 

SŁABY   ZŁY 

12 
Skora od Kraśnika do 
Czarnej Wody 

PLRW6000201386699 
Skora – ujście do 
Czarnej Wody 

SŁABY   ZŁY 

13 
Wierzbiak od 
Kojszówki do Kaczawy 

PLRW60001913889 
Wierzbiak – 
poniżej ujścia 
Kopaniny 

UMIARKOWANY   ZŁY 

14 
Wierzbiak od Chotli 
do Kojszkówki 

PLRW600016138872 
Wierzbiak - poniżej 
m. Lubień 

UMIARKOWANY   ZŁY 

15 
Chłodnik z jez. 
Koskowickim 

PLRW600017138889 
Chłodnik -powyżej 
j. Koskowickiego 

UMIARKOWANY   ZŁY 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, 2014 r. 

 

 

11.2. Ocena stanu wód podziemnych 

Według oceny przeprowadzonej dla 172 JCWPd stan chemiczny wód w obrębie 

zlewni należy uznać za dobry.  

Natomiast według oceny przeprowadzonej dla 161 JCWPd stan chemiczny wód 

podziemnych w zlewni Kaczawy ocenia się jako dobry i na obszarze JCWPd nr 92, jako słaby. 

W punkcie kontrolnym nr 342, reprezentatywnym dla JCWP nr 92, wyniki analiz 

fizykochemicznych wykazały niskie pH równe 6,8, wysokie stężenie jonów Ni równe 

0,0878 mgNi/dm3 (w granicach IV klasy), a także wysokie stężenie wapnia, tj. 

101,99 mgCa/dm3 i potasu 10,11 mgK/dm3. Wysokie stężenia niklu i potasu należy wiązać 

z presją antropogeniczną (obszar uprzemysłowiony). 

Stan ilościowy wód podziemnych zlewni Kaczawy ocenia się jako dobry. 

Ogólny stan wód podziemnych zlewni Kaczawy w JCWPd (tabela 2): 

• w podziale na 172 JCWPd oceniono jako słaby na obszarze JCWPd nr 94 (ze względu 

na wzrastające stężenie niklu w punkcie nr 343, który ujmuje wody podziemne 
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przeznaczone do spożycia przez ludzi) oraz na obszarze JCWPd nr 95 (ze względu na 

wysokie stężenie niklu w punkcie kontrolnym 342 również ujmującym wody 

przeznaczone do spożycia), 

• w podziale na 161 JCWPd oceniono jako dobry na obszarze JCWPd nr 75, 90 i 91 oraz 

jako słaby na obszarze JCWPd nr 69 (ze względu na wzrastające stężenie niklu 

w punkcie nr 343) i 92 (ze względu na wysokie stężenie niklu w punkcie kontrolnym 

342). 
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Tabela 2. Ogólna ocena stanu JCWPd w obrębie zlewni Kaczawy 

Nr 
JCWPd 

Powierzchni
a JCWPd/w 
granicach 

zlewni 
Kaczawy 

[km
2
] 

Ogólna ocena 
stanu 

chemicznego 

Ingresja 
i ascenzja 

Ochrona 
ekosystemów 

lądowych 
zależnych od 

wód 
podziemnych 

Ochrona wód 
powie-

rzchniowych 

Ochrona 
wód 

przeznaczo-
nych do 
spożycia 

przez ludzi 

Ocena stanu 
chemiczneg

o JCWPd 

Bilans 
wodny 

Ingresja 
i ascenzja 

Ochrona 
ekosystemów 

lądowych 
zależnych od 

wód 
podziemnych 

Ocena 
stanu 

ilościo- 
wego 

JCWPd 

Ogólna 
ocena 
stanu 

Podział na 161 JCWPd 

69 
3709,07/ 
1489,5 

dobry dobry dobry 
dobry 

słaby słaby dobry dobry dobry dobry słaby 

75 

1631,12/ 

1,3 
bd dobry bd 

bd 

bd dobry dobry dobry dobry dobry dobry 

90 
2805,31/ 

530,3 
dobry dobry bd 

dobry 
dobry dobry dobry dobry dobry dobry dobry 

91 
959,92/ 
232,4 

dobry dobry bd 
dobry 

dobry dobry dobry dobry dobry dobry dobry 

92 
457,63/ 
359,7 

słaby dobry bd 
dobry 

słaby słaby dobry dobry dobry dobry słaby 

Podział na 172 JCWPd 

94 

2261,4/ 

2261,4 
dobry 

dobry bd dobry słaby 
słaby 

dobry dobry dobry dobry słaby 

95 

1722,3/ 

351,8 
dobry 

dobry bd dobry słaby 
słaby 

dobry dobry dobry dobry słaby 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kuczyńska A., 2013, Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w podziale na 

161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012, PIG-PIB 
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3.4. Wykonanie bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych 

i podziemnych zlewni Kaczawy 

Celem tego zadania było sporządzenie bilansu wodnogospodarczego rozumianego 

jako rachunek obejmujący ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wodnych 

z potrzebami wodnymi użytkowników korzystających z zasobów wodnych obecnie 

i w przyszłości, uwzględniający oddziaływania obiektów hydrotechnicznych oraz wymagania 

ochrony środowiska przyrodniczego. 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez sporządzenie dynamicznego bilansu 

ilościowego oraz statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych zlewni Kaczawy, 

a także bilansu ilościowego wód podziemnych z uwzględnieniem wzajemnych powiązań 

z wodami powierzchniowymi. Obliczenia bilansowe dla wód powierzchniowych 

i podziemnych zostały wykonane w trzech wariantach:  

− dla stanu użytkowania wód regulowanego pozwoleniami wodnoprawnymi 

i zintegrowanymi ważnymi na rok 2013;  

− dla stanu rzeczywistego użytkowania wód za rok 2013 (zgodnie z opłatami 

marszałkowskimi uzupełnionymi o dane pozyskane z ankietyzacji użytkowników); 

− dla stanu perspektywicznego użytkowania wód dla roku 2021. 

 

1. Opis modelu bilansowego  

Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych i wód podziemnych dla zlewni 

Kaczawy został wykonany w oparciu o aplikację komputerową przygotowaną przez 

Wykonawcę.   

Aplikacja komputerowa jest aplikacją typu web (interakcja z użytkownikiem odbywa 

się poprzez przeglądarkę internetową). Aplikacja ta została napisana w języku JAVA jako 

serwlet. Dane potrzebne do obliczania bilansu składowane są w bazie danych 

Zamawiającego opartej o MS SQL.  

Bilans został sporządzony zgodnie z Metodyką jednolitych bilansów wodno-

gospodarczych oraz Metodyką opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego 

oraz warunków korzystania z wód zlewni.  

Aplikacja umożliwia m.in.: 

• przeglądanie danych wejściowych do bilansu oraz ich edycję poprzez funkcjonalności 

tj.: 

- zmianę parametrów gospodarowania wodą dla użytkowników, 

- usuwanie istniejących użytkowników, 

- dodawanie nowych użytkowników, 

- zmianę wartości danych o zasobach wód, 
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- zmianę wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń z monitoringu jakości wód 

(dla bilansu jakościowego wód powierzchniowych), 

• wybór wariantu obliczeniowego 

- dla stanu użytkowania wód dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi 

i pozwoleniami zintegrowanymi (ważnymi w 2013 r.); 

- dla stanu rzeczywistego użytkowania wód (zarejestrowany pobór za rok 2013, 

zgodnie z danymi Urzędu Marszałkowskiego (dane z opłat za korzystanie ze 

środowiska) uzupełniony o rok 2012 i ankietyzację użytkowników); 

- dla stanu perspektywicznego użytkowania wód dla roku 2021 r. (w oparciu o dane 

z pozwoleń wodnoprawnych ważnych 2013 r. i decyzji wydanych po 1 stycznia 

2014 r. z uwzględnieniem działań podstawowych i uzupełniających zawartych 

w Programie wodno-środowiskowym kraju i presji wynikających 

z przeprowadzonej w ramach analizy dokumentów planistycznych w ramach 

Zadania 2) 

• prezentacje rezultatów obliczeń bilansowych w formie: 

− tabelarycznych zestawień użytkowania dla bilansu wód powierzchniowych 

i bilansu wód podziemnych i hierarchizację SCWP z uwagi na dostępność zasobów 

i ich jakość.  

− wykresów dla bilansu wód powierzchniowych. 

Aplikacja dla:  

• wód powierzchniowych, składa się dwóch modułów: bilans ilościowy (dynamiczny) 

i bilans jakości (statyczny). 

• wód podziemnych składa się z jednego modułu – bilansu ilościowego. 

 

 

2. Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych dla zlewni Kaczawy 

2.1. Dane wejściowe do modelu 

2.1.1. Dane o zasobach wód  

Materiałem wyjściowym były dane hydrologiczne o przepływach średnich dobowych 

dla profili wodowskazowych zlokalizowanych w zlewni Kaczawy z Centralnej Bazy Danych 

Historycznych IMGW-PIB. Szczegółowy opis danych wejściowych do modelu ilościowego 

i jakościowego opisano w odpowiednich rozdziałach poniżej. Zestawienie wyżej 

wymienionych danych zamieszczono w Załączniku nr 3 do Zadania nr 4.  

 

2.1.2. Dane o jakości wód  

Materiałem wyjściowym do bilansu jakościowego były najnowsze dane 

z Państwowego Monitoringu  Środowiska (GIOŚ) zestawione w Załączniku nr 2 do Zadania nr 
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3, uzupełnione danymi z roku 2008 dla punktów monitoringowych powyżej zbiornika Słup na 

Nysie Szalonej.  

 

2.1.3. Dane o użytkowaniu wód  

Baza danych o użytkowaniu wód powierzchniowych w zlewni Kaczawy została 

opracowana w oparciu o dane z wydanych decyzji wodnoprawnych dotyczących poborów 

wód i zrzutów ścieków, aktualnych w roku 2013 i wydanych po 1 stycznia 2014 roku.  

Przy określaniu rzeczywistego użytkowania wód w przypadku braku informacji 

w bazie marszałkowskiej Wykonawca uzupełnił je o dane pozyskane w drodze ankietyzacji 

użytkowników.  

Szczegółowy opis opracowania bazy danych o użytkowaniu wód zlewni Kaczawy 

znajduje się w Załączniku nr 4 do Zadania nr 4. Zestawienie użytkowników wód 

powierzchniowych znajduje się w Załączniku nr 5 do Zadania nr 4. 

 

2.2. Struktura modelu 

Zlewnia bilansowa zdefiniowana jest w modelu w postaci węzłów w których 

prowadzone są obliczenia bilansowe i łączących je łuków.  

W uzgodnieniu z Zamawiającym wyznaczono 6 istotnych cieków bilansowych tj.: 

Kaczawa, Nysa Szalona, Cicha Woda, Skora, Czarna Woda, Wierzbiak. Przy wyznaczaniu 

cieków do bilansowania na długości, kierowano się rozmieszczeniem wodowskazów, 

punktów monitoringowych pomiaru jakości wód oraz, a także podziałem na scalone  

i jednolite części wód powierzchniowych (SCWP i JCWP).  

Węzły czyli profile bilansowe wynikają z analizy struktury sieci rzecznej (profile 

w źródle, w miejscach dopływów i ujściu dla rzek bilansowych) i lokalizacji punktów poborów 

wody powierzchniowej i zrzutów ścieków na rzekach bilansowych. Przy tak przyjętej 

strukturze wszystkie pobory i zrzuty dla pozostałych rzek przypisywane są do ich profilów 

ujściowych. Rzeki liczone w profilu ujściowym to: Błotnia, Brenna, Brochotka, Bukownica, 

Bykówek, Chełst, Chłodnik, Chotla, Ciekąca, Czermnica, Czerniec, Czyściec, Debrznik, Dłużeń, 

Dopływ spod Drzymałowic, Dopływ spod Gorzanowic, Dopływ spod góry Chmielarz, Dopływ 

spod góry Pustak, Dopływ spod góry Skopiec, Dopływ spod Konar, Dopływ spod Krotoszyc, 

Dopływ spod Poręby Górskiej, Dopływ spod Rakowa, Dopływ spod Rogów Legnickich, 

Dopływ spod Uniejowic, Dopływ spod Wojciechowa, Dopływ w Kaczorowie, Dopływ 

w Przybkowie, Dopływ w Wierzchosławicach, Dopływ z Michowa, Dopływ z Nowej Wsi 

Grodziskiej, Drążnica, Drążnik, Gajowa, Groda, Jagodziniec, Jania, Jarosławiec, Jawornik, 

Kaczorek, Kałeczna, Kamiennik, Kamionka, Kanał "E", Kanał "P", Kanał Grzymaliński, Kanał 

Irygacyjny, Kanał Osetnicki, Kanał Prochowicki, Kanał Rzeszotarski, Kanał Ulgi w Grzymalinie, 

Karkoszka, Kojszkówka, Koziniec, Księginka, Lubiatówka, Ławisko, Młokita, Młynka, Modzel, 

Mokrzyna, Nidzica, Niecka, Nysa Mała, Ochodnik, Olszanka, Osina, Parowa, Paszówka, 
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Pawłówka, Piaseczna, Plęsawa, Prusicki Potok, Rakowiec, Rochowicka Woda, Rowiec, 

Sadówka, Siekierna, Starucha, Stawiska, Szreniawa, Świerzawa, Świnie Błoto, Trudna, 

Uszewnica, Wilcza, Zimnik, Żurawek. 

Dodatkowo profile bilansowe zlokalizowane są: 

• w punktach wodowskazowych (dla umożliwienia obliczenia danych hydrologicznych 

dla profili bilansowych) 

• w punktach monitoringu jakościowego wód (dla umożliwienia tarowania modelu 

jakości wód powierzchniowych),  

• na zamknięciach JCWP i SCWP (dla umożliwienia analiz w skali tych jednostek oraz 

uwzględnienia wpływu poborów wód podziemnych na wody powierzchniowe) 

• w miejscach oddziaływania obiektów hydrotechnicznych (dot. zbiornika wodnego 

Słup - zmiana hydrologii wynikająca z reguł ustalonych w instrukcji gospodarowania 

woda na zbiorniku). 

Profile bilansowe mają przypisane: nazwę rzeki, kilometraż, powierzchnię zlewni 

oraz inne dane wejściowe do modelu w zależności od charakteru przekroju (węzła). 

W bilansie ilościowym łączna liczba profili bilansowych wyniosła 341, z czego: 

• 11 – wodowskazy, 

• 19 – punkty monitoringu, 

• 29 –  profile użytkowników, 

• 282 – punkty charakteryzujące cieki jak źródło, punkty powyżej i poniżej dopływów, 

ujścia cieków, w tym 8 profili w miejscach zamknięć poszczególnych SCWP. 

 

2.3. Funkcjonalność modelu 

Jak wspomniano powyżej aplikacja dla wód powierzchniowych, składa się dwóch 

modułów: bilansu ilościowego (dynamicznego) i bilansu jakościowego (statycznego). 

Model bilansowania wód powierzchniowych umożliwia automatycznie w procesie 

bilansowania:  

• obliczenie danych hydrologicznych dla profili bilansowych na podstawie danych dla 

profili wodowskazowych 

• obliczanie wartości przepływów nienaruszalnych metodą Kostrzewy w profilach 

bilansowych, 

oraz umożliwia tarowanie modelu jakości wód powierzchniowych. 

Prezentacja rezultatów obliczeń bilansowych jako wynik symulacji wpływu zmian 

w zakresie poborów wód powierzchniowych i zrzutów ścieków do wód na: 

− stan ilościowy wód powierzchniowych przedstawiony jest w formie: 

o tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód powierzchniowych 

w zlewni z określeniem dla każdego profilu bilansowego rzek bilansowych 
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informacji tj: nazwa rzeki, nazwa profilu, kilometraż rzeki [km], powierzchnia 

zlewni [km2], zasoby naturalne średnie [m3/s], zasoby zbilansowane średnie 

[m3/s], pobór założony średni [m3/s], zrzut założony średni [m3/s], 

współczynnik „k” dla przepływu nienaruszalnego, przepływu nienaruszalny 

założony [m3/s], przepływ nienaruszalny zrealizowany średni [m3/s], zasoby 

dyspozycyjne dla poboru średnie [m3/s], pobór zrealizowany średni [m3/s], 

odpływ zrealizowany średni [m3/s], deficyt przepływu nienaruszalnego średni 

[m3/s], gwarancja przepływu nienaruszalnego [%], deficyt poborów średni 

[m3/s], gwarancja poborów [%]; 

o wykresów przepływów gwarantowanych naturalnych, przepływów 

nienaruszalnych, gwarantowanych zasobów zwrotnych i gwarantowanych 

zasobów bezzwrotnych, 

− stan jakościowy wód powierzchniowych przedstawiony jest w formie: 

o tabelarycznych zestawień użytkowania zasobów wód powierzchniowych 

w zlewni z określeniem dla każdego profilu bilansowego rzek bilansowych 

i bilansowanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, azot ogólny, fosfor ogólny, 

OWO, azot azotanowy, fosforany) informacji tj: kilometraż rzeki, nazwa węzła, 

, powierzchnia zlewni, lokalizację poboru/zrzutu (przed węzłem lub poniżej 

węzła), ładunek zrzutu, przepływ naturalny, przepływ rzeczywisty, stężenie 

poborów, ładunek naturalny, ładunek rzeczywisty, ładunek poborów, stężenie 

rzeczywiste, graniczny ładunek dla stanu dobrego, 

o wykresów ładunków zanieczyszczeń, stężeń, chłonności rzeki i wymaganego 

stopnia redukcji zanieczyszczeń. 

 

2.4. Dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych zlewni Kaczawy 

2.4.1. Przyjęte założenia 

2.4.1.1. Dane o zasobach 

Dynamiczny bilans ilościowy wód powierzchniowych zlewni Kaczawy został wykonany 

z krokiem dekadowym na podstawie danych o przepływach z wielolecia 1971 – 2010. 

Wielkości średnie dekadowe obliczono w oparciu o dane o z 11 profili wodowskazowych.  

W celu zachowania zasady jednorodności czasowej w przypadku niekompletnych 

danych hydrologicznych, brakujące dane obliczono dla najlepiej skorelowanego związku 

wodowskazowego uzyskanego dla wspólnego okresu dostępnych danych o przepływach. 

Informacja nt. dostępnych danych hydrologicznych i wodowskazu (ów), na podstawie 

którego obliczono brakujące dane zestawiono w poniższej tabeli poniżej. 
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Tabela 3 Zestawienie informacji nt. danych o zasobach wód powierzchniowych 

Lp. Nazwa posterunku RZEKA Dane o przepływach 
Wodowskaz związku 

wodowskazów 

1 Chełm Cicha Woda 1974 – 1992  

2 Świerzawa Kaczawa 1971 – 2010  

3 Rzymówka Kaczawa 1971 – 2010  

4 Dunino Kaczawa 1971 – 2010  

5 Piątnica Kaczawa 
1997 – 2004 
2006 – 2010 

Dunino 

6 Winnica Nysa Szalona 1971 – 2010
1
  

7 Bukowna Czarna Woda 
1973 – 1991 
1995 – 2010 

Chojnów 

8 Zagrodno Skora 1973 – 2010 Chojnów 

9 Chojnów Skora 1971 – 2010  

10 Kunice Wierzbiak 1975 – 1991 Chojnów 

11 Pątnów Legnicki Kaczawa 1971 – 1983 Dunino, Piątnica 

 

Dla wyeliminowania wpływu zbiornika Słup (oddanego do użytku w roku 1978), 

zlokalizowanego na Nysie Szalonej, na hydrologię zlewni Kaczawy dokonano „unaturalnienia” 

przepływów na wodowskazie Winnica na Nysie Szalonej – znajdującego się poniżej zbiornika. 

Do tego celu wykorzystano dane z Dziennika Gospodarki Wodnej Zbiornika Słup. Dla okresu 

w którym pracował Zbiornik przepływy na wodowskazie Winnica wyliczono w oparciu o dane 

nt. dopływów do zbiornika Słup (przeliczenie oparte o współczynnik przyrostu powierzchni 

zlewni).  

Wielkości przepływów dekadowych w ww. profilach wodowskazowych 

przedstawiono w tabelach zamieszczonych w Załączniku nr 3 do Zadania nr 4.  

Wielkości przepływów w  profilach innych niż profile wodowskazowe obliczane są na 

podstawie wielkości przepływów w profilach wodowskazowych. 

Procedura obliczania przepływów w profilach bilansowych jest następująca: 

• Określamy zlewnię różnicową w której zlokalizowany jest profil bilansowy. Przez 

zlewnie różnicową rozumiemy zlewnię zamkniętą na wejściu jednym lub więcej 

wodowskazem i/lub węzłem źródłowym a na wyjściu wodowskazem lub 

przekrojem zamykającym zlewnie bilansową. 

Obliczamy przyrost zasobu (przepływu) w danej dekadzie w zlewni różnicowej 

obliczając różnicę przepływu na wyjściu i wejściach do zlewni. 

• Wyznaczamy dopływ do profilu bilansowego ze zlewni różnicowej jako 

odpowiednią do powierzchni części zlewni różnicowej zamkniętej profilem 

bilansowym część przyrostu przepływu w zlewni różnicowej (zakładamy stały 

spływ jednostkowy w zlewni różnicowej) 

                                                           
1
 Dane o przepływach skorygowano pracą Zbiornika Słup 
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• Obliczamy przepływ w profilu bilansowym jako sumę przepływów na wejściach do 

zlewni różnicowej i dopływu ze zlewni różnicowej  

Przykład obliczeń zgodnie z ww. procedurą dla profilu bilansowego położonego 

w zlewni różnicowej zamkniętej wodowskazem i mającej na wejściu n wodowskazów 

zamieszczono niżej.  

 
gdzie: 

 – wielkość przepływu w przekroju bilansowym w dekadzie „i” 

 – powierzchnia zlewni w przekroju bilansowym 

 – wielkości przepływów w przekrojach wodowskazowych na wejściu do 

zlewni różnicowej w dekadzie „i” (j=1,…,n; indeksy wodowskazów 

uporządkowane hydrologicznie) 

– powierzchnie zlewni w przekrojach wodowskazowych zlokalizowanych 

na wejściu do zlewni różnicowej (j=1,…,n; indeksy wodowskazów 

uporządkowane hydrologicznie) 

 – wielkości przepływów w przekroju wodowskazowym zamykającym 

zlewnię różnicową w dekadzie „i” 

 – powierzchnia zlewni w przekroju wodowskazowym zamykającym 

zlewnię różnicową 

 – ilość wodowskazów na wejściu(ach) do zlewni różnicowej 

 – ilość wodowskazów zlokalizowanych hydrologicznie powyżej przekroju 

bilansowego 

 

Dla m=0 czyli dla sytuacji profilu bilansowego na dopływie nieopomiarowanym 

znikają odpowiednie sumy z równania powyżej i przyjmuje ono postać j.n.: 

 

 
 

Dla profilów bilansowych w zlewni różnicowej do której nie ma dopływu (zlewnia 

zamknięta na wejściu jednym lub więcej węzłami źródłowymi) powyższy wzór przyjmuje 

postać: 
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Przepływy w profilach bilansowych w zlewni różnicowej mającej na wyjściu profil 

zamykający zlewnie bilansową, tj. profile zlokalizowane hydrograficznie poniżej ostatniego 

wodowskazu, wyznaczamy jako iloczyn dopływu do zlewni różnicowej (suma przepływów na 

wodowskazach na wejściu do zlewni różnicowej) i współczynnika przyrostu zlewni. 

 

 

2.4.1.2. Przepływy nienaruszalne (Qn) 

Do wyznaczenia przepływów nienaruszalnych przyjęto metodę H. Kostrzewy 

wg kryterium hydrobiologicznego ze stałym współczynnikiem k. Zgodnie z metodyką 

H. Kostrzewy dla tego kryterium wielkości przepływu nienaruszalnego oblicza się w oparciu 

o przepływ SNQ, typ hydrologiczny rzeki i powierzchnię zlewni.  

 

 

gdzie: 

Qn – przepływ nienaruszalny [m3/s], 

k – współczynnik zależny od typu hydrologicznego rzeki oraz powierzchni zlewni,  

SNQ – przepływ minimalny z wielolecia [m3/s]. 

 

Wartości współczynnika k dla profili wodowskazowych w zlewni Kaczawy zamieszczono 

w tabeli poniżej. 

Tabela 4 Zestawienie wielkości współczynników k dla profili wodowskazowych w zlewni Kaczawy 

Nazwa posterunku Rzeka Współczynnik k 

Chełm Cicha Woda 1 

Świerzawa Kaczawa 1,27 

Rzymówka Kaczawa 1,27 

Dunino Kaczawa 0,77 

Piątnica Kaczawa 0,52 

Winnica Nysa Szalona 1,27 

Bukowna Czarna Woda 1,27 

Zagrodno Skora 1,27 

Chojnów Skora 1,27 

Kunice Wierzbiak 1 

Pątnów  Kaczawa 0,52 

Kaczawa poniżej 
Wierzbiaka (umowny) 

Kaczawa 0,52 
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2.4.1.3. Użytkownicy wód powierzchniowych  

Użytkownicy wód powierzchniowych są bilansowani na Kaczawie oraz na istotnych 

ciekach – ciekach bilansowych - wzdłuż cieku, natomiast na pozostałych ciekach – przy ujściu. 

W pierwszym przypadku punkty poboru wód powierzchniowych i zrzutów ścieków dla danej 

rzeki lokalizowane są w rzeczywistym punkcie poboru/zrzutu natomiast w drugim przypadku 

wszystkie pobory i zrzuty dla analizowanej rzeki przypisywane są do jej profilu ujściowego.  

W bilansie uwzględnieni są użytkownicy wód, którzy pobierają wodę na cele: 

komunalne, przemysłowe, napełnienie oraz uzupełnienie stawów, nawodnienia, oraz 

zrzucają ścieki (bytowe, przemysłowe, ze stawów) do wód powierzchniowych. Nie są 

natomiast uwzględnieni użytkownicy, którzy korzystają z wody w sposób przepływowy, tj. 

małe elektrownie wodne, użytkownicy, którzy odprowadzają ścieki opadowe bądź 

roztopowe lub wprowadzają je do ziemi.  

W sumie w wariancie dla stanu użytkowania wód dopuszczalnego pozwoleniami 

wodnoprawnymi oraz dla stanu rzeczywistego zidentyfikowano 100 użytkowników wód. Dla 

wariantu perspektywicznego zidentyfikowano dodatkowych 32 użytkowników, którzy 

uzyskali pozwolenia wodnoprawne po 1 stycznia 2014 r. W sumie ilość użytkowników dla 

wariantu perspektywicznego wyniosła 100. 

Poniżej zestawiono ogólne założenia zastosowane do wyliczeń użytkowania wód 

w poszczególnych dekadach roku dla użytkowników znajdujących się w zlewni Kaczawy. 

Przyjęte założenia wynikają z ustaleń z Zamawiającym, oraz z analizy danych wejściowych, 

w tym braków informacji w analizowanych dokumentach nt. wielkości użytkowania i okresie 

korzystania z wód w skali roku. 

• Wielkość poborów i zrzutów przypisana została do użytkowników zgodnie 

z pozwoleniami wodnoprawnymi a w przypadku stanu rzeczywistego zgodnie 

z opłatami marszałkowskimi lub z informacją uzyskaną bezpośrednio od 

użytkownika (ankietyzacja). 

• W przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego wielkość poboru bądź zrzutu 

przypisano w wariancie użytkowania na poziomie pozwoleń wodnoprawnych taką 

jak wartość rzeczywista. 

• W przypadku braku wielkości poboru lub zrzutu dla stanu rzeczywistego, 

przypisano taką jak w pozwoleniu wodnoprawnym. Podobnie w przypadku, gdy 

określono stan rzeczywisty, a nie uzyskano danych o stanie z pozwoleń 

wodnoprawnych. 

• W przypadku braku wielkości stężeń dla wariantu zgodnego z pozwoleniami 

wodnoprawnymi dla ścieków komunalnych i przemysłowych przypisano zgodnie 

z rozporządzeniem 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 
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(Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984). W przypadku stawów przyjęto stężenia graniczne 

stanu dobrego. 

• W przypadku braku danych nt. Stężeń zanieczyszczeń dla wariantu dla stanu 

rzeczywistego przypisano takie same wartości jak dla wariantu z pozwoleń 

wodnoprawnych. 

• Gdy nie wskazano miesiąca dla zrzutów ze stawów zawsze założono, że jest to 

listopad. 

• Gdy nie wskazano miesiąca dla napełnienia stawów zawsze założono, że jest to 

marzec. 

• Dla użytkowników, którzy nie mają określonej daty zrzutu/poboru oraz posiadają 

pozwolenie na cele inne niż stawy założono taką sama wartość zrzutu/poboru 

przez wszystkie dekady w roku. 

• W przypadku, gdy w pozwoleniu nie określono dokładnej daty zrzutu/poboru, 

a podano jedynie informację iż odbywa się on przez kilka dni w ciągu miesiąca, 

założono zawsze pierwszą dekadę danego miesiąca. 

• Za okres letni uznano miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień. 

• Za okres średniej wody uznano miesiące: kwiecień, maj, czerwiec. 

• Dla użytkowników, którzy mieli określone wielkości użytkowania zależne 

od okresu mokrego lub suchego przyjęto najbardziej niekorzystne użytkowanie 

w stosunku do środowiska wodnego (przyjęto większy pobór). 

• W przypadku wariantu perspektywicznego założono, iż wszystkie  pobory i zrzuty 

ujęte w wariancie zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi będą miały miejsce w 

przyszłości. Ponadto dodano użytkowników którym wydano pozwolenia po 

1 stycznia 2014 roku. 

Wpływ eksploatacji wód podziemnych na wielkość zasobów wód powierzchniowych 

uwzględniono poprzez wprowadzenie użytkowników umownych charakteryzujących 

zmniejszenie zasilania cieków powierzchniowych wodami podziemnymi. Użytkownicy 

umowni są zlokalizowani w profilach zamykających scalone części wód powierzchniowych 

(SCWP). Potrzeby wodne użytkownika umownego są równe bezzwrotnemu zużyciu wód 

podziemnych przez użytkowników zlokalizowanych w danej SCWP.  

Bilansowanie, w tym przydział wody dla użytkowników, prowadzone jest w każdym 

kroku czasowym zgodnie z kolejnością hydrograficzną. W przypadku zlokalizowania 

w jednym przekroju bilansowym kilku użytkowników kolejność zaspokajania potrzeb 

(hierarchia) jest następująca: najwyższy priorytet mają użytkownicy umowni, następne 

kolejności są wymagania środowiska naturalnego (przepływ nienaruszalny) a potem 

zaspokajane są potrzeby pozostałych użytkowników. 
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2.4.2. Rezultaty obliczeń  

Podstawowymi rezultatami obliczeń bilansowych są zestawienia i wykresy 

przedstawiające informacje w węzłach bilansowych. Dla bilansu ilościowego są to:  

− Zestawienia dla rzek zawierające m.in.: średnie przepływy i zasoby naturalne, 

gwarancje i deficyty dla przepływu nienaruszalnego i poborów, średnie 

i gwarantowane zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne  

− Wykresy zawierające: przepływy gwarantowane, przepływy nienaruszalne, 

gwarantowane zasoby zwrotne i bezzwrotne  

− Zestawienie zawierające ocenę zasobów dyspozycyjnych zwrotnych w SCWP 

Definicje niektórych wielkości przedstawianych w rezultatach obliczeń bilansowych 

zamieszczono poniżej. 

 

Przepływy gwarantowane (Qgw) 

Przepływ gwarantowany to przepływ w cieku, który wraz z przepływami wyższymi od 

siebie trwa przez p% czasu objętego analizą. 

W  bilansie wyznaczono przepływy o określonej gwarancji wystąpienia p% (Qgw=p%), tj. 

50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 92%, 94%, 95%, 98% oraz 100%. 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne (ZDZ) o określonej gwarancji wystąpienia 

Zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji wystąpienia to różnica 

pomiędzy wielkością przepływu gwarantowanego o określonej gwarancji, a wielkością 

przepływu nienaruszalnego w danym przekroju. 

ZDZ = Qgw=p% - Qn 

gdzie: 

Qn – przepływ nienaruszalny [m3/s], 

Qgw=p% – przepływ gwarantowany o określonej gwarancji wystąpienia  

Zasoby te określają ilość wody, jaka może być pobrana z danego przekroju rzeki pod 

warunkiem, że użytkownik po wykorzystaniu pobranej wody zwróci ją w całości do rzeki 

bezpośrednio poniżej miejsca poboru. 

 

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne (ZDB) o określonej gwarancji wystąpienia 

Zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o określonej gwarancji wystąpienia pokazują, jaka 

ilość wody może zostać odprowadzona z danego przekroju rzeki przy zachowaniu przepływu 

nienaruszalnego i bez pogorszenia warunków zaopatrzenia w wodę pozostałych 

użytkowników wód posiadających ważne pozwolenia wodnoprawne. 

Zasoby te określają dopuszczalną wielkość zużycia bezzwrotnego pobranej wody. 
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Aplikacja bilansu wodnogospodarczego dla Kaczawy umożliwia ocenę stanu zasobów 

dyspozycyjnych wód powierzchniowych, która jest interpretacją końcowych wyników bilansu 

wodnogospodarczego wód powierzchniowych. 

 

Przyjęto dwa kryteria oceny zasobów dyspozycyjnych zwrotnych: 

− skala występowania zasobów na długości cieku, 

− wysokość zasobów dyspozycyjnych. 

 
Występowanie zasobów dyspozycyjnych zwrotnych na długości cieku LZDZ w stosunku 

do całkowitej długości cieku głównego w wybranej zlewni bilansowej L. 

Ocena wg kryterium występowania zasobów dyspozycyjnych polega na 

zakwalifikowaniu zasobów do jednej z 4 kategorii przedstawionych poniżej w tabeli poniżej – 

i przyznaniu oceny k1 w skali od 0 do 3. 

 

Tabela 5 Ocena wg kryterium występowania zasobów dyspozycyjnych 

Występowanie zasobów dyspozycyjnych zwrotnych na 
długości cieku 

Ocena występowania zasobów 
dyspozycyjnych na dł. cieku 

k1 
(punktacja w skali 0-3) 

Zasoby na co najmniej 95% 
długości cieku 

LZDZ ≥ 0,95∙L 3 

Zasoby na 70-95% długości cieku 0,95∙L > LZDZ ≥ 0,70∙L 2 

Zasoby na 40-70% długości cieku 0,70∙L > LZDZ ≥ 0,40∙L 1 

Zasoby na mniej niż 40% długości 
cieku 

LZDZ < 0,40∙L 0 

 

Jednocześnie oceniana jest wysokość występujących na długości zasobów 

dyspozycyjnych poprzez porównanie wartości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych 

o gwarancji wystąpienia 90% ZDZ z wielkością referencyjną wysokich zasobów 

dyspozycyjnych Zref. 

Jako wartość referencyjną (pożądane w cieku wysokie zasoby dyspozycyjne Zref) 

przyjęto wartość na poziomie 150% przepływu nienaruszalnego QN. 

 
Jako górne ograniczenie wartości referencyjnej przyjęto zasoby dyspozycyjne 

o wysokości 0,5 m3/s (jest to wartość wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania na wodę 

miasta o 250 tys. mieszk.).   

 

Zref = 150% QN lub Zref = 0,5m3/s 
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Ocena wg kryterium wysokości zasobów dyspozycyjnych występujących w cieku 

polega na zakwalifikowaniu zasobów do jednej z 4 kategorii przedstawionych poniżej w 

tabeli – i przyznaniu oceny k2 w skali od 0 do 3. 

 

Tabela 6 Ocena wg kryterium wysokości zasobów dyspozycyjnych występujących w cieku 

Porównanie wysokości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych 
z wartością referencyjną Zref = 150%∙QN 

Ocena występowania zasobów 
dyspozycyjnych  

k2 
(punktacja w skali 0-3) 

Wysokie zasoby na co najmniej 
95% długości cieku 

LZDZ ≥Zref ≥ 0,95∙L 3 

Wysokie zasoby na 70-95% 
długości cieku 

0,95∙L > LZDZ ≥Zref ≥ 0,70∙L 2 

Wysokie zasoby na 40-70% 
długości cieku 

0,70∙L > LZDZ ≥Zref ≥ 0,40∙L 1 

Wysokie zasoby na mniej niż 40% 
długości cieku 

LZDZ ≥Zref < 0,40∙L 0 

 

 

Ogólna ocena zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych 

 

Ocena ogólna jest prowadzona na podstawie sumy ocen otrzymanych wg kryterium 

występowania zasobów oraz wg kryterium wysokości zasobów, sposób oceny przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

 

Tabela 7 Ocena ogólna 

Ogólna ocena zasobów dyspozycyjnych zwrotnych 

Sumaryczna ocena wg przyjętych 

kryteriów 

k1 + k2 

Zasoby wysokie na prawie całej długości 6 

Zasoby wysokie na ograniczonej długości 5 

Średnie zasoby 4 

Niskie zasoby 3 

Częściowy brak zasobów 2 

Znaczny brak zasobów 1 

Zasoby sporadyczne 0 
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2.5. Bilans  jakościowy wód powierzchniowych zlewni Kaczawy w zakresie BZT5, Nog, 

Pog oraz wskaźników dodatkowych  

2.5.1. Przyjęte założenia 

2.5.1.1. Dane wejściowe do modelu 

W zlewni Kaczawy bilanse ładunków wybranych wskaźników zanieczyszczeń zostały 

wykonane na długościach cieków bilansowych: Kaczawa, Nysa Szalona, Cicha Woda, Skora, 

Czarna Woda, Wierzbiak. Bilans jakościowy wód powierzchniowych wykonano zgodnie 

z założeniami dla jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej 

przedstawionymi w Metodyce opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego 

i z wód zlewni dla wskaźników: BZT5, azot ogólny i fosfor ogólny. Po przeanalizowaniu 

wyników monitoringu wód powierzchniowych badanych w zlewni Kaczawy w 2012 i 2013 r. 

do bilansu dodano wskaźniki: OWO, azot azotanowy, fosforany. 

Danymi wejściowymi do modelu są najnowsze dostępne dane z Państwowego 

Monitoring Środowiska (GIOŚ) z lat 2012 – 2013 uzupełnione danymi z roku 2008. 

 

Tabela 8 Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych jakości wód powierzchniowych Państwowego 

Monitoringu Środowiska wraz z rokiem badania danego wskaźnika zanieczyszczeń 

Nazwa JCWP 
Nazwa punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Rok wykonania pomiarów 

BZT5 
Azot 

ogólny 
Fosfor 
ogólny 

OWO 
Azot 

azotanowy 
Fosforany 

Cicha Woda 
Cicha Woda – most 
Rogów-Malczyce 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Kaczawa od źródła do 
Kamiennika 

Kaczawa – m. 
Wojcieszów Górny  

 2013    

Kaczawa od źródła do 
Kamiennika 

Kaczawa – powyżej 
Świerzawy 

2013 2013 2012 2013 2013 2013 

Kaczawa od Kamiennika 
do Nysy Szalonej 

Kaczawa – most w m. 
Jerzmanice 

2011 2011 2013 2011 2011 2011 

Kaczawa od Nysy 
Szalonej do Czarnej 
Wody 

Kaczawa – ujęcie 
wody dla m. Legnicy 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Kaczawa od Czarnej 
Wody do Odry 

Kaczawa – ujście do 
Odry 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Nysa Szalona, zb. Słup Zb. Słup stan. 1 2012 2012 2013 2012 2012 2012 

Nysa Mała 
Nysa Mała – m. 
Kwietniki 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Czarna Woda od 
Karkoszki do Kaczawy 

Czarna Woda – ujście 
do Kaczawy 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Skora od Kraśnika do 
Czarnej Wody 

Skora – ujście do 
Czarnej Wody 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Lubiatówka 
Lubiatówka – ujście 
do Czarnej Wody (m. 
Jakuszów) 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 
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Nazwa JCWP 
Nazwa punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Rok wykonania pomiarów 

BZT5 
Azot 

ogólny 
Fosfor 
ogólny 

OWO 
Azot 

azotanowy 
Fosforany 

Pawłówka 
Pawłówka – ujście do 
Czarnej Wody 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Wierzbiak od Chotli do 
Kojszkówki 

Wierzbiak - poniżej 
m. Lubień 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Wierzbiak od Kojszówki 
do Kaczawy 

Wierzbiak – poniżej 
ujścia Kopaniny 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Niecka 
Niecka – droga 
Kunice-Jaśkowice 

2013 2013 2012 2013 2013 2013 

Chłodnik z jez. 
Koskowickim 

Chłodnik -powyżej j. 
Koskowickiego 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Nysa Szalona od 
Sadówki do zb. Słup 

Nysa Szalona – 
poniżej Bolkowa 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 

Nysa Szalona od zb. 
Słup do Kaczawy 

Nysa Szalona – ujście 
do Kaczawy 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 

Czarna Woda od źródła 
do Karkoszki 

Czarna Woda – most 
w Jaroszówce 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 

Kaczawa od Kamiennika 
do Nysy Szalonej 

Kaczawa – most 
powyżej Krotoszyc 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 

 

 

2.5.2. Przyjęte założenia 

Struktura modelu (profile bilansowe) jest identyczna jak dla bilansu ilościowego. 

W bilansie jakościowym zostali uwzględnieni wszyscy użytkownicy zidentyfikowani na etapie 

bilansu ilościowego wód powierzchniowych. W analizie bilansowej zlewni nie uwzględnia się 

udziału ładunków zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych i rozproszonych, depozycji 

atmosferycznej itd., które to zgodnie z Metodyką są określane w bilansie wód 

powierzchniowych regionu wodnego. 

 

Bilans ładunków ma charakter statyczny, bazuje na ustalonych w czasie danych wejścia 

i badań odbywa się według zasady opisanej poniżej. 

W pierwszej kolejności obliczana jest wartość średnia z wyników stężeń 

analizowanego wskaźnika w danym roku badań. Otrzymana wartość stężenia mnożona jest 

przez obliczony przepływ o gwarancji 90% (Qgw90%) dla roku w którym wykonywane były 

badania jakości wód. Wówczas formuła obliczania ładunku przyjmie następującą postać: 

 

Łrz = Qgw90% * Sśr 

gdzie: 

Łrz – wielkość ładunku rzeczywistego [g/s]; 

Qgw90% – wielkość przepływu o gwarancji 90% [m3/s] 
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Sśr – stężenie średnie z wyników pomiarów rocznych [mg/dm3] 

Tak obliczone ładunki w punktach monitoringowych są podstawą ich bilansu na 

długości rzeki i otrzymywania wynikowo stężeń w poszczególnych przekrojach bilansowych. 

Stężenia te reprezentują przeciętny stan jakości wód w poszczególnych profilach 

bilansowych przy założeniu, że może on zachodzić przy bardzo niskich przepływach wody 

w rzece. Przedstawiony sposób bilansowania ładunków pozwala na porównywanie wyników 

stężeń z ich wartościami granicznymi określonymi w tabelach stanu/potencjału 

ekologicznego wód zamieszczonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz. U. 2011 nr 257 poz. 1545). 

Z uwagi na brak danych o przepływach dla lat 2012 i 2013 i dostępność wyników 

monitoringu z różnych lat przyjęto przepływy o gwarancji 90% z wielolecia 1971-2010. 

 

W bilansie jakościowym przyjęto następujące założenia: 

− w przypadku poboru wód powierzchniowych stężenie danego wskaźnika nie ulega 

zmianie za to ładunek ulega zmniejszeniu o ładunek pobrany, 

− w przypadku użytkownika umownego wynikającego z użytkowania wód podziemnych 

umowny pobór wód powierzchniowych nie powoduje zwiększenie stężenia danego 

wskaźnika jak bez zmiany ilości ładunku, co wynika z faktu nie fizycznie pobranej 

wody z cieku, ale z racji zmniejszenia jej zasilania wodami podziemnymi. 

 

2.5.3. Procedura wykonywania bilansu ładunków 

Obliczenia bilansowe wykonano zgodnie z metodyką wykonywania bilansów 

wodnogospodarczych. 

Podstawą bilansu ładunków są średnie stężenia wskaźników zanieczyszczeń 

reprezentatywne dla poszczególnych przekrojów monitoringowych. 

Dzięki określonym w bilansowaniu ilościowym przepływom możliwe jest obliczenie 

w każdym przekroju monitoringowym ładunków analizowanych wskaźników zanieczyszczeń. 

Ich wielkości, po uwzględnieniu wpływu ładunków będących wynikiem użytkowania zasobów 

wodnych (pobory wód powierzchniowych i zrzuty zanieczyszczeń), są podstawą określania 

ładunków jednostkowych pomiędzy przekrojami monitoringowymi. Ładunki jednostkowe 

określają wielkości zasilania obszarowego analizowanych wskaźników zanieczyszczeń 

odniesione do transportujących je przepływów naturalnych.  

Następnie określane są ładunki analizowanych zanieczyszczeń w pozostałych 

profilach bilansowych. Są one sumą ładunków pochodzących z dopływu obszarowego 



„Warunki korzystania z wód zlewni Kaczawy” 

 

35 
 

(ładunek jednostkowy mnożony przez przyrost przepływów naturalnych) oraz ładunków 

wnoszonych przez punktowe zrzuty i wynoszonych przez pobory wody. W końcowym etapie 

oblicza się stężenia średnie w każdym profilu bilansowym dzieląc odpowiadające mu ładunki 

przez wielkość przepływu. Efektem końcowym jest wykonanie profili hydrochemicznych 

przebiegu stężeń i ładunków na długości rzeki obrazujących wpływ użytkowania zasobów 

wodnych na jej jakość. Stężenia w profilach bilansowych są porównywane z wartościami 

granicznymi wskaźników zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz. U. 2011 nr 257 poz. 1545). 

 

2.5.4. Rezultaty obliczeń 

Uzyskane wyniki odniesiono do wartości granicznych dobrego stanu/potencjału 

ekologicznego wód. 

Dla każdego przekroju bilansowego określono następujące wielkości: 

− ładunki zrzucanych ścieków w [g/s]; 

− stężenia zrzucanych ścieków w [mg/dm3]; 

− ładunki pobieranej wody z rzeki w [g/s]; 

− stężenia pobieranej wody z rzeki w [mg/dm3]; 

− przepływy naturalne o gwarancji 90% [m3/s]; 

− przepływy rzeczywiste o gwarancji 90% [m3/s]; 

− ładunki pseudonaturalne analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w [g/s] w rzece; 

− ładunki rzeczywiste analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w [g/s] w rzece; 

− stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w [mg/dm3] w rzece; 

− ładunek stanu dobrego – iloczyn przepływu rzeczywistego i stężenia granicznego 

dobrego stanu (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych); 

− chłonności rzek bilansowanych (jest to różnica pomiędzy ładunkiem stanu dobrego, 

a ładunkiem rzeczywistym, jeżeli rzeka nie jest w stanie dobrym chłonność przyjmuje 

wartość równą zeru); 

− wymaganą wielkość redukcji ładunku (jeżeli rzeka jest w stanie dobrym wymagana 

wielkość redukcji ładunku przyjmuje wartość równą zeru).  

Jednostka ładunku (g/s) wynika z przyjętej jednostki przepływu tj. m3/s oraz jednostek 

wartości granicznych stanu/potencjału dobrego ujętych w rozporządzeniu. 
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Podstawowymi rezultatami obliczeń bilansowych są zestawienia i wykresy 

przedstawiające informacje w węzłach bilansowych. Rezultaty obliczeń dla bilansu jakości 

zawierają: 

− Zestawienia dla rzek i dla wybranych wskaźników jakości (BZT5, OWO, azot ogólny, 

azot azotanowy, fosfor ogólny, fosforany), zawierające informacje nt. ładunków 

(naturalny, poborów, zrzutów, rzeczywisty i dla stanu dobrego) i stężeń (stężenie 

rzeczywiste, stężenie poboru). 

− Wykresy dla rzek i dla wybranych wskaźników jakości przedstawiające: ładunki, 

stężenia, chłonność rzeki i wymaganą redukcję ładunku. 

− Zestawienie zawierające ocenę zbiorczą jakości wód powierzchniowych w SCWP. 

Aplikacja bilansu wodno-gospodarczego dla zlewni Kaczawy umożliwia ocenę 

aktualnego stanu jakościowego, która jest prowadzona przez klasyfikację stanu 

fizykochemicznego, charakteryzowaną przez wybrane wskaźników zanieczyszczeń. Dla 

każdego ze wskaźników dokonano oceny jakość wód poprzez kwalifikację stężeń wskaźników 

zanieczyszczeń do jednej z trzech grup wg prezentowanych poniżej klas. 

 

Tabela 9 Kwalifikacja stężeń wskaźników zanieczyszczeń do jednej z trzech grup 

Klasa jakości wskaźników zanieczyszczeń Waga 

I 2 

II 1 

III – V* 0 

*dla klas III – V - wartości granicznych nie ustala się 

 

Przynależność do poszczególnych klas jest punktowana w skali od 0 do 2 (klasa I – 

najwyższa jakość – 2 punkty; klasy III – V – najgorsza jakość – 0 punktów). 

 

 

3. Bilans ilościowy wód podziemnych    

3.1. Dane wejściowe do modelu 

3.1.1. Dane o zasobach wód  

Na zasoby dostępne obszaru bilansowego składają się zasoby dyspozycyjne wód 

podziemnych oraz zasoby perspektywiczne w obszarach, dla których nie zostały określone 

zasoby dyspozycyjne. 

Do ich oszacowania w zlewni Kaczawy wykorzystano następujące opracowania: 

− Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności 

Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (raport końcowy), 2003, Herbich P., 

Dąbrowski S., Nowakowski C.,  
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− Dokumentację hydrogeologiczną regionu wrocławskiego i sudeckiego zlewnie 

Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej, zawierająca ocenę zasobów dyspozycyjnych wszystkich 

poziomów użytkowych wód podziemnych na danym terenie, 1999, Poprawski L. i inni 

(NAG 1257/2000), 

− Dokumentację hydrogeologiczną zasobów wód podziemnych w utworach 

czwartorzędowych, trzeciorzędowych i triasowych rejonu Niecki Wrocławskiej 

(II Etap) z uwzględnieniem GZWP, 1996, Krawczyk J. (NAG 894/97). 

Zasięg dokumentacji zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych przedstawiono na 

poniższym rysunku 3, natomiast wielkość udokumentowanych zasobów wód podziemnych 

zestawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 10 Zestawienie udokumentowanych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

Nr 
archiwalny 

NAG 

Nazwa 
regionu 

Stratygrafia 
UPW 

Powierzchnia 
udokumentowanego 
obszaru/w granicach 

zlewni [km
2
] 

Zasoby 
dyspozycyjne 

[m
3
/d] 

Moduł 
zasobów 

dyspozycyjnych 
[m

3
/d/km

2
] 

Decyzja zasobowa 

1257/2000 

region 
wrocławski 

i sudecki 
zlewnie 

Bystrzycy 
i Nysy 

Kłodzkiej 

Q, Tr, 
Prekambr-
Paleozoik 

1706/447,8 

189 275 
Q 95 979 
Tr 89 097 

Prekambr-
paleozoik 

4 199 

110,9 
KDH/BJ/489-
6256/2000 z 
02.06.2000 r. 

894/97 
rejon niecki 

wrocławskiej 

Q, Tr, T-
wapień 

muszlowy 
6740,9/368,2 

734 883 
Q 628 365 
Tr 102 147 

T 4 371 

109,0 
Q 109,9 
Tr 20,5 
T 3,1 

KDH1/013/6019/97 
z 16.04.1997 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych literaturowych 
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Rysunek 3 Zasięg dokumentacji zasobów dyspozycyjnych w obszarze zlewni 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych literaturowych 

 

3.1.2. Dane o użytkowaniu wód  

Baza danych o użytkowaniu wód podziemnych w zlewni Kaczawy została 

opracowana w oparciu o dane z wydanych decyzji wodnoprawnych aktualnych w roku 2013 

i wydanych po 1 stycznia 2014 roku. Dane uzupełniono o informacje nt. rzeczywistego 

korzystania z wód w oparciu o bazę z Urzędu Marszałkowskiego (dane z opłat za korzystanie 

ze środowiska). Wykorzystano również pozyskane informacje o poborze rejestrowanym wód 

podziemnych na podstawie danych z bazy POBORY PIG-PIB. 

W sumie w wariancie dla stanu użytkowania wód dopuszczalnego pozwoleniami 

wodnoprawnymi oraz dla stanu rzeczywistego zidentyfikowano 100 użytkowników wód. Dla 

wariantu perspektywicznego nie zidentyfikowano nowych użytkowników, którzy uzyskali 
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pozwolenia wodnoprawne po 1 stycznia 2014 r. W sumie ilość użytkowników dla wariantu 

perspektywicznego wyniosła 100.  

Poniżej zestawiono ogólne założenia zastosowane do wyliczeń użytkowania wód 

podziemnych znajdujących się w zlewni Kaczawy. Przyjęte założenia wynikają z ustaleń 

z Zamawiającym, oraz z analizy danych wejściowych, w tym braków informacji 

w analizowanych dokumentach nt. wielkości użytkowania.  

• Wielkość poborów i zrzutów przypisana została do użytkowników zgodnie 

z pozwoleniami wodnoprawnymi a w przypadku stanu rzeczywistego zgodnie 

z opłatami marszałkowskimi lub z informacją bazy POBORY PIG-PIB. 

• W przypadku braku informacji nt. użytkowania rzeczywistego w roku 2013 

przypisano użytkownikom wielkość z roku 2012 

• W przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego wielkość poboru przypisano 

w wariancie użytkowania na poziomie pozwoleń wodnoprawnych taką jak 

wartość przyjęta do wariantu rzeczywistego. 

• W przypadku braku wielkości poboru dla stanu rzeczywistego, przypisano taką jak 

w pozwoleniu wodnoprawnym.  

• W przypadku wariantu perspektywicznego założono, iż wszystkie  pobory i zrzuty 

ujęte w wariancie zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi będą miały miejsce 

w przyszłości. Ponadto uwzględniono użytkowników którym wydano pozwolenia 

po 1 stycznia 2014 roku. 

Szczegółowy opis opracowania bazy danych o użytkowaniu wód zlewni Kaczawy 

znajduje się w Załączniku nr 4 do Zadania nr 4 do opisywanego Zadania. Zestawienie 

użytkowników wód podziemnych znajduje się w Załączniku nr 5 do Zadania nr 4. 

 

3.2. Struktura modelu 

Bilans ilościowy wód podziemnych przeprowadzany jest w układzie 2 JCWPd 

o numerach: 172, 8 SCWP o numerach: SO0701, SO0702,  SO0703,  SO0704,  SO0705,  

SO0706,  SO0707,  SO0708, oraz w układzie administracyjnym – w podziale na powiaty. 

Bilansowanie polega na porównaniu zasobów z poborami (dla ww. jednostek obszarowych). 

 

3.3. Opis modelu bilansu ilościowego wód podziemnych 

Zasoby wód podziemnych w zlewni Kaczawy dla ww. jednostek obszarowych 

wyznaczono na podstawie informacji o zasobach dostępnych w obszarach bilansowych wód 

podziemnych (zasoby dyspozycyjne dla obszarów o zasobach udokumentowanych i zasoby 

perspektywiczne dla obszarów o zasobach nieudokumentowanych). Zasoby wyznaczono 

wykorzystując wyznaczone dla obszarów bilansowych wód podziemnych moduły zasobowe 



„Warunki korzystania z wód zlewni Kaczawy” 

 

40 
 

(zasób na km2) i analizy przestrzenne pozwalające uwzględnić wzajemne usytuowanie 

obszarów bilansowania dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

Poszczególne punkty poboru wód podziemnych przypisano do JCWPd, SCWP, 

miejscowości, gminy, powiatu, co umożliwiło obliczenie bilansu polegającego na odjęciu od 

zasobów dostępnych wielkości poborów. 

Sposób uwzględnienia wpływu eksploatacji wód podziemnych na wielkość zasobów 

wód powierzchniowych przedstawiono w opisie bilansu ilościowego wód powierzchniowych. 

 

3.4. Zasoby dostępne wód podziemnych  

W aplikacji komputerowej założono stałe wielkości zasobów dostępnych wód 

podziemnych w JCWPd, oraz w podziale na SCWP i powiaty zlokalizowane w granicach zlewni 

Kaczawy, bez podziału na poziomy wodonośne. Wielkości zasobów dostępnych mogą być 

edytowane przez Zamawiającego, przy czym suma zasobów w poszczególnych SCWP 

i powiatach musi być zgodna z wielkością zasobów dla JCWPd.  

Jak wspomniano wyżej na zasoby dostępne obszaru bilansowego składają się zasoby 

dyspozycyjne wód podziemnych oraz zasoby perspektywiczne w obszarach, dla których 

nie zostały określone zasoby dyspozycyjne. 

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014 r. poz. 596) to zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania, stanowiącymi średnią z wielolecia wielkość całkowitego zasilania wód 

podziemnych obszaru bilansowego – będącego jednostką hydrogeologiczną wytypowaną 

w celu ustalenia zasobów odnawialnych i zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wraz 

z oceną stopnia ich zagospodarowania – pomniejszonymi o średnią z wielolecia wielkość 

przepływu wód, tak aby nie dopuścić do znacznego pogorszenia stanu wód 

powierzchniowych związanych z wodami podziemnymi i do powstania znaczących szkód 

w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych, a także określonymi 

z zachowaniem warunku niepogarszania stanu chemicznego wód podziemnych, ustalonymi 

z uwzględnieniem występującego w obszarze bilansowym przestrzennego zróżnicowania 

warunków zasilania, występowania, parametrów hydrogeologicznych i kontaktów 

hydraulicznych poziomów wodonośnych, przestrzennego rozkładu środowiskowych 

i hydrogeologicznych ograniczeń dla stopnia zagospodarowania zasobów oraz 

przestrzennego rozkładu istniejącego użytkowania wód podziemnych, wyznaczonymi bez 

wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujmowania 

wód. 

Zasoby perspektywiczne wód podziemnych są to szacunkowo ustalone zasoby 

użytkowych pięter/poziomów wodonośnych w określonych rejonach bilansowych, możliwe 

do zagospodarowania z uwzględnieniem potrzeby zachowania określonego stanu 
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ekosystemów od nich zależnychBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Przez 

szacunkowy charakter ustalania zasobów perspektywicznych rozumie się taki tok prac i 

obliczeń hydrogeologicznych, w którym stosowane są metody przybliżonej oceny 

odnawialnych zasobów wód podziemnych, bez prowadzenia dodatkowych obserwacji 

terenowych oraz bez modelowego odwzorowania warunków hydrogeologicznych rejonu 

bilansowego (jednostki zasobowej), zaś potrzeby wodne ekosystemów zależnych od wód 

podziemnych są uwzględnione w sposób uproszczony, bez modelowej weryfikacji stopnia 

dopuszczalnego przekształcenia pola hydrodynamicznego i bilansu krążenia wód 

podziemnych. 

Wymienione ww. dokumentacjach zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych 

podobszary bilansowe nie pokrywają się z granicami opracowywanej zlewni bilansowej. 

Dlatego też do obliczeń zasobów dostępnych wykorzystano metodę modułową. 

Zasoby dostępne Zd obliczono ze wzoru: 

Zd = F1*m1 + F2*m2 +F3*m3 [m3/d] 

gdzie: 

F1 – powierzchnia obszaru, dla którego nie ustalono zasobów dyspozycyjnych, [km2] 

m1 – moduł zasobów perspektywicznych dla obszaru F1 [m3/d/km2] Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania. 

F2 – powierzchnia zlewni o udokumentowanych zasobach dyspozycyjnych, objęta 

zasięgiem dokumentacji regionu wrocławskiego i sudeckiego [km2]  

m2 – moduł zasobów dyspozycyjnych dla obszaru F2 [m
3/d/km2] 

F3 – powierzchnia zlewni o udokumentowanych zasobach dyspozycyjnych objęta 

zasięgiem dokumentacji rejonu Niecki Wrocławskiej [km2]  

m3 – moduł zasobów dyspozycyjnych dla obszaru F3  [m
3/d/km2]. 

 

Zestawienie podobszarów obliczeniowych zestawiono w poniższej tabeli poniżej, zaś 

ich graficzne odwzorowanie przedstawiono na niżej zamieszczonym rysunku 4. 
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Tabela 11 Zestawienie podobszarów obliczeniowych zlewni 

Nr 

podobszar

u 

Powierzchni

a F [km2] 

Moduł 

zasobów 

m 

[m3/d/km2] 

Rodzaj 

ustalonych 

zasobów 

Zasoby 

dyspozycyjne 

[m3/d] 

Zasoby 

perspektywiczn

e 

[m3/d] 

Zasoby 

dostępne 

[m3/d] 

1 1797,2 105,0 
perspektywiczn

e 
- 188 706 188 706 

2 447,8 110,9 dyspozycyjne 49 661 - 49 661 

3 368,2 109,0 dyspozycyjne 40 134 - 40 134 

suma 2613,2 - - 89 795 188 706 278 501 

Źródło: Opracowanie własne 

W powyższej tabeli zestawiono wyniki obliczeń zasobów dostępnych. Jedynie 30% 

obszaru zlewni ma udokumentowane zasoby dyspozycyjne wód podziemnych. Dla pozostałej 

części obszaru zlewni obliczono zasoby perspektywiczne. 
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Rysunek 4 Podobszary bilansowe zlewni 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych literaturowych 

 

Zestawienie wielkości zasobów dostępnych wód podziemnych w wydzielonych 

jednolitych częściach wód podziemnych, scalonych częściach wód powierzchniowych oraz 

w granicach powiatów przedstawiono w poniższych. 

 

Tabela 12 Zestawienie wielkości zasobów dostępnych wód podziemnych w jednolitych częściach wód 

podziemnych 

Kod JCWPd Zasoby dostępne [m
3
/d] 

94 240 125.50 

95 38 375.32 

suma 278 500.82 
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Tabela 13 Zestawienie wielkości zasobów dostępnych wód podziemnych w scalonych częściach wód 

powierzchniowych 

Kod SCWP 
Zasoby dostępne 

[m
3
/d] 

SO0701 38375.32 

SO0702 34063.77 

SO0703 46726.98 

SO0704 24452.29 

SO0705 45234.00 

SO0706 30030.00 

SO0707 29631.00 

SO0708 29987.86 

suma 278501.22 

 

 

Tabela 14 Zestawienie wielkości zasobów dostępnych wód podziemnych w granicach powiatów 

Nazwa powiatu 
Zasoby dostępne 

[m
3
/d] 

bolesławiecki 24601.50 

jaworski 61885.04 

jeleniogórski 651.00 

kamiennogórski 1228.50 

legnicki 75560.46 

lubiński 7953.70 

lwówecki 1228.50 

m. Legnica 5923.30 

polkowicki 5544.00 

średzki 20937.50 

świdnicki 14438.33 

wałbrzyski 105.00 

wołowski 10.90 

złotoryjski 58432.50 

suma 278500.23 

 

 

4. Podsumowanie wyników bilansu wodnogospodarczego 

Dokonując analizy wyników ilościowych wód powierzchniowych dla stanu 

użytkowania wód dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi zauważyć można, iż 

średnio przepływ nienaruszalny zagwarantowany jest na poziomie 84,1%, natomiast 

największe deficyty występują na Nysie Szalonej: w km 18+240, gdzie gwarancja poboru 

wynosi 60,8%, w km 20+450 – 61,7% i w km 29+645 – 61,8%. Natomiast analizując wyniki 
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ilościowe wód powierzchniowych dla stanu rzeczywistego użytkowania w 2013 r. zauważyć 

można, iż średnio przepływ nienaruszalny zagwarantowany jest na poziomie 86,8%, tj. 

o 2,7% wyższym niż w przypadku pozwoleń wodnoprawnych. Natomiast największe deficyty 

zaobserwować można na Nysie Szalonej w km 29+645 i 41+095, gdzie gwarancja poboru 

wynosi odpowiednio 60,80% i 66,70% oraz na Skorej w km 0+200 – 74,90%. 

Dokonując analizy bilansu jakościowego wód powierzchniowych dla wszystkich trzech 

wariantów w zakresie trzech podstawowych wskaźników tj. BZT5, azotu ogólnego i fosforu 

ogólnego zauważyć można, iż nie występują przekroczenia stanu dobrego na Kaczawie i jej 

dopływach oraz Cichej Wodzie wskaźników BZT5 i azotu ogólnego. Przekroczenia stanu 

dobrego wskaźnika fosforu ogólnego mają miejsce we wszystkich trzech wariantach. Dla 

stanu użytkowania wód dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi przekroczenia 

fosforu ogólnego występują na  Nysie Szalonej w km 0+000÷29+800 i w km 38+280÷41+630 

– do 63%.  

Ogólny węgiel organiczny nie wykazał przekroczeń stanu dobrego na żadnej 

z analizowanych rzek. Pozostałe wskaźniki tj. azot azotanowy oraz fosforany wykazują 

przekroczenia stanu dobrego we wszystkich analizowanych wariantach. 

Analizując wyniki bilansu ilościowego wód podziemnych zauważyć można, iż 

w warunkach poboru dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi pobór wyniósł 

39 313 m3/d, co stanowi około 14% zasobów dostępnych. Stan rezerw zasobów dostępnych 

jest bardzo wysoki i wynosi 239 187  m3/d. Natomiast w warunkach poboru rzeczywistego 

w 2013 r. pobór wyniósł 19 096,0 m3/d, co stanowi około 7% zasobów dostępnych. Stan 

rezerw zasobów dostępnych jest bardzo wysoki i wynosi 259 404 m3/d. 

W oparciu o przeprowadzone analizy i uzyskane wyniki bilansu wodnogospodarczego 

określono warunki korzystania z wód zlewni Kaczawy.  

 

 

3.5. Określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń 

w korzystaniu z wód zlewni Kaczawy oraz uzasadnienie dla ich 

wprowadzenia i wskazanie obszarów, na których mają obowiązywać 

 

Celem tego zadania było określenie szczegółowych wymagań, priorytetów 

i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Kaczawy oraz uzasadnienie do ich wprowadzenia 

i wskazanie obszarów, na których mają one obowiązywać. 

Wykonawca w ramach tego zadania zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne 

oraz uwzględniając przeprowadzone w ramach niniejszej pracy analizy, charakterystyki, 

obliczenia bilansowe i oceny określił: 

− szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód; 
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− priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

− ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części wód 

niezbędnych dla osiągnięcia tych celów w szczególności w zakresie: 

• poboru wód, 

• wprowadzania ścieków do wód i do ziemi. 

Wykonawca uzasadnił konieczność wprowadzenia zaproponowanych szczegółowych 

wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Kaczawy oraz wskazał obszar 

obowiązywania. Ponadto konieczność wprowadzenia szczegółowych wymagań, priorytetów 

i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Kaczawy została poparta wskazaniem podstawy 

prawnej. 

 

1. Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód 

Wymagania w korzystaniu z wód zlewni Kaczawy, niezbędne do realizacji celów 

środowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry: 

 

1.1. Wymaganie zachowania przepływu nienaruszalnego 

1. Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód płynących wymagane 

jest zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej 

szczególnego korzystania z wód, wyliczonego dowolną metodą, którego wartość nie 

może być mniejsza niż średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) skorygowany 

współczynnikiem k o wartości wyliczalnej wg zasady określonej w Rozporządzeniu 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie  

 

1.2. Wymagania dotyczące obliczeń hydrologicznych 

1. Obliczenia hydrologiczne wykonywane na potrzeby korzystania z wód zlewni Kaczawy 

muszą być oparte na aktualnych ciągach obserwacyjnych posterunków 

wodowskazowych obejmujących minimum 30 lat lub w przypadku wodowskazów 

o krótszym okresie obserwacji – cały okres obserwacyjny.  

 

1.3. Wymaganie nieprzekraczania chłonności cieku 

1. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie 

ścieków do wód powierzchniowych musi uwzględniać konieczność zaniechania lub 

stopniowego eliminowania emisji do wód powierzchniowych substancji 

priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.   

2. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie 

ścieków do wód powierzchniowych o stanie co najmniej dobrym nie może pogarszać 

elementów fizykochemicznych i biologicznych wód w żadnej jednolitej części wód 

powierzchniowych ani nie może zagrażać osiągnięciu ich celów środowiskowych - 

chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne.  
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3. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie 

ścieków do wód powierzchniowych o stanie gorszym od dobrego wymaga 

zastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) gwarantujących minimalizację 

stężeń substancji zanieczyszczających w ściekach odprowadzanych do tych wód. 

 

1.4. Wymagania dotyczące ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed 

zanieczyszczeniami oraz osiągnięcia celów środowiskowych 

1. W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków 

do ziemi musi uwzględniać konieczność zaniechania lub stopniowego eliminowania 

emisji substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

2. W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków 

do ziemi w obrębie jednolitych części wód podziemnych nie może pogarszać 

elementów fizykochemicznych wód podziemnych, ani nie może zagrażać celom 

środowiskowym określonym dla JCWPd - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 

38j ustawy Prawo wodne.  

3. W celu osiągnięcia i/lub zachowania elementów hydromorfologicznych cieku 

planowane korzystanie z wód nie może wpływać negatywnie na cele środowiskowe 

jakiejkolwiek jednolitej części wód powierzchniowych - chyba, że zostaną spełnione 

przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne.  

4. W celu osiągnięcia i/lub zachowania dobrego stanu ekologicznego lub potencjału 

ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, zmiany będące wynikiem 

nowych działań  nie mogą negatywnie oddziaływać na cele środowiskowe żadnej 

jednolitej części wód powierzchniowych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 

38j ustawy Prawo wodne.  

5. W celu zachowania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych zmiany 

będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddziaływać na cele 

środowiskowe jednolitej części wód podziemnych - chyba, że zostaną spełnione 

przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne. 

 

2. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

1. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w zlewni Kaczawy odbywa się, według 

następującej hierarchii potrzeb: 

1) zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe oraz 

do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

2) zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

3) korzystanie z wód, które przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji wód 

w zlewni; 

4) pozostałe potrzeby wodne według kolejności wykorzystania rodzajów wód: 

a) pobór z wód powierzchniowych; 
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b) pobór z wód podziemnych pierwszego piętra wodonośnego o swobodnym 

zwierciadle wody; 

c) pobór z wód podziemnych o napiętym zwierciadle wody. 

 

3. Ograniczenia w korzystaniu z wód 

3.1. Ograniczenia dotyczące przepływu nienaruszalnego 

1. Korzystanie z wód nie może powodować zmniejszenia przepływu w korycie cieku 

poniżej przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w pkt. 1 w wymaganiach 

zachowania przepływu nienaruszalnego.  

2. Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęć wody muszą umożliwiać zachowanie 

przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny. 

 

3.2. Ograniczenia dotyczące poboru wód podziemnych 

1. Dopuszczalna wielkość poboru wód podziemnych udzielona pozwoleniem 

wodnoprawnym musi wynikać z uzasadnionego zapotrzebowania na wodę. 

2. Zakres zamierzonego korzystania z wód podziemnych, przedstawiony w części 

opisowej operatu wodnoprawnego, wymaga uwzględnienia: 

1) w przypadku kontynuacji poboru wód podziemnych, informacji dotyczących 

uzasadnionego zapotrzebowania na wodę, obejmujących takie elementy jak: 

a) analizę wielkości rzeczywistego wykorzystania wody w poprzednim okresie, 

b) analizę udokumentowanych potrzeb w zakresie rezerw wody;  

2) w przypadku poboru wód podziemnych na potrzeby inne niż: 

a) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 

socjalno-bytowe, 

b) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

informacji dotyczących braku możliwości wykorzystania wód powierzchniowych. 

 

3.3. Ograniczenia dotyczące wprowadzania zanieczyszczeń do wód i do ziemi 

1. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód ścieków 

o wartościach wyższych niż najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń 

określone w stosownych przepisach nie jest możliwe, jeżeli odbiornikiem jest 

wskazana w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jednolita 

część wód powierzchniowych zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych lub 

której stan określono jako zły w ocenie stanu 2010-2012, wymieniona w wykazie 

w załączniku nr 1. 

2. Skumulowana ilość wprowadzanych do wód powierzchniowych ładunków 

zanieczyszczeń: BZT5, azot ogólny, fosfor ogólny, OWO, azot azotanowy, fosforany 

w zlewni nie może przekraczać wartości ładunku stanu dobrego pomniejszonego 

o wartość ładunku naturalnego. 
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3. Na obszarze zlewni bezpośredniej jeziora Koskowickiego, poza terenem rezerwatu, 

ustanowionego Rozporządzeniem  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2004 

r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Jezioro Koskowickie”, a na obszarze 

wskazanym w załączniku nr 2 wprowadza się  następujące zakazy: 

1) rolniczego wykorzystania ścieków, 

2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, pochodzących z nowych obiektów 

budowlanych, 

4. Na obszarze zlewni, o którym mowa w pkt. 3 wprowadzanie ścieków do wód 

powierzchniowych lub urządzeń wodnych będących dopływami jeziora, możliwe jest 

w przypadku zachowania łącznie następujących warunków: 

1) odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym, 

2) ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 godziny, 

3) nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego  czasu 

dopływu do jeziora. 

5. Ograniczenie, o którym mowa w pkt 4 nie dotyczy wprowadzania do wód 

powierzchniowych lub urządzeń wodnych będących dopływami tego jeziora, 

oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków 

pochodzących ze stacji uzdatniania wody. 

 

 

3.6. Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Kaczawy w 

formie projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni Kaczawy wraz z załącznikami 

i uzasadnieniem 

Celem tego zadania było opracowanie projektu warunku korzystania z wód zlewni 

Kaczawy w formie aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem i załącznikami. 

Sporządzenie Warunków korzystania z wód zlewni Kaczawy wymagane jest zapisami 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. nr 40, poz. 451) 

oraz Programu wodno-środowiskowego kraju. 

Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 

Kaczawy został opracowany w oparciu o wnikliwą analizę zlewni oraz analizę istniejących 

uwarunkowań i planowanych oddziaływań w zakresie korzystania z wód zlewni. 

Sporządzenie projektu rozporządzenia było poprzedzone opracowaniem charakterystyki 

zlewni bilansowej rzeki Kaczawy, analizą obowiązujących dokumentów planistycznych oraz 

opracowań merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej, 

wykonaniem bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni 

oraz określeniem szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód 

zlewni wraz z uzasadnieniem dla ich wprowadzenia i ze wskazaniem obszarów, na których 
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mają obowiązywać. Projekt rozporządzenia uwzględnia wymagania rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 

z 2002 r., Nr 100, poz. 908).  

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne projekt 

rozporządzenia określa szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z celów 

środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczenia w korzystaniu z wód 

niezbędne dla osiągnięcia tych celów. 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez sporządzenie projektu rozporządzenia 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Kaczawy wraz z załącznikami. 

W ramach tego zadania zostało również sporządzone uzasadnienie do rozporządzenia wraz 

z  załącznikiem. 

 

 

4. Podsumowanie pracy 

Zgodnie z głównym założeniem pracy pn.: „Warunki korzystania z wód zlewni 

Kaczawy” opracowano projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania 

z wód zlewni Kaczawy wraz z załącznikami i uzasadnieniem. 

Ustalenie warunków korzystania z wód zlewni Kaczawy zostało zrealizowane zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Mianowicie, zgodnie z zapisami 

art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód określają szczegółowe 

wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety 

w zaspokajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wód. W myśl art. 115 ust. 2 

ustawy Prawo wodne przy sporządzaniu warunków korzystania z wód uwzględniono 

ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego zarówno szczebla krajowego, jak 

i wojewódzkiego i gminnego oraz ustalenia zawarte w dokumentacjach hydrogeologicznych 

w szczególności ustalenia zasobów wód podziemnych oraz określenia warunków 

hydrogeologicznych w związku z ustanowieniem obszarów chronionych zbiorników wód 

podziemnych. 

W wyniku wnikliwych analiz przeprowadzonych w obszarze zlewni Kaczawy uzyskano 

pełny obraz uwarunkowań i kierunków rozwoju w zakresie korzystania z wód zlewni 

Kaczawy, co umożliwiło rzetelną ocenę wpływu presji antropogenicznych na stan ilościowy 

i jakościowy zasobów wodnych zlewni Kaczawy.  

 

 


