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OCENA WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZA 2016 ROK 
 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 

1. Wstęp 
Monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów państwowego monitoringu 

środowiska prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Celem jego funkcjonowania 
jest, na podstawie art. 26 ustawy – Prawo ochrony środowiska, uzyskiwanie informacji 
i danych dotyczących jakości wód. 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego 
monitoringu środowiska (pmś) wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 
wodne1. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, badania jakości wód powierzchniowych w zakresie 
elementów biologicznych, fizykochemicznych, chemicznych (w tym substancji priorytetowych 
w matrycy będącej wodą) należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska. W zakresie obowiązków wioś leży również prowadzenie obserwacji elementów 
hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego. Stan ichtiofauny jako jednego 
z biologicznych elementów jakości wód jest badany przez wykonawców zewnętrznych na 
zlecenie GIOŚ, a jego ocena jest przekazywana do wioś. Badania substancji priorytetowych, 
dla których określono środowiskowe normy jakości we florze i faunie, są zlecane przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne, realizacja monitoringu wód powierzchniowych ma 
na celu m.in. pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych na potrzeby planowania 
w gospodarowaniu wodami i oceny osiągnięcia celów środowiskowych przypisanych 
jednolitym częściom wód powierzchniowych, czyli oddzielnym i znaczącym elementom wód 
powierzchniowych, takich jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny; sztuczny zbiornik 
wodny; struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części; morskie wody wewnętrzne, wody 
przejściowe lub wody przybrzeżne. 

Jednolite części wód powierzchniowych dzieli się na naturalne, dla których określa się 
stan ekologiczny i stan chemiczny oraz na sztuczne (powstałe w wyniku działalności człowieka) 
i silnie zmienione (ich charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie 
fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka), dla których określa się 
potencjał ekologiczny i stan chemiczny. 

Szczegółowe zasady dotyczące planowania i realizacji programów badań 
monitoringowych jednolitych części wód powierzchniowych zawarte zostały w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1178)2. 

                                                           
1 Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2017 r. – Prawo wodne dotyczące monitoringu wód powierzchniowych 
prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska wchodzą w życie w terminie 1 stycznia 2018 roku. Z tego 
treść niniejszego dokumentu, odnoszącego się do działań Inspekcji Ochrony Środowiska za rok 2016, odwołuje 
się do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, obowiązującej w dniu realizacji obowiązków ustawowych.  
2 Inspekcja Ochrony Środowiska, planując realizację monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 
w kolejnym cyklu gospodarowania wodami (od 2016 roku), a zarazem w kolejnym programie państwowego 
monitoringu środowiska (na lata 2016-2020), posługiwała się wówczas obowiązującym rozporządzeniem 
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Natomiast zasady dotyczące klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych zawarte zostały w rozporządzeniu 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. 2016 r., poz. 1187) 
i   rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549). 

2. Charakterystyka obszaru badań 
Województwo opolskie jest położone w południowo-zachodniej części Polski.  

Sąsiaduje bezpośrednio z czterema województwami: od północy z wielkopolskim i łódzkim, od 
wschodu ze śląskim, a od zachodu z dolnośląskim, natomiast od południa graniczy  
z Republiką Czeską. Obszar województwa stanowi 3% powierzchni kraju (9412 km2) i jest 
obecnie najmniejszym województwem w Polsce. 

Opolszczyzna położona jest u zbiegu trzech regionów geograficznych: Wyżyny Śląsko–
Krakowskiej, Niziny Śląskiej oraz Sudetów. Rzeźba terenu ukształtowana jest przez  Kotlinę 
Raciborską w południowo – wschodniej części, Podgórze Sudeckie na południowym – 
zachodzie, Garb Chełmski i Równinę Niemodlińską w części centralnej oraz Równinę Opolską 
na pozostałym obszarze. Najwyższym wzniesieniem województwa jest Biskupia Kopa  
(890 m n.p.m.), znajdująca się w Górach Opawskich.  Najniżej położoną miejscowością jest 
wieś Błota (ok. 130 m n.p.m.) zlokalizowana na terenie gminy Lubsza.  

Warunki klimatyczne województwa opolskiego charakteryzują się stosunkowo wysoką 
średnią temperaturą roczną, która w latach 2001-2015 kształtowała się w granicach 9,2 - 
10,9oC, natomiast  wysokość opadów atmosferycznych mieściła się w przedziale pomiędzy 586 
- 594 mm. W regionie występują długie, łagodne jesienie, krótkotrwałe zimy, wczesne wiosny 
oraz ciepłe lata, co związane jest z istnieniem przewagi wiatrów wiejących najczęściej  
z kierunku zachodniego i południowo – zachodniego. Takie warunki klimatyczne są sprzyjające 
dla długiego okresu wegetacji, który na Opolszczyźnie wynosi powyżej 220 dni. 

Województwo opolskie ma dobrze rozbudowaną sieć hydrograficzną, której główną oś 
stanowi rzeka Odra. Przepływa ona z południowego – wschodu na północny – zachód, zgodnie 
z kierunkiem nachylenia terenu. Największymi, pod względem powierzchni zlewni, dopływami 
prawostronnymi są: Mała Panew, Stobrawa, Bierawka oraz Kłodnica. Spośród lewostronnych 
dopływów największe zlewnie posiadają: Nysa Kłodzka, Psina, Stradunia i Osobłoga. Obszar 
województwa opolskiego pozbawiony jest dużych, naturalnych zbiorników wód 
powierzchniowych, jedynie w wyniku działalności człowieka powstały zbiorniki retencyjne. 
Zbiornik Otmuchowski jest najstarszym zbiornikiem w regionie, powstałym w wyniku 
spiętrzenia wód Nysy Kłodzkiej w celu ochrony przeciwpowodziowej, ale również w celu 
zapewnienia żeglowności rzeki Odry. Oddane do eksploatacji nieco później: zbiornik Turawa 
na Małej Panwi oraz zbiornik Nysa na Nysie Kłodzkiej spełniają również powyższe cele  
i charakteryzują się pojemnością całkowitą powyżej 100 mln m3.  

                                                           
Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550) 
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Na obszarze województwa opolskiego wydzielonych zostało 211 jednolitych części wód 
powierzchniowych (jcwp) oraz 11 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), z czego tylko 
jedna, JCWPd nr 127, całkowicie zawiera się w obszarze województwa. Wg rozporządzenia 
rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) na obszarze województwa opolskiego 
uznano 143 jcwp za zagrożone  niespełnieniem celów środowiskowych, w tym 100 występuje 
w obszarach użytkowanych rolniczo, 15 jcwp – obszarach rolno-leśnych, 8 – obszarach leśnych. 
Dla większości zagrożonych jcwp (117) nie są znane czynniki sprawcze ich zagrożenia (wg w/w  
rozporządzenia – „nierozpoznana presja”).  

Lasy Opolszczyzny zajmują obszar ok. 250,4 tys. ha powierzchni województwa, 
a lesistość terenu, która w 2016 r. wynosiła 26,6% lokowała województwo na 11 miejscu  
w kraju. Tereny leśne są dość zróżnicowane, dominującymi siedliskami są siedliska borowe  
i lasy mieszane. Na obszarach leśnych, które zachowały swój charakter, powstały trzy parki 
krajobrazowe:  

• Stobrawski Park krajobrazowy (52,6 tys. ha), 
• Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” (5,1 tys. ha). 
• Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” (4,9 tys. ha), 

Pod względem przyrodniczym, tereny parków krajobrazowych Opolszczyzny należą do 
cenniejszych regionów w Polsce. Obejmują one obszar chroniony o dużych walorach  
przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Stanowią też ogromne znaczenie dla ochrony 
zasobów genowych roślin oraz zwierząt. 

W województwie występują również cenne w skali europejskiej siedliska przyrodnicze 
oraz gatunki roślin i zwierząt, zagrożone wyginięciem. Z tego względu zostały objęte ochroną 
w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W granicach województwa opolskiego 
sieć Natura 2000 obejmuje obecnie 22 obszary o łącznej powierzchni 41,5 tys. ha. Są to 4 
obszary specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni 14,2 tys. ha oraz 18 obszarów 
siedliskowych o łącznej powierzchni 27,3 tys. ha.  

Wśród występujących na terenie województwa opolskiego zasobów naturalnych, 
oprócz zasobów leśnych i wodnych, na szczególną uwagę zasługują urodzajne gleby oraz 
bogate zasoby złóż surowców mineralnych. Duże nagromadzenie surowców mineralnych,  
w szczególności wapieni i margli, piasków podsadzkowych, kamieni, glinek i iłów, jako 
surowców do produkcji ceramiki budowlanej oraz kruszyw dla budownictwa i drogownictwa, 
stanowi dobrą bazę surowcową dla gospodarki województwa, a także ma znaczny udział w 
produkcji krajowej. Dzięki bogactwu surowców mineralnych w województwie obserwuje się 
znaczny rozwój przemysłu materiałów budowlanych. 

Pod względem administracyjnym województwo opolskie dzieli się na 12 powiatów,  
w tym 1 powiat grodzki – Opole oraz na 71 gmin (Mapa 1). Stolicą regionu jest miasto Opole 
– największe miasto Opolszczyzny, zlokalizowane w centralnym punkcie województwa, które 
pełni rolę centrum społeczno-gospodarczego, skupiającego funkcje administracyjne, 
produkcyjne, usługowe, transportowe oraz mieszkaniowe. Liczba ludności województwa 
opolskiego w 2016 r. wynosiła 993,0 tys. mieszkańców i stanowiła 2,6% ogółu ludności kraju 
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(rys. 1). Średnia gęstość zaludnienia w województwie na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 106 
osób/km2. 

Rys. 1. Ludność w województwie opolskim w 2016 r. (źródło: GUS)* 

 
*Stan na dzień 31.12.2016 
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Mapa 1. Podział administracyjny województwa opolskiego (źródło: WIOŚ) 

 

Oddziaływania antropogeniczne, mające znaczący wpływ w województwie opolskim 
na jakość jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) to punktowe źródła 
zanieczyszczeń, rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń oraz zmiany 
hydromorfologiczne.  

Punktowe źródła zanieczyszczeń to głównie zrzuty ścieków bytowych, pochodzących  
z gospodarki komunalnej i przemysłu (oczyszczalnie ścieków).  

Substancje biogenne zawarte w ściekach komunalnych, wprowadzane do wód, 
przyspieszają eutrofizację wód. Na obszarach zurbanizowanych do wód odprowadzane są 
oczyszczone ścieki komunalne, charakteryzujące się mniejszym ładunkiem azotu i fosforu, 
zawiesiny ogólnej oraz mniejszym stężeniem BZT5 i ChZT, w stosunku do ścieków trafiających 
na oczyszczalnię. Na obniżenie jakości wód niewątpliwy wpływ mają ścieki komunalne 
przenikające do wód w obszarach o nieuporządkowanej gospodarce ściekowej. 
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Również ścieki pochodzące z przemysłu, negatywnie oddziałują na jakość wód. Oprócz 
substancji biogennych, mogą być źródłem substancji toksycznych dla organizmów wodnych, 
w tym trwałych zanieczyszczeń chemicznych.  

W województwie opolskim największymi ośrodkami przemysłowymi są Opole, 
Kędzierzyn-Koźle,  Zdzieszowice i Krapkowice. W stolicy województwa dominuje przemysł 
wapienniczy, metalurgiczny i spożywczy. W 2011 roku opolska Cementownia „Odra” S.A.  
obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. Jest to najstarszy w Polsce czynny zakład 
specjalizujący się w produkcji cementu. Natomiast Kędzierzyn-Koźle jest ośrodkiem przemysłu 
chemicznego. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna jest jednym 
z największych producentów chemicznych w Polsce. Od 60 lat ZAK S.A. znajduje się 
w czołówce krajowych producentów nawozów azotowych i innych chemikaliów. Powstało tu 
wiele instalacji produkcyjnych opartych na własnych technologiach. Zakład specjalizuje się  
w produkcji nawozów azotowych oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zdzieszowice są 
ważnym w skali kraju i Europy producentem koksu. ArcelorMittal Poland Oddział w 
Zdzieszowicach to dziś największa, i jedna z najbardziej nowoczesnych koksowni w Europie. 
Pierwszą 60-komorową baterię typu Still uruchomiono tu w 1932 roku. W Krapkowicach od 
ponad 115 lat produkuje się masę papierniczą i papier. Zakład papierniczy jest częścią Metsä 
Tissue od 2002 r. 

Rys. 2. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzane do wód lub do 
ziemi w okresie 2000-2016 w województwie opolskim (źródło: GUS) 

 

Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczania 
odprowadzanych do wód lub do ziemi w województwie opolskim w ostatnich latach utrzymuje 
się na poziomie ok. 60 hm3/rok (rys. 2).  

W 2016 r. największy odsetek ścieków (51,4%) został poddany procesowi 
podwyższonego usuwania biogenów, a 36,5% poddano mechanicznemu oczyszczaniu. Ścieki 
nieoczyszczone stanowiły 0,2% ogółu ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi (rys. 3).  
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Rys. 3. Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi  
w latach 2000-2016 w województwie opolskim (źródło: GUS) 

 

W okresie 2000-2016 widoczny jest systematyczny wzrost ilości ścieków poddawanych 
procesowi podwyższonego usuwania biogenów, będący wynikiem wprowadzenia nowych, 
wysoko efektywnych technologii oczyszczania ścieków. 

Wśród dziedzin działalności człowieka mających wpływ na środowisko wodne jest 
intensywnie prowadzona w województwie opolskim gospodarka rybna, głównie w zlewni rzeki 
Stobrawy (Gospodarstwo Rybackie Krogulna) i Ścinawy Niemodlińskiej (Gospodarstwo 
Rybackie Niemodlin), gdzie hoduje się karpia. Opolskie łowiska, tzw. pstrążniki, czyli stawy 
rybne z bardzo czystą wodą, gdzie hodowane są m. in. pstrągi, znajdują się w zlewni Złotego 
Potoku (Łowisko Moszczanka) i Libawy (Ośrodek Zarybieniowy Paliwoda w Biestrzynniku). 

Na jakość opolskich wód oddziałują również zrzuty wód pochodzących z odwodnienia 
kopalń, które wnoszą do wód płynących znaczną ilość zawiesiny oraz powodują zwiększenie 
zasolenia. Ponadto, poprzez podwyższenie temperatury, wody te wpływają na zmniejszenie 
ilości tlenu w wodzie i na przebieg szeregu procesów biochemicznych. Badania prowadzone 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, od lat wykazują wpływ śląskich 
kopalń na jakość opolskich rzek, do których trafiają wody kopalniane (wysokie stężenia 
wskaźników zasolenia). 

Jak pokazują badania osadów dennych, również porty stanowią zagrożenie dla jakości 
wód powierzchniowych, dostarczając substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska,  
w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. W województwie opolskim są to dwa 
porty, które funkcjonowały w ubiegłych latach – Koźle i Opole.  

Zanieczyszczenia obszarowe, które docierają do wód, to substancje, które wraz  
z wodami opadowymi spływają z danego obszaru do wód. Pochodzą one z gruntów ornych, 
użytków zielonych, obszarów leśnych, miejsc nielegalnego składowania odpadów. Są to 
również niewykorzystane przez rośliny substancje odżywcze, w tym główne składniki 
nawozów - azot i fosfor. 

Województwo opolskie charakteryzuje się jednym z najwyższych w kraju wskaźników 
zużycia nawozów mineralnych (203,5 kg NPK/ha użytków rolnych – 2015/2016 r.). W stosunku 
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do poprzedniego sezonu, ilość zużytych nawozów azotowych, potasowych i fosforowych 
utrzymała się na podobnym poziomie. Wzrosła natomiast, o prawie 30%, ilość nawozów 
wapniowych (rys. 4). 

Rys. 4. Zużycie nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik  
w okresie 1999-2016 w województwie opolskim (źródło: GUS) 

 

Pomimo utrzymującej się od sezonu 1999/2000 tendencji wzrostowej zużycia 
nawozów mineralnych, nie obserwuje się na obszarze województwa eutrofizacji 
spowodowanej przez sektor rolniczy.  

Zmiany hydromorfologiczne, będące skutkiem działalności człowieka, mogą 
negatywnie oddziaływać na środowisko. Działania służące ochronie przeciwpowodziowej, 
retencjonowaniu wód, żegludze, energetyce wodnej, rolnictwu, turystyce i rekreacji, poborom 
kruszywa, zagospodarowaniu dolin cieków i brzegów zbiorników (zabudowa komunalna  
i gospodarcza), poborom wód (w szczególności na potrzeby gospodarki komunalnej, 
przemysłu, produkcji energii elektrycznej, rolnictwa, hodowli ryb, górnictwa, żeglugi), 
powodują zaburzenia środowiska naturalnego. Zmiany hydromorfologiczne cieków to przede 
wszystkim zabudowa podłużna i poprzeczna cieków, obwałowania czy sztuczne zbiorniki 
wodne (Mapa 2). 
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Mapa 2. Budowle poprzeczne na ciekach w województwie opolskim (źródło: GIOŚ) 

 
3. Charakterystyka realizowanego monitoringu wód powierzchniowych  

w województwie opolskim 
Rok 2016 był pierwszym rokiem w kolejnym cyklu gospodarowania wodami, zgodnie 

z kalendarzem ustalonym przez Ramową Dyrektywę Wodną. W ramach realizacji programu 
monitoringu wód powierzchniowych województwa opolskiego, którego szczegółowy zakres 
został podany w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa opolskiego 
na lata 2016-2020, w 2016 zostały zrealizowane badania rzek i zbiorników zaporowych,  
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w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych w następujących 
sieciach:  

• monitoringu diagnostycznego (MD) – 5 ppk, 
• monitoringu operacyjnego (MO) – 21 ppk, 
• monitoringu obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (MOEU) – 14 ppk, 
• monitoringu jcwp przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczające średnio więcej niż 
100 m3 na dobę (MOPI) – 2 ppk, 

• monitoringu obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, 
ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub 
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (MDNA, MONA) – 
6 ppk, 

• monitoringu badawczego (MB) – 2 ppk. 

Punkty pomiarowo-kontrolne w ramach poszczególnych sieci zostały zlokalizowane na 
podstawie dostępnych dokumentów referencyjnych przekazanych przez Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.       

Dla 31 jcwp jednolitych części wód powierzchniowych wyniki klasyfikacji są 
dziedziczone z lat ubiegłych, tj. 2011-2015.  

W 2016 roku badano następujące grupy wskaźników: 

• elementy biologiczne, 
• elementy hydromorfologiczne, 
• elementy fizykochemiczne, 
• wskaźniki charakteryzujące występowanie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego, w tym substancji priorytetowych. 

4. Interpretacja danych z badań 
Wyniki badań zaprezentowano w następujących załącznikach: 

• Tabela nr 1. Opis oceny województwa – Załącznik nr 1, 
• Tabela nr 2. Opis regionu wodnego Górnej Odry – Załącznik nr 2, 
• Tabela nr 3. Opis regionu wodnego Środkowej Odry – Załącznik nr 3, 
• Tabela nr 4. Opis regionu wodnego Warty – Załącznik nr 4, 
• Klasyfikacja stanu i potencjału jednolitych części wód powierzchniowych 

rzecznych w województwie opolskim za rok 2016 – Załącznik nr 5, 
• Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

rzecznych w województwie opolskim za rok 2016 – Załącznik nr 6, 
• Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych  

w województwie opolskim za rok 2016 – Załącznik nr 7. 
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5. Zasady przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
  Uzyskane, na podstawie prowadzonego w 2016 roku monitoringu, wyniki badań 
pozwoliły na sporządzenie klasyfikacji elementów jakości wód, stanu/potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego oraz na oceny stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych  i spełnienia warunków dodatkowych wynikających z objęcia jcwp 
obszarem chronionym. 

Ocenę przeprowadzono na podstawie rozporządzenia MŚ 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 r., poz. 1187) oraz 
rozporządzenia MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549). Dodatkowo uwzględniono zasady określone szczegółowo w 
opracowanych przez GIOŚ wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 
do przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz oceny 
spełnienia dodatkowych wymagań dla wód stanowiących obszary chronione (GIOŚ, maj 2017).  

Przeprowadzono kolejno klasyfikację poszczególnych elementów jakości wód 
powierzchniowych (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych, 
chemicznych), klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego, klasyfikację stanu chemicznego 
oraz ocenę stanu badanych jednolitych części wód powierzchniowych.  

W przypadku oceny spełnienia dodatkowych wymagań dla wód stanowiących obszary 
chronione (przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód powierzchniowych jest ważnym czynnikiem w ich 
ochronie, przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, wrażliwe na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz 
narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych) w ocenie uwzględniono 
dodatkowe wymagania wynikające ze sposobu użytkowania/charakteru obszaru. 

Przy sporządzaniu oceny, uwzględniono wyniki klasyfikacji stanu/potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego podlegające dziedziczeniu. Zastosowanie reguły 
dziedziczenia jest możliwe przy jednoczesnym zachowaniu wynikających z Ramowej 
Dyrektywy Wodnej terminów ważności wyniku. Przyjmuje się, że dziedziczone mogą być 
wyniki nie starsze niż 6 lat, przy czym w przypadku uznania jednolitej części wód za zagrożoną 
niespełnieniem celów środowiskowych lub objęcia jej z innych przyczyn monitoringiem 
operacyjnym, okres ważności danych biologicznych, fizykochemicznych  
i hydromorfologicznych (w każdym przypadku w zakresie wskaźników wybranych do 
monitoringu operacyjnego) skraca się do 3 lat, zaś dane dla wskaźników chemicznych 
wybranych do tego monitorowania w ogóle nie mogą być dziedziczone.    

Klasyfikacja wskaźników biologicznych 
Sposób klasyfikacji wskaźników biologicznych w roku 2016 nie uległ istotnej zmianie  

w stosunku do lat poprzednich. W 2016 roku nie prowadzono monitoringu ichtiofauny 
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rzecznej i jeziornej, więc klasyfikacja tego elementu we wszystkich przypadkach miała 
charakter dziedziczenia. 

Klasyfikacja wskaźników fizykochemicznych 
W 2016 roku nastąpiły istotne zmiany w sposobie klasyfikacji fizykochemicznych 

elementów jakości wód powierzchniowych. Dotychczasowy system jednolitych wartości 
granicznych klas dla wszystkich wód płynących został zastąpiony nowym, w którym każdy typ 
ma własny zestaw wartości granicznych klas. W przeważającej większości jcwp spowodowało 
to zaostrzenie kryteriów klasyfikacji. Stąd klasyfikacja elementów fizykochemicznych w wielu 
przypadkach mogła się obniżyć w stosunku do poprzednich lat mimo braku rzeczywistej 
zmiany w mierzonych stężeniach substancji zanieczyszczających. 

Klasyfikacja wskaźników hydromorfologicznych 
Sposób klasyfikacji wskaźników hydromorfologicznych w wodach płynących w roku 

2016 nie uległ istotnej zmianie w stosunku do lat poprzednich. 

Klasyfikacja stanu chemicznego 
Klasyfikację stanu chemicznego oparto o zweryfikowane wyniki badań substancji 

priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, zebrane w 2016 roku. Przyjmuje się, 
że jednolita część wód powierzchniowych jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli wartości 
średnioroczne (wyrażone jako średnia arytmetyczna z pomierzonych stężeń wskaźników) oraz 
stężenia maksymalne nie przekraczają dopuszczalnych wartości środowiskowych norm jakości 
(ang. EQS) odpowiednio średniorocznych i dopuszczalnych stężeń maksymalnych 
odpowiednich wskaźników, określonych w rozporządzeniu „klasyfikacyjnym” (Dz. U. 2016 poz. 
1187) dla poszczególnych kategorii wód i matryc. Przekroczenie odpowiedniej środowiskowej 
normy jakości dla co najmniej jednej pozytywnie zweryfikowanej wartości stężeń substancji 
priorytetowej badanej w wodzie lub biocie powoduje obniżenie klasyfikacji stanu 
chemicznego do „poniżej stanu dobrego”.       

Klasyfikacja wskaźników chemicznych – substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 
wodnej monitorowanych w matrycy będącej wodą  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu realizował w 2016 roku badania 
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej i innych substancji zanieczyszczających 
w matrycy wodnej. Rozporządzenie „klasyfikacyjne”, transponujące zapisy dyrektywy 
2013/39/UE, wprowadziło bardziej rygorystyczne środowiskowe normy jakości dla 
następujących substancji priorytetowych: antracen, bromowane difenyloetery, fluoranten, 
ołów i jego związki, naftalen, nikiel i jego związki, WWA – benzo(a)piren, badanych w matrycy 
wodnej - w porównaniu z poprzednio obowiązującymi (wprowadzonymi dyrektywą 
2008/105/WE). Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód monitorowanych  
w 2016 roku dokonuje się na podstawie aktualnych, w tym bardziej rygorystycznych wartości 
EQS.      

Klasyfikacja wskaźników chemicznych – substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 
wodnej monitorowanych w matrycy będącej biotą 

W 2016 roku na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonane 
zostały badania substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, dla których określone 
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zostały środowiskowe normy jakości we florze i faunie (biocie). Badania stężeń substancji 
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej jest jednym z obowiązków Inspekcji Ochrony 
Środowiska nałożonych w związku z transpozycją do polskiego porządku prawnego zapisów 
dyrektywy 2013/39/UE. GIOŚ realizuje wspominane zadanie na wybranych jednolitych 
częściach wód powierzchniowych w ramach monitoringu diagnostycznego.  

Wyniki badań włączone zostały do klasyfikacji stanu chemicznego i oceny stanu jcwp. 
Badane substancje to: bromowane difenyloetery, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, 
rtęć i jej związki, dikofol, kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS), dioksyny  
i związki dioksynopodobne, heksabromocyklododekan (HBCDD), heptachlor i epoksyd 
heptachloru, fluoranten, benzo(a)piren. 

 
Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2016 z uwzględnieniem oceny spełnienia 

wymagań dla obszarów chronionych jest w trakcie weryfikacji przez GIOŚ. 
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Załącznik nr 1 

Tabela nr 1. Opis oceny województwa  

Nazwa województwa opolskie 

Liczba jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych 
monitorowanych, ocenionych na podstawie wyników monitoringu 
przeprowadzonego w 2016 roku i ważnych wyników klasyfikacji 
wskaźników z lat poprzednich  

 
46 

 

Omówienie wyników klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
w granicach województwa opolskiego  

Klasyfikacja stanu 
ekologicznego  

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego 

Brak jest jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych 
w 2016 roku, w ramach monitoringu diagnostycznego, oraz dla których istnieją 
ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu. 

 Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

 Dla najwiekszej liczby (8) jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych 
monitorowanych w 2016 roku, w ramach monitoringu operacyjnego, oraz dla 
których istnieją ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu 
monitoringu, stan ekologiczny sklasyfikowano jako umiarkowany. Fitobentos 
i makrofity były wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp 
zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.   

Dla 1 jcwp rzecznej stan ekologiczny określono jako dobry. Makrofity i fosfor 
ogólny były wskaźnikami, które w tej jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.  

Również dla 1 jcwp rzecznej stan ekologiczny określono jako słaby. Fitobentos był 
wskaźnikiem, który w tej jcwp zaważył o takim wyniku klasyfikacji.  

Jednolite części wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego 

Dla najwiekszej liczby (4) jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych 
monitorowanych w 2016 roku, jednocześnie w ramach monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego, oraz dla których istnieją ważne dane pochodzące 
z lat poprzednich z tych programów monitoringu, stan ekologiczny sklasyfikowano 
jako umiarkowany. Elementy biologiczne były wskaźnikami, które w każdym 
przypadku jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji. Dla 1 jcwp również wskaźniki 
z grupy azotowej i tal. 

Dla 1 jcwp rzecznej stan ekologiczny określono jako dobry. Fitobentos, 
ichtiofauna oraz azot azotanowy  były wskaźnikami, które w tej jcwp zaważyły 
o takim wyniku klasyfikacji.  

Również w przypadku 1 jcwp rzecznej stan ekologiczny określono jako słaby. 
Makrobezkręgowce bentosowe i ichtiofauna były wskaźnikami, które w tej jcwp 
zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.  
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Klasyfikacja 
potencjału 
ekologicznego 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego 

Brak jest jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych  
w 2016 roku, w ramach monitoringu diagnostycznego, oraz dla których istnieją 
ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu. 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

  Dla najwiekszej liczby (11) jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych 
monitorowanych w 2016 roku, w ramach monitoringu operacyjnego, oraz dla 
których istnieją ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu 
monitoringu, potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako umiarkowany. Fitobentos 
i makrobezkręgowce bentosowe były wskaźnikami, które w największej liczbie 
przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.   

Dla 4 jcwp rzecznych potencjał ekologiczny określono jako dobry. Makrofity  
i fosfor ogólny były wskaźnikami, które we wszystkich jcwp zaważyły o takim 
wyniku klasyfikacji.      

Najmniejsza liczba monitorowanych jcwp rzecznych została sklasyfikowana do 
potencjału ekologicznego słabego - 3. Makrobezkręgowce bentosowe były 
wskaźnikiem, który w tych jcwp zaważył o takim wyniku klasyfikacji.           

Jednolite części wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego 

Dla najwiekszej liczby (10) jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych 
monitorowanych w 2016 roku, jednocześnie w ramach monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego, oraz dla których istnieją ważne dane pochodzące 
z lat poprzednich z tych programów monitoringu, potencjał ekologiczny 
sklasyfikowano jako umiarkowany. Fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce 
bentosowe były wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp 
zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.  

Dla 1 jcwp rzecznej potencjał ekologiczny określono jako dobry. Makrofity, bar  
i fenole lotne były wskaźnikami, które w tej jcwp zaważyły o takim wyniku 
klasyfikacji.      

Również w przypadku 1 jcwp rzecznej stan ekologiczny określono jako słaby. 
Makrobezkręgowce bentosowe, wskaźniki z grupy azotowej i tal były 
wskaźnikami, które w tej jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji. 

Klasyfikacja stanu 
chemicznego  

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego 

Brak jest jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych  
w 2016 roku, w ramach monitoringu diagnostycznego, oraz dla których istnieją 
ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu. 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

Brak jest jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych  
w 2016 roku, w ramach monitoringu operacyjnego, oraz dla których istnieją ważne 
dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu.  

Jednolite części wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego 

Dla 6 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych w 2016 
roku, jednocześnie w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, oraz dla 
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których istnieją ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu 
monitoringu, stan chemiczny sklasyfikowano jako dobry. 

Dla 12 jcwp rzecznych stan chemiczny określono jako poniżej dobrego. 
Benzo(g,h,i)perylen, fluoranten, benzo(a)piren  były wskaźnikami, które  
w największej liczbie przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.  

Dodatkowe informacje 

Klasyfikacji stanu chemiczego nie wykonano dla 28 jcwp rzecznych.     

Ocena stanu 
jednolitych części 
wód 
powierzchniowych w 
województwie  

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego 

Brak jest jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych  
w 2016 roku, w ramach monitoringu diagnostycznego, oraz dla których istnieją 
ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu. 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

Brak jest jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych  
w 2016 roku, w ramach monitoringu operacyjnego, oraz dla których istnieją ważne 
dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu posiadających stan dobry. 

Dla 23 jcwp rzecznych stan jcwp oceniono jako zły. Fitobentos, makrofity  
i makrobezkręgowce bentosowe były wskaźnikami, które w największej liczbie 
przypadków jcwp (21) zaważyły o takim wyniku oceny stanu.  

Jednolite części wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego 

Dla 2 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych w 2016 
roku, jednocześnie w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, oraz dla 
których istnieją ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu 
monitoringu, stan jcwp oceniono jako dobry. 

Dla 16 jcwp rzecznych stan jcwp oceniono jako zły. Elementy bioloczne były 
wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku 
oceny stanu.  

Inne ocenianie 
wskaźniki 

W jednolitych częściach wód powierzchniowych położonych na obszarze 
województwa nie realizowano badań dodatkowych wskaźników. 

Inne istotne 
informacje 

Dla 5 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych, badanych  w ramach 
programu monitoringu operacyjnego (bez wskaźników chemicznych), dla których 
istnieją ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu, 
stan/potenjał ekologiczny tych jcwp oceniono jako dobry. Bez badań wskaźników 
chemicznych nie było możliwości oceny stanu jcwp. 

Jednolite części wód powierzchniowych, położone w województwie opolskim, 
znajdują się na obszarze wrażliwym na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, są przeznaczone 
do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia, dostarczające średnio więcej niż 100 m3 na dobę, są przeznaczone 
do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,  znajdują się na obszarze 
przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie 
o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

W przeważającej liczbie jednolite części wód powierzchniowych nie spełniały 
wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych.  
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Elementom fizykochemicznym (grupa 3.6 – specyficzne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne) przyporządkowano klasę I z powodu stężeń 
substancji syntetycznych bliskich zeru lub co najmniej poziomu 
wykrywalności najbardziej zaawansowanych, powszechnie stosowanych 
technik analitycznych oraz z powodu stężeń substancji niesyntetycznych  
w zakresie odpowiadającym normalnie warunkom niezakłóconym. 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Tabela nr 2. Opis regionu wodnego Górnej Odry  

Nazwa regionu wodnego Region wodny  
Górnej Odry 

Nazwa dorzecza, w którym zawiera się region wodny  Obszar dorzecza Odry 
Liczba jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych 
monitorowanych, ocenionych na podstawie wyników monitoringu 
przeprowadzonego w 2016 roku i ważnych wyników klasyfikacji 
wskaźników z lat poprzednich  

 
4  

 

Omówienie wyników klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
w obszarze regionu wodnego Górnej Odry położonego w granicach województwa 
opolskiego    

Ocena stanu 
jednolitych części 
wód 
powierzchniowych w 
regionie wodnym  

Jednolite częsci wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego  

Brak jest jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych  
w 2016 roku, w ramach monitoringu diagnostycznego, oraz dla których istnieją 
ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu. 

Jednolite częsci wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

Dla 1 jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych dla której istnieją ważne 
dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu, stan jcwp 
oceniono jako zły. Wskaźniki fitobentos i przewodność zaważyły o takim wyniku 
oceny stanu.  

Jednolite częsci wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego 

W 2016 r. nie prowadzono badań w ramach monitoringu diagnostycznego  
i operacyjnego w regionie wodnym Górnej Odry. Dla 3 jednolitych części wód 
powierzchniowych, dla których isnieją ważne dane pochodzące z lat poprzednich z 
programu diagnostycznego, stan jcwp oceniono jako zły. Przewodność oraz  
benzo(g,h,i)perylen były wskaźnikami, które dla wszystkich jcwp zaważyły o takim 
wyniku oceny stanu.  
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Załącznik nr 3 

Tabela nr 3. Opis regionu wodnego Środkowej Odry  

Nazwa regionu wodnego Region wodny  
Środkowej Odry 

Nazwa dorzecza, w którym zawiera się region wodny  Obszar dorzecza Odry 
Liczba jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych 
monitorowanych, ocenionych na podstawie wyników monitoringu 
przeprowadzonego w 2016 roku i ważnych wyników klasyfikacji 
wskaźników z lat poprzednich  

 
40 

 

Omówienie wyników klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
w obszarze regionu wodnego Środkowej Odry położonego w granicach województwa 
opolskiego     

Ocena stanu 
jednolitych części 
wód 
powierzchniowych w 
regionie wodnym  

Jednolite częsci wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego  

Brak jest jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych  
w 2016 roku, w ramach monitoringu diagnostycznego, oraz dla których istnieją 
ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu. 

Jednolite częsci wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

Brak jest jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych 
w 2016 roku, w ramach monitoringu operacyjnego, oraz dla których istnieją ważne 
dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu, 
charakteryzujących się  dobrym stanem. 

Dla 21 jcwp rzecznych stan jcwp oceniono jako zły. Makrofity, fitobentos oraz azot 
azotanowy i azot azotynowy były wskaźnikami, które w największej liczbie 
przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku oceny stanu.  

Jednolite częsci wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego 

Dla 2 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych w 2016 
roku, jednocześnie w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, oraz dla 
których istnieją ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu 
monitoringu, stan jcwp oceniono jako dobry. 

Dla 12 jcwp rzecznych stan jcwp oceniono jako zły. Makrobezkręgowce  
i fitobentos były wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp 
zaważyły o takim wyniku oceny stanu.  
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Załącznik nr 4 

Tabela nr 4. Opis regionu wodnego Warty – Załącznik nr 4. 

Nazwa regionu wodnego Region wodny Warty 
Nazwa dorzecza, w którym zawiera się region wodny  Obszar dorzecza Odry 
Liczba jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych 
monitorowanych, ocenionych na podstawie wyników monitoringu 
przeprowadzonego w 2016 roku i ważnych wyników klasyfikacji 
wskaźników z lat poprzednich  

 
2  

 

Omówienie wyników klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
w obszarze regionu wodnego Warty położonego w granicach województwa opolskiego    

Ocena stanu 
jednolitych części 
wód 
powierzchniowych w 
regionie wodnym  

Jednolite częsci wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego 

Brak jest jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych  
w 2016 roku, w ramach monitoringu diagnostycznego, oraz dla których istnieją 
ważne dane pochodzące z lat poprzednich z tego programu monitoringu. 

Jednolite częsci wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

W 2016 roku w ramach monitoringu operacyjnego, badano 1 jednolitą część wód. 
Stan tej jcwp oceniono jako zły. Makrofity i azot azotynowy były wskaźnikami, 
które zaważyły o takim wyniku oceny stanu.  

Jednolite częsci wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego 

W 2016 roku w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, badano  
1 jednolitą część wód. Stan tej jcwp oceniono jako zły. Makrobezkręgowce 
bentosowe, azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, fluoranten, 
benzo(a)piren benzo(g,h,i)perylen były wskaźnikami, które zaważyły o takim 
wyniku oceny stanu. 
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Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 6 
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Załącznik nr 7 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 PLRW60001711969 Prószkowski Potok RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2015 2016 3 2016 2 2016 2016 >2 2014 2016 2
2 PLRW600019136199 Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2016 2016 4 2016 1 2016 2016 >2
3 PLRW600019115899 Bierawka od Knurówki do ujścia RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2014 2014 2 2014 2 2011 2014 >2 2011 2014 2
4 PLRW600019116999 Kłodnica od Dramy do ujścia RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2014 2014 3 2014 2 2011 2014 >2 2011 2014 2
5 PLRW600017118889 Jemielnica od źródła do Suchej RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2016 2016 3 2016 1 2014 2016 >2 2016 2016 2
6 PLRW6000171181989 Kanał Hutniczy RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2016 2016 1 2016 1 2016 2016 >2
7 PLRW60001711829 Lublinica RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2016 2016 3 2016 1 2016 2016 >2
8 PLRW6000171188949 Swornica RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2014 2016 3 2016 1 2016 2016 2
9 PLRW600019118399 Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2016 2016 4 2016 1 2016 2016 >2 2016 2016 >2

10 PLRW60001911899 Mała Panew od zb. Turawa do Odry RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2016 2016 3 2016 1 2016 2016 2 2016 2016 >2
11 PLRW600019118199 Mała Panew od Stoły do Lublinicy RW 19 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2016 2016 3 2016 1 2016 2016 >2 2016 2016 >2
12 PLRW6000812589 Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb. Nysa RW 8 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2012 2015 3 2015 1 2012 2015 1 2012 2012 2
13 PLRW600019117159 Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gli RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2014 2014 3 2014 2 2011 2014 >2 2011 2011 2
14 PLRW60002111799 Odra od Osobłogi do Małej Panwi RW 21 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2014 2014 2 2014 2 2011 2014 >2 2011 2011 2
15 PLRW60008117649 Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi RW 8 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2013 2015 3 2013 1 2012 2013 2 2012 2012 2
16 PLRW600017184129 Prosna do Wyderki RW 17 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2014 2016 3 2016 1 2016 2016 >2 2016 2016 2
17 PLRW60001713629 Studnica RW 17 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2016 2016 3 2016 1 2016 2016 >2
18 PLRW600016184169 Pratwa RW 16 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2016 2016 3 2016 1 2016 2016 >2
19 PLRW600017118349 Bziniczka RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2014 2016 3 2016 2 2016 2016 >2
20 PLRW600017118389 Myślina RW 17 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2014 2016 3 2016 1 2016 2016 >2
21 PLRW6000011859 Mała Panew, zb. Turawa RW zero SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2016 2016 2 2016 2 2014 2016 2 2016 2016 >2
22 PLRW600019117699 Osobłoga od Prudnika do Odry RW 19 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2013 2014 2 2013 1 2012 2013 2 2012 2012 2
23 PLRW6000412369 Kamienica RW 4 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2012 2015 3 2015 2 2015 2015 1 2012 2012 2
24 PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia RW 19 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 4 2015 1 2012 2015 1 2012 2012 2
25 PLRW6000191329 Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2012 2015 2 2015 2 2015 2015 1 2012 2012 2
26 PLRW6000412549 Raczyna RW 4 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 3 2015 2 2015 2015 1
27 PLRW60001712569 Widna od Łuży do ujścia RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2012 2015 3 2015 2 2015 2015 1
28 PLRW60004125889 Mora RW 4 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 3 2015 1 2015 2015 1
29 PLRW60001912749 Cielnica od Korzkwi do Nysy Kłodzkiej RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2012 2015 4 2015 1 2015 2015 2
30 PLRW600017127569 Skoroszycki Potok RW 17 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2012 2015 3 2015 1 2015 2015 2
31 PLRW60001712769 Stara Struga RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2012 2015 4 2015 2 2015 2015 2
32 PLRW60001712789 Grodkowska Struga RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2012 2015 3 2015 2 2015 2015 2
33 PLRW60001912899 Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkie RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 2 2015 2 2015 2015 2
34 PLRW60001713231 Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2012 2015 2 2015 2 2015 2015 2
35 PLRW600017132629 Wołczyński Strumień RW 17 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 3 2015 1 2015 2015 2
36 PLRW600017132649 Oziąbel RW 17 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 2 2015 2 2015 2015 2
37 PLRW600019132499 Bogacica od Borkówki do Stobrawy RW 19 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 3 2015 1 2015 2015 2
38 PLRW60001913271 Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej W RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 2 2015 2 2015 2015 2
39 PLRW600019132889 Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia (EW. do Bud RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 3 2015 1 2015 2015 2
40 PLRW60001913289 Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy RW 19 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 2 2015 1 2015 2015 2
41 PLRW60001911759 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi RW 19 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2014 2014 3 2014 2 2014 2014 >2
42 PLRW60001711729 Łącka Woda RW 17 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2014 2014 4 2014 2 2014 2014 2
43 PLRW60000117169 Kanał Gliwicki RW 24 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2014 2014 3 2014 2 2014 2014 >2
44 PLRW600017117789 Czarnka RW 17 NAT Odry WIOŚ w Opolu 2014 2014 2 2014 2 2014 2014 >2
45 PLRW6000012599 Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianow      RW 0 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2015 2015 3 2015 1 2015 2015 2 2012 2012 2
46 PLRW600018118549 Libawa RW 18 SCW/SZCW Odry WIOŚ w Opolu 2014 2014 3 2014 1 2014 2014 2

Klasyfikacja i ocena stanu  2011-2016
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 Klasa elementów 
fizykochemicznych - 

specyficzne 
zanieczyszczenia 

Rok najstarszy ch 
badań

Rok 
najnowszy ch 

badań
Klasa Klasa



 

1 2 3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 PLRW60001711969 Prószkowski Potok 2016 2016 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2014 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2014 2016 zły stan wód
2 PLRW600019136199 Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice 2016 2016 4 słaby potencjał ekologiczny 2016 2016 zły stan wód
3 PLRW600019115899 Bierawka od Knurówki do ujścia 2011 2014 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2011 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2011 2016 zły stan wód
4 PLRW600019116999 Kłodnica od Dramy do ujścia 2011 2014 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2011 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2011 2016 zły stan wód
5 PLRW600017118889 Jemielnica od źródła do Suchej 2014 2016 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2016 2016 stan chemiczny dobry 2016 2016 zły stan wód
6 PLRW6000171181989 Kanał Hutniczy 2016 2016 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2016 2016 zły stan wód
7 PLRW60001711829 Lublinica 2014 2016 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2014 2016 zły stan wód
8 PLRW6000171188949 Swornica 2014 2016 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2014 2016 zły stan wód
9 PLRW600019118399 Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa 2016 2016 4 słaby potencjał ekologiczny 2011 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2011 2016 zły stan wód

10 PLRW60001911899 Mała Panew od zb. Turawa do Odry 2016 2016 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2011 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2011 2016 zły stan wód
11 PLRW600019118199 Mała Panew od Stoły do Lublinicy 2016 2016 3 umiarkowany stan ekologiczny 2016 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2016 2016 zły stan wód
12 PLRW6000812589 Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb. Nysa 2012 2015 3 umiarkowany stan ekologiczny 2012 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2012 2016 zły stan wód
13 PLRW600019117159 Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gli 2011 2014 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2011 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2011 2016 zły stan wód
14 PLRW60002111799 Odra od Osobłogi do Małej Panwi 2011 2014 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2011 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2011 2016 zły stan wód
15 PLRW60008117649 Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi 2012 2013 3 umiarkowany stan ekologiczny 2012 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2012 2016 zły stan wód
16 PLRW600017184129 Prosna do Wyderki 2016 2016 3 umiarkowany stan ekologiczny 2011 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2011 2016 zły stan wód
17 PLRW60001713629 Studnica 2016 2016 3 umiarkowany stan ekologiczny 2016 2016 zły stan wód
18 PLRW600016184169 Pratwa 2016 2016 3 umiarkowany stan ekologiczny 2016 2016 zły stan wód
19 PLRW600017118349 Bziniczka 2014 2016 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2014 2016 zły stan wód
20 PLRW600017118389 Myślina 2014 2016 3 umiarkowany stan ekologiczny 2014 2016 zły stan wód
21 PLRW6000011859 Mała Panew, zb. Turawa 2016 2016 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2011 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2011 2016 zły stan wód
22 PLRW600019117699 Osobłoga od Prudnika do Odry 2012 2013 2 dobry stan ekologiczny 2012 2012 stan chemiczny dobry 2012 2013 dobry stan wód
23 PLRW6000412369 Kamienica 2012 2015 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2012 2012 stan chemiczny dobry 2012 2015 zły stan wód
24 PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia 2012 2015 4 słaby stan ekologiczny 2012 2012 stan chemiczny dobry 2012 2015 zły stan wód
25 PLRW6000191329 Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) 2012 2015 2 dobry potencjał ekologiczny 2012 2012 stan chemiczny dobry 2012 2015 dobry stan wód
26 PLRW6000412549 Raczyna 2015 2015 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2015 2015 zły stan wód
27 PLRW60001712569 Widna od Łuży do ujścia 2012 2015 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2012 2015 zły stan wód
28 PLRW60004125889 Mora 2015 2015 3 umiarkowany stan ekologiczny 2015 2015 zły stan wód
29 PLRW60001912749 Cielnica od Korzkwi do Nysy Kłodzkiej 2012 2015 4 słaby potencjał ekologiczny 2012 2015 zły stan wód
30 PLRW600017127569 Skoroszycki Potok 2012 2015 3 umiarkowany stan ekologiczny 2012 2015 zły stan wód
31 PLRW60001712769 Stara Struga 2012 2015 4 słaby potencjał ekologiczny 2012 2015 zły stan wód
32 PLRW60001712789 Grodkowska Struga 2012 2015 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2012 2015 zły stan wód
33 PLRW60001912899 Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkie 2015 2015 2 dobry potencjał ekologiczny
34 PLRW60001713231 Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia 2012 2015 2 dobry potencjał ekologiczny
35 PLRW600017132629 Wołczyński Strumień 2015 2015 3 umiarkowany stan ekologiczny 2015 2015 zły stan wód
36 PLRW600017132649 Oziąbel 2015 2015 2 dobry potencjał ekologiczny
37 PLRW600019132499 Bogacica od Borkówki do Stobrawy 2015 2015 3 umiarkowany stan ekologiczny 2015 2015 zły stan wód
38 PLRW60001913271 Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej W 2015 2015 2 dobry potencjał ekologiczny
39 PLRW600019132889 Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia (EW. do Bud 2012 2015 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2012 2015 zły stan wód
40 PLRW60001913289 Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy 2015 2015 2 dobry stan ekologiczny
41 PLRW60001911759 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi 2014 2014 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2014 2014 zły stan wód
42 PLRW60001711729 Łącka Woda 2014 2014 4 słaby stan ekologiczny 2014 2014 zły stan wód
43 PLRW60000117169 Kanał Gliwicki 2014 2014 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2014 2014 zły stan wód
44 PLRW600017117789 Czarnka 2014 2014 3 umiarkowany stan ekologiczny 2014 2014 zły stan wód
45 PLRW6000012599 Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianow      2012 2015 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2012 2012 stan chemiczny dobry 2012 2015 zły stan wód
46 PLRW600018118549 Libawa 2014 2014 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 2014 2014 zły stan wód
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Klasa Stan / potencjał ekologiczny

 Klasyfikacja stanu chenicznego 

Stan chemiczny

 Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego 



 

1 2 3 30 31 32 33 34 35
1 PLRW60001711969 Prószkowski Potok NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE NIE DOTYCZY NIE
2 PLRW600019136199 Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
3 PLRW600019115899 Bierawka od Knurówki do ujścia TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
4 PLRW600019116999 Kłodnica od Dramy do ujścia NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
5 PLRW600017118889 Jemielnica od źródła do Suchej NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE NIE DOTYCZY NIE
6 PLRW6000171181989 Kanał Hutniczy NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
7 PLRW60001711829 Lublinica NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
8 PLRW6000171188949 Swornica TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
9 PLRW600019118399 Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE NIE DOTYCZY NIE

10 PLRW60001911899 Mała Panew od zb. Turawa do Odry NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
11 PLRW600019118199 Mała Panew od Stoły do Lublinicy NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE NIE DOTYCZY NIE
12 PLRW6000812589 Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb. Nysa NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE NIE NIE
13 PLRW600019117159 Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gli NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
14 PLRW60002111799 Odra od Osobłogi do Małej Panwi NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
15 PLRW60008117649 Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE NIE DOTYCZY NIE
16 PLRW600017184129 Prosna do Wyderki NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
17 PLRW60001713629 Studnica NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
18 PLRW600016184169 Pratwa NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
19 PLRW600017118349 Bziniczka NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
20 PLRW600017118389 Myślina NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
21 PLRW6000011859 Mała Panew, zb. Turawa NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE NIE DOTYCZY NIE
22 PLRW600019117699 Osobłoga od Prudnika do Odry TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
23 PLRW6000412369 Kamienica NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
24 PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
25 PLRW6000191329 Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK NIE DOTYCZY TAK
26 PLRW6000412549 Raczyna NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
27 PLRW60001712569 Widna od Łuży do ujścia NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
28 PLRW60004125889 Mora NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
29 PLRW60001912749 Cielnica od Korzkwi do Nysy Kłodzkiej NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
30 PLRW600017127569 Skoroszycki Potok NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
31 PLRW60001712769 Stara Struga NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
32 PLRW60001712789 Grodkowska Struga NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
33 PLRW60001912899 Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkie TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
34 PLRW60001713231 Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
35 PLRW600017132629 Wołczyński Strumień NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
36 PLRW600017132649 Oziąbel TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
37 PLRW600019132499 Bogacica od Borkówki do Stobrawy NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
38 PLRW60001913271 Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej W TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
39 PLRW600019132889 Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia (EW. do Bud NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
40 PLRW60001913289 Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
41 PLRW60001911759 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
42 PLRW60001711729 Łącka Woda NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
43 PLRW60000117169 Kanał Gliwicki NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE
44 PLRW600017117789 Czarnka TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
45 PLRW6000012599 Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianow      NIE NIE DOTYCZY NIE NIE NIE DOTYCZY NIE
46 PLRW600018118549 Libawa TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK
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Klasyfikacja i ocena stanu  2011-2016
Ocena spełnienia wymogów 
dla obszarów chronionych 

przeznaczonych do ochrony 
siedlisk lub gatunków, dla 

których utrzymanie lub 
poprawa stanu wód 

powierzchniowych jest 
ważnym czynnikiem w ich 

ochronie

Ocena spełnienia 
wymogów dla obszarów 
chronionych będących 

jednolitymi częściami wód 
powierzchniowych, 

przeznaczonymi do poboru 
wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do 

Czy jcwp spełnienia 
wymagania 

dodatkowe (spełnia 
wymogi dla 

wszystkich obszarów 
na których jest 

położona)

Ocena spełnienia 
wymogów dla obszarów 
chronionych wrażliwych 
na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych

Ocena spełnienia 
wymogów dla 

obszarów 
chronionych 

narażonych na 
zanieczyszczenia 

związkami azotu ze 
źródeł rolniczych

Ocena spełnienia 
wymogów dla obszarów 
chronionych będących 
jednolitymi częściami 

wód powierzchniowych, 
przeznaczonymi do 

celów rekreacyjnych, w 
tym kąpieliskowych
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