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Wstęp 

Aneks nr 2 do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 

opolskiego na lata 2016-2020”, dotyczy zmian w rozdziale Badania stanu środowiska,  

w Podsystemie monitoringu jakości wód w podrozdziale Monitoring wód powierzchniowych 

– wody śródlądowe w zakresie  zadania: Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników 

zaporowych, które wynikają z ukazania się w 2016 r. nowych aktów prawnych w zakresie 

monitoringu wód powierzchniowych. 

3. Badania stanu środowiska                                                                                               

   3.2. Podsystem monitoringu jakości wód                                                               

   3.2.1. Monitoring wód powierzchniowych – wody śródlądowe                 

Podstawę prawną do monitorowania wód powierzchniowych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 

r. poz. 469, 1590,1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250 z późn. zm.). Na podstawie art. 155b 

ustawy Prawo wodne, w 2016 roku zostało wydanie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016 r. poz. 1178). Rozporządzenie to zmieniło 

wcześniejsze rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form 

i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  oraz 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych. Do opracowania niniejszego aneksu w części dotyczącej monitoringu wód 

powierzchniowych posłużono się „Wytycznymi do planowania monitoringu wód 

powierzchniowych na potrzeby aneksowania wojewódzkich programów monitoringu 

środowiska na lata 2016-2020”, zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska w dniu 28.11.2016 r. 

Zadanie: Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych 

Ze względu na zmiany w zapisach prawnych dotyczących form i sposobu prowadzenia 

monitoringu wód powierzchniowych oraz zatwierdzonych przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska Wytycznych niniejszym aneksem wprowadza zmiany w stosunku do 

zatwierdzonego w dniu 30.12.2015 r. Programu Państwowego Monitoringu Środowiska 

Województwa Opolskiego na lata 2016-2020 w następującym zakresie: 
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 W ramach monitoringu diagnostycznego wyznacza się punkty analizy 

długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych 

zanieczyszczeń ulegających akumulacji w osadach lub faunie i florze,  w  

reprezentatywnych punktach monitorowania stanu lub potencjału ekologicznego i 

stanu chemicznego jednolitych części wód. Badania te są prowadzone w ramach 

zamówień centralnych; 

 Zwiększeniu ulega liczba stanowisk pomiarowych w obrębie punktów pomiarowo-

kontrolnych – w każdym ppk  wyznacza się osobne stanowiska pomiarowe dla 

poszczególnych grup wskaźników (biologicznych – z rozdziałem stanowisk na 

poszczególne wskaźniki, hydromorfologicznych, fizykochemicznych, chemicznych w 

wodzie, chemicznych w biocie); 

 Dla ppk monitoringu operacyjnego dostosowano częstotliwości pomiarów 

wskaźników fizykochemicznych z grupy 3 do  rozporządzenia monitoringowego. Dla 

ppk MOPI i MOEU zmienił się zakres i częstotliwość pomiarów; 

 W wodach na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych ustanawia się punkty reprezentatywne (nie 

ulega zmianie lokalizacja dotychczasowych ppk MOEU); 

 W związku z oczekiwaniem na nową ustawę – Prawo wodne, która zmienia sposób 

wdrożenia Dyrektywy Azotanowej poprzez odejście od wyznaczenia OSN i 

wprowadzenie programu działań na obszarze całego kraju, program monitoringu 

MORO zaplanowany zostanie na rok 2018 lub 2019, w drodze aneksowania programu 

WPMŚ, umożliwiając jego poprawne wykonywanie zgodne z  nową ustawą lub 

opublikowanymi rozporządzeniami w sprawie OSN. Niniejsze podejście do 

monitoringu MORO jest zgodne ze stanowiskiem Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej wyrażonego pismem DPiZW-pgw.5052.43.2016 z dnia 

02.11.2016 r. kierowanym do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; 

 Z uwagi na planowane do realizacji w 2018 roku opracowanie mające na celu 

określenie tła geochemicznego, obszarów emisji i dróg transportu zanieczyszczeń 

WWA w wodach powierzchniowych, na rzecz Inspekcji Ochrony Środowiska, WIOŚ 

w Opolu zaplanował do realizacji w ramach monitoringu badawczego WWA badania: 

benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu, 

indeno(1,2,3-cd)pirenu, fluorantenu, antracenu z częstotliwością 4/rok, natomiast 
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12/rok dla wybranych WWA kontrolowanych w ramach monitoringu operacyjnego (w 

ppk MOPI wszystkie WWA 12/rok);  

W roku 2017 badania WWA dotyczą następujących ppk:  

1. Opawica – Chomiąża (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

2. Opawa – Wiechowice (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

3. Psina – Raków (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

4. Troja – Kozłówki (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

5. Bierawka – ujście do Odry (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 

12/rok) 

6. Dzielniczka – Cisek (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

7. Kłodnica – ujście do Odry (badania wykonywane z częstotliwością 4 /rok) 

8. Odra – Kłodnica, poniżej ujścia Kłodnicy (badania wykonywane z 

częstotliwością 4 lub 12/rok) 

9. Jakubowicki Potok – Kazimierz (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

10. Odra – Obrowiec (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 12/rok) 

11. Złoty Potok – powyżej granicy RP (badania wykonywane z częstotliwością 4 

lub 12/rok) 

12. Prudnik – Dytmarów 

13. Młynówka – Zielina (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

14. Osobłoga – Racławice Śląskie (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

15. Czarnka – Opole-Groszowice (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

16. Odra – Wróblin , powyżej ujścia Małej Panwi (badania wykonywane z 

częstotliwością 4 lub 12/rok) 

17. Mała Panew – Zawadzkie (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

18. Mała Panew – Jedlice (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

19. Mała Panew – Czarnowąsy (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

20. Biała Głuchołaska – Głuchołazy (badania wykonywane z częstotliwością 

12/rok) 

21. Odra – Brzeg (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 12/rok) 

22. Kanał Psarski Potok – Krzyżowice (badania wykonywane z częstotliwością 

12/rok) 

23. Prosna – Praszka (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 12/rok)   

 

W roku 2018 badania WWA dotyczą następujących ppk:  

1. Prudnik – Dytmarów (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

2. Kamienica – Paczków (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 12/rok) 

3. Raczyna – Śliwice (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

4. Widna – Buków (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

5. Mora – Burgrabice (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 12/rok) 

6. Biała Głuchołaska - Biała Nyska (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 

12/rok) 

7. Nysa Kłodzka - Zbiornik Nysa (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 

12/rok) 

8. Cielnica – Giełczyce (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

9. Stara Struga – Kopice (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

10. Grodkowska Struga – Głębocko (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 
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11. Ścinawa Niemodlińska – Oldrzyszowice (badania wykonywane z częstotliwością 

4 lub 12/rok) 

12. Nysa Kłodzka – Skorogoszcz (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 

12/rok) 

13. Nysa Kłodzka – Głębocko (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 12/rok) 

14. Stobrawa - Czaple Stare (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 12/rok) 

15. Bogacica – Domaradz (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

16. Wołczyński Strumień – Brynica (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

17. Oziąbel – Pieczyska (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

18. Stobrawa – Karłowice (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 12/rok) 

19. Budkowiczanka – Stare Kolnie (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

20. Stobrawa – Stobrawa (badania wykonywane z częstotliwością 4 lub 12/rok) 

 

Seria pomiarowa dla ppk zaplanowanych na 2018 rok zakończy się w grudniu 

2018 roku.  

Wspomniane powyżej zmiany zostały umieszczone w tabelach nr 3.2.1.1-3.2.1.5.5 

załączonych do niniejszego aneksu. 

Oprócz zmian dot. prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych, w 2016 zmieniły się kryteria oceny wód. Wprowadzono Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (Dz. U. z 2016, poz. 1187), które zastąpiło  rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych.  

 7. Uwarunkowania finansowe realizacji wojewódzkiego programu PMŚ 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form 

i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 

(Dz. U. z 2016, poz. 1178) zakres zadań WIOŚ został zwiększony o realizację nowych zadań 

dotyczących zapewnienia poboru prób i analizy laboratoryjnej w zakresie oznaczania substancji 

priorytetowych wynikających w szczególności z transpozycji dyrektywy 2013/39/UE z dnia 12 

sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji 

priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej oraz wykonywania obserwacji 

hydromorfologicznych elementów oceny jakości wód w oparciu o nową metodykę i normę EN 

14614:2004 wprowadzoną dyrektywą 2014/201/UE. Środki na realizację ww. zadań, w kwocie 

http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2017/zal.4_12.xlsx
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120 tys. zł rocznie1, będą pokryte z budżetu państwa. Bieżące koszty WIOŚ wynikające  

z wejścia w życie ww. rozporządzenia, będą zwiększone o następujące kwoty: 105 tys. zł  

w 2017 roku, 173 tys. zł w 2018 roku2 i pokryte ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. W okresie 2019-2020 będą kontynuowane badania tych 

substancji priorytetowych, których występowanie w wodach potwierdzą wcześniejsze badania 

i będą finansowane ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

                                                           
1 Pismo GIOŚ do WIOŚ Opole nr DM/0703-04/18/16/MD z 30 listopada 2016 r. oraz pismo Ministra 

Środowiska do Wojewody Opolskiego nr DZWII.356.1.2016 z 23.09.2016 r. 
2 Pismo GIOŚ do WIOŚ Opole nr DM/0703-87/12/16/BF z 19 grudnia 2016 r.  
 


