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1. Podstawa realizacji pracy  
 

Prezentowane „Opracowanie dynamicznego bilansu wodnogospodarczego. Część III – 

„Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Soły Etap I – opracowanie 

dynamicznego bilansu wodno gospodarczego” zostało sporządzone w wyniku realizacji 

umowy z dnia 18 września 2012 r., zawartej pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki 

Wodnej w Krakowie a firmą GISPartner Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.  

Środki, z których została zrealizowana usługa, pochodzą z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Zakres prac 
 

Zadanie postawione przez Zamawiającego polegało na: 

• wykonaniu analizy stanu zasobów wodnych w zlewni Soły, 

• porównaniu zasobów z potrzebami wodnymi użytkowników 

• ocenie wpływu zmian wielkości zasobów na sposób ich rozrządu, uwzględniając 

potrzeby wodne użytkowników, ich ważność oraz wymagania środowiska 

przyrodniczego. 

Zgodnie z ww. umową oraz specyfikacją istotnych warunków przeprowadzonego 

zamówienia publicznego, realizacja zakresu pracy obejmowała dwa etapy: 

I. Weryfikację, aktualizację i uzupełnienie bazy danych. 

II. Wykonanie bilansu wodno gospodarczego wód powierzchniowych i podziemnych, 

w tym: 

 Wykonanie ilościowego bilansu wód podziemnych 

 Wykonanie ilościowego bilansu wód powierzchniowych z uwzględnieniem 

wpływu poboru wód podziemnych na przepływ wody w ciekach 

 Wykonanie jakościowego bilansu wód powierzchniowych 

 

Wyniki obliczeń i analiz bilansowych zostały przełożone na propozycję ograniczeń w 

korzystaniu z wód w zakresie odprowadzania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, 

rozproszonych i obszarowych oraz poborów wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Wyniki pracy przedstawione są w formie: 

 Opracowania tekstowego - Syntezy 
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 Aplikacji komputerowej, tj. modelu bilansowego dla wód zlewni Soły, 

zawierającej model ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych oraz model 

ilościowy wód podziemnych, 

 Baz danych przestrzennych, tj. geobazy dla zlewni Soły. 

 

Na potrzeby realizacji powyższych punktów: 

 przyjęto założenia metodyczne udostępnione przez Zamawiającego  

 sporządzono instrukcję korzystania z narzędzi aplikacji. 

 

3. Cel pracy 
 

Wykonany w ramach niniejszego zadania bilans wodno gospodarczy oraz sformułowane 

na jego podstawie propozycje ograniczeń w korzystaniu z wód posłużą do opracowania 

projektu warunków korzystania z wód zlewni, którego sporządzenie spoczywa na Dyrektorze 

RZGW w Krakowie, na podstawie art. art. 113 ust. 1 pkt 5 i art. 116 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 -j.t. ) oraz postanowień Planu Gospodarowania 

Wodami w dorzeczu Odry (M.P. 2011 r. Nr 55 poz. 566). 

 

4. Realizacja zadania 
 

4.1. Etap I 
 

4.1.1. Baza danych 
 

Realizacja zadania polegała na weryfikacji, uaktualnieniu i uzupełnieniu informacji 

dotyczących użytkowników wód. Z udostępnionych przez Zamawiającego materiałów 

wykonano bazę danych SOLA_Balances, stanowiącą podstawę do obliczeń bilansowych 

dokonywanych przez narzędzia bilansowe w aplikacji modelu. Baza zawiera w 

pogrupowanych zestawach dane na temat: 

• Administracji 

• Hydrografii 

• Monitoringu 
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• Presjach 

• Obszarach chronionych RDW 

Elementem bazy są również tabele obliczeniowe i wynikowe bilansu, gdzie przechowywane 

są dane wejściowe i wynikowe obliczeń, uruchamianych w aplikacji za pomocą szeregu 

narzędzi opisanych w rozdziale 4.2 

4.1.2. Weryfikacja danych 
 

Weryfikacja danych o użytkownikach wód, udostępnionych przez Zamawiającego, 

obejmowała przede wszystkim uzupełnienie danych o sezonowości oraz wielkości 

rzeczywistej poborów i zrzutów, co ma swoje odzwierciedlenie w atrybutach dedykowanych 

warstw. Materiałami stanowiącymi podstawę do aktualizacji i weryfikacji danych źródłowych 

były dane z opłat marszałkowskich oraz z ankietowania użytkowników. 

4.1.3. Analiza gospodarki wodno-ściekowej 
 
Analiza miała za zadanie wytypowanie obszarów, gdzie pobory i zrzuty w istotny sposób 

mogą wpłynąć na zachwianie prawidłowym gospodarowaniem wodami aby w dalszej ocenie, 

bazującej na obliczeniach bilansowych modelu aplikacji, zidentyfikować wielkości poborów 

bezzwrotnych w badanych zlewniach. 

W tym celu wykorzystano informacje o poborach i zrzutach w granicach zlewni a także gmin 

oraz skorelowano je z danymi od operatorów o zakupie i sprzedaży wody. 

 W wyniku analizy otrzymano: 

-rozkład wielkości poborów wód podziemnych w gminach oraz jednostkach bilansowych (rys. 

1, rys. 2) 

- rozkład wielkości poborów wód powierzchniowych w gminach oraz jednostkach 

bilansowych wód podziemnych (rys. 3)  
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Rysunek 1. Rozkład wielkości poborów wód podziemnych wg PWP oraz  w granicach jednostek bilansowych 
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Rysunek 2. Rozkład wielkości poborów wód podziemnych wg PWP oraz w granicach  gmin 
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Rysunek 3. Rozkład wielkości poborów z wód powierzchniowych w granicach jednostek bilansowych  
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- rozkład gmin, w których, na podstawie danych od operatorów wody i ścieków, obserwuje 
się przewagę poborów zwrotnych lub bezzwrotnych, a także gmin zależnych (rys. 4) 

 
Rysunek 4. Analiza gospodarki wodno- ściekowej prowadzona przez gminy w zl. Soły. 

  
W gminach, gdzie pobory bezzwrotne stanowią większość, pobory wód powierzchniowych i 

podziemnych przewyższają znacznie zrzuty oczyszczonych ścieków do wód. Odwrotna 



 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Soły.  Etap I – opracowanie dynamicznego bilansu wodno 
gospodarczego. Synteza  

10 

 
 

sytuacja ma miejsce w gminach o przewadze poborów zwrotnych. Dla gmin bazujących na 

gospodarce wodno – ściekowej innych gmin, zarówno pobór jak i zrzut, odbywają się  

poprzez sprzedaż wody i ścieków. Gminy kupujące wodę bazują na ujęciach innych gmin. 

4.2. Etap II 
 
W wyniku przeprowadzonych prac, stworzono aplikację komputerową – model bilansowy, 

którego wyniki obrazują poniższe komponenty. 

4.2.1. Przepływy charakterystyczne i  dekadowe 
 

W aplikacji, w tabeli zawartości  dostępne są tabele wynikowe, zawierające dla każdego 

posterunku wodowskazowego: 

• najniższe przepływy miesięczne dla każdego miesiąca danego roku w wieloleciu NQ(m) – 

tabela BIL_PREPLYWYMIESIECZNE_NQ, 

• najniższe przepływy roczne NQ(i) i średnie przepływy roczne SQ(i) dla każdego roku w 

wieloleciu – tabela BIL_PRZEPLYWYROCZNE, 

• najniższe przepływy miesięczne w wieloleciu NNQ(m) – tabela 

BIL_PRZEPLYWYWIELOLECIE_NNQ, 

• średnie przepływy miesięczne w wieloleciu SNQ(m) – tabela 

BIL_PRZEPLYWYWIELOLECIE_SNQ, 

• najniższe przepływy dobowe w wieloleciu NNQ, średnie wartości z najniższych 

przepływów w wieloleciu SNQ, średnie wartości ze średnich przepływów dobowych w 

wieloleciu SSQ – tabela BIL_PRZEPLYWYWIELOLECIE, 

oparte na danych o przepływach dekadowych. 

4.2.2. Bazy danych wejściowych  
 

Dane wejściowe do bilansu w aplikacji bilansowej są dostępne jako warstwy 

kompozycji mapowej, zebrane w zestaw danych ‘Presje’ w bazie danych 

‘SOLA_Balances.gdb’.  

4.2.3. Naturalizacja przepływów 
 

Wynikową tabelą przepływów naturalizowanych, jest dostępna z poziomu aplikacji: 
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• tabela BIL_PREPLYWYNAT zawierająca m. in. SSQNAT, SNQNAT, NNQNAT, 

• tabela BIL_PRZEPLYWYNATDEK zawierająca QDEKNAT1, QDEKNAT2, QDEKNAT3 dla każdego 

miesiąca w roku z wielolecia. 

Zestawienie III prezentuje obliczone wartości dla SSQNAT, SNQNAT, NNQNAT. 

4.2.4. Przekroje bilansowe 
 

Lokalizację przekrojów bilansowych odzwierciedla w aplikacji warstwa 

‘BILANS_Punkty’, powstała z przecięcia warstwy odcinków cieków wg MPHP z 

wyodrębnionymi istotnymi punktami, pogrupowanymi w warstwy: 

• HydroLake – punkty przecięcia się z jeziorami i in. zbiornikami wodnymi, 

• AdminBnd – punkty przecięcia się z granicami administracyjnymi, 

• HydroSurfaceWB – punkty przecięcia się z granicami zlewni, 

• HydroSource – punkty przecięcia się ze źródłami, 

• HydroOutlet – punkty przecięcia się z ujściami. 

Chcąc dodać/odjąć lub modyfikować istniejące przekroje bilansowe należy skorzystać z 

odpowiednich narzędzi aplikacji, których użycie opisane jest w Instrukcji obsługi aplikacji - 

wody powierzchniowe - bilans ilościowy. 

4.2.5. Przepływy gwarantowane 
 

Obliczone w aplikacji dla każdego przekroju bilansowego, przepływy gwarantowane 

zestawione są w tabeli bilansowej BIL_PRZEPLYWYGW_NAT. Po złączeniu z warstwą 

BILANS_Punkty za pomocą pola ID_GUID można odczytać wartości dla gwarancji w danym 

przekroju bilansowym. Sposób złączenia tabel opisano w Instrukcji obsługi aplikacji – wody 

powierzchniowe – bilans ilościowy. 

4.2.6. Przepływy nienaruszalne 
 

Obliczone wartości dla przepływów nienaruszalnych, wg czterech zaproponowanych 

w metodyce sposobów, zawarte są w tabelach wynikowych: 

• BIL_PRZEPLYWYNIENAR_KOS, 

• BIL_PRZEPLYWYNIENAR_KOS_LOK, 

• BIL_PRZEPLYWYNIENAR_KOS_RYBY, 
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• BIL_PRZEPLYWYNIENAR_MAL. 

Do zobrazowania przepływów nienaruszalnych służą wykresy, dostępne po 

uruchomieniu dedykowanego w aplikacji narzędzia, którego sposób użycia opisany jest w 

Instrukcji obsługi aplikacji – wody powierzchniowe – ilościowe. 

4.2.7. Aktualny bilans i symulacja rozrządu 
 

Dane wynikowe (wyjściowe), obrazujące aktualny bilans ilościowy wód 

powierzchniowych. Są one umieszczone w poszczególnych tabelach wynikowych: 

• BIL_ZDZG - zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji występowania. 

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

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

bezpośrednio poniżej miejsca poboru. Miejsca poboru lub zrzutu pomagają w identyfikacji 

odcinków rzeki, które są zagrożone wpływem nieprawidłowego gospodarowania wodami. 

• BIL_ZDBG - zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o określonej gwarancji występowania 

obliczane dla przekroju,  

Wykres pokazujące, jaka ilość wody może być odprowadzona z danego przekroju rzeki 

przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w 

wodę pozostałych użytkowników systemu. Zasoby te określają dopuszczalną wielkość zużycia 

bezzwrotnego pobranej wody.  

• BIL_Q_ZDB –odpływ jednostkowy bezzwrotny, przypadający na jeden kilometr 

kwadratowy zlewni (l/s.km2) 

• BIL_Q_ZDZ –odpływ jednostkowy zwrotny, przypadający na jeden kilometr 

kwadratowy zlewni (l/s.km2) Wykres pozwala oszacować możliwość uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego przez nowego użytkownika wód powierzchniowych w 

dowolnym przekroju cieku na obszarze zlewni. 

 

Symulacja rozrządu wód oparta na wyliczeniach przepływu rzeczywistego dekadowego, 

uwzględniającego wszystkich użytkowników, którzy pojawili się w analizowanej zlewni po 

roku 2009 może opierać się na wartości obliczeń bilansowych zebrane są w tabeli bilansowej 

BIL_Q_OBL.  
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Zebrane w tabeli BIL_PRZEPLYWYGW_QOBL  wartości przepływu Qobl są to rzeczywiste 

przepływy jakie występują w stanie aktualnym. 

 

4.2.8. Wielkość ładunku zanieczyszczeń odpływającego z analizowanej 
zlewni w ciągu roku 

 
Obliczone wartości znajdują się w tabeli wynikowej aplikacji BIL_MONIT_WSK.  Na 

podstawie uzyskanych danych, po uruchomieniu odpowiedniego narzędzia otrzymano 

poniższy rozkład wielkości ładunków zanieczyszczeń BZT5, P i N, odpływających w ciągu roku.  

4.2.9. Sumaryczny ładunek zanieczyszczeń dopływający do zlewni i 
odpływający ze zlewni, ładunek wytworzony w zlewni 

 

W poniższych tabelach zawarto uzyskane z obliczeń aplikacji dane: 

• BIL_MONIT_SUM_WSK - sumaryczny ładunek zanieczyszczeń dopływających do 

analizowanej zlewni monitoringowej w ciągu roku ze zlewni monitoringowych 

zlokalizowanych bezpośrednio powyżej, 

• BIL_MONIT_WSK - wielkość ładunku zanieczyszczeń odpływającego z analizowanej zlewni 

w ciągu roku, 

• BIL_MONIT_DELTA_SUM_WSK - ładunek zanieczyszczeń [Mg/r] wytworzony na obszarze 

analizowanej zlewni monitoringowej w ciągu roku, obliczany jako różnica pomiędzy 

ładunkiem w przekroju zamykającym i sumą ładunków dopływających ze zlewni położonych 

bezpośrednio powyżej. 

Zestawiając, za pomocą narzędzia Wykresy>Wskaźniki Hydrochemiczne, można generować 

wykres rozkładu tych wartości. 

4.2.10. Sumaryczny ładunek (obszarowy i rozproszony ) ze zlewni 
 
Wyniki obliczeń bilansowych zawierają się w tabelach:  

• BIL_MONIT_WSK_PUNKTOWY - sumaryczny ładunek wprowadzany do analizowanej 

zlewni monitoringowej przez punktowe źródła zanieczyszczeń w ciągu roku 

• BIL_MONIT_WSK_OBSZAROWY - sumaryczny ładunek obszarowy wprowadzany do 

analizowanej zlewni monitoringowej zanieczyszczeń w ciągu roku 
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4.2.11. Udział ładunków z poszczególnych źródeł  
 

Tabela BIL_MONIT_UDZIALY zawiera obliczone udziały ładunków pochodzących z 

poszczególnych źródeł (dopływy ze zlewni zlokalizowanych powyżej, źródła punktowe, źródła 

obszarowe i rozproszone) w całkowitym ładunku odpływającym z analizowanej zlewni 

monitoringowej.  

4.2.12. Chłonność rzeki oraz wielkość potrzebnej redukcji ładunku w 
celu osiągnięcia dobrego stanu wód 

 
W tabeli BIL_MONIT_CHLONNOSC zawarte są wyniki obliczeń chłonności rzeki [Mg/rok] w 

odniesieniu do stanu dobrego a także ewentualnej wymaganej redukcji. Wyniki można 

zaprezentować na wykresie, wykorzystując do tego narzędzie Wykres> Profil 

Hydrochemiczny – ładunki. 

4.2.13. Elementy bilansu 
Elementy bilansu wód podziemnych rejonów wodno – gospodarczych, zestawione są w 

tabelach bilansowych: 

• BIL_PODZ_RETENCJA – gdzie znajdują się obliczone średnie stany retencji wód 

podziemnych, 

• BIL_PODZ_QG – z obliczonymi wartościami odpływu podziemnego do rzek, 

• BIL_PODZ_DRENAZ – zawierającą dane dot. drenażu ewapotranspiracyjnego wód 

podziemnych, 

• BIL_PODZ_ZASILANIE – w której zestawiono dane odnośnie zasilania podziemnego 

dolinnych stref drenażowych, 

• BIL_PODZ_ODNAWIALNOSC – z obliczoną infiltracją miarodajną (zasoby 

odnawialne).  

 
Wyniki obliczeń bilansowych zebrane są również w atrybutach warstwy 

‘Wody_podziemne_elementy bilansu wodnogospodarczego’, znajdującej się w kompozycji 

mapowej w zbiorze danych „Hydrografia”. 
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4.2.14. Gwarantowane zasoby dostępne do zagospodarowania ZDGw 
 

W tabeli wynikowej BIL_PODZ_ZD_GW można odnaleźć obliczone na podstawie 

danych z dokumentacji, dostępne zasoby wód podziemnych z czasową gwarancją ich 

wystąpienia. Zasoby dyspozycyjne o gwarancji 50 przyjęto wprost z dokumentacji, natomiast 

wartości gwarancji 70 i 95 są proporcjonalne do iloczynu wartości zasobów 50% i 

współczynników Fi. 

4.2.15.  Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na przepływ 
rzeczny 

 

Wyniki obliczeń wpływu poboru wód podziemnych na wody powierzchniowe, zawarte są 

w tabeli BIL_PODZ_WPLYW.  

 

5. Propozycje ograniczeń 
 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i symulacji, których efektem mogą być wykresy, 

mapy zbiorcze lub tabele,  proponuje się następujące ograniczenia w korzystaniu z wód. 

 

− ogranicza się lokalizowanie nowych punktów zrzutu do wód, tylko do 

jednolitych części wód powierzchniowych lub ich odcinków, gdzie 

stwierdzono chłonność (przyjętą jako rezerwę) 

W zakresie odprowadzania zanieczyszczeń do wód lub do ziemi: 

− w jednolitych częściach wód lub ich odcinkach, gdzie stwierdzono 

przekroczenia wartości wskaźników fizykochemicznych w odniesieniu do 

poziomu gwarantującego osiągniecie dobrego stanu wód (stwierdzono 

konieczność redukcji) przyjmuje się stan wód za niepozwalający na 

dokonywanie odstępstw wynikających z art. 41 ust. 6 prawa wodnego oraz 

zobowiązuje się właściwe organy do dokonania ponownej oceny wydanych 

pozwoleń wodnoprawnych dotyczących odprowadzania zanieczyszczeń do 

wód lub do ziemi 

− w zlewniach jednolitych części wód, w których obserwuje się wzrost 

obszarowych i rozproszonych zanieczyszczeń ogranicza się zrzut 
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zanieczyszczeń do ziemi na rzecz zrzutu do wód, a w przypadku występowania 

dodatkowo przekroczeń naruszających dobry stan wód - zakaz lokalizowania 

ognisk zanieczyszczeń takich jak wylewiska, składowiska odpadów, rolniczego 

wykorzystania ścieków, 

− w zlewniach jednolitych części wód, w których obserwuje się tendencję 

rosnącą punktowych zanieczyszczeń oraz przekroczenia wartości 

dopuszczalnych dla dobrego stanu wód, wskazuje się konieczność nakładania 

na użytkowników wód monitorowania i sprawozdawczości w zakresie 

zrzucanych ładunków. 

 

− W zlewniach jednolitych części wód, w których występują obszary chronione – 

gatunki i siedliska zależne od wód, do obliczeń przepływu nienaruszalnego 

zaleca się stosowanie metody obliczeniowej generującej najwyższe wartości 

przepływu nienaruszalnego  

W zakresie poboru wód powierzchniowych i podziemnych: 

− Pobory sezonowe z jednolitych części wód powierzchniowych, na których 

występują gatunki lub siedliska zależne od wód uzależnia się od obliczeń 

metodą najkorzystniejszą (należy wymienić którą, wcześniej typując przez 

porównanie w aplikacji) 

− W jednolitych częściach wód, gdzie obserwuje się deficyt zasobów, 

rekomenduje się ponowne rozdysponowanie zasobów w pozwoleniach 

wodno prawnych, z uwzględnieniem faktycznego zużycia i potrzeb, a także 

uznania priorytetów 

− Ogranicza się pobory wód powierzchniowych i podziemnych z jednolitych 

części wód wyznaczonych do zaopatrywania w wodę przeznaczoną do 

spożycia, do celów komunalnych w przypadku gdy gwarancje lub zasoby 

dyspozycyjne pokrywają się z zapotrzebowaniem na ten cel    

 
Zaproponowany zakres ograniczeń można powielić w zależności od sposobu i wyników 

bilansowania. Uzupełnieniem dla propozycji ograniczeń czy wskazań mogą być zbiorcze 

tabele, wykresy lub mapy z wytypowanymi jednolitymi częściami wód, podlegającymi tym 

samym zjawiskom a więc i ograniczeniom. 
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6. Słowniczek pojęć i terminów 
 

Bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych (Rozporządzenie MŚ z dnia 23.12.2011 r.) – 

porównanie wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych ze stanem ich 

zagospodarowania, dokonywane w celu wskazania istniejących w obszarze bilansowym albo 

w jednostce bilansowej rezerw lub deficytu zasobów wód podziemnych. 

 

Obszar bilansowy (Rozporządzenie MŚ z dn. 23.12.2011 r.) – jednostka hydrogeologiczna, 

wytypowana w celu ustalenia zasobów odnawialnych i zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych wraz z oceną stopnia ich zagospodarowania, wydzielona ze względu na 

podobieństwo parametrów hydrogeologicznych lub warunków hydrodynamicznych. 

 

Jednostka bilansowa – część obszaru bilansowego, wydzielona ze względu na podobieństwo 

parametrów hydrogeologicznych lub warunków hydrodynamicznych. Rejon wodno-

gospodarczy wód podziemnych (Herbich i in., 2007) – jest to jednostka bilansowa, 

obejmująca układ krążenia wód podziemnych w rozpoznanej strukturze hydrogeologicznej, 

ze zidentyfikowanymi pod względem położenia i wydatku strefami drenażu wód 

podziemnych(odpływ podziemny do rzek, pobór przez ujęcia, odwodnienia górnicze), 

monitorowanych zmianach stanu retencji wód podziemnych i zdefiniowanych 

hydrodynamicznie granicach. 

 

Drenaż ewapotranspiracyjny wód podziemnych (ETD) – parowanie i transpiracja ze strefy 

płytko zalegającego zwierciadła wód gruntowych dolinnego tarasu niskiego na potrzeby 

wodne ekosystemów mokradłowych i łąkowych, bilansowane napływem wód podziemnych 

spoza siedliska. 

 

Infiltracja efektywna opadów atmosferycznych (IE) – infiltracja opadów docierająca do 

strefy saturacji wód podziemnych, tworząca zasoby odnawialne poziomów wodonośnych, w 

tym użytkowych poziomów wodonośnych, stanowiąca część przychodów bilansu 

hydrogeologicznego oraz bilansu wodno-gospodarczego obszarów i jednostek bilansowych.  
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W dynamicznym bilansie wodno-gospodarczym, z uwzględnieniem wpływu poboru wód 

podziemnych na przepływy rzeczne, infiltracja efektywna opadów do użytkowych warstw 

wodonośnych jest wyrażana wieloletnim ciągiem wartości IECI(t) średnich okresowych 

(najczęściej w miesięcznych przedziałach czasowych), charakteryzujących w sposób 

jednorodny (uśredniony) obszary zasilania wód podziemnych zlewni zamkniętej przekrojem 

bilansowym.  Ciąg ten tworzą średnie przesuwane wartości infiltracji IECI, określone dla 

poprzedzającego dany okres t przedziału czasu równego inercji CI systemu wodonośnego. 

 

Zasoby dyspozycyjne (ZD) (Rozporządzenie MŚ z dnia 23.08.1994 r. oraz z dnia 3.10.2005r., 

obowiązujące do 31.12.2011 r.) – rozumie się przez to ilość wód podziemnych możliwych do 

pobrania z obszaru bilansowego w określonych warunkach środowiska i hydrogeologicznych, 

bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujmowania 

wód. 

Za zasoby dyspozycyjne wód podziemnych (Rozporządzenie MŚ z dn. 23.12.2011 r., 

obowiązujące od 1.01.2012 r.) uznaje się, z wyłączeniem zasobów dyspozycyjnych solanek, 

wód leczniczych i termalnych, zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania, 

stanowiące średnią z wielolecia wielkość całkowitego zasilania określonego obszaru 

bilansowego, pomniejszone o średnią z wielolecia wielkość przepływu wód, tak aby nie 

dopuścić do znacznego pogorszenia stanu wód powierzchniowych związanych z wodami 

podziemnymi i do powstania znaczących szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód 

podziemnych. 

 

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania (ZDG) należy rozumieć jako ilość 

wody (określaną jako zasoby dyspozycyjne (ZD) lub perspektywiczne (ZP), zależnie od stopnia 

udokumentowania) możliwa do trwałego gospodarczego wykorzystania bez naruszenia 

zasad ochrony środowiska i potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie korzystania z zasobów 

wodnych (zrównoważonego rozwoju). 

 

Gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania (ZDGw) 

jednostki hydrogeologicznej (obszaru bilansowego, rejonu wodno-gospodarczego) ustalone z 

zachowaniem określonych wymogów środowiskowych w warunkach infiltracji opadów 

atmosferycznych średniej z reprezentatywnego cyklu lat posusznych, określone dla kontroli 
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stopnia utrzymania warunku dobrego stanu ilościowego wód podziemnych w rozumieniu 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i jej implementacji do ustawy Prawo wodne oraz dla 

sformułowania warunków korzystania z wód zlewni, obejmujących odpowiednie działania 

ochronne i optymalizacyjne. 

 

Czas inercji (CI) – wskaźnik inercji systemu wodonośnego, będący miarą opóźnienia 

czasowego transformacji hydrodynamicznej układów krążenia wód podziemnych na zmianę 

czynnika zewnętrznego; zależy on od właściwości hydraulicznych i rozmiarów systemu 

wodonośnego (Szymanko, 1980). 

 

Stan ilościowy (wg RDW) jest określeniem stopnia, w jakim pobór wody ma bezpośrednio i 

pośrednio wpływ na jednolitą część wód podziemnych. Dobry stan ilościowy JCWPd oznacza 

taki stan, gdy położenie zwierciadła wód podziemnych kształtowane jest w warunkach 

nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych przez pobór 

wód z danej jednolitej części wód podziemnych (w wartościach zasobów i poborów 

średniorocznych długoterminowych), co oznacza, że położenie zwierciadła wód podziemnych 

nie podlega zmianom antropogenicznym, które mogłyby spowodować: 

− niespełnienie celów środowiskowych przez wody powierzchniowe związane z 

wodami podziemnymi, 

− znaczne szkody w ekosystemach lądowych bezpośrednio uzależnionych od części 

wód podziemnych, 

− trwałe zmiany kierunku przepływu wód podziemnych i związany z tymi zmianami 

napływ wód słonych lub innych (ingresje wód morskich, ascenzje wód zasolonych lub 

innych mogących wpłynąć na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych). 

 

Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych – rachunek obejmujący ilościowe 

porównanie zasobów wód powierzchniowych z potrzebami wodnymi użytkowników oraz 

kształtowanie i rozrząd tych zasobów z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, ich ważności 

oraz wymagań przepływu i ograniczeń dyktowanych ochroną środowiska przyrodniczego. 

Ilościowy bilans zasobów wód powierzchniowych powinien uwzględniać w szczególności: 

− ograniczenia dyktowane względami ekologicznymi, w tym zachowanie przepływów 

nienaruszalnych; 
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− hierarchię (kolejność zaspokajania) potrzeb wodnych, zgodną z koncepcją 

użytkowania wód w rozpatrywanym obszarze; 

− powiązania z zasobami i użytkowaniem wód podziemnych (pobory wód oraz zrzuty 

ścieków i wód kopalnianych). 

Celem tak zdefiniowanego bilansu jest m.in.: 

− ocena możliwości zaspokojenia ilościowych potrzeb wodnych użytkowników 

zaopatrywanych z wód powierzchniowych; 

− ocena kształtowania się przepływów rzecznych, uwzględniająca przewidywane 

użytkowania zasobów wód i oddziaływania obiektów; 

− ocena wielkości rezerw zasobów wód powierzchniowych; 

− tworzenie podstaw dla określania warunków korzystania z wód regionu wodnego lub 

zlewni rzecznej; 

− tworzenie podstaw dla przygotowania i weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych na 

pobór wód i odprowadzanie ścieków; 

− przygotowanie propozycji działań w zakresie kształtowania i rozwoju użytkowania 

wód powierzchniowych. 

 

Jednolity bilans wodno-gospodarczy jest specjalistycznym opracowaniem obejmującym 

przeprowadzenie bilansu wód podziemnych i powierzchniowych, z uwzględnieniem 

wzajemnych oddziaływań. Jednolity charakter bilansu wodnogospodarczego realizowany jest 

poprzez określenie wpływu zagospodarowania wód podziemnych na przepływy rzek w 

przekrojach bilansowych określonej zlewni. Przepływy są scharakteryzowane w zależności od 

rodzaju bilansu: 

a) dla bilansu dynamicznego – wieloletnimi ciągami wartości średnich okresowych 

przepływów dekadowych lub miesięcznych; 

b) dla bilansu statycznego – wartościami o określonej gwarancji czasowej g wystąpienia, 

ustalonej na podstawie analizy statystycznej ciągu wieloletniego (najczęściej g = 90, 

94, 96, 98%) lub wartościami przepływów charakterystycznych (najczęściej SSQ, SNQ, 

NNQ). 
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Przepływy charakterystyczne - określają hydrologię rzeki w wieloletnim okresie 

obserwacyjnym. Z punktu widzenia potrzeb hydrotechniki najczęściej operuje się 

następującymi przepływami charakterystycznymi z wielolecia: 

− przepływ najwyższy z najwyższych obserwowanych oznaczony symbolem WWQ, 

− przepływ średni z najwyższych - SWQ, 

− przepływ średni ze średnich - SSQ, 

− przepływ średni z najniższych - SNQ, 

− przepływ najniższy z najniższych obserwowanych - NNQ, 

− przepływ ekstremalny o określonym procencie prawdopodobieństwa pojawienia się 

Qmax p%, Qmin%, 

− przepływ nienaruszalny - Qn, 

− przepływ o określonym czasie trwania. 

 

Przepływ nienaruszalny - przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia 

biologicznego w cieku wodnym. Zwykle przyjmuje się, że w zależności od rzeki może on 

wynosić od 0,5 do 1,5 SNQ tj. średniego z najniższych rocznych przepływów wody w rzece w 

wieloleciu. Obliczenia przepływu nienaruszalnego można wykonać m.in przy użyciu 

poniższych metod: 

− metoda Kostrzewy w oparciu o przepływ SNQ, 

− metoda Kostrzewy wg kryterium rybacko –wędkarskiego, 

− metoda małopolska. 
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1. Podstawa realizacji pracy  
 

Prezentowane „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Soły Etap I – 

opracowanie dynamicznego bilansu wodno gospodarczego” zostało sporządzone w wyniku 

realizacji umowy z dnia 18 września 2012 r., zawartej pomiędzy Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej w Krakowie a firmą GISPartner Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.  

Środki, z których została zrealizowana usługa, pochodzą z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Zakres prac 
 

Zadanie postawione przez Zamawiającego polegało na: 

• wykonaniu analizy stanu zasobów wodnych w zlewni Soły, 

• porównaniu zasobów z potrzebami wodnymi użytkowników 

• ocenie wpływu zmian wielkości zasobów na sposób ich rozrządu, uwzględniając 

potrzeby wodne użytkowników, ich ważność oraz wymagania środowiska 

przyrodniczego. 

Zgodnie z ww. umową oraz specyfikacją istotnych warunków przeprowadzonego 

zamówienia publicznego, realizacja zakresu pracy obejmowała dwa etapy: 

I. Weryfikację, aktualizację i uzupełnienie bazy danych. 

II. Wykonanie bilansu wodno gospodarczego wód powierzchniowych i podziemnych, 

w tym: 

 Wykonanie ilościowego bilansu wód podziemnych 

 Wykonanie ilościowego bilansu wód powierzchniowych z uwzględnieniem 

wpływu poboru wód podziemnych na przepływ wody w ciekach 

 Wykonanie jakościowego bilansu wód powierzchniowych 

 

Wyniki obliczeń i analiz bilansowych zostały przełożone na propozycję ograniczeń w 

korzystaniu z wód w zakresie odprowadzania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, 

rozproszonych i obszarowych oraz poborów wód powierzchniowych i podziemnych. 
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Wyniki pracy przedstawione są w formie: 

 Opracowania tekstowego oraz Syntezy 

 Aplikacji komputerowej, tj. modelu bilansowego dla wód zlewni Soły, 

zawierającej model ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych oraz model 

ilościowy wód podziemnych, 

 Baz danych przestrzennych, tj. geobazy dla zlewni Soły. 

 

Na potrzeby realizacji powyższych punktów: 

 przyjęto założenia metodyczne udostępnione przez Zamawiającego  

 sporządzono instrukcję korzystania z narzędzi bilansu dostepna z poziomu 

aplikacji. 

 

3. Cel pracy 
 

Wykonany w ramach niniejszego zadania bilans wodno gospodarczy oraz sformułowane 

na jego podstawie propozycje ograniczeń w korzystaniu z wód posłużą do opracowania 

projektu warunków korzystania z wód zlewni, którego sporządzenie spoczywa na Dyrektorze 

RZGW w Krakowie, na podstawie art. 113 ust. 1 pkt 5 i art. 116 ustawy z dnia 18 lipca 2001 

r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 -j.t. ) oraz w myśl postanowień Planu Gospodarowania 

Wodami w dorzeczu Odry (M.P. 2011 r. Nr 55 poz. 566). 

 

4. Realizacja zadania 
 

4.1. Etap I 

4.1.1. Baza danych 
 

Realizacja zadania polegała na weryfikacji, uaktualnieniu i uzupełnieniu informacji 

dotyczących użytkowników wód. Z udostępnionych przez Zamawiającego materiałów 

wykonano bazę danych SOLA_Balances, stanowiącą podstawę do obliczeń bilansowych 

dokonywanych przez narzędzia bilansowe w aplikacji modelu. Baza zawiera w 

pogrupowanych zestawach dane na temat: 

• Administracji 
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• Hydrografii 

• Monitoringu 

• Presji 

• Obszarów chronionych według RDW 

Elementem bazy są również tabele obliczeniowe i wynikowe bilansu, gdzie przechowywane 

są dane wejściowe i wynikowe obliczeń, uruchamianych w aplikacji za pomocą szeregu 

narzędzi opisanych w rozdziale 4.2 

4.1.2. Weryfikacja danych 
 

Weryfikacja danych o użytkownikach wód, udostępnionych przez Zamawiającego, 

obejmowała przede wszystkim uzupełnienie danych na temat sezonowości oraz wielkości 

rzeczywistej poborów i zrzutów, co ma swoje odzwierciedlenie w atrybutach dedykowanych 

warstw. Materiałami stanowiącymi podstawę do aktualizacji i weryfikacji danych źródłowych 

były dane pochodzące z opłat marszałkowskich oraz z ankietowania użytkowników. 

4.1.3. Analiza gospodarki wodno-ściekowej 
 
Analiza prowadzonej gospodarki wodno – ściekowej miała za zadanie wytypowanie 

obszarów, gdzie pobory i zrzuty w istotny sposób mogą wpłynąć na zachwianie prawidłowym 

gospodarowaniem wodami, tak aby w dalszej ocenie, bazującej na obliczeniach bilansowych 

modelu aplikacji, zidentyfikować wielkości poborów bezzwrotnych w badanych zlewniach. 

W tym celu wykorzystano informacje o poborach i zrzutach w granicach zlewni a także gmin 

oraz skorelowano je z danymi od operatorów o zakupie i sprzedaży wody. 

 W wyniku analizy otrzymano: 

-rozkład wielkości poborów wód podziemnych w gminach oraz jednostkach bilansowych (rys. 

1, rys. 2) 

- rozkład wielkości poborów wód powierzchniowych w gminach oraz jednostkach 

bilansowych wód podziemnych (rys. 3)  
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Rysunek 1. Rozkład wielkości poborów wód podziemnych wg PWP oraz  w granicach jednostek bilansowych 
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Rysunek 2. Rozkład wielkości poborów wód podziemnych wg PWP oraz w granicach  gmin 
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Rysunek 3. Rozkład wielkości poborów z wód powierzchniowych w granicach jednostek bilansowych  
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- rozkład gmin, w których, na podstawie danych od operatorów wody i ścieków, obserwuje 
się przewagę poborów zwrotnych lub bezzwrotnych, a także gmin zależnych (rys. 4) 

 
Rysunek 4. Analiza gospodarki wodno- ściekowej prowadzona przez gminy w zl. Soły. 

  
W gminach, gdzie pobory bezzwrotne stanowią większość, pobory wód powierzchniowych i 

podziemnych przewyższają znacznie zrzuty oczyszczonych ścieków do wód. Odwrotna 



11 
 

sytuacja ma miejsce w gminach o przewadze poborów zwrotnych. Dla gmin bazujących na 

gospodarce wodno – ściekowej innych gmin, zarówno pobór jak i zrzut, odbywają się  

poprzez sprzedaż wody i ścieków. Gminy kupujące wodę bazują na ujęciach innych gmin. 

4.2. Etap II 
 

Opracowanie bilansu wodno gospodarczego zlewni Soły, na który składa się ilościowy 

bilans wód podziemnych oraz ilościowy i jakościowy bilans wód powierzchniowych, 

wymagało przyjęcia założeń metodycznych. Poniżej przedstawiono przyjęte rozwiązanie oraz 

opisano sposób bilansowania zasobów w aplikacji. 

4.2.1. Wyznaczenie lokalizacji przekrojów bilansowych 
 

Przekroje bilansowe na ciekach kontrolowanych zlokalizowano w następujący sposób: 

• na recypientach powyżej ujść znaczących dopływów, 

• powyżej ujścia do rzeki wyższego rzędu, 

• w przekrojach zamykających scalone części wód powierzchniowych, 

• w miejscach wszystkich poborów i zrzutów wód, 

• w miejscach usytuowania obiektów hydrotechnicznych kształtujących reżim 

przepływów (zbiorniki, przerzuty), 

• przekrojach wodowskazowych i monitoringowych, 

• na granicach państwa, jednostek administracyjnych i obszarów Regionalnych 

Zarządów Gospodarki Wodnej, 

na granicach rejonów wodno-gospodarczych (lub podrejonów) dla których prowadzony 
będzie bilans wód podziemnych. 

4.2.2. Naturalizacja przepływów. 
 
 

Naturalizację przepływów przeprowadzono osobno na każdym z przekrojów 

bilansowych. Naturalizację przeprowadzono w ten sposób, że dla każdej z wartości 

przepływu rzeczywistego dekadowego Qdek obliczono przepływ dekadowy naturalizowany 

zgodnie z regułą: 

 

QdekN = Qdek – ∑Z2009 + ∑P2009 
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gdzie: 

QdekN – przepływ dekadowy naturalizowany (quasi-naturalny), 

Qdek – przepływ dekadowy rzeczywisty, 

∑Z2009 – suma wszystkich zrzutów zlokalizowanych powyżej analizowanego przekroju 

bilansowego, które występowały do roku 2009, 

∑P2009 – suma wszystkich poborów, dla wszystkich grup użytkowników zlokalizowanych 

powyżej analizowanego przekroju bilansowego, które występowały do roku 2009. 

 

Każdorazowo w sumie poborów, uwzględniano zarówno pobory wód 

powierzchniowych jak i podziemnych zlokalizowanych w analizowanej zlewni bilansowej. 

 

Tak obliczone przepływy quasi-naturalne stanowiły podstawę do dalszych obliczeń 

bilansowych. 

4.2.3. Obliczenie przepływów gwarantowanych. 
 

Przepływy gwarantowane obliczono dla każdego przekroju bilansowego zgodnie ze 

schematem przedstawionym na Rysunku 3: 

 

 
Rysunek 5 Schemat obliczenia przepływów gwarantowanych. 

 
 

Dodatkowo obliczono gwarantowane objętości rezerw wody dla stawów rybnych w 

okresie ich napełniania. Za okres napełniania przyjęto miesiące marzec i kwiecień z każdego 

roku dla, których opracowywana jest symulacja, a jako wartość rezerwy przyjęto przepływ 

gwarantowany o gwarancji 98%. 
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4.2.4. Obliczenie przepływu nienaruszalnego. 
 

Obliczenia przepływu nienaruszalnego dokonano dla każdego przekroju bilansowego przy 

użyciu trzech metod: 

• metoda hydrobiologiczna Kostrzewy ze współczynnikiem k odczytywanym z tablicy 

(uśredniony współczynnik k), 

• metoda hydrobiologiczna Kostrzewy z lokalną wartością współczynnika k, 

• metoda Kostrzewy wg kryterium rybacko –wędkarskiego, 

• metoda małopolska. 

Obliczenia prowadzono w oparciu o przepływy naturalizowane. 

4.2.4.1. Metoda hydrobiologiczna Kostrzewy z uśrednionym 
współczynnikiem k. 

Metoda ta polega na obliczeniu przepływu nienaruszalnego wg wzoru: 
 

QN = k * SNQ [m3/s] 
 
gdzie k jest parametrem odczytywanym z Tabeli 5. 
 
Tabela 1. Uśrednione wartości współczynnika k do wzoru H. Kostrzewy 

Typ hydrologiczny 
rzeki 

Spływ 
jednostkowy 
q = SSQ / A 
[l/(s*km2)] 

Powierzchnia zlewni A 
[km2] 

Współczynnik k 
[-] 

nizinny q < 4,15 
< 1 000 1,00 

1 000 – 2 500 0,58 
> 2 500 0,50 

przejściowy  
i podgórski 

4,15 ≤ q  
≤ 13,15 

< 500 1,27 
500 – 1 499 0,77 

1 500 – 2 500 0,52 
> 2 500 0,50 

górski q > 13,15 

< 300 1,52 
300 – 749 1,17 

750 – 1 499 0,76 
1 500 – 2 500 0,55 

> 2 500 0,50 

4.2.4.2. Metoda Kostrzewy w oparciu o przepływ SNQ z lokalnym 
współczynnikiem k. 

 
Metoda ta polega na obliczeniu przepływu nienaruszalnego wg wzoru: 

 
QN = k * SNQ [m3/s] 

 
gdzie k jest parametrem zależnym od powierzchni zlewni oraz typu hydrologicznego rzeki. 
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Parametr k obliczyć należy ze wzoru: 
 

ceSSqbak sF ++= − 2)/(*5,0*)*(  
 
gdzie: 
a, b, c, s są parametrami o wartościach: a = 0,434; b = 0,0283; c = 0,653; s = 700 
SSq – spływ jednostkowy [dm3*s-1*km-2] obliczany ze wzoru: 
 

1000
F

SSQSSq =  

 
F – powierzchni zlewni bilansowej zamkniętej przekrojem bilansowym, dla którego obliczany 
jest przepływ nienaruszalny, 
SSQ – przepływ średni z wielolecia dla analizowanego przekroju bilansowego [m3/s]. 
 
Tak obliczony przepływ nienaruszalny obowiązuje dla wszystkich kroków symulacji. 
 
 

4.2.4.3. Metoda Kostrzewy wg kryterium rybacko –wędkarskiego. 

 
Skład gatunkowy ryb charakterystyczny dla określonych środowisk rzecznych zależy od 

trzech podstawowych czynników:  

• biotycznych - zbiór gatunków roślin i zwierząt;  

• abiotycznych - prędkość wody, morfologia koryta (głębokość, szerokość, kształt), 

warunki fizykochemiczne wody;  

• antropogenicznych - wynikających z działalności człowieka (zmiana reżimu 

hydrologicznego, jakość wód, kłusownictwo)  

Roczne cykle zjawisk hydrologicznych znajdują swoje odbicie w cyklach rozwoju ryb: 

• faza tarła i rozrodu; 

• faza żerowania i wzrostu narybku;  

• faza przezimowania. 

Okres tarła dla większości gatunków ryb nizinnych przypada na miesiące od IV do VI, a dla 

leszcza i certy wydłuża się do VIII. Należy dążyć do zapewnienia większych ilości wody w 

rzekach ryb nizinnych w całym okresie tarła, tak aby zalać przynajmniej części terenów 

tarliskowych sąsiadujących z korytem rzeki i umożliwić okresowe połączenie tych terenów z 

rzeką. 
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Przepływy nienaruszalne według kryterium rybacko-wędkarskiego określa się na podstawie 

analizy średnich niskich miesięcznych przepływów w poszczególnych fazach życia ryb: 

 

{ }mkmm SNQSNQSNQQN ,...,,min 21=  

 

gdzie: 

QN – przepływ nienaruszalny dla okresu związanego z określoną fazą życia ryb (tarło i rozród, 

wzrost lub przezimowanie) 

SNQm1,SNQm2,...SNQmk – przepływy średnie niskie w poszczególnych miesiącach 

wchodzących do rozpatrywanego okresu życia ryb. 

 

W rzekach zlewni Soły większość wód powierzchniowych przeznaczona jest do bytowania 

ryb łososiowatych, zatem okresy życie ryb dla których obliczać należy przepływ nienaruszalny 

tą metodą będą dla tych zlewni takie same i przedstawiają się następująco: 

• tarło i rozród: III – IV oraz IX – XI, 

• wzrost: V-VIII, 

• przezimowanie XII – II. 

Dla okresu przezimowania, ze względu na zmniejszoną aktywność biologiczną ryb 

przepływ nienaruszalny może być obniżony do poziomu minimalnego przepływu 

miesięcznego okresu zimowego (NNQm).  

W praktyce więc w metodzie tej stosuje się w ciągu roku 3 różne wartości przepływu 

nienaruszalnego. 

4.2.4.4. Metoda małopolska. 

 
W metodzie tej wielkość przepływu hydrobiologicznego dla danego przekroju cieku, 

zmienna z krokiem jednomiesięcznym powinna być równa dla danego miesiąca:  

• średniej arytmetycznej z najniższego i średniego niskiego przepływu danego miesiąca 

– dla miesiąca nienależącego do okresu tarła wiodącego gatunku ryb i różnego od 

lipca i sierpnia 

• przepływowi z punktu 1, powiększonemu o K% różnicy między średnim i najniższym 

niskim przepływem danego miesiąca – dla okresów wyłączonych w punkcie 1. 
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Współczynnik K nazywany „współczynnikiem pomocy” proponuje się przyjąć na 

poziomie 15%. 

W przypadku Soły okres tarła tak jak wspomniano w metodzie Kostrzewy przypada na 

miesiące III – IV oraz IX – XI. 

Sposób obliczenia przepływu nienaruszalnego można więc opisać przy pomocy wzoru: 

( )
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gdzie K – współczynnik pomocy (proponowana wartość 0,15). 

4.2.5. Obliczenia bilansowe. 
 

W każdym przekroju bilansowym obliczono następujące wartości: 

• przepływy charakterystyczne NNQ, SNQ, SSQ, NNQm, SNQm 

• przepływy gwarantowane, 

• gwarantowane zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne oraz odpowiadające tym 

zasobom odpływy jednostkowe, 

• gwarantowane objętości rezerw wody dla stawów rybnych w okresie ich napełniania. 

 

W celu przeprowadzenia symulacji rozrządu zasobów wodnych uwzględniającego 

hierarchię zaspokajania potrzeb przeprowadzono następujący tok obliczeń: 

I. Qdek – przepływy dekadowe na podstawie przyrostu zlewni, 

II. QdekN – przepływy dekadowe naturalizowane (zgodnie z wcześniejszymi zapisami), 

III. Qobl – przepływ rzeczywisty dekadowy uwzględniający użytkowników, którzy pojawili 

się w analizowanej zlewni po roku 2009 zgodnie ze wzorem: 

 

Qobl = Qdek + ∑Z2012 - ∑P2012  przy czym Qobl≥0 

gdzie: 

Qdek – przepływ dekadowy rzeczywisty, 

∑Z2012 – suma wszystkich zrzutów zlokalizowanych powyżej analizowanego przekroju 

bilansowego, które pojawiły się po roku 2009,  
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∑P2012 – suma wszystkich poborów, dla wszystkich grup użytkowników zlokalizowanych 

powyżej analizowanego przekroju bilansowego, które pojawiły się po roku 2009. 

Przepływ Qobl jest rzeczywistym przepływem jaki występuje w stanie aktualnym. Dla tego 

przepływu obliczono przepływy gwarantowane oraz zasoby dyspozycyjne zwrotne i 

bezzwrotne wraz z odpowiadającymi im odpływami jednostkowymi, wg poniższych formuł: 

 

ZDZgw,p%=Qgw,p%-QN 

 

gdzie, 

ZDZgw,p% - zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji występowania, 

Qgw,p%-QN - przepływ o określonej gwarancji występowania wraz z przepływami wyższymi, 

obliczany dla różnych gwarancji (np. 0,98; 0,95; 0,90) na podstawie przepływów dekadowych 

Qobl pomniejszonych o wartość przepływów nienaruszalnych o wartości odpowiedniej dla 

danej dekady (w przypadku gdy wartość QN zmienia się w ciągu roku). 

 

 

 

 

gdzie, 

ZDBgw,p%,i – zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o określonej gwarancji występowania 

obliczane dla przekroju i, 

ZDBgw,p%,i+1 – zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o określonej gwarancji występowania 

obliczane dla przekroju i+1 położonego bezpośrednio poniżej przekroju i, 

ZDZgw,p%,i – zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji występowania obliczane 

dla przekroju i. 

Jednostkowe zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne obliczono jako iloraz tych 

zasobów i powierzchni zlewni dla danego przekroju bilansowego. 

 

IV. Q0 – obliczeniowy przepływ dekadowy uwzględniający zrzuty zarówno przed jak i po 

roku 2009 obliczany wg. wzoru: 
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Q0 = QdekN + ∑Z2009 +∑ Z2012 

 

gdzie: 

QdekN – przepływy dekadowe naturalizowane, 

∑Z2009 – suma wszystkich zrzutów zlokalizowanych powyżej analizowanego przekroju 

bilansowego, które występowały do roku 2009, 

∑Z2012 – suma wszystkich zrzutów zlokalizowanych powyżej analizowanego przekroju 

bilansowego, które pojawiły się po roku 2009. 

4.3. Sposób obliczenia bilansu jakościowego zlewni rzecznej. 
 

Bilans jakościowy wód powierzchniowych obliczono na podstawie danych 

monitoringowych za rok 2011, dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) 

oraz dla wariantów:  

a. stężenia dla zrzutów pochodzą z pozwoleń wodnoprawnych;  

b. stężenia dla zrzutów pochodzą ze sprawozdań przekazywanych do Urzędu 

Marszałkowskiego (z opłat za ścieki). 

 

I. Wyznaczono punkty monitoringowe zamykające zlewnie monitoringowe (ZMo).  

 

II. Obliczono stężenia miarodajne dla punktów monitoringowych jako średnią z 

pomiarów dla danego roku. Stężenia obliczono dla wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, 

Nog, Pog. 

III. Obliczono przepływy miarodajne dla punktów monitoringowych jako przepływy o 

gwarancji 90%. Pod uwagę wzięto przepływy gwarantowane z wielolecia, dla którego 

obliczany jest bilans ilościowy. 

IV. Dla każdej zlewni monitoringowej obliczono następujące wskaźniki będące wynikiem 

bilansu jakościowego: 

− wielkość ładunku zanieczyszczeń odpływającego z analizowanej zlewni w ciągu roku: 

ZMoZMogwZMo CQL ,90%,90,536,31 ⋅⋅=  

gdzie: 

LZMo - roczny ładunek analizowanego wskaźnika zanieczyszczeń [Mg/r], 
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Qgw,90%, ZMo - przepływ miarodajny [m3/s], 

C90, ZMo - stężenie miarodajne wskaźnika [mg/dm3]; 

 

− sumaryczny ładunek zanieczyszczeń dopływających do analizowanej zlewni 

monitoringowej w ciągu roku ze zlewni monitoringowych zlokalizowanych 

bezpośrednio powyżej: 

ZMi

N

i
ZMigwZMsuma CQL

ZM

,90
1

%,90,536,31 ⋅⋅= ∑
=

 

gdzie: 

LZMsuma - roczny ładunek analizowanego wskaźnika zanieczyszczeń [Mg/r], 

NZM - liczba zlewni monitoringowych położonych bezpośrednio powyżej zlewni 

analizowanej, 

Qgw,90%, ZMi - przepływ miarodajny [m3/s] dla i-tej zlewni monitoringowej zlokalizowanej 

bezpośrednio powyżej zlewni analizowanej, 

C90, ZMi - stężenie miarodajne wskaźnika [mg/dm3]; 

 

− sumaryczny ładunek wprowadzany do analizowanej zlewni monitoringowej przez 

punktowe źródła zanieczyszczeń w ciągu roku: 

Pi

N

i
PiPsuma CZL

P

⋅⋅= ∑
=1

536,31  

gdzie: 

LPsuma - sumaryczny roczny ładunek zanieczyszczeń dopływający ze źródeł 
punktowych zlokalizowanych w analizowanej zlewni [Mg/r], 

NP - liczba punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na obszarze 
analizowanej zlewni monitoringowej, 

ZPi - wielkość zrzutu ścieków z i-tego punktowego źródła zanieczyszczeń [m3/s], 
CPi - stężenie zanieczyszczeń [mg/dm3]; 

 

− ładunek zanieczyszczeń [Mg/r] wytworzony na obszarze analizowanej zlewni 

monitoringowej w ciągu roku, obliczany jako różnica pomiędzy ładunkiem 

w przekroju zamykającym i sumą ładunków dopływających ze zlewni położonych 

bezpośrednio powyżej: 

ZMsumaZMoZMo LLL −=∆  
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− sumaryczny ładunek zanieczyszczeń [Mg/r] wprowadzany w ciągu roku z 

obszarowych i rozproszonych źródeł zanieczyszczeń w analizowanej zlewni 

monitoringowej: 

PsumaZMsumaZMoObszar LLLL −−=  

 

− udział ładunków z poszczególnych źródeł (dopływy ze zlewni zlokalizowanych 

powyżej, źródła punktowe, źródła obszarowe i rozproszone) w całkowitym 

ładunku odpływającym z analizowanej zlewni monitoringowej: 

 

ZM
ZMo

ZMi
ZMi 1,2,...,Ni

L
L100 =⋅= ;α  

 

P
ZMo

Pi
P 1,2,...,Ni

L
L100

i
=⋅= ;α  

 

ZMo

Obszar
Obszar L

L100 ⋅=α  

 

− chłonność rzeki [Mg/rok] w odniesieniu do stanu dobrego: 





≤
>−

=
aktualnystandobrystan

aktualnystandobrystanaktualnystandobrystan

LLgdy
LLgdyLL

CH
0

 

 

gdzie: 

Lstan dobry - ładunek odpowiadający stanowi dobremu przy przepływie miarodajnym: 

 

dobrystangwdobrystan CQL ⋅⋅= %90,536,31  

Lstan aktualny - ładunek odpowiadający stanowi aktualnemu przy przepływie 

miarodajnym: 
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aktualnystangwdobrystan CQL ⋅⋅= %90,536,31  

− wielkość [Mg/r], o którą należy zredukować ładunek zanieczyszczeń 

wprowadzanych w danej zlewni lub zlewniach położonych powyżej, aby zapewnić 

osiągnięcie stanu dobrego: 





≤
>−

=
dobrystanaktualnystan

dobrystanaktualnystandobrystanaktualnystan
Redukcja LLgdy

LLgdyLL
L

0
 

 

Jako wartości graniczne dla stanu dobrego przyjęto stężenia zgodnie z Tabelą 2. 

 
Tabela 2 Wartości graniczne stężeń zanieczyszczeń dla stanu dobrego. 

L.p. Wskaźnik 

Wartość graniczna stanu 

dobrego 

Stężenie [mg/dm3] 

1 BZT5 6,0 

2 Nog 10,0 

3 Pog 0,40 

 

Ze względu na proponowany w metodyce sposób obliczenia ładunku pochodzącego z 

depozycji z opadów atmosferycznych zrezygnowano z obliczania tego ładunku. Zmienne, 

które wpływają na wyniki obliczenia ładunku z depozycji atmosferycznej charakteryzują się 

dużym stopniem niepewności. Uzyskane wyniki mogłyby być obarczone dużym błędem i 

znacząco fałszować wyniki całego bilansu. Z drugiej strony rzeczywisty wpływ ładunku 

pochodzącego z depozycji atmosferycznej na ładunek oznaczony w wodach 

powierzchniowych jest bardzo mały i pominięcie go nie stanowi zagrożenia dla 

wiarygodności wyników bilansu. 

 

V. Ładunki zanieczyszczeń obliczone dla punktów monitoringowych LZMo przeliczono 

następnie dla pozostałych przekrojów bilansowych w danej zlewni monitoringowej, 

przy czym w przekrojach bilansowych, w których występują dopływy lub zrzuty 

zanieczyszczeń obliczono ładunek przed i po zrzucie/dopływie. Pozwoliło to na 

wykreślenie profilu hydrochemicznego dla cieku i obliczenie chłonności lub 
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wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych. Na tej 

podstawie sporządzono też profil stężeń zanieczyszczeń. 

 

Wartości chłonności cieku i wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń obliczono 

analogicznie jak ładunki w pkt. V. W praktyce chłonność/stopień redukcji będzie to różnica 

pomiędzy obliczonym ładunkiem danego wskaźnika zanieczyszczeń w danym przekroju 

bilansowym oraz ładunku dla stanu dobrego w tym przekroju. 

4.4. Metodyka bilansu dynamicznego - wody podziemne 

4.4.1. Założenia do metodyki 
 

Identyfikacja elementów bilansu hydrogeologicznego jest prowadzona metodą 

analizy korelacyjnej stanów retencji wód podziemnych i odpływu podziemnego do rzek.  Stan 

retencji wód podziemnych H wyznaczany jest przez położenie zwierciadła wody w 

posterunku obserwacyjnym. Odpływ podziemny do rzek jest charakteryzowany przez 

przepływy najniższe miesięczne NQM oraz przepływy średnie miesięczne pochodzące z 

zasilania podziemnego QGM. W obliczeniach zakłada się, że QGM=NQM. 

Średnie z wielolecia (min. 20 lat) wartości składników bilansu mogą być podstawą do oceny 

potencjalnych zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania, których pełne 

wykorzystanie jest możliwe przy zapewnieniu utrzymania wymaganego stanu chemicznego i 

ilościowego wód podziemnych. 

Opracowana metoda przeprowadzania bilansu wodno-gospodarczego wód 

podziemnych obejmuje dokonanie korekty wieloletniego ciągu quasi-naturalnych 

przepływów średnich rocznych i przepływów najniższych rocznych w przekroju rzecznym, 

zamykającym bilansowaną zlewnię (rejon wodno-gospodarczy). Przepływy rzeczne 

korygowane są o redukcję zasilania podziemnego rzek spowodowana poborem wody z ujęć 

studziennych oraz o częściowy zwrot pobranej wody jako zrzut powstałych ścieków. 

 Zakłada się, że w obszarach spływu wód podziemnych do ujęć pobór jest 

równoważony zasilaniem użytkowych poziomów wodonośnych pochodzącym z infiltracji 

efektywnej IE opadów średniej - równomiernie rozłożonej w obrębie bilansowanej zlewni 

(rejonu wodno-gospodarczego). W okresie bilansowym t infiltracja IE stanowi część 

przychodową bilansu hydrogeologicznego zlewni: 
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IE = ZG + U ± ∆R ± ∆G = QGX + ETD + UX ± ∆R ± ∆G 

 

gdzie:  

ZG – zasilanie podziemne dolinnych stref drenażowych, 

QGX – odpływ podziemny do rzek w warunkach poboru X, 

ETD – ewapotranspiracyjny drenaż wód podziemnych w terenach podmokłych i o 

zwierciadle wód gruntowych na głębokości mniejszej niż 1,5m, 

UX – pobór z ujęć wód podziemnych (X=Pa dla poboru aktualnego, X=Pr dla poboru 

prognozowanego, X=Dm dla poboru maksymalnego dopuszczalnego w warunkach pełnego 

bezzwrotnego zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych, 

∆R – zmiany stanu retencji wód w poziomach wodonośnych w okresie bilansowym t, 

∆G – wymiana wód podziemnych (dopływ - odpływ) przez granice jednostki bilansowej, 

określone położeniem wododziału zlewni podziemnej w pierwszym poziomie wodonośnym 

(drugi wariant ustalenia zasięgu jednostki bilansowej – wododział głównego użytkowego 

poziomu wodonośnego). 

 

Procedura przeprowadzenia bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych, z 

uwzględnieniem wpływu ich zagospodarowania na przepływ wód rzecznych, obejmuje 

działania prowadzące do ustalenia gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych 

do zagospodarowania (ZDGw), oceny stanu rezerw zasobowych w warunkach poboru 

aktualnego i prognozowanego, określenia wpływu zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych na przepływ rzeczny. 

 Podczas obliczeń, przyjęto następujące założenia: 

− bilans zasobów dyspozycyjnych powinien odnosić się zarówno do poboru 

rzeczywistego jak i do poboru wynikającego z pozwoleń wodnoprawnych, rezerw 

zasobów dla poboru rzeczywistego i wg pozwoleń wodnoprawnych, które należy 

określić zarówno liczbowo, jak i procentowo dla poszczególnych rejonów, 

− wartości poboru wody podane w pozwoleniach wodnoprawnych dla ujęć sezonowych 

należy uśrednić do wielkości średniej dobowej w roku w przypadku braku tej 

wielkości w decyzji, 
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− w przypadku braku w pozwoleniu wodnoprawnym, wartości średnich dobowych, 

należy wartość tę obliczyć na podstawie określonej wartości maksymalnej dobowej. 

Ustalanie odnawialnych zasobów wód podziemnych i zasobów dyspozycyjnych jako 

dostępnych do zagospodarowania, identyfikacja poboru wód podziemnych oraz 

przeprowadzanie bilansu zasobów i poboru jest dokonywane w jednostce bilansowej, 

stanowiącej część obszaru bilansowego. Podstawową jednostką bilansową jest rejon wodno-

gospodarczy.  

4.4.2. Dane wejściowe do analizy korelacyjnej stanu retencji i odpływu 
podziemnego  

 
Na podstawie, udostępnionych przez Zamawiającego, średniego reprezentatywnego 

stanu retencji wód podziemnych w półroczu zimowym (SSHZ i SNHZ) i w półroczu letnim 

(SSHL i SNHL) z wykorzystaniem odpowiedniej krzywej korelacyjnej (lub odpowiedniego 

równania regresji) wyznaczono średnie z wielolecia oraz reprezentatywne dla okresu 

posusznego (w półroczu zimowym i letnim) wartości: 

 odpływu podziemnego do rzek (SSQG, SNQG) 

SSQG = 0,5(SSQGZ + SSQGL) 

SNQG = 0,5(SNQGZ + SNQGL) 

 

 drenażu ewapotranspiracyjnego wód podziemnych (SSETDL, SNETDL) 

 

SSETDL określono jako przedział odpowiadający przesunięciu krzywej dla okresu 

zimowego względem krzywej dla okresu letniego w punkcie odpowiadającym średniemu 

stanowi zwierciadła wód (SSHL). Następnie wyznaczono SSETD (średni roczny drenaż 

ewapotranspiracyjny) jako połowę średniego letniego drenażu ewapotranspiracyjnego 

(SSETDL): 

 

SSETD = 0,5 SSETDL 

 

SNETD określono jako przedział odpowiadający przesunięciu krzywej dla okresu zimowego 

względem krzywej dla okresu letniego w punkcie odpowiadającym średniemu niskiemu 

stanowi zwierciadła wód (SNHL). Następnie wyznaczono SNETDL (średni niski roczny drenaż 
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ewapotranspiracyjny) jako połowę średniego niskiego letniego drenażu 

ewapotranspiracyjnego (SNETDL): 

 

SNETD = 0,5 SNETDL 

 

 zasilania podziemnego dolinnych stref drenażowych (SSZPD, SNZPD) 

 

SSZPD = SSQG + SSETD 

SNZPD = SNQG + SNETD 
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Tabela 3. Elementy bilansu wodno-gospodarczego dla rejonu wodno-gospodarczego obliczone w aplikacji 

Okres bilansowania Średnie stany 
retencji 
H, cm pzk 

Przepływ 
podziemny  
QG, m3/s 

Drenaż 
ewapotranspi
racyjny 
ETD m3/s 

Zasilanie podziemne 
dolinnych stref 
drenazowych ZPD 
(ZPD = QG + ETD) 

Odnawialność wód 
podziemnych 
(zasoby odnawialne – 
infiltracja 
miarodajna) 
IM, m3/s 

Moduł infiltracji 
im, mm/r 
im = IM/Az 

Półrocze zimowe  
stan średni wieloletni 

SSHZ SSQGZ X X X X 

Półrocze zimowe  stan średni z 
15-lecia o najniższej retencji 

SNHZ SNQGZ X X X X 

Półrocze zimowe  stan średni z 5-
lecia o najniższej retencji 

SNHZ SNQGZ X X X X 

Półrocze zimowe  stan średni z 3-
lecia o najniższej retencji 

SNHZ SNQGZ X X X X 

Półrocze letnie stan średni 
wieloletni 

SSHL SSQGL SSETDL X X X 

Półrocze letnie  stan średni z 15-
lecia o najniższej retencji 

SNHL SNQGL SNETDL X X X 

Półrocze letnie  stan średni z 5-
lecia o najniższej retencji 

SNHL SNQGL SNETDL X X X 

Półrocze letnie  stan średni z 3-
lecia o najniższej retencji 

SNHL SNQGL SNETDL X X X 

Bilans średni wieloletni SSH SSQG SSETD SSZPD SSIM SSIM/Az 
Bilans średni z 15-lecia  o 
najniższej retencji * 

SNH SNQG SNETD SNZPD SNIM SSIM/Az 

Bilans średni z 5-lecia  o 
najniższej retencji 

SNH SNQG SNETD SNZPD SNIM SSIM/Az 

Bilans średni z 3-lecia  o 
najniższej retencji 

SNH SNQG 
jw. Dla 3 lat 

SNETD SNZPD SNIM SSIM/Az 

Az = A-Ad [km2], A – powierzchnia zlewni, Az –pow. obszarów zasilania wód podziemnych w zlewni, Ad – pow. stref drenażowych w zlewni. Przyjmujemy Az=A  
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 infiltracji miarodajnej (SSIM, NSIM), stanowiącej zasoby odnawialne wód 

podziemnych zlewniowego systemu wodonośnego. 

 

SSIM = SSZPD = SSQG + SSETD (dla wielolecia) 

SNIM = SNZPD = SNQG + SNETD (dla okresu posusznego reprezentatywnego dla 

wyznaczenia gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania) 

Elementy bilansu wodno-gospodarczego dla danego rejonu zestawiono w tabelach. Do 

wyznaczenia składników bilansu hydrogeologicznego z okresu posusznego, 

reprezentatywnego dla ustalenia gwarantowanych zasobów do zagospodarowania  o 

gwarancji g=X%, proponuje się wykorzystanie średnich stanów retencji wód podziemnych dla 

serii kolejnych 3 lat (g=98%), 5 lat (g=95%), 15 lat (g=70%) wykazujących najniższe wartości w 

okresie wielolecia obserwacyjnego dla tych przedziałów czasowych (stosując obliczanie 

wartości średnich przesuwanych z kolejnych – odpowiednio – 3, 5 i 15 lat) oraz średnich 

wieloletnich stanów retencji t>20 lat dla g=50%. 

4.4.3. Określenie dostępnych do zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych 

4.4.3.1. Określenie dostępnych do zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych z gwarancją czasową 50, 70 i 95% 

 
Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania ZDgx są wyznaczane na 

podstawie średnich wieloletnich zasobów odnawialnych wód podziemnych. Tak ustalone 

zasoby oznaczają gwarancje czasową g=50%. Określenie zasobów wód podziemnych 

dostępnych do zagospodarowania z gwarancją czasową wyższą niż określoną przez średnią 

wieloletnią odnawialność wód podziemnych wymaga przeprowadzenia analizy czasowej 

zmienności zasilania i drenażu wód podziemnych. 

Zgodnie z metodyką przyjęto następujące okresy czasu reprezentatywnych dla ustalenia 

wielkości zasobów dostępnych do zagospodarowania z założoną gwarancją czasową na 

podstawie przepływu podziemnego w reprezentatywnym przekroju wodowskazowym 

danego rejonu. 

a) Przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji czasowej g=50% (średni w 

wieloleciu) QGg50 w przekroju wodowskazowym zamykającym zlewnię 
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b) Przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji czasowej g=70% (średni z 15-lecia) 

QGg70 w przekroju wodowskazowym zamykającym zlewnię 

c) Przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji czasowej g=95% (średni w 5-leciu 

posusznym) QGg95 w przekroju wodowskazowym zamykającym zlewnię 

d) Przepływ podziemny średni wieloletni o gwarancji czasowej g=98% (średni w 3-leciu 

posusznym) QGg98 w przekroju wodowskazowym zamykającym zlewnię 

Przepływ podziemny o gwarancji czasowej g% QGgx został określany jako najniższy średni 

przepływ z zasilania podziemnego w okresie X lat przepływ rzeczny w wieloleciu testowym. 

Do obliczenia wartości zasobów dostępnych do zagospodarowania ZDgx wyznaczono 

przepływ nienaruszalny Qnh (zgodnie z metodyką dla wód powierzchniowych). 

Obliczono kolejno zasoby wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w 

poszczególnych rejonach wodno-gospodarczych. Zasoby wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania ZDgx określono z zależności: 

 

ZDgx = QGgx - Qnh   (m3/d) 

 

gdzie: 

QGgx – należy sczytać z wykresu dla odpowiednich stanów retencji w odpowiednim 

przedziale czasowym (15, 5, 3 lata) 

Qnh – wyznaczyć zgodnie z metodyką dla wód powierzchniowych 

 

Obliczenia wykonano dla każdego rejonu. Za pomocą modułu infiltracji efektywnej 

wyznaczono zasoby odnawialne dla każdego rejonu (odnieść do powierzchni każdego 

rejonu). 

4.4.3.2. Określenie dostępnych dla zagospodarowania zasobów 
wód podziemnych ZD z ustaleniem czasu opóźnienia CI 
(wariant alternatywny). 

 
Czas opóźnienia CI dla reprezentatywnej zlewni bilansowej ustalono w oparciu o analizę 

zmienności średniego rocznego przepływu podziemnego QGR w przekroju wodowskazowym, 

z zastosowaniem zależności empirycznej określającej wartość czasu CI w zależności od 

współczynnika ζ (P.Herbich, 2002, P.Herbich i in. 2005): 
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gdzie: 

QGRMAX/MIN – maksymalny/minimalny średni roczny przepływ podziemny w przekroju 

wodowskazowym (na podstawie minimalnego przepływu rocznego w rzece) 

 

Okres czasu CI, nazywany czasem inercji, jest miarą opóźnienia hydrodynamicznej 

transformacji układów krążenia wód podziemnych w obszarach spływu do ujęć studziennych, 

wymuszonej zmianą okresowej sumy infiltracji efektywnej, uwzględniającą własności 

hydrogeologiczne systemu wodonośnego, m.in. piezoprzewodność poziomów użytkowych i 

czas dotarcia infiltracji efektywnej do poziomu ujętego przez ujęcie. 

 

Jako QGg wyznaczono przepływ rzeczny z zasilania podziemnego QGR(CI)MIN  najniższy ze 

średnich przesuwanych w wieloleciu z krokiem czasowym równym CI.  

 

 

gdzie: 

QGg – przepływ podziemny gwarantowany, 

QGR(CIt)MIN – najniższy w wieloleciu n średni roczny z okresów CI przepływ rzeczny z 

zasilania podziemnego [m3/s], 

QGCIt – średni roczny przepływ z zasilania podziemnego z okresu CIt [m3/s], 

CIt – okres poprzedzający rok t o czas równy czasowi opóźnienia (czasowi inercji CI), [lata], 

t – rok hydrologiczny w wieloleciu, dla którego wyznaczana jest wartość QGRt(CIt) jako 

średnia z poprzedzającego okresu CI lat, 

n – liczba lat w wieloleciu 
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Przepływ nienaruszalny Qnh wyznaczono zgodnie z metodyką dla wód powierzchniowych 

w każdym rejonie. Gwarantowane zasoby wód podziemnych ZDZB zlewni bilansowej 

dostępne do zagospodarowania obliczono ze wzoru: 

 

ZDZB = QGg – Qnh      [m3/d]   

 

Zasoby dostępne do zagospodarowania obliczono dla wszystkich rejonów. QGg 

wyznaczono dla wodowskazów zamykających dany rejon, na podstawie rocznych 

przepływów niskich w rzece. 

Wielkość tak wyznaczonych zasobów dostępnych uwzględnia zmienność czasową 

odnawialności wód podziemnych, ich odpływu do dolin utrzymującego przepływy rzek niskie 

powyżej nienaruszalnego i pokrywającego potrzeby wodne ekosystemów dolinnych. Wartość 

zasobów dostępnych uznaje się jako gwarantowaną, tzn. spełniającą wymogi kryteriów 

środowiskowych również w serii lat posusznych, gdyż podstawą ustalenia ZDZB jest wartości 

odpływu podziemnego QGg - najniższego średniego w okresie równym czasowi inercji 

systemu wodonośnego zlewni. 

4.4.3.3. Określenie dostępnych dla zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych z wykorzystaniem zasobów dyspozycyjnych ustalonych w 
dokumentacjach hydrogeologicznych  

 

Zgodnie z metodyką (Herbich, 2009) podstawą do wyliczenia bilansu dla zasobów 

dostępnych do zagospodarowania określonych z gwarancją czasową g oraz do analizy 

wpływu poboru wód podziemnych na zasoby wód powierzchniowych są zasoby dyspozycyjne 

obliczone i zestawione w dokumentacjach hydrogeologicznych.  

 

Zasoby dostępne do zagospodarowania z określoną z gwarancją czasową są równe 

zasobom dyspozycyjnym ZDyspRB ustalonym w dokumentacjach w poszczególnych rejonach 

bilansowych RB danej zlewni. 

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania z gwarancją 70% i 95% 

oszacowano korzystając z zależności pomiędzy wysokością infiltracji miarodajnej ustalonej 

dla wielolecia obserwowanego oraz 15-lecia i 5-lecia posusznego (tabela poniżej). 
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Фg70 = dla g15 = IM dla 15-lecia / IM dla 20-lecia 

Фg95 =dla g5 = IM dla 5-lecia / IM dla 20-lecia 

Tabela 4. Elementy bilansu wodno-gospodarczego – obliczenie wartości фgX – dostępne w aplikacji 

Okres obserwacji Przep

ływ 

podzi

emny  

QG, 

m3/s 

Drenaż 

ewapotranspir

acyjny 

ETD m3/s 

Zasilanie 

podziemne 

dolinnych stref 

drenażowych ZPD 

 infiltracja 

miarodajn

a 

IM, m3/s 

Stosunek фgX 

wartości 

okresowych 

infiltracji do 

wartości średniej 

30-letniej dla 

zasobów o 

gwarancji g 

20-lecie normalne      

15-lecie o najniższej 

retencji w 20-leciu 

     

5-lecie o najniższej 

retencji w 20-leciu 

     

3-lecie o najniższej 

retencji w 20-leciu 

     

 

Zasoby dostępne do zagospodarowania z określoną z gwarancją czasową g=50% są 

równe zasobom dyspozycyjnym ZDyspRB ustalonym w dokumentacjach w poszczególnych 

rejonach bilansowych RB zlewni: 

 

ZDgXRB = ZDyspRB    (m3/doba) 

 

Zasoby dostępne do zagospodarowania z gwarancją g=50% w scalonych częściach 

wód (zlewniach cząstkowych) ZDg50SCW o pow. Ascw występujących w obrębie danego obszaru 

bilansowego RB są wyznaczane z wykorzystaniem modułu zasobów dyspozycyjnych 

zdysg50%RB dla rejonu RB o powierzchni ARB [km2]: 

 

zdg50RB = zdysg50RB = ZDyspRB * ARB 
-1  (mm/r, m3/doba * km2) 

 

ZDg50SCW = zdg50RB * ASCW    (m3/doba) 
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Zasoby dostępne do zagospodarowania ZDg70RB z gwarancją czasową g = 70% oraz 

ZDg95RB z gwarancją czasową g = 95% są równe zasobom dyspozycyjnym ZDyspRB ustalonym w 

dokumentacjach w poszczególnych rejonach bilansowych RB danej zlewni, skorygowanym o 

współczynnik Фg70 i Фg95. 

 

ZDg70RB = Фg70 * ZDyspRB    (m3/doba) 

ZDg95RB = Фg95 * ZDyspRB    (m3/doba) 

 

Zasoby dostępne do zagospodarowania ZDg70SCW oraz ZDg95SCW z gwarancją g=70% i 

95% w scalonych częściach wód (zlewniach cząstkowych) o pow. Ascw występujących w 

obrębie danego obszaru bilansowego RB wyznaczono z odpowiednim wykorzystaniem 

modułu zasobów dyspozycyjnych zdysg70RB oraz zdysg95RB dla rejonu RB o powierzchni ARB 

[km2]: 

 

zdg70RB = ZDg70RB * ARB 
-1    (mm/r, m3/doba * km2) 

 

ZDg70SCW = zdg70RB * ASCW    (m3/doba) 

 

zdg95RB = ZDg95RB * ARB 
-1    (mm/r, m3/doba * km2) 

 

ZDg95SCW = zdg95RB * ASCW    (m3/doba) 

 

4.4.4. Bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych 
 
Szczegółowe założenia metodyczne:  

− bilans wyznaczono dla rejonów wodno-gospodarczych, 

− bilans zasobów dyspozycyjnych odnosi się zarówno do poboru rzeczywistego jak i do 

poboru wynikającego z pozwoleń wodnoprawnych, rezerw zasobów dla poboru 

rzeczywistego i wg pozwoleń wodnoprawnych - które określono liczbowo i 

procentowo, 
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− wartości poboru wody podane w pozwoleniach wodnoprawnych dla ujęć sezonowych 

należy uśrednić do wielkości średniej dobowej w roku w przypadku braku tej 

wielkości w decyzji, 

− w przypadku braku w pozwoleniu wodnoprawnym, wartości średnich dobowych, 

należy wartość tę obliczyć na podstawie określonej wartości maksymalnej dobowej. 

 

Bilans wód podziemnych jest zestawieniem porównawczym ilości zasobów wód 

podziemnych dostępnych do zagospodarowania ZDgx (o określonej gwarancji gX) z poborem 

wód podziemnych U. Wynikiem bilansu jest ocena wielkości rezerw zasobów wód 

podziemnych lub ich deficytu +ΔZD lub –ΔZD, zgodnie z którą sformułowano warunki 

korzystania z wód tej zlewni.  

Bilans jest zestawiany dla zasobów wód podziemnych ZDgx o określonej gwarancji gX: 

X=50%, 70% i 95% i poboru wód podziemnych Ua (rzeczywisty). 

 

Δ ZDgXa = ZDgx – Ua   (m3/d) 

 

gdzie: 

Ua – aktualny (rzeczywisty) pobór – stanowi sumaryczny pobór z ujęć studziennych 

zlokalizowany w zlewni bilansowej, traktowany jako niezmienny w czasie U=const 

4.4.5. Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na przepływ rzeczny w 
przekroju wodowskazowym zamykającym zlewni bilansową 

 

Korekta przepływów rzecznych o wpływ poboru Ux jest dokonywana do przepływów 

średnich charakterystycznych rzeki: QGR, NQR, SQR w przekroju wodowskazowym 

zamykającym zlewnie bilansową. 

W przypadku gdy zachodzi wystarczająca zgodność obszarowa zlewni bilansowej i 

rejonu wodno-gospodarczego, skorygowane przepływy w przekroju wodowskazowym 

zamykającym zlewnię bilansowa mogą być proporcjonalnie przeniesione na przekrój 

obliczeniowy zamykający hydrograficznie rejon wodno-gospodarczy (według stosunku 

powierzchni obszaru rejonu wodno-gospodarczego i zlewni bilansowej). 

 W obliczeniach korekty przepływu wód rzecznych o wpływ poboru wód podziemnych 

w zlewni zamkniętej przekrojem bilansowym, infiltrację efektywną IE wprowadzano do 
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obliczeń jako wieloletni ciąg wartości średnich rocznych, charakteryzujących zlewnię (z 

wyłączeniem stref dolinnego drenażu ewapotranspiracyjnego) w sposób jednorodny 

przestrzennie. Ciąg ten tworzą średnie przesuwane wartości infiltracji IEC(t), ustalane dla 

okresów poprzedzających dany rok hydrologiczny t o czas inercji CI, obliczany ze wzoru: 

 

 

 

a) Przepływ podziemny średni roczny QGRX skorygowany o wpływ poboru wód 

podziemnych Ux w zlewni 

 

 

 

gdzie:  

βxt - współczynnik korygujący quasi-naturalny przepływ QGt o wpływ poboru wód 

podziemnych UX  (indeks „X” oznacza rodzaj poboru: Pa - aktualny, Pd - prognozowany lub 

Dm - maksymalny dopuszczalny), 

IECIt - infiltracja efektywna (zasoby odnawialne) średnia w okresie czasu CI, ustalona dla 

zlewni bilansowej z uwzględnieniem współczynnika Κ: 

 

 

 

gdzie:  

KO - współczynnik empiryczny, uwzględniający udział średniego w wieloleciu odpływu 

podziemnego do rzek SSQG w średniej wieloletniej infiltracji efektywnej SSIE (zasobach 

odnawialnych). Wartość Κ jest szacowana na podstawie regionalnego rozpoznania 

wzajemnych stosunków pomiędzy składowymi odpływu podziemnego - zasilania 
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podziemnego dolinnych stref drenażowych SSZG średniego w wieloleciu i odpływu do 

regionalnych stref drenażowych Qρ poza zlewnię bilansową. 

Wartość wsp. Ko przyjąć  1,2 (wartość charakterystyczna dla przeciętnych warunków 

hydrogeologicznych) 

 

b) Przepływ podziemny QGXt w przekroju wodowskazowym, gdzie X=Pa, Pr, Dm 

skorygowany o wpływ poboru wód podziemnych UX w zlewni oraz zrzut ścieków S=sU 

powstałych w wyniku użytkowania wód (s - współczynnik określający część poboru wód 

zwracana do rzek w postaci ścieków: s=0 (użytkowanie bezzwrotne), s=0,25 (częściowe 

zwrotne) i s=0,75 (w większości zwrotne):  

 

QG(Pa,Pr,Dm) t = βt(Ut) ⋅ QGRt (m3s-1) 

QG(Pa,Pr,Dm S0,25) t = βt(Ut) ⋅ QGRt + 0,25U(A,Pr, Dm) (m3s-1) 

QG(Pa,Pr,Dm S0,75) t = βt(Ut) ⋅ QGRt + 0,75U(A,Pr, Dm) (m3s-1) 

 

c) Przepływ całkowity średni roczny SQR i najniższy roczny NQR skorygowany o wpływ 

poboru wód podziemnych UX oraz zrzut ścieków (dla s=0, s=0,25 i s=0,75) w zlewni: 

 

SQR(Pa,Pr,Dm) t = SQR – [QGR - QG(Pa,Pr,Dm) t)] (m3s-1) 

NQR(Pa,Pr,Dm) t = NQR – [(QGR - QG(Pa,Pr,Dm) t)] (m3s-1) 

 

Opracowana metodyka może być zastosowana do wykonywania korekty przepływów 

średnich okresowych dla innych przedziałów czasowych uśredniania wartości SQ – może być 

to okres półrocza, miesiąca lub dekady, zależnie od wymagań bilansu wodno-gospodarczego 

wód powierzchniowych. Dostosowanie metodyki będzie polegało na określeniu średnich 

wartości QG oraz IE dla okresów czasu odpowiadających gradientowi czasowemu ciągu 

przepływów wielolecia testowego stanowiącego podstawę bilansu wód powierzchniowych. 
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5. Wyniki bilansowania 

5.1. Wyniki bilansu ilościowego wód powierzchniowych 

5.1.1. Przepływy charakterystyczne i  dekadowe 
 

W aplikacji, w tabeli zawartości  dostępne są tabele wynikowe, zawierające dla każdego 

posterunku wodowskazowego: 

• najniższe przepływy miesięczne dla każdego miesiąca danego roku w wieloleciu NQ(m) – 

tabela BIL_PREPLYWYMIESIECZNE_NQ, 

• najniższe przepływy roczne NQ(i) i średnie przepływy roczne SQ(i) dla każdego roku w 

wieloleciu – tabela BIL_PRZEPLYWYROCZNE, 

• najniższe przepływy miesięczne w wieloleciu NNQ(m) – tabela 

BIL_PRZEPLYWYWIELOLECIE_NNQ, 

• średnie przepływy miesięczne w wieloleciu SNQ(m) – tabela 

BIL_PRZEPLYWYWIELOLECIE_SNQ, 

• najniższe przepływy dobowe w wieloleciu NNQ, średnie wartości z najniższych 

przepływów w wieloleciu SNQ, średnie wartości ze średnich przepływów dobowych w 

wieloleciu SSQ – tabela BIL_PRZEPLYWYWIELOLECIE, 

oparte na danych o przepływach dekadowych. 

5.1.2. Bazy danych wejściowych  
 

Dane wejściowe do bilansu w aplikacji bilansowej są dostępne jako warstwy 

kompozycji mapowej, zebrane w zestaw danych ‘Presje’ w bazie danych 

‘SOLA_Balances.gdb’.  

5.1.3. Naturalizacja przepływów 
 

Wynikową tabelą przepływów naturalizowanych, jest dostępna z poziomu aplikacji: 

• tabela BIL_PREPLYWYNAT zawierająca m. in. SSQNAT, SNQNAT, NNQNAT, 

• tabela BIL_PRZEPLYWYNATDEK zawierająca QDEKNAT1, QDEKNAT2, QDEKNAT3 dla każdego 

miesiąca w roku z wielolecia. 

Zestawienie III prezentuje obliczone wartości dla SSQNAT, SNQNAT, NNQNAT. 
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5.1.4. Przekroje bilansowe 
 

Lokalizację przekrojów bilansowych odzwierciedla w aplikacji warstwa 

‘BILANS_Punkty’, powstała z przecięcia warstwy odcinków cieków wg MPHP z 

wyodrębnionymi istotnymi punktami, pogrupowanymi w warstwy: 

• HydroLake – punkty przecięcia się z jeziorami i in. zbiornikami wodnymi, 

• AdminBnd – punkty przecięcia się z granicami administracyjnymi, 

• HydroSurfaceWB – punkty przecięcia się z granicami zlewni, 

• HydroSource – punkty przecięcia się ze źródłami, 

• HydroOutlet – punkty przecięcia się z ujściami. 

Chcąc dodać/odjąć lub modyfikować istniejące przekroje bilansowe należy skorzystać z 

odpowiednich narzędzi aplikacji, których użycie opisane jest w Instrukcji obsługi aplikacji - 

wody powierzchniowe - bilans ilościowy. 

5.1.5. Przepływy gwarantowane 
 

Obliczone w aplikacji dla każdego przekroju bilansowego, przepływy gwarantowane 

zestawione są w tabeli bilansowej BIL_PRZEPLYWYGW_NAT. Po złączeniu z warstwą 

BILANS_Punkty za pomocą pola ID_GUID można odczytać wartości dla gwarancji w danym 

przekroju bilansowym. Sposób złączenia tabel opisano w Instrukcji obsługi aplikacji – wody 

powierzchniowe – bilans ilościowy. 

5.1.6. Przepływy nienaruszalne 
 

Obliczone wartości dla przepływów nienaruszalnych, wg czterech zaproponowanych 

w metodyce sposobów, zawarte są w tabelach wynikowych: 

• BIL_PRZEPLYWYNIENAR_KOS, 

• BIL_PRZEPLYWYNIENAR_KOS_LOK, 

• BIL_PRZEPLYWYNIENAR_KOS_RYBY, 

• BIL_PRZEPLYWYNIENAR_MAL. 

Do zobrazowania przepływów nienaruszalnych służą wykresy, dostępne po 

uruchomieniu dedykowanego w aplikacji narzędzia, którego sposób użycia opisany jest w 

Instrukcji obsługi aplikacji – wody powierzchniowe – ilościowe. 
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5.1.7. Aktualny bilans i symulacja rozrządu 
 

Dane wynikowe (wyjściowe), obrazujące aktualny bilans ilościowy wód 

powierzchniowych. Są one umieszczone w poszczególnych tabelach wynikowych: 

• BIL_ZDZG - zasoby dyspozycyjne zwrotne o określonej gwarancji występowania. 

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

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

bezpośrednio poniżej miejsca poboru. Miejsca poboru lub zrzutu pomagają w identyfikacji 

odcinków rzeki, które są zagrożone wpływem nieprawidłowego gospodarowania wodami. 

• BIL_ZDBG - zasoby dyspozycyjne bezzwrotne o określonej gwarancji występowania 

obliczane dla przekroju,  

Wykres pokazujące, jaka ilość wody może być odprowadzona z danego przekroju rzeki 

przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego i bez pogarszania warunków zaopatrzenia w 

wodę pozostałych użytkowników systemu. Zasoby te określają dopuszczalną wielkość zużycia 

bezzwrotnego pobranej wody.  

• BIL_Q_ZDB –odpływ jednostkowy bezzwrotny, przypadający na jeden kilometr 

kwadratowy zlewni (l/s.km2) 

• BIL_Q_ZDZ –odpływ jednostkowy zwrotny, przypadający na jeden kilometr 

kwadratowy zlewni (l/s.km2) Wykres pozwala oszacować możliwość uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego przez nowego użytkownika wód powierzchniowych w 

dowolnym przekroju cieku na obszarze zlewni. 

 

Symulacja rozrządu wód oparta na wyliczeniach przepływu rzeczywistego dekadowego, 

uwzględniającego wszystkich użytkowników, którzy pojawili się w analizowanej zlewni po 

roku 2009 może opierać się na wartości obliczeń bilansowych zebrane są w tabeli bilansowej 

BIL_Q_OBL.  

Zebrane w tabeli BIL_PRZEPLYWYGW_QOBL  wartości przepływu Qobl są to rzeczywiste 

przepływy jakie występują w stanie aktualnym. 
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5.2. Wyniki bilansu jakościowego wód powierzchniowych 
 

5.2.1. Wielkość ładunku zanieczyszczeń odpływającego z analizowanej 
zlewni w ciągu roku 

 
Obliczone wartości znajdują się w tabeli wynikowej aplikacji BIL_MONIT_WSK.  Na 

podstawie uzyskanych danych, po uruchomieniu odpowiedniego narzędzia otrzymano 

poniższy rozkład wielkości ładunków zanieczyszczeń BZT5, P i N, odpływających w ciągu roku.  

5.2.2. Sumaryczny ładunek zanieczyszczeń dopływający do zlewni i 
odpływający ze zlewni, ładunek wytworzony w zlewni 

 

W poniższych tabelach zawarto uzyskane z obliczeń aplikacji dane: 

• BIL_MONIT_SUM_WSK - sumaryczny ładunek zanieczyszczeń dopływających do 

analizowanej zlewni monitoringowej w ciągu roku ze zlewni monitoringowych 

zlokalizowanych bezpośrednio powyżej, 

• BIL_MONIT_WSK - wielkość ładunku zanieczyszczeń odpływającego z analizowanej zlewni 

w ciągu roku, 

• BIL_MONIT_DELTA_SUM_WSK - ładunek zanieczyszczeń [Mg/r] wytworzony na obszarze 

analizowanej zlewni monitoringowej w ciągu roku, obliczany jako różnica pomiędzy 

ładunkiem w przekroju zamykającym i sumą ładunków dopływających ze zlewni położonych 

bezpośrednio powyżej. 

Zestawiając, za pomocą narzędzia Wykresy>Wskaźniki Hydrochemiczne, można generować 

wykres rozkładu tych wartości. 

5.2.3. Sumaryczny ładunek (obszarowy i rozproszony ) ze zlewni 
 
Wyniki obliczeń bilansowych zawierają się w tabelach:  

• BIL_MONIT_WSK_PUNKTOWY - sumaryczny ładunek wprowadzany do analizowanej 

zlewni monitoringowej przez punktowe źródła zanieczyszczeń w ciągu roku 

• BIL_MONIT_WSK_OBSZAROWY - sumaryczny ładunek obszarowy wprowadzany do 

analizowanej zlewni monitoringowej zanieczyszczeń w ciągu roku 
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5.2.4. Udział ładunków z poszczególnych źródeł  
 

Tabela BIL_MONIT_UDZIALY zawiera obliczone udziały ładunków pochodzących z 

poszczególnych źródeł (dopływy ze zlewni zlokalizowanych powyżej, źródła punktowe, źródła 

obszarowe i rozproszone) w całkowitym ładunku odpływającym z analizowanej zlewni 

monitoringowej.  

5.2.5. Chłonność rzeki oraz wielkość potrzebnej redukcji ładunku w celu 
osiągnięcia dobrego stanu wód 

 
W tabeli BIL_MONIT_CHLONNOSC zawarte są wyniki obliczeń chłonności rzeki [Mg/rok] w 

odniesieniu do stanu dobrego a także ewentualnej wymaganej redukcji. Wyniki można 

zaprezentować na wykresie, wykorzystując do tego narzędzie Wykres> Profil 

Hydrochemiczny – ładunki. 

5.3. Wyniki bilansu ilościowego wód podziemnych 

5.3.1. Elementy bilansu 
Elementy bilansu wód podziemnych rejonów wodno – gospodarczych, zestawione są w 

tabelach bilansowych: 

• BIL_PODZ_RETENCJA – gdzie znajdują się obliczone średnie stany retencji wód 

podziemnych, 

• BIL_PODZ_QG – z obliczonymi wartościami odpływu podziemnego do rzek, 

• BIL_PODZ_DRENAZ – zawierającą dane dot. drenażu ewapotranspiracyjnego wód 

podziemnych, 

• BIL_PODZ_ZASILANIE – w której zestawiono dane odnośnie zasilania podziemnego 

dolinnych stref drenażowych, 

• BIL_PODZ_ODNAWIALNOSC – z obliczoną infiltracją miarodajną (zasoby 

odnawialne).  

 
Wyniki obliczeń bilansowych zebrane są również w atrybutach warstwy 

‘Wody_podziemne_elementy bilansu wodnogospodarczego’, znajdującej się w kompozycji 

mapowej w zbiorze danych „Hydrografia”. 
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5.3.2. Gwarantowane zasoby dostępne do zagospodarowania ZDGw 
 

W tabeli wynikowej BIL_PODZ_ZD_GW można odnaleźć obliczone na podstawie 

danych z dokumentacji, dostępne zasoby wód podziemnych z czasową gwarancją ich 

wystąpienia. Zasoby dyspozycyjne o gwarancji 50 przyjęto wprost z dokumentacji, natomiast 

wartości gwarancji 70 i 95 są proporcjonalne do iloczynu wartości zasobów 50% i 

współczynników Fi. 

5.3.3.  Wpływ zagospodarowania wód podziemnych na przepływ rzeczny 
 

Wyniki obliczeń wpływu poboru wód podziemnych na wody powierzchniowe, zawarte są 

w tabeli BIL_PODZ_WPLYW.  

 

5.4. Możliwości oceny wyników bilansowych 
 
Zgodnie z wymaganiami zadania, opisany powyżej model bilansowy umożliwia dokonanie 

szeregu ocen stanu zasobów wodnych zlewni bilansowej Soły. 

Dzięki narzędziu „przepływy gwarantowane”, dostępnego z poziomu Wykresy>Wody 

powierzchniowe – ilościowe, możliwa jest ocena zaspokojenia potrzeb użytkowników w 

odniesieniu do przepływu naturalizowanego. Na wykresie obecny poziom użytkowania wód 

obrazuje linia trendu Q obliczeniowego, wygenerowanego na bazie rzeczywistych poborów. 

Dostępne w ten sposób informacje można odnieść do kilometrażu cieku.  

Szczególnym przypadkiem jest przekroczenie rzeczywistych poborów w stosunku do 

wartości przepływu nienaruszalnego. Dla cieków o takim charakterze Q obl możliwości 

zaspokojenia potrzeb są wyczerpane lub wręcz przekroczone, sugerując wystąpienie 

deficytów. Wskazana jest analiza użytkowników, również dostępnych na liniach wykresu, i 

zidentyfikowanie przyczyny naruszenia warunków pseudonaturalnych. Pomocne może być 

rozpatrzenie wariantu (jednego z 4 dostępnych w aplikacji) przepływu nienaruszalnego 

przyjętego do obliczeń bilansu i gwarancji i odniesienie tak wygenerowanych wartości do 

warunków pozwolenia wodno prawnego użytkowników przyczyniających się do deficytu. 

Obliczanie przepływów nienaruszalnych, możliwe za pomocą narzędzia „przepływ 

nienaruszalny” lub „przepływ nienaruszalny miesięczny” pozwala na ocenę charakteru 

danego cieku oraz potencjalnego  wpływu użytkowników w tym obiektów hydrotechnicznych 
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na reżim wód. Może być też przyczynką do określenia specjalnych wymogów dla urządzeń 

mogących wywierać wpływ na środowisko przyrodnicze.  

 
Uzupełnieniem dla powyższych informacji o stanie wykorzystania dostępnych 

zasobów jest wykres „zasoby dyspozycyjne”, dzięki któremu możliwe jest zobrazowanie, na 

długości cieku, deficytów – gdy linia trendu zasobów dyspozycyjnych zwrotnych przyjmuje 

wartości ujemne, lub rezerw – gdy linia trendu zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych 

osiąga wartości powyżej 0. 

Rozwinięciem analizy jest wygenerowanie wykresów dla odpływu jednostkowego 

zasobów zwrotnych i bezzwrotnych, możliwe dzięki narzędziu „odpływy jednostkowe”. 

Pozytywne wartości dla odpływu jednostkowego stanowią podstawę do wydania pozwolenia 

wodno prawnego dla nowego użytkownika. 

 W przypadku oceny zasobów wód podziemnych, należy skorzystać z narzędzia 

„Zasoby wód podziemnych”, dostępnego z poziomu aplikacji Wykresy>Wody podziemne. 

Umożliwia ono wybór wyników z tabeli wynikowych, pochodzących z obliczeń 

przeprowadzonych przy użyciu narzędzia „obliczanie zasobów wód podziemnych”.  

Wartości aktualnego poboru wód podziemnych dla poborów według pozwolenia 

wodno prawnego oraz poboru rzeczywistego, według przyjętych dla nich gwarancji  

pojawiają się na wykresie słupkowym. Wykresy generowane są dla jednostek bilansowych - 

rejonów wodno gospodarczych. 

Oceny wpływu zrzutów ścieków na stan fizykochemiczny wód powierzchniowych 

można dokonać poprzez: 

-  wygenerowanie w aplikacji za pomocą narzędzia „Profil hydrochemiczny – stężenia”  

wykresów rozkładu stężeń wskaźników fizykochemicznych na całej długości monitorowanego 

cieku a następnie prześledzić wzrost ich wartości  pod kątem przyczyny wzrostu, np. 

określony zrzut lub dopływ cieku podporządkowanego. 

- wygenerowanie w aplikacji za pomocą narzędzia „Profil hydrochemiczny – ładunki”  

wykresów rozkładu ładunków wskaźników fizykochemicznych niesionych przez rzekę na całej 

jej długości, następnie odnieść ich wartość do dobrego stanu, zaznaczonego stałą, przyjętą 

wg metodyki. W ten sposób identyfikuje się odcinki cieku, gdzie nastąpiło przekroczenie 

wielkości emisji prowadzące do nieosiągnięcia dobrego stanu wód. 
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- dzięki narzędziu do generowania wykresu „Wskaźniki hydrochemiczne” można ustalić 

charakter czynnika sprawczego – rozkładu ładunków w rozbiciu na zanieczyszczenia 

pochodzenia obszarowego lub punktowego, a także uzyskać informację o możliwościach 

chłonności rzeki w danym km lub w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych dla 

dobrego stanu wód - wielkość redukcji wartości wskaźnika zanieczyszczającego. Wybierając 

opcję pochodzenia badanego ładunku można dokonać analizy pod kątem ładunku 

dopływającego do zlewni, odpływającego ze zlewni i powstałą różnicą – ładunku który został 

wytworzony w samej zlewni. 

Narzędzie generujące wykres słupkowy „Ładunki zanieczyszczeń” obrazuje ładunki 

zanieczyszczeń dla wybranych punktów monitoringu jakościowego. Można je wykorzystać do 

porównania wielkości niesionego przez dopływy ładunku z wielkością recypienta. Informacja 

taka, choć pośrednia, daje obraz rzeczywistego wpływu cieków podporządkowanych na 

główne i wskazuje konieczność wprowadzenia dla nich ograniczeń jakościowych. 

Dzięki narzędziu „Rysuj wykres” możliwa jest ocena jakościowa cieków, wykorzystująca inne 

niż zaproponowane w powyższych narzędziach dane. Wybierając jedną z dostępnych tabel 

wynikowych bilansu, np. bil_monit_udziały istnieje możliwość zbadania charakteru 

wskaźnika fizykochemicznego oraz zobrazowania jego trendu.  Dla wartości ładunków BZT5, 

azotu i fosforu obecnego w zlewni jest możliwe przedstawienie ich za pomocą rosnących lub 

malejących udziałów w zlewni w odniesieniu do pochodzenia punktowego lub obszarowego. 

Symulacja wpływu oddziaływania użytkowników na jakość wód możliwa jest dzięki 

obliczeniom bilansowym według przyjętych wartości z pozwolenia wodno prawnego oraz z 

danych pochodzących ze sprawozdań od użytkowników. W opracowywaniu propozycji 

ograniczeń proponuje się jednak odniesienie tylko do obliczeń według pozwoleń wodno 

prawnych, gdyż są one miarą stanu formalnego, który może być regulowany w ustalonych w 

przyszłości warunkach korzystania z wód. Rzeczywiste wartości odprowadzanych 

zanieczyszczeń i wynikająca z nich skala przekroczeń jest oznaką niestosowania się do 

pozwoleń wodno prawnych lub błędnego ich wydania, jednakże do wykluczeniu tych 

zagrożeń służy instrument kontroli gospodarowania wodami. 

Powyższe przykłady analizy służą do oceny wymaganego stopnia ograniczenia 

użytkowania zasobów powierzchniowych i podziemnych w celu osiągnięcia dobrego stanu 

wód, zarówno w odniesieniu do stanu ilościowego jak i jakościowego. 
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5.5. Podsumowanie uzyskanych wyników  
 
W wyniku przeprowadzonych obliczeń i symulacji, których efektem mogą być wykresy, mapy 

zbiorcze lub tabele,  proponuje się następujące ograniczenia w korzystaniu z wód. 

 

− ogranicza się lokalizowanie nowych punktów zrzutu do wód, tylko do 

jednolitych części wód powierzchniowych lub ich odcinków, gdzie 

stwierdzono chłonność (przyjętą jako rezerwę) 

W zakresie odprowadzania zanieczyszczeń do wód lub do ziemi: 

− w jednolitych częściach wód lub ich odcinkach, gdzie stwierdzono 

przekroczenia wartości wskaźników fizykochemicznych w odniesieniu do 

poziomu gwarantującego osiągniecie dobrego stanu wód (stwierdzono 

konieczność redukcji) przyjmuje się stan wód za niepozwalający na 

dokonywanie odstępstw wynikających z art. 41 ust. 6 prawa wodnego oraz 

zobowiązuje się właściwe organy do dokonania ponownej oceny wydanych 

pozwoleń wodnoprawnych dotyczących odprowadzania zanieczyszczeń do 

wód lub do ziemi 

− w zlewniach jednolitych części wód, w których obserwuje się wzrost 

obszarowych i rozproszonych zanieczyszczeń ogranicza się zrzut 

zanieczyszczeń do ziemi na rzecz zrzutu do wód, a w przypadku występowania 

dodatkowo przekroczeń naruszających dobry stan wód - zakaz lokalizowania 

ognisk zanieczyszczeń takich jak wylewiska, składowiska odpadów, rolniczego 

wykorzystania ścieków, 

− w zlewniach jednolitych części wód, w których obserwuje się tendencję 

rosnącą punktowych zanieczyszczeń oraz przekroczenia wartości 

dopuszczalnych dla dobrego stanu wód, wskazuje się konieczność nakładania 

na użytkowników wód monitorowania i sprawozdawczości w zakresie 

zrzucanych ładunków. 
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− W zlewniach jednolitych części wód, w których występują obszary chronione – 

gatunki i siedliska zależne od wód, do obliczeń przepływu nienaruszalnego 

zaleca się stosowanie metody obliczeniowej generującej najwyższe wartości 

przepływu nienaruszalnego  

W zakresie poboru wód powierzchniowych i podziemnych: 

− Pobory sezonowe z jednolitych części wód powierzchniowych, na których 

występują gatunki lub siedliska zależne od wód uzależnia się od obliczeń 

metodą najkorzystniejszą (należy wymienić którą, wcześniej typując przez 

porównanie w aplikacji) 

− W jednolitych częściach wód, gdzie obserwuje się deficyt zasobów, 

rekomenduje się ponowne rozdysponowanie zasobów w pozwoleniach 

wodno prawnych, z uwzględnieniem faktycznego zużycia i potrzeb, a także 

uznania priorytetów 

− Ogranicza się pobory wód powierzchniowych i podziemnych z jednolitych 

części wód wyznaczonych do zaopatrywania w wodę przeznaczoną do 

spożycia, do celów komunalnych w przypadku gdy gwarancje lub zasoby 

dyspozycyjne pokrywają się z zapotrzebowaniem na ten cel    

 
Zaproponowany zakres ograniczeń można powielić w zależności od sposobu i wyników 

bilansowania. Uzupełnieniem dla propozycji ograniczeń czy wskazań mogą być zbiorcze 

tabele, wykresy lub mapy z wytypowanymi jednolitymi częściami wód, podlegającymi tym 

samym zjawiskom a więc i ograniczeniom. 

 

6. Słowniczek pojęć i terminów 
 

Bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych (Rozporządzenie MŚ z dnia 23.12.2011 r.) – 

porównanie wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych ze stanem ich 

zagospodarowania, dokonywane w celu wskazania istniejących w obszarze bilansowym albo 

w jednostce bilansowej rezerw lub deficytu zasobów wód podziemnych. 
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Obszar bilansowy (Rozporządzenie MŚ z dn. 23.12.2011 r.) – jednostka hydrogeologiczna, 

wytypowana w celu ustalenia zasobów odnawialnych i zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych wraz z oceną stopnia ich zagospodarowania, wydzielona ze względu na 

podobieństwo parametrów hydrogeologicznych lub warunków hydrodynamicznych. 

 

Jednostka bilansowa – część obszaru bilansowego, wydzielona ze względu na podobieństwo 

parametrów hydrogeologicznych lub warunków hydrodynamicznych. Rejon wodno-

gospodarczy wód podziemnych (Herbich i in., 2007) – jest to jednostka bilansowa, 

obejmująca układ krążenia wód podziemnych w rozpoznanej strukturze hydrogeologicznej, 

ze zidentyfikowanymi pod względem położenia i wydatku strefami drenażu wód 

podziemnych(odpływ podziemny do rzek, pobór przez ujęcia, odwodnienia górnicze), 

monitorowanych zmianach stanu retencji wód podziemnych i zdefiniowanych 

hydrodynamicznie granicach. 

 

Drenaż ewapotranspiracyjny wód podziemnych (ETD) – parowanie i transpiracja ze strefy 

płytko zalegającego zwierciadła wód gruntowych dolinnego tarasu niskiego na potrzeby 

wodne ekosystemów mokradłowych i łąkowych, bilansowane napływem wód podziemnych 

spoza siedliska. 

 

Infiltracja efektywna opadów atmosferycznych (IE) – infiltracja opadów docierająca do 

strefy saturacji wód podziemnych, tworząca zasoby odnawialne poziomów wodonośnych, w 

tym użytkowych poziomów wodonośnych, stanowiąca część przychodów bilansu 

hydrogeologicznego oraz bilansu wodno-gospodarczego obszarów i jednostek bilansowych.  

W dynamicznym bilansie wodno-gospodarczym, z uwzględnieniem wpływu poboru wód 

podziemnych na przepływy rzeczne, infiltracja efektywna opadów do użytkowych warstw 

wodonośnych jest wyrażana wieloletnim ciągiem wartości IECI(t) średnich okresowych 

(najczęściej w miesięcznych przedziałach czasowych), charakteryzujących w sposób 

jednorodny (uśredniony) obszary zasilania wód podziemnych zlewni zamkniętej przekrojem 

bilansowym.  Ciąg ten tworzą średnie przesuwane wartości infiltracji IECI, określone dla 

poprzedzającego dany okres t przedziału czasu równego inercji CI systemu wodonośnego. 
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Zasoby dyspozycyjne (ZD) (Rozporządzenie MŚ z dnia 23.08.1994 r. oraz z dnia 3.10.2005r., 

obowiązujące do 31.12.2011 r.) – rozumie się przez to ilość wód podziemnych możliwych do 

pobrania z obszaru bilansowego w określonych warunkach środowiska i hydrogeologicznych, 

bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujmowania 

wód. 

Za zasoby dyspozycyjne wód podziemnych (Rozporządzenie MŚ z dn. 23.12.2011 r., 

obowiązujące od 1.01.2012 r.) uznaje się, z wyłączeniem zasobów dyspozycyjnych solanek, 

wód leczniczych i termalnych, zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania, 

stanowiące średnią z wielolecia wielkość całkowitego zasilania określonego obszaru 

bilansowego, pomniejszone o średnią z wielolecia wielkość przepływu wód, tak aby nie 

dopuścić do znacznego pogorszenia stanu wód powierzchniowych związanych z wodami 

podziemnymi i do powstania znaczących szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód 

podziemnych. 

 

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania (ZDG) należy rozumieć jako ilość 

wody (określaną jako zasoby dyspozycyjne (ZD) lub perspektywiczne (ZP), zależnie od stopnia 

udokumentowania) możliwa do trwałego gospodarczego wykorzystania bez naruszenia 

zasad ochrony środowiska i potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie korzystania z zasobów 

wodnych (zrównoważonego rozwoju). 

 

Gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania (ZDGw) 

jednostki hydrogeologicznej (obszaru bilansowego, rejonu wodno-gospodarczego) ustalone z 

zachowaniem określonych wymogów środowiskowych w warunkach infiltracji opadów 

atmosferycznych średniej z reprezentatywnego cyklu lat posusznych, określone dla kontroli 

stopnia utrzymania warunku dobrego stanu ilościowego wód podziemnych w rozumieniu 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i jej implementacji do ustawy Prawo wodne oraz dla 

sformułowania warunków korzystania z wód zlewni, obejmujących odpowiednie działania 

ochronne i optymalizacyjne. 

 

Czas inercji (CI) – wskaźnik inercji systemu wodonośnego, będący miarą opóźnienia 

czasowego transformacji hydrodynamicznej układów krążenia wód podziemnych na zmianę 
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czynnika zewnętrznego; zależy on od właściwości hydraulicznych i rozmiarów systemu 

wodonośnego (Szymanko, 1980). 

 

Stan ilościowy (wg RDW) jest określeniem stopnia, w jakim pobór wody ma bezpośrednio i 

pośrednio wpływ na jednolitą część wód podziemnych. Dobry stan ilościowy JCWPd oznacza 

taki stan, gdy położenie zwierciadła wód podziemnych kształtowane jest w warunkach 

nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych przez pobór 

wód z danej jednolitej części wód podziemnych (w wartościach zasobów i poborów 

średniorocznych długoterminowych), co oznacza, że położenie zwierciadła wód podziemnych 

nie podlega zmianom antropogenicznym, które mogłyby spowodować: 

− niespełnienie celów środowiskowych przez wody powierzchniowe związane z 

wodami podziemnymi, 

− znaczne szkody w ekosystemach lądowych bezpośrednio uzależnionych od części 

wód podziemnych, 

− trwałe zmiany kierunku przepływu wód podziemnych i związany z tymi zmianami 

napływ wód słonych lub innych (ingresje wód morskich, ascenzje wód zasolonych lub 

innych mogących wpłynąć na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych). 

 

Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych – rachunek obejmujący ilościowe 

porównanie zasobów wód powierzchniowych z potrzebami wodnymi użytkowników oraz 

kształtowanie i rozrząd tych zasobów z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, ich ważności 

oraz wymagań przepływu i ograniczeń dyktowanych ochroną środowiska przyrodniczego. 

Ilościowy bilans zasobów wód powierzchniowych powinien uwzględniać w szczególności: 

− ograniczenia dyktowane względami ekologicznymi, w tym zachowanie przepływów 

nienaruszalnych; 

− hierarchię (kolejność zaspokajania) potrzeb wodnych, zgodną z koncepcją 

użytkowania wód w rozpatrywanym obszarze; 

− powiązania z zasobami i użytkowaniem wód podziemnych (pobory wód oraz zrzuty 

ścieków i wód kopalnianych). 

Celem tak zdefiniowanego bilansu jest m.in.: 
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− ocena możliwości zaspokojenia ilościowych potrzeb wodnych użytkowników 

zaopatrywanych z wód powierzchniowych; 

− ocena kształtowania się przepływów rzecznych, uwzględniająca przewidywane 

użytkowania zasobów wód i oddziaływania obiektów; 

− ocena wielkości rezerw zasobów wód powierzchniowych; 

− tworzenie podstaw dla określania warunków korzystania z wód regionu wodnego lub 

zlewni rzecznej; 

− tworzenie podstaw dla przygotowania i weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych na 

pobór wód i odprowadzanie ścieków; 

− przygotowanie propozycji działań w zakresie kształtowania i rozwoju użytkowania 

wód powierzchniowych. 

 

Jednolity bilans wodno-gospodarczy jest specjalistycznym opracowaniem obejmującym 

przeprowadzenie bilansu wód podziemnych i powierzchniowych, z uwzględnieniem 

wzajemnych oddziaływań. Jednolity charakter bilansu wodnogospodarczego realizowany jest 

poprzez określenie wpływu zagospodarowania wód podziemnych na przepływy rzek w 

przekrojach bilansowych określonej zlewni. Przepływy są scharakteryzowane w zależności od 

rodzaju bilansu: 

a) dla bilansu dynamicznego – wieloletnimi ciągami wartości średnich okresowych 

przepływów dekadowych lub miesięcznych; 

b) dla bilansu statycznego – wartościami o określonej gwarancji czasowej g wystąpienia, 

ustalonej na podstawie analizy statystycznej ciągu wieloletniego (najczęściej g = 90, 

94, 96, 98%) lub wartościami przepływów charakterystycznych (najczęściej SSQ, SNQ, 

NNQ). 

 

Przepływy charakterystyczne - określają hydrologię rzeki w wieloletnim okresie 

obserwacyjnym. Z punktu widzenia potrzeb hydrotechniki najczęściej operuje się 

następującymi przepływami charakterystycznymi z wielolecia: 

− przepływ najwyższy z najwyższych obserwowanych oznaczony symbolem WWQ, 

− przepływ średni z najwyższych - SWQ, 

− przepływ średni ze średnich - SSQ, 
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− przepływ średni z najniższych - SNQ, 

− przepływ najniższy z najniższych obserwowanych - NNQ, 

− przepływ ekstremalny o określonym procencie prawdopodobieństwa pojawienia się 

Qmax p%, Qmin%, 

− przepływ nienaruszalny - Qn, 

− przepływ o określonym czasie trwania. 

 

Przepływ nienaruszalny - przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia 

biologicznego w cieku wodnym. Zwykle przyjmuje się, że w zależności od rzeki może on 

wynosić od 0,5 do 1,5 SNQ tj. średniego z najniższych rocznych przepływów wody w rzece w 

wieloleciu. Obliczenia przepływu nienaruszalnego można wykonać m.in przy użyciu 

poniższych metod: 

− metoda Kostrzewy w oparciu o przepływ SNQ, 

− metoda Kostrzewy wg kryterium rybacko –wędkarskiego, 

− metoda małopolska. 
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