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1. Podstawa realizacji pracy
Niniejsza praca pn. „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Baryczy” została
zrealizowana na podstawie umowy Nr ZZ-02/EP-224/2012 zawartej w dniu 19 lipca 2012r.,
we Wrocławiu pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, a „Pectore-Eco” Sp. z o.o. z siedzibą w
Gliwicach, Al. Przyjaźni 7/2.

2. Cel i zakres pracy

Celem pracy było wykonanie niezbędnych analiz, charakterystyk i bilansu
wodnogospodarczego zlewni Baryczy oraz opracowanie w oparciu o otrzymane wyniki,
założeń do rozporządzenia ustalającego warunki korzystania z wód zlewni.
Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r.
poz. 145), warunki korzystania z wód zlewni mają na celu określenie szczegółowych
wymagań w zakresie stanu wód, wynikających z ustalonych celów środowiskowych,
priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń w korzystaniu z wód
niezbędnych dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.
Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Baryczy wynika z ustaleń Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011r. Nr 40, poz. 451) i ma za
zadanie określić szczegółowe zasady ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i
jakości, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód oraz zapewnić skuteczność działań
prowadzących do osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wskazanych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Zakres prac do realizacji obejmował następujące zagadnienia:
− Analizę dokumentów planistycznych oraz opracowań merytorycznych
− Bilans wodnogospodarczy
− Określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z
wód, jako założeń do projektu aktu prawa miejscowego warunków korzystania z
wód zlewni Baryczy.

3. Opis poszczególnych zadań i wyniki

3.1. Analiza dokumentów planistycznych oraz opracowań merytorycznych
Głównym celem było wykonanie analizy obowiązujących dokumentów planistycznych
związanych z zagospodarowaniem przestrzennym szczebla krajowego, regionalnego
i lokalnego oraz opracowań merytorycznych z zakresu gospodarki wodnej pod kątem
uwarunkowań występujących w zlewni Baryczy. Na podstawie przeprowadzonej analizy
należało opracować wstępne wnioski - propozycje szczegółowych uwarunkowań,
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priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód dla scalonych części wód powierzchniowych
zlewni Baryczy oraz jednolitych części wód podziemnych.

W celu identyfikacji istniejących i planowanych działań oraz uwarunkowań w
zakresie korzystania z wód zlewni, analizie poddano dokumenty planistyczne, plany i
programy odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do gospodarki wodnej:
− Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
− Program wodno-środowiskowy kraju
− Strategia Rozwoju Kraju 2011-2020
− Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003 wraz z aktualizacjami
(w niniejszym opracowania wykorzystano wyniki pracy pn. „Aktualizacja Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” Pectore-Eco, 2012, zrealizowanej na zlecenie
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)
− Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków
i systemy kanalizacji sanitarnej 2007
− Program wyposażenia przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż
4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające
wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód
− Dokumenty planistyczne województw - wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego:
strategie rozwoju województwa, plany zagospodarowania przestrzennego, programu
ochrony środowiska, program małej retencji (woj. dolnośląskie).
− Dokumenty planistyczne gmin zlokalizowanych w zlewni Baryczy: strategie rozwoju
gmin, programy rozwoju gmin, studium/miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
programy ochrony środowiska.
Na potrzeby analizy uwarunkowań w zakresie korzystania z wód zlewni Baryczy
dokonano ponadto analizy opracowań merytorycznych z zakresu gospodarki wodnej,
hydrogeologii:
− Szczegółowe wymagania, ograniczeni i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Region wodny Środkowej Odry),
− Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach
dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP,
− Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w
korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni,
− Charakterystyki jednolitych części wód podziemnych,
− Ustalanie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz inne dokumentacje hydrogeologiczne,
− Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania
zasobami wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze działalności RZGW we
Wrocławiu,
− Bilans zasobów wód powierzchniowych zlewni Baryczy wykonanego przez IMGW
Wrocław w roku 2006,
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− Programy działań dla części wód, położonych w regionach wodnych na terenie RZGW
we Wrocławiu zawarte w Programie wodno-środowiskowym kraju na lata 2009-2015
− Opracowanie programów działań dla zlewni bilansowych na obszarze RZGW we
Wrocławiu – zlewnia Baryczy,
− Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi
i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu wodnego
Warty),
− Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej ilości
ścieków oraz ich wizualizacją na mapach dla potrzeb warunków korzystania z wód regionów
wodnych,
− Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin.
Zadanie zostało zrealizowane poprzez wydzielenie i omówienie trzech zakresów
tematycznych:
− Istniejące aktywności – stan aktualny, tj. przedstawienie istniejących oddziaływań na
zasoby wodne wraz ze wskazaniem uwarunkowań wynikających z dokumentów
planistycznych;
− Planowane działania – stan perspektywiczny, tj. przedstawienie działań planowanych
w dokumentach planistycznych, których pojawienie się będzie generować nowe lub
zmieniać istniejące oddziaływania;
− Uwarunkowania korzystania z wód zlewni Baryczy wynikające z opracowań
merytorycznych.
Wyniki analiz zostały przedstawione w formie tabelarycznej oraz zobrazowane na
mapach przedstawiających zidentyfikowane aktywności oraz uwarunkowania dla gospodarki
wodnej w zlewni Baryczy.

Wyniki analizy dokumentów planistycznych oraz opracowań merytorycznych z
zakresu gospodarki wodnej pozwoliły na sformułowanie wstępnych wniosków do propozycji
wymagań, ograniczeń i priorytetów w korzystaniu z wód zlewni Baryczy.
W warunkach korzystania z wód zlewni zaproponowano sformułowanie wymagań w
zakresie:
− nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych
polegającego na tym, aby sumaryczny pobór wód podziemnych (rzeczywisty i
określony w pozwoleniach wodnoprawnych) nie przekraczał ilości dostępnych
zasobów wód podziemnych;
− przepływu nienaruszalnego polegającego na tym, aby pobór wód powierzchniowych
nie naruszał przepływu nienaruszalnego w cieku:
− wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych polegającego na tym, iż,
wprowadzenie zanieczyszczeń do wód o stanie co najmniej dobrym, nie może
pogarszać stanu/potencjału tych wód, a wprowadzanie zanieczyszczeń do wód o
stanie/potencjalne gorszym od dobrego musi uwzględniać potrzebę poprawy ich
stan/potencjału.
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Przy ustalaniu hierarchii użytkowania zasobów wodnych w zlewni Baryczy
zaproponowano uwzględnienie następujących form korzystania z wód:
1. do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalnobytowe,
2. na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych
3. na potrzeby przemysłu,
4. na potrzeby chowu i hodowli zwierząt,
5. na potrzeby rolnictwa.

W kontekście stanu użytkowania i zagospodarowania zlewni, jak również działań
planowanych, mogących mieć wpływ na zasoby wodne, zaproponowano wprowadzenie
ograniczeń w zakresie:
1) poborów wód powierzchniowych i podziemnych,
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, w tym substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego,
Ponadto omówione zostały inne formy korzystania z wód, dla których nie proponuje się
ograniczeń wraz z podaniem uzasadnienia o braku możliwości lub niezasadności ich
wprowadzenia.
3.2. Bilans wodnogospodarczy
Kolejnym etapem prac było wykonanie bilansu wodnogospodarczego, tak aby można
było w ramach warunków korzystania z wód zlewni wskazać właściwe rozwiązania i
ograniczenia dalszego sposobu korzystania z wód w zlewni rzeki Baryczy.
W ramach wstępu do analiz bilansowych opracowano charakterystykę zlewni, w
zakresie elementów warunkujących korzystanie z wód w tym obszarze. Dokonano opisu
geograficzno-przyrodniczego, społeczno-gospodarczego, hydrologicznego, hydrograficznego,
geologicznego i hydrogeologicznego zlewni. Ponadto opracowano charakterystykę
znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody zlewni oraz głównych problemów
dotyczących zasobów wodnych.

Bilans wodnogospodarczy zlewni Baryczy został przeprowadzony z zastosowaniem
modelu
matematycznego
odzwierciedlającego
obszarową
strukturę
systemu
wodnogospodarczego analizowanej zlewni.
Model umożliwia prowadzenie wariantowych symulacji gospodarowania wodą w
zlewni z uwzględnieniem poniższej hierarchii użytkowania zasobów wodnych:
− zachowanie przepływów nienaruszalnych;
− zaopatrzenie w wodę ludności;
− zaopatrzenie w wodę na pozostałe cele.
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Bilans wodnogospodarczy został opracowany dla trzech wariantów:
− bilans stanu rzeczywistego - dla stanu rzeczywistego opierającego się o rzeczywiste
pobory i zrzuty - jako rok bazowy przyjęto 2011 rok.;
− bilans stanu aktualnego - odwzorowujący bieżące warunki gospodarowania wodą,
tj. dla stanu użytkowania wynikającego z pozwoleń wodnoprawnych obowiązujących w
wieloleciu 1981- 2010;
− bilans perspektywiczny dla stanu prognozowanego użytkowania (z perspektywą na
rok 2021). Założono że bilans perspektywiczny dla 2021 r. zostanie oparty o zamierzenia
uwzględnione w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z
2012 r. oraz w Programie wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie
ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej, w zakresie planowanych inwestycji, tj. budowy
nowych, rozbudowy istniejących oczyszczalni lub ich likwidacji, co będzie miało wpływ na
zmianę stopnia użytkowania zasobów wodnych w kolejnych latach. Dodatkowo
uwzględniono wyniki analizy dokumentów planistycznych.
Bilansowanie zasobów wodnych (wody powierzchniowe) odbywa się w sposób
dynamiczny, z krokiem czasowym równym 1 dekadzie (10 dni).
W przekrojach bilansowych zasoby wodne charakteryzowane są poprzez wskazanie:
− wartości przepływów średnich dekadowych,
− wartości przepływów charakterystycznych (SSQ, SNQ, NNQ),
− wartości przepływów gwarantowanych, o gwarancji (ilościowej i czasowej)
występowania wraz z wyższymi równej 50% (Qgw,50%), 70% (Qgw,70%), 90%
(Qgw,90%) oraz 95%(Qgw,95%),
−
wartości przepływów nienaruszalnych (QN),
− wartości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i bezzwrotnych (ZDB) o
określonej gwarancji występowania,
− wartości ZDZ i ZDB wyrażonych w postaci odpływu jednostkowego ze zlewni.
Dla obliczenia wartości przepływów nienaruszalnych (QN) zastosowana została
metoda hydrobiologiczna H. Kostrzewy.
Na podstawie bilansu określono wielkości gwarantowanych zasobów dyspozycyjnych
zwrotnych (ZDZgw,p%) i bezzwrotnych (ZDBgw,p%), nazywanych również rezerwami.
Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne określono dla gwarancji występowania: 50%,
70%, 90% oraz 95%, jednakże model umożliwia dokonanie obliczeń dla dowolnie wybranej
gwarancji z przedziału 0 – 100%.
Zasoby dyspozycyjne zwrotne i bezzwrotne wyrażone zostały także w postaci odpływów
jednostkowych przypadających na jeden kilometr kwadratowy zlewni (l/s*km2).
W ramach bilansowania uwzględniono wzajemne oddziaływanie zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych. W tym celu uwzględniono dane o zasobach wód
podziemnych dostępnych do zagospodarowania w zlewni Baryczy, opracowane w ramach
dokumentowania zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych przedmiotowej zlewni i
przedstawione w dokumentacji hydrogeologicznej dla części zlewni, jak również informacje o
poziomie wykorzystania tych zasobów.
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Uwzględnienie funkcjonowania w zlewni użytkowników wykazujących się
sezonowością korzystania z wód, zostało przeprowadzone poprzez rozpatrzenie sposobu
tego użytkowania, tj.:
− Stawy karpiowe –uwzględniono zmienność sposobu użytkowania zasobów wód w
poszczególnych miesiącach i dekadach wg informacji z pozwolenia wodnoprawnego. W
przypadku braku szczegółowych informacji w pozwoleniu, przyjęte zostały dane literaturowe
o sposobie gospodarowania wodami dla stawów karpiowych w poszczególnych miesiącach
roku;
− Nawodnienia rolnicze - uwzględniono zmienność sposobu użytkowania zasobów
wód w poszczególnych miesiącach i dekadach wg informacji z pozwolenia wodnoprawnego;

Z uwagi na formę dostępnych wyników monitoringu, bilans jakościowy wykonano w
postaci statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych. Podstawą bilansu
ładunków są stężenia wskaźników zanieczyszczeń (wartości maksymalne roczne) dla
poszczególnych przekrojów monitoringowych, w których prowadzono badania jakości wód
w roku 2011.
Bilans jakości wód powierzchniowych opiera się na bilansie ładunków wybranych
wskaźników zanieczyszczeń, tj. BZT5, Nog, Pog.
Za dotychczasowymi metodykami bilansowania przyjęto, iż udział źródeł zanieczyszczeń
obszarowych i rozproszonych w całkowitej puli zanieczyszczeń trafiających do wód, będzie
obrazowany jako różnica między poziomem ładunku ustalonego w przekroju bilansowym,
a ładunkiem wnoszonym w zidentyfikowanych miejscach punktowego odprowadzania
ścieków (dane z pozwoleń wodnoprawnych i z baz danych punktowych źródeł
zanieczyszczeń w zależności od analizowanego wariantu bilansowania).

Do analiz prowadzonych w ramach niniejszego projektu, w celu wyznaczenia przekroi
bilansowych wykorzystano następujące dane:
− Lokalizacja stacji wodowskazowych (z których pochodzą ciągi przepływów,
spełniające warunki ciągłości, synchroniczności oraz jednorodności statystycznej),
− Lokalizacja punktów monitoringowych jakości wód powierzchniowych, z których
pochodzą dane o jakości wód uwzględniane w części jakościowej bilansu,
− Lokalizacja ujść dopływów stanowiących jednolite części wód powierzchniowych
(JCWP) na ciekach głównych,
− Powyżej ujścia dopływu (JCWP) do cieku głównego (bilansowanie dopływów (JCWP)
do cieków przyjętych jako główne, odbywać będzie się w przekroju ujściowym do cieku
głównego),
− Lokalizacja wszystkich poborów wody oraz zrzutów ścieków (dla celów komunalnych,
przemysłowych, rolniczych, innych istotnych, których obecność powoduje zmiany
hydrologiczne na dłuższych odcinkach cieków, np. nie uwzględnia się użytkowania zasobów
wodnych dla małych elektrowni wodnych bez doprowadzalników),
− Granice SCWP na ciekach głównych,
− Granice powiatów na ciekach głównych,
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− Przekrój zamykający obszar o udokumentowanych zasobach dyspozycyjnych wód
podziemnych.

Wynikami wariantowych analiz bilansowych są oparte na wyznaczonych przekrojach
bilansowych profile hydrologiczne obrazujące zmienność zasobów i użytkowania wód
wzdłuż biegu rzeki (bilans ilościowy) oraz profile hydrochemiczne analizowanych
wskaźników zanieczyszczeń na długości rzeki (bilans jakościowy). Profile realizowane są dla
cieków głównych, czyli dla cieków na których zlokalizowane są posterunki wodowskazowe o
dostępnych ciągach przepływów dobowych, spełniających warunki możliwości ich
wykorzystania w bilansowaniu zasobów wodnych (warunek ciągłości, synchroniczności oraz
jednorodności) oraz na wskazanych przez Zamawiającego ciekach dodatkowych.

Zasoby wodne pozostałych dopływów (JCWP) zostały scharakteryzowane poprzez
wskazanie wartości przepływów i zasobów tych cieków w miejscu ich ujścia do recypienta
(cieku głównego).
Wyniki dynamicznego bilansu ilościowego wód powierzchniowych są generowane
również w postaci zestawień tabelarycznych, w zakresie:
− wartości przepływów średnich dekadowych,
− wartości przepływów charakterystycznych,
− wartości przepływów gwarantowanych (gwarancja ilościowa i czasowa),
− wartości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych (ZDZ) i bezzwrotnych (ZDB),
− wartości ZDZ i ZDB wyrażonych w postaci odpływu jednostkowego z powierzchni
zlewni.

Sporządzona aplikacja bilansowania zasobów wód powierzchniowych w zlewni
Baryczy na podstawie obliczonych wartości zasobów dyspozycyjnych wód
powierzchniowych w przekrojach zamykających SCWP, dokonuje rankingowania tych
jednostek.
Dla każdej SCWP zostały obliczone wartości jednostkowe zasobów dyspozycyjnych
zwrotnych wód powierzchniowych (ZDZq) (dm3/s/km2), wg których SCWP ustawiane są w
hierarchii od SCWP o największych ZDZq do najmniejszych. Dokonane obliczenia ZDZq
wskazują na deficyty zasobów we wszystkich SCWP na obszarze zlewni Baryczy.
Kolejne mapy przedstawiają wyniki hierarchizacji SCWP.
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Rysunek 1. Jednostkowe wartości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych wód
powierzchniowych zlewni Baryczy dla SCWP, wraz z hierarchią (wersja bilansu wg pozwoleń
wodnoprawnych)

Pod względem zasobów dyspozycyjnych zwrotnych wód powierzchniowych ranking
SCWP (wersja bilansu wg pozwoleń wodnoprawnych) przedstawia się następująco:

1 miejsce – SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko-Radziądzka)
2 miejsce –SO0209 (Dąbroczna)
3 miejsce - SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie)
4 miejsce – SO0211 (Rów Polski)
5 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
6 miejsce – SO0205 (Sąsiecznica)
7 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)
8 miejsce – SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
9 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
10 miejsce – SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy)
11 miejsce - SO0203 (Kuroch)
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Rysunek 2. Jednostkowe wartości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych wód
powierzchniowych zlewni Baryczy dla SCWP, wraz z hierarchią (wersja bilansu
rzeczywistego)

Pod względem zasobów dyspozycyjnych zwrotnych wód powierzchniowych ranking
SCWP (wersja bilansu rzeczywistego) przedstawia się następująco:
1 miejsce – SO0211 (Rów Polski)
2 miejsce – SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko-Radziądzka)
3 miejsce –SO0209 (Dąbroczna)
4 miejsce – SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie)
5 miejsce - SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
6 miejsce – SO0205 (Sąsiecznica)
7 miejsce – SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
8 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)
9 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
10 miejsce - SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy)
11 miejsce - SO0203 (Kuroch)
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Rysunek 3. Jednostkowe wartości zasobów dyspozycyjnych zwrotnych wód
powierzchniowych zlewni Baryczy dla SCWP, wraz z hierarchią (wersja bilansu
perspektywicznego)
Pod względem zasobów dyspozycyjnych zwrotnych wód powierzchniowych ranking
SCWP (wersja bilansu perspektywicznego) przedstawia się następująco:
1 miejsce – SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko-Radziądzka)
2 miejsce –SO0209 (Dąbroczna)
3 miejsce - SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie)
4 miejsce – SO0211 (Rów Polski)
5 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
6 miejsce – SO0205 (Sąsiecznica)
7 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)
8 miejsce – SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
9 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
10 miejsce – SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy)
11 miejsce - SO0203 (Kuroch)

Wyniki analiz bilansowych (bilans jakościowy) określają dla każdego przekroju
bilansowego analizowanych cieków następujące wielkości:
- ładunki analizowanych wskaźników zanieczyszczeń dla stanu aktualnego (2011)
wynikającego z pozwoleń wodnoprawnych, poziomu użytkowania rzeczywistego oraz dla
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stanu perspektywicznego (2021 r.), określone we wszystkich przekrojach bilansowych na
długości rzeki w postaci profilu hydrochemicznego;
- chłonności rzeki w stanie aktualnym wynikającym z pozwoleń wodnoprawnych,
użytkowania rzeczywistego oraz w stanie perspektywicznym (w przekrojach bilansowych
wzdłuż biegu rzeki);
- konieczną wielkość redukcji ładunków zanieczyszczeń dla stanu aktualnego
wynikającego z pozwoleń wodnoprawnych, rzeczywistego i perspektywicznego (2021 r.), w
odniesieniu do wartości odpowiadających dobremu stanowi wód.

Należy podkreślić ścisłą zależność uzyskanych wyników bilansu jakościowego od
wyników bilansu ilościowego. Wartości przepływu miarodajnego dla przekroi bilansowych,
przyjętego jako przepływ gwarantowany o gwarancji wystąpienia równej 90%, bardzo często
są wartościami ujemnymi. Generuje to brak możliwości uzyskania logicznych wyników
bilansu jakościowego w obszarze analizowanej zlewni. Poniżej zaprezentowane zostały
uzyskane wyniki bilansu jakościowego jako wyniki klasyfikacji SCWP, ustawione w kolejności
od najlepszej (1 - najniższe stężenia wskaźników zanieczyszczeń) do najgorszej (najwyższe
stężenia wskaźników zanieczyszczeń). Pominięto wyniki bilansu, które na skutek wartości
ujemnych przepływów miarodajnych są nieprawdopodobne.

Rysunek 4. Rangowanie SCWP wg wartości stężeń BZT5 (wersja bilansu wg pozwoleń
wodnoprawnych)

Z uwagi na uzyskaną małą wiarygodność wyników dla niektórych z SCWP (brak
klasyfikacji i wypełnienia na powyższym rysunku), co wynika z niskiej przydatności
metodyki PRO-WODA oraz małej dokładności danych wejściowych do bilansu
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wodnogospodarczego, zdecydowano się nie uwzględniać ich w rangowaniu. Dotyczy to
SCWP: SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko- Radziądzka), SO0203 (Kuroch),
SO0205 (Sąsiecznica), w których uzyskano wyniki stężeń BZT5 jako wartości ujemne.

Pod względem wartości stężeń BZT5 w wodach powierzchniowych ranking SCWP
(wersja bilansu wg pozwoleń wodnoprawnych) przedstawia się następująco:
1 miejsce – SO0211 (Rów Polski)
2 miejsce –SO0209 (Dąbroczna)
3 miejsce - SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie)
4 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
5 miejsce – SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy)
6 miejsce – SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
7 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
8 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)

Rysunek 5. Rangowanie SCWP wg wartości stężeń Nog (wersja bilansu wg pozwoleń
wodnoprawnych)

Z uwagi na uzyskaną małą wiarygodność wyników dla niektórych z SCWP (brak
klasyfikacji i wypełnienia na powyższym rysunku), co wynika z niskiej przydatności
metodyki PRO-WODA oraz małej dokładności danych wejściowych do bilansu
wodnogospodarczego, zdecydowano się nie uwzględniać ich w rangowaniu. Dotyczy to
SCWP: SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko- Radziądzka), SO0203 (Kuroch),
SO0205 (Sąsiecznica), SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy), w których uzyskano
wyniki stężeń Nog jako wartości ujemne.
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Pod względem wartości stężeń Nog w wodach powierzchniowych ranking SCWP
(wersja bilansu wg pozwoleń wodnoprawnych) przedstawia się następująco:

1 miejsce – SO0209 (Dąbroczna)
2 miejsce – SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie)
3 miejsce – SO0211 (Rów Polski)
4 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
5 miejsce – SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
6 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
7 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)

Rysunek 6. Rangowanie SCWP wg wartości stężeń Pog (wersja bilansu wg pozwoleń
wodnoprawnych)

Z uwagi na uzyskaną małą wiarygodność wyników dla niektórych z SCWP (brak
klasyfikacji i wypełnienia na powyższym rysunku), co wynika z niskiej przydatności
metodyki PRO-WODA oraz małej dokładności danych wejściowych do bilansu
wodnogospodarczego, zdecydowano się nie uwzględniać ich w rangowaniu. Dotyczy to
SCWP: SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko- Radziądzka), SO0203 (Kuroch),
SO0205 (Sąsiecznica), SO0209 (Dąbroczna), SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie),
SO0211 (Rów Polski), w których uzyskano wyniki stężeń Pog jako wartości ujemne.

Pod względem wartości stężeń Pog w wodach powierzchniowych ranking SCWP
(wersja bilansu wg pozwoleń wodnoprawnych) przedstawia się następująco:

1 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
2 miejsce – SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy)
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3 miejsce - SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
4 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
5 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)

Rysunek 7. Rangowanie SCWP wg wartości stężeń BZT5 (wersja bilansu rzeczywistego)

Z uwagi na uzyskaną małą wiarygodność wyników dla niektórych z SCWP (brak
klasyfikacji i wypełnienia na powyższym rysunku), co wynika z niskiej przydatności
metodyki PRO-WODA oraz małej dokładności danych wejściowych do bilansu
wodnogospodarczego, zdecydowano się nie uwzględniać ich w rangowaniu. Dotyczy to
SCWP: SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko- Radziądzka), SO0203 (Kuroch),
SO0205 (Sąsiecznica), w których uzyskano wyniki stężeń BZT5 jako wartości ujemne.
Pod względem wartości stężeń BZT5 w wodach powierzchniowych ranking SCWP
(wersja bilansu rzeczywistego) przedstawia się następująco:

1 miejsce – SO0211 (Rów Polski)
2 miejsce –SO0209 (Dąbroczna)
3 miejsce - SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie)
4 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
5 miejsce – SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy)
6 miejsce – SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
7 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
8 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)
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Rysunek 8. Rangowanie SCWP wg wartości stężeń Nog (wersja bilansu rzeczywistego)

Z uwagi na uzyskaną małą wiarygodność wyników dla niektórych z SCWP (brak
klasyfikacji i wypełnienia na powyższym rysunku), co wynika z niskiej przydatności
metodyki PRO-WODA oraz małej dokładności danych wejściowych do bilansu
wodnogospodarczego, zdecydowano się nie uwzględniać ich w rangowaniu. Dotyczy to
SCWP: SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko- Radziądzka), SO0203 (Kuroch),
SO0205 (Sąsiecznica), SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy), w których uzyskano
wyniki stężeń Nog jako wartości ujemne.
Pod względem wartości stężeń Nog w wodach powierzchniowych ranking SCWP
(wersja bilansu rzeczywistego) przedstawia się następująco:

1 miejsce – SO0209 (Dąbroczna)
2 miejsce – SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie)
3 miejsce – SO0211 (Rów Polski)
4 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
5 miejsce – SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
6 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
7 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)
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Rysunek 9. Rangowanie SCWP wg wartości stężeń Pog (wersja bilansu rzeczywistego)

Z uwagi na uzyskaną małą wiarygodność wyników dla niektórych z SCWP (brak
klasyfikacji i wypełnienia na powyższym rysunku), co wynika z niskiej przydatności
metodyki PRO-WODA oraz małej dokładności danych wejściowych do bilansu
wodnogospodarczego, zdecydowano się nie uwzględniać ich w rangowaniu. Dotyczy to
SCWP: SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko- Radziądzka), SO0203 (Kuroch),
SO0205 (Sąsiecznica), SO0209 (Dąbroczna), SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie), w
których uzyskano wyniki stężeń Pog jako wartości ujemne.
Pod względem wartości stężeń Pog w wodach powierzchniowych ranking SCWP
(wersja bilansu rzeczywistego) przedstawia się następująco:
1 miejsce – SO0211 (Rów Polski)
2 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
3 miejsce - SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy)
4 miejsce - SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
5 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
6 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)
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Rysunek 10. Rangowanie SCWP wg wartości stężeń BZT5 (wersja bilansu perspektywicznego)

Z uwagi na uzyskaną małą wiarygodność wyników dla niektórych z SCWP (brak
klasyfikacji i wypełnienia na powyższym rysunku), co wynika z niskiej przydatności
metodyki PRO-WODA oraz małej dokładności danych wejściowych do bilansu
wodnogospodarczego, zdecydowano się nie uwzględniać ich w rangowaniu. Dotyczy to
SCWP: SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko- Radziądzka), SO0203 (Kuroch),
SO0205 (Sąsiecznica), w których uzyskano wyniki stężeń BZT5 jako wartości ujemne.
Pod względem wartości stężeń BZT5 w wodach powierzchniowych ranking SCWP
(wersja bilansu perspektywicznego) przedstawia się następująco:

1 miejsce – SO0211 (Rów Polski)
2 miejsce –SO0209 (Dąbroczna)
3 miejsce - SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie)
4 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
5 miejsce – SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy)
6 miejsce – SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
7 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
8 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)
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Rysunek 11. Rangowanie SCWP wg wartości stężeń Nog (wersja bilansu perspektywicznego)

Z uwagi na uzyskaną małą wiarygodność wyników dla niektórych z SCWP (brak
klasyfikacji i wypełnienia na powyższym rysunku), co wynika z niskiej przydatności
metodyki PRO-WODA oraz małej dokładności danych wejściowych do bilansu
wodnogospodarczego, zdecydowano się nie uwzględniać ich w rangowaniu. Dotyczy to
SCWP: SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko- Radziądzka), SO0203 (Kuroch),
SO0205 (Sąsiecznica), SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy), w których uzyskano
wyniki stężeń Nog jako wartości ujemne.

Pod względem wartości stężeń Nog w wodach powierzchniowych ranking SCWP
(wersja bilansu perspektywicznego) przedstawia się następująco:

1 miejsce – SO0209 (Dąbroczna)
2 miejsce – SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie)
3 miejsce – SO0211 (Rów Polski)
4 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
5 miejsce – SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
6 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
7 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)
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Rysunek 12. Rangowanie SCWP wg wartości stężeń Pog (wersja bilansu perspektywicznego)

Z uwagi na uzyskaną małą wiarygodność wyników dla niektórych z SCWP (brak
klasyfikacji i wypełnienia na powyższym rysunku), co wynika z niskiej przydatności
metodyki PRO-WODA oraz małej dokładności danych wejściowych do bilansu
wodnogospodarczego, zdecydowano się nie uwzględniać ich w rangowaniu. Dotyczy to
SCWP: SO0204 (Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko- Radziądzka), SO0203 (Kuroch),
SO0205 (Sąsiecznica), SO0209 (Dąbroczna), SO0207 (Orla od źródła do Rdęcy włącznie),
SO0211 (Rów Polski), w których uzyskano wyniki stężeń Pog jako wartości ujemne.
Pod względem wartości stężeń Pog w wodach powierzchniowych ranking SCWP
(wersja bilansu perspektywicznego) przedstawia się następująco:

1 miejsce – SO0201 (Barycz od źródła do Dąbrówki)
2 miejsce –SO0202 (Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy)
3 miejsce - SO0210 (Barycz od Orli do Odry)
4 miejsce – SO0208 (Orla od Rdęcy do Baryczy)
5 miejsce – SO0206 (Barycz od Sąsiecznicy do Orli)

Element bilansu jakościowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego został wykonany
wg wytycznych zawartych w Metodyce PRO-WODA. Zrealizowane prace wskazują na
konieczność
weryfikacji
metody
prowadzenia
bilansów
jakościowych
wód
powierzchniowych na poziomie zlewni, a przede wszystkim na konieczność dostosowania
formy i zakresu danych wejściowych do bilansu.
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Dodatkowym czynnikiem wpływającym na uzyskane wyniki jest charakter zlewni
Baryczy. Duża zmienność warunków hydrologicznych, forma użytkowania zasobów wód
(liczne ujęcia i zrzuty ścieków o charakterze sezonowym, tj. nawodnienia, stawy hodowlane),
braki w informacji hydrologicznej (konieczne uzupełnienia ciągów przepływów
dekadowych), brak informacji o stężeniach zanieczyszczeń wprowadzanych do wód przez
użytkowników odprowadzających ścieki, wpływają w znacznym stopniu na niską dokładność
uzyskiwanych wyników bilansu jakościowego.
Podjęte przez Wykonawcę starania dostosowania metody realizacji bilansu jakościowego
z uwagi na ograniczoną ilość i jakość danych wejściowych, nie pozwoliły na uzyskanie
wiarygodnych wyników.
Tym samym na podstawie wyników bilansu jakościowego brak jest możliwości
wskazania listy ograniczeń w korzystaniu z wód, stanowiących wkład do aktu prawa
miejscowego warunków korzystania z wód zlewni Baryczy.
Wyniki statycznego bilansu ilościowego wód podziemnych zostały zaprezentowane w
postaci zestawień tabelarycznych:
- wartości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, obliczonych na podstawie
modułu wartości tych zasobów,
- wartości rezerw bądź deficytów zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych,
obliczonych na podstawie wartości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz
wartości poziomu użytkowania tych zasobów.
Kolejne mapy przedstawiają wyniki obliczeń aplikacji w zakresie zasobów i rezerw w
odniesieniu do podziału zlewni Baryczy na SCWP.

Pod względem zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych ranking SCWP
przedstawia się następująco:
1 miejsce – SO0207 oraz SO0209
2 miejsce – SO0203
3 miejsce – SO0208
4 miejsce – SO0204
5 miejsce – SO0210
6 miejsce – SO0202
7 miejsce – SO0211
8 miejsce – SO0201
9 miejsce – SO0206
10 miejsce – SO0205
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Rysunek 13. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w SCWP, w zlewni Baryczy wraz z
hierarchią
Pod względem rezerw zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, w wersjach
bilansu wg pozwoleń wodnoprawnych oraz perspektywicznego, ranking SCWP jest taki sam
i przedstawia się następująco:
1 miejsce – SO0203
2 miejsce – SO0208
3 miejsce – SO0207 oraz SO0209
4 miejsce – SO0202
5 miejsce – SO0201
6 miejsce – SO0204
7 miejsce – SO0210
8 miejsce – SO0211
9 miejsce – SO0206
10 miejsce – SO0205
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Rysunek 14. Rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w SCWP, w zlewni Baryczy
wraz z hierarchią (wersja bilansu wg pozwoleń wodnoprawnych)

Rysunek 15. Rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w SCWP, w zlewni Baryczy
wraz z hierarchią (wersja bilansu rzeczywistego)
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Rysunek 16. Rezerwy zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w SCWP, w zlewni Baryczy
wraz z hierarchią (wersja bilansu perspektywicznego)
W wersji bilansu rzeczywistego, ranking SCWP przedstawia się następująco:
1 miejsce – SO0203
2 miejsce – SO0207 oraz SO0209
3 miejsce – SO0208
4 miejsce – SO0202
5 miejsce – SO0204
6 miejsce – SO0201
7 miejsce – SO0210
8 miejsce – SO0211
9 miejsce – SO0206
10 miejsce – SO0205
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Wyniki realizacji aplikacji bilansującej zasoby wód powierzchniowych i podziemnych
w zlewni Baryczy pozwoliły na:
− Określenie ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz ilości wód
podziemnych w przekrojach bilansowych/ jednostkach bilansowych w zlewni;
− Wskazanie obszarów, w których występują deficyty zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych,
− Obliczenie chłonności cieków lub wartości ładunków wybranych zanieczyszczeń
koniecznych do zredukowania (wyniki obarczone niepewnością z uwagi na ograniczoną
dostępność danych wejściowych i metodę).
− Rangowanie jednostek bilansowych zlewni Baryczy.

Zrealizowana aplikacja służąca modelowaniu zasobów wód w analizowanej zlewni
może być wykorzystywana do dalszych analiz zasobów wód po wprowadzeniu
zaktualizowanych danych, tj. przepływy, wartości użytkowania wód, dane monitoringu
jakościowego. Aplikacja służy również do obliczania potencjalnego wpływu nowych
użytkowników pojawiających się w zlewni na stan zasobów wodnych. Zaprojektowane
narzędzie w postaci modelu matematycznego, pozwala na przeprowadzanie wariantowych
analiz korzystania z wód, a udostępnienie tego instrumentu organom właściwym w zakresie
wydawania decyzji administracyjnych dopuszczających korzystanie z wód, ułatwi
podejmowanie takich decyzji.

3.3. Określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w
korzystania z wód, jako założeń do projektu aktu prawa miejscowego
warunków korzystania z wód zlewni Baryczy
Celem tego etapu było sformułowanie wymagań, ograniczeń i priorytetów w
korzystaniu z wód zlewni Baryczy wraz z podaniem uzasadnień dla ich wprowadzenia i ze
wskazaniem obszarów, na których mają one obowiązywać.

Wyniki analiz bilansowania zasobów wodnych w zlewni Baryczy oraz wnioski
uzyskane w ramach analizy dokumentów planistycznych i charakterystyki zlewni pozwoliły
na określenie wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni.

Sformułowano następujące wymagania:
−
wymaganie zachowania przepływu nienaruszalnego,
−
wymaganie nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód
podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego.
Konieczność zdefiniowania wymagań w korzystaniu z wód została poparta wskazaniem,
uzasadnieniem i opisem merytorycznym zagadnienia oraz określeniem obszaru
obowiązywania.
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Zaproponowano ustalenie następujących priorytetów w korzystaniu z wód celem
zaspokojenia potrzeb i przeznaczenia zasobów wodnych:
1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalnobytowe,
2) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych
3) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych,
4) na potrzeby przemysłu,
5) na potrzeby hodowli ryb,
6) na potrzeby upraw rolnych i leśnych.

Z kolei w zakresie ograniczeń w korzystaniu z wód, zaproponowano następujące
zagadnienia:
− ograniczenia w odniesieniu do poboru wód powierzchniowych obowiązujące na
obszarze całej zlewni,
− ograniczenia w odniesieniu do poboru wód podziemnych obowiązujące w rejonie
powiatu m. Leszno,
Podstawą
sformułowanych
ograniczeń
były
wyniki
ilościowego
bilansu
wodnogospodarczego wód powierzchniowych i podziemnych.

Wprowadzono również obowiązki nałożone na podmioty korzystające z zasobów wodnych w
zlewni Baryczy, polegające na konieczności corocznego raportowania do RZGW we
Wrocławiu informacji o rzeczywistej wielkości poborów wody oraz o ilości i jakości
odprowadzanych ścieków w układzie dekadowym.

Dodatkowo zostały omówione formy korzystania z wód, dla których nie
zaproponowano wprowadzania wymagań lub ograniczeń. Są to:
− wprowadzanie ścieków do wód,
− wprowadzanie ścieków do ziemi,
− wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, od ziemi ,
lub do urządzeń kanalizacyjnych
Niniejsze zagadnienia zostały omówione z podaniem uzasadnienia o braku możliwości
lub konieczności wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w warunkach korzystania z wód
zlewni.
W odniesieniu do korzystania z wód na obszarach chronionych ekosystemów
wodnych i od wód zależnych w kontekście sformułowania potencjalnych wymagań i
ograniczeń w korzystaniu z wód uznano, iż ograniczenie czynników zagrażających
ekosystemom wodnym i od wód zależnym, nie jest możliwe poprzez akt prawa miejscowego,
jakim są warunki korzystania z wód.
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