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WDRAĩANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ
W ZLEWNI BARYCZY
____________
IMPLEMENTATION OF WATER FRAMEWORK DIRECTIVE
IN BARYCZ RIVER BASIN
Streszczenie
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 paĨdziernika
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego dziaáania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód. Zobowiązuje paĔstwa czáonkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myĞl zasady zrównowaĪonego rozwoju.
Zlewnia Baryczy jest jedną z dwunastu zlewni bilansowych na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocáawiu. Cechuje siĊ bogactwem krajobrazu oraz duĪą bioróĪnorodnoĞcią. Na jej obszarze rozwinĊáa siĊ gospodarka stawowa. Stawy hodowlane są jednoczeĞnie unikatową w skali Ğwiatowej ostoją
wielu gatunków ptaków. Przeprowadzona analiza wdraĪania Ramowej Dyrektywy
Wodnej w zlewni Baryczy obejmuje wszystkie etapy dziaáaĔ przeprowadzonych
od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, Īe wszystkie dziaáania związane z wdroĪeniem RDW
w zlewni Baryczy przeprowadzono zgodnie z przyjĊtym harmonogramem. Z analizy wynika, Īe caáy obszar zlewni Baryczy zagroĪony jest nieosiągniĊciem celów
Ğrodowiskowych dyrektywy w 2015 r.
Sáowa kluczowe: Ramowa Dyrektywa Wodna, zlewnia Baryczy, wdraĪanie RDW
Summary
Water Framework Directive 2000/60/WE of 23 October establishing
a framework for community action in the field of water policy is the result of
extensive works of European communities aiming at better water protection. It
obliges the member states to rationally use and protect water resources according
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to the rules of sustainable development. The Barycz river basin is one of the twelve
bilans river basins on the area of the Regional Water Management Authority in
Wroclaw. It is characterised by the richness of landscapes and biodiversity. Pond
industry has developed on its area. At the same time farm ponds are unique bird
sites for many species. The conducted analysis of the implementation of Water
Framework Directive in the Barycz river basin embraces all the stages of actions
conducted from the moment of Poland’s accession to the European Union. Based
on the results of the analysis it was stated that all the actions connected with the
implementation of Water Framework Directive in the Barycz river basin were
conducted in compliance with the approved schedule. The analysis shows that the
whole area of the Barycz river basin is at risk of not achieving the environmental
aims of the directive in 2015.
Key words: Water Framework Directive, Barycz River basin, implementation
of WFD

WSTĉP

Komisja Europejska zauwaĪając, iĪ istniejące przepisy związane z ochroną
zasobów wodnych są niewystarczające. podjĊáa starania opracowania jednego
kompleksowego dokumentu, który zawieraáby zintegrowane podejĞcie do zagadnieĔ gospodarki wodnej na obszarze wszystkich PaĔstw Czáonkowskich.
W wyniku tych prac powstaá dokument: „Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 paĨdziernika 2000 r. ustanawiający ramy wspólnotowego dziaáania w dziedzinie polityki wodnej” zwany Ramową Dyrektywą
Wodną (RDW). RDW rozciąga ochronĊ na wszystkie rodzaje wód oraz definiuje
konkretne cele Ğrodowiskowe, aby do 2015 r. moĪliwe byáo osiągniĊcie „dobrego stanu” przez wszystkie wody europejskie. Od momentu przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej, zapisy dyrektywy obowiązują równieĪ w naszym kraju,
a transponowane są do naszego prawodawstwa przez liczne ustawy oraz rozporządzenia. W dyrektywie ramowej przyjĊto tzw. podejĞcie poáączone do ochrony
zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem: ograniczając zanieczyszczenia
u Ĩródáa ich powstawania poprzez ustalenie norm jakoĞci zrzucanych Ğcieków
(wartoĞci granicznych emisji) oraz ustanawiające normy (stany) jakoĞci wód dla
zasobów. Szczególnej ochronie podlegają zasoby wodne przeznaczone do wykorzystania w postaci wody do picia [Gromiec 2002]. Wprowadzając zintegrowane
zarządzanie jakoĞcią wody, RDW ustala zaleĪnoĞü miedzy róĪnymi dyrektywami dotyczącymi jakoĞci i ochrony wód oraz eliminuje liczne niekonsekwencje
wystĊpujące miĊdzy nimi.
OBASZAR I ZAKRES BADAē

Zlewnia Baryczy leĪy na obszarze 3 województw: wielkopolskiego (51%
jej powierzchni), dolnoĞląskiego (47%) i lubuskiego (2%) oraz 12 starostw.
Na obszarze zlewni znajduje siĊ 50 gmin, w tym 24 gminy w caáoĞci. Udziaá
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pozostaáych gmin waha siĊ do 5 do 95 %. PoáoĪenie zlewni Baryczy na tle obszaru Polski przedstawia rysunek 1. Zlewnia Baryczy poáoĪona jest w granicach
Wielkopolskiego Regionu Hydrogeologicznego. CzwartorzĊdowe poziomy wodonoĞne wystĊpują gáównie w piaskach i Īwirach aluwialnych oraz fluwioglacjalnych. Tworzą one prawie na caáym obszarze ukáad piĊtrowy záoĪony z poziomu przypowierzchniowego i od jednego do trzech poziomów wgáĊbnych.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie map konturowych Polski oraz materiaáów RZGW we Wrocáawiu.
Source: own work based on Poland’s outline maps and RWMA in Wroclaw.

Rysunek 1. PoáoĪenie zlewni Baryczy na tle Polski
Figure 1. Location of the Barycz river basin in Poland
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WiĊksze struktury wodonoĞne tworzone są przez doliny rzeczne, pokrywy
fluwioglacjalne, powierzchniowe, miĊdzyglinne i podglinne. TrzeciorzĊdowy
poziom wodonoĞny wchodzi w skáad zbiornika wód podziemnych – „basenu
wielkopolskiego”. Pierwszy poziom zwierciadáa wód podziemnych w zlewni
Baryczy na 85 % zlewni poáoĪony jest na gáĊbokoĞci od 0 do 5 m. Na 14 % powierzchni gáĊbokoĞü ta wynosi 5 do 20 m. Wody podziemne na 1 % obszaru
zalegają poniĪej 20 m [IMGW 2005].

ħródáo: opracowane na podstawie IMGW (2005) oraz Proxima (2007).
Source: own work based on IMGW (2005) and Proxima (2007).

Rysunek 2. Podziaá hydrograficzny zlewni Baryczy
Figure 2. Hydrographic surveys division of the Barycz river basin

DuĪe znaczenie dla gospodarki wodnej w zlewni Baryczy mają gáówne
zbiorniki wód podziemnych (GZWP). Na obszarze zlewni niemal w caáoĞci poáoĪony jest GZWP 303 oraz w caáoĞci GZWP 307 oraz 309. Nieznaczną czĊĞü
zlewni zajmują zbiorniki GZWP 305 i 308. CzĊĞü wód GZWP jest czĊĞciowo
zagroĪona przenikaniem zanieczyszczeĔ z powierzchni terenu (gáównie GZWP
307, 303 i 308). WzglĊdnie dobrze izolowane przed infiltracją zanieczyszczeĔ są
GZWP 305 oraz 309 [Przewáocki i inni 2002]. Zlewnia Baryczy charakteryzujĊ
siĊ bogatą siecią hydrograficzną, zróĪnicowanymi morfologicznie formami dolinnymi rzeki Baryczy i jej dopáywów; formami eolicznymi (wydmy pojedyncze
oraz waáy wydm) oraz formami antropogenicznymi (liczne groble wzdáuĪ stawów rybnych, waáy przeciwpowodziowe). Dolinna czĊĞü zlewni jest prawie
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páaska, teren miejscami lekko falisty. Deniwelacje terenu zwiĊkszają siĊ w obszarach przylegáych do wysoczyzn (30-40 m), a w rejonie Wzgórz Ostrzeszowskich osiągają do 160 m [Przewáocki i inni 2002]. Rzeka bierze początek na
wysokoĞci 126 m n.p.m. w páaskim, szerokim na 3 km obniĪeniu terenu. Jest to
dolinny, bagnisty obszar poáoĪony w dnie Pradoliny Barucko-Gáogowskiej na
poáudnie od Ostrowa Wielkopolskiego. Tworzy tu osobliwoĞü hydrograficzną
zwaną bifurkacją. Barycz jest ciekiem II rzĊdu o dáugoĞci 133 km, prawostronnym dopáywem Odry, do której uchodzi w km 378,1. Powierzchnia zlewni Baryczy wynosi 5534,5 km2, dáugoĞü zlewni 125 km, zaĞ szerokoĞü okoáo 62 km.
Posiada ona asymetryczny ksztaát, z rozbudowaną czĊĞcią prawobrzeĪną. ĝredni
spadek zlewni wynosi ok. 0,08 %, gĊstoĞü sieci rzecznej wynosi ok. 0,6 km/km2.
Zalesienie waha siĊ od ok. 55 % w górnym odcinku do 20 % w dolnym [IMGW
2005]. NajwiĊksze dopáywy Baryczy to: lewostronne: Olszówka, Záotnica, Polska Woda, Prądnia, Sąsiecznica, KrĊpa i àacha; prawostronne: Kuroch, Czarna
Woda (Pluna), Orla (najwiĊkszy dopáyw), ĝląski Rów i Kopanica. RozgaáĊziająca siĊ dawniej na wiele koryt Barycz, zostaáa zmieniona w wielu miejscach na
kanaáy doprowadzające wodĊ do stawów. Do najwaĪniejszych odnóg Baryczy
naleĪą: Kanaá ĝwieca, Máynówka Milicka, Máynówka Suáowsko-Radziądzka,
Kanaá Niezgodzki, Kanaá Kokot, Máynówka Jamnicka i Kanaá KsiąĪĊcy [Ranoszek, Ranoszek 2004]. Wg Korcz, Lisowskiego i Siuty [2009] w zlewni Baryczy
zlokalizowane są 352 cieki, z tego oprócz Baryczy (ciek II rzĊdu): 42 cieki III
rzĊdu, 129 cieków IV rzĊdu, 135 cieków V rzĊdu, 40 cieków VI rzĊdu, 5 cieków
VII rzĊdu. Podziaá hydrograficzny zlewni Baryczy przedstawia rysunek 2.
Barycz prawie na caáej dáugoĞci jest uregulowana i obwaáowana. Wyjątek
stanowi14-kilometrowy odcinek górnego biegu. Koryto rzeki przegradza kilkanaĞcie jazów piĊtrzących wodĊ dla stawów rybnych i dla nawadniania przylegáych áąk a pozostaáoĞcią dawnego przebiegu rzeki są starorzecza, zachowane
dobrze w dolnym jej biegu. Barycz i jej dopáywy mają charakter rzek nizinnych,
jedynie górne odcinki lewobrzeĪnych dopáywów Baryczy, spáywające z Wzgórz
Trzebnickich, Ostrzeszowskich i Twardogórskich, mają charakter podgórski
[Przewáocki i inni 2002]. Dokáadne okreĞlenie zasobów wodnych w zlewni Baryczy jest dosyü trudne. Przyczyniają siĊ do tego: skomplikowana sieü rzeczna,
intensywna gospodarka wodna w stawach rybnych oraz gĊsta zabudowa hydrotechniczna. ZmiennoĞü przepáywów Ğrednich nastĊpuje proporcjonalnie do powierzchni dorzecza w zlewniach naturalnych. Barycz jest rzeką zmienioną antropogenicznie, intensywnie wykorzystywana gospodarczo. W jej zlewni czĊsto
wystĊpują deficyty zasobów wodnych. PowyĪsza zasada dotycząca zmiennoĞci
przepáywów Ğrednich nie ma zatem odniesienia w stosunki do Baryczy. Przyrost
przepáywów na niektórych odcinkach nie podlega zasadzie proporcjonalnoĞci,
a wrĊcz notuje siĊ ubytki przepáywów. RóĪnice przepáywów Ğrednich pomiĊdzy
wodowskazami są czĊsto mniejsze lub niewiele wiĊksze od sum przepáywów
wprowadzanych przez dopáywy kontrolowane, co Ğwiadczy o intensywnej eks19
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ploatacji zasobów wodnych przez uĪytkowników usytuowanych w zlewni Baryczy [Korcz, Lisowski, Siuta 2009]. Na obszarze zlewni nie wystĊpują duĪe naturalne zbiorniki wodne, wiele jest natomiast mniejszych zbiorników. NaleĪą do
nich: zbiorniki ĞródleĞne i Ğródpolne – oczka wodne, sadzawki, starorzecza,
rozlewiska w dolinach cieków, a takĪe zbiorniki przeciwpoĪarowe, zbiorniki
przyzakáadowe (przy cegielniach, cukrowniach) oraz stawy miejskie. Są to
zbiorniki o róĪnej, najczĊĞciej niewielkiej powierzchni i pojemnoĞci. Ich gáĊbokoĞü z reguáy nie przekracza 1-2 m. Wykorzystuje siĊ je do róĪnych celów:
przeciwpoĪarowych, do nawodnieĔ, rekreacyjnych i jako zbiorniki retencyjne
[Przewáocki i inni 2002].
WDRAĩANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

RDW wprowadza ustalony schemat postĊpowania, którego zakáadanym
efektem ma byü osiągniĊcie dobrego stanu wód. W tym celu niezbĊdne jest
podjecie szeregu dziaáaĔ mających charakter cykliczny podlegających weryfikacji co 6 lat, wzajemnie od siebie uzaleĪnionych. Dziaáania te moĪna scharakteryzowaü nastĊpująco:
− podziaá wód na obszary, dla których prowadzone bĊdą analizy i wdraĪane programy dziaáaĔ, tj. na jednolite czĊĞci wód
− ustalenie dla kaĪdej czĊĞci wód celów Ğrodowiskowych i stanu, do którego bĊdziemy dąĪyü
− zbadanie obecnego stanu kaĪdej czĊĞci wód i okreĞlenie ryzyka nieosiągniĊcia celów Ğrodowiskowych,
− okreĞlenie istotnych problemów gospodarki wodnej,
− opracowanie programu wodno-Ğrodowiskowego, który doprowadzi do
speánienia celów Ğrodowiskowych i osiągniĊcia zaáoĪonego celu,
− opracowanie planu gospodarowania wodami uwzglĊdniającego podsumowanie dziaáaĔ okreĞlonych w programie wodno-Ğrodowiskowym kraju,
− wdroĪenie programu wodno-Ğrodowiskowego i planu gospodarowania
wodami.
PaĔstwa czáonkowskie zostaáy zobowiązane do wykonania w kaĪdym obszarze dorzeczy lub czĊĞci miĊdzynarodowego obszaru dorzecza leĪącego na ich
terytorium analizy jego charakterystyk, przeglądu wpáywu dziaáalnoĞci czáowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz analizy ekonomicznej
korzystania z wód. Dziaáania te muszą byü podjĊte zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wymienionymi w zaáącznikach II oraz III, najpóĨniej w ciągu 4 lat
od dnia wejĞcia w Īycie dyrektywy. PóĨniejsza weryfikacja i uaktualnienie tych
danych powinny byü wykonane najpóĨniej w ciągu 13 lat od dnia wejĞcia
w Īycie dyrektywy, a nastĊpnie powtarzane co 6 lat. Inne zobowiązania paĔstw
czáonkowskich co do terminów realizacji okreĞlonych dziaáaĔ to:
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− utworzenie rejestru wszystkich obszarów chronionych leĪących na terenie kaĪdego z obszarów dorzeczy zgodnie z zaáącznikiem IV w terminie do 4 lat
od daty wejĞcia w Īycie dyrektywy;
− okreĞlenie wszystkich czĊĞci wód wykorzystywanych do poboru wody
pitnej oraz wprowadzenie zasad ich monitorowania zgodnie z zaáącznikiem V;
− uruchomienie programów monitoringu wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów chronionych zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w zaáączniku V;
− uwzglĊdnienie zasady zwrotu kosztów usáug wodnych wáączając w to
koszty ekologiczne i materiaáowe, uwzglĊdniając analizĊ ekonomiczną wykonaną zgodnie z zaáącznikiem III, oraz w szczególnoĞci zgodnie z zasadą „zanieczyszczający páaci" ;
− kontrola wszystkich zrzutów zanieczyszczeĔ do wód powierzchniowych,
w tym rozproszonych, w terminie najpóĨniej do 12 lat od daty wejĞcia w Īycie
dyrektywy.
Dyrektywa okreĞla teĪ zasady opracowywania programów dziaáaĔ dla kaĪdego z obszarów dorzeczy. Programy mają byü opracowane w terminie do 9 lat
od wejĞcia w Īycie dyrektywy a nastĊpnie poddawanie przeglądowi i uaktualniane co 6 lat. KaĪdy program dziaáaĔ bĊdzie zawieraá dziaáania podstawowe
oraz, w razie potrzeby, dziaáania uzupeániające (w przypadku czĊĞci wód zagroĪonych nieosiągniĊciem celów Ğrodowiskowych).
Zgodnie z art. 13 RDW dla kaĪdego obszaru dorzecza powinny byü opracowane plany gospodarowania wodami w dorzeczu przy uwzglĊdnieniu wytycznych zawartych w zaáączniku VII. Plany te muszą byü opublikowane w terminie
do 9 lat od daty wejĞcia w Īycie dyrektywy, nastĊpnie aktualizowane co 6 lat.
PaĔstwa czáonkowskie mają podjąü dziaáania na rzecz udziaáu wszystkich zainteresowanych stron we wdraĪaniu postanowieĔ dyrektywy. Harmonogram wprowadzania kolejnych etapów informacji i konsultacji spoáecznych podany jest
w art. 14 RDW i zobowiązuje paĔstwa czáonkowskie do przeprowadzenia trzystopniowych konsultacji ze spoáeczeĔstwem podczas przygotowywania planu
gospodarowania wodami dla danego obszaru dorzecza.
WDRAĩANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ W ZLEWNI BARYCZY

Na obszarze zlewni Baryczy wyznaczono 64 jednolite czĊĞci wód
powierzchniowych (JCWP) oraz 2 jednolite czĊĞci wód podziemnych (JCWPd).
W związku z tym, Īe szczegóáowe dziaáania związane z wdraĪaniem RDW byáyby trudne do realizacji w tak duĪej liczbie jednolitych czĊĞci wód (w przypadku RZGW we Wrocáawiu 685 JCWP), dlatego dla zwiĊkszenia efektywnoĞci
prac zdecydowano siĊ dokonaü scalenia jednolitych czĊĞci wód, co zrealizowano
w trzecim kwartale 2005 r. Podstawą tych dziaáaĔ byáy „Wytyczne scalania
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JCWP z wykorzystaniem systemu GIS na potrzeby RDW". W wyniku scalenia JCWP w
zlewni Baryczy wyznaczono 11 SJCW. W odniesieniu do wód podziemnych na obszarze
zlewni Baryczy przed wyznaczone zostaáy 2 jednolite czĊĞci wód podziemnych:
PL_GW_6310_074 o powierzchni 4315, 5 km2 oraz PL_GW_6310_076 o powierzchni 1417,8 km2. Jednolita czĊĞü wód podziemnych - oznacza okreĞloną
objĊtoĞü wód podziemnych wystĊpującą w obrĊbie warstwy wodonoĞnej lub
zespoáu warstw wodonoĞnych.
Wyznaczenie w 2004 roku silnie zmienionych i sztucznych czĊĞci wód
powierzchniowych miaáo charakter wstĊpny dlatego w nastĊpnych latach kontynuowano prace w tym zakresie. W 2006 r. opracowano w kraju wytyczne metodyczne dotyczące wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych czĊĞci wód wraz
z ekonomicznym uzasadnieniem. Ponadto opracowano wskaĨniki dla przeprowadzenia oceny stanu iloĞciowego i morfologicznego jednolitych czĊĞci wód.
NastĊpnie regionalne zarządy gospodarki wodnej w oparciu o wytyczne
i wskaĨniki przystąpiáy do wery¿kacji silnie zmienionych i sztucznych jednolitych czĊĞci wód. Ostateczne ich wyznaczenie powinno nastąpiü po przeprowadzeniu szczegóáowej analizy ekonomicznej do lipca 2007 r. [„WdraĪanie ramowej dyrektywy wodnej w Polsce…”]. W 2007 roku ostatecznie zakoĔczono
prace związane ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych jednolitych czĊĞci wód (SZCW i SCW), dla których RDW przewiduje osiągniĊcie mniej rygorystycznych celów Ğrodowiskowych. Ostateczne wyznaczenie SZCW i SCW
oparte byáo na analizach stanu hydrologicznego, morfologicznego oraz ekologicznego poszczególnych czĊĞci wód powierzchniowych, a takĪe na analizach
ekonomicznych potencjalnych dziaáaĔ przywracających stan naturalny wód powierzchniowych. Opracowano równieĪ propozycje dziaáaĔ restytucyjnych dla
wyznaczonych SZCW, sáuĪących osiągniĊciu dobrego potencjaáu oraz niepogarszaniu stanu tych wód (np. budowa przepáawek dla ryb). Na obszarze dziaáania
RZGW we Wrocáawiu wyznaczono ostatecznie 288 jednolitych silnie zmienionych czĊĞci wód oraz 10 jednolitych sztucznych czĊĞci wód, co w sumie stanowi
okoáo 43% jednolitych czĊĞci wód. W zlewni Baryczy 10 na 11 scalonych jednolitych czĊĞci wód sklasyfikowano jako silnie zmienione czĊĞci wód. CzĊĞü
wód SO 0204 – Kanaá Stawnik i Máynówka Suáowsko – Radziądzka opisana
zostaáa jako sztuczna czĊĞü wód.
Kolejnym etapem wdraĪania RDW jest ustalenie typologii cieków.
W przypadku scalonych jednolitych czĊĞci wód (SJCW) w zlewni Baryczy, we
wszystkich stwierdzono wystĊpowanie typu 17 (potok nizinny piaszczysty).
W czterech z jedenastu SCJW typ 17 obejmuje caáy ich obszar. Drugim pod
wzglĊdem czĊstoĞci wystĊpowania jest typ 19 (rzeka nizinna piaszczystogliniasta), który stwierdzono w szeĞciu SJCW. W SO 0205 (Sąsiecznica) oprócz
typu 17 i 19 obserwujemy równieĪ typ 18 (potok nizinny Īwirowy). Z kolei
w SO 0204 (Kanaá Stawnik i Máynówka Suáowsko – Radziądzka) czĊĞü wód
przypisano do typu 0 (typ nieokreĞlony).
22

WdraĪanie ramowej dyrektywy...

Zgodnie z art.6 RDW, w ciągu 4 lat od wejĞcia w Īycie dyrektywy, konieczne jest utworzenie rejestru obszarów leĪących na obszarze dorzecza, uznanych za wymagające szczególnej ochrony w ramach okreĞlonego prawodawstwa
unijnego, w celu ochrony znajdujących siĊ tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz zachowania siedlisk i gatunków bezpoĞrednio uzaleĪnionych od
wody [Ostojski 2008].
Zgodnie z art. 7 RDW szczególnej ochronie muszą zostaü poddane czĊĞci
wód przeznaczone do poboru wody do picia. W tym celu dla kaĪdego obszaru
dorzecza naleĪy wyznaczyü: wszystkie czĊĞci wód wykorzystywane do poboru
wody przeznaczonej do picia przez ludzi, dostarczające Ğrednio powyĪej 10 m3
wody/dobĊ lub sáuĪące wiĊcej niĪ 50 osobom, czĊĞci wód przeznaczone do takich celów w przyszáoĞci [Ostojski 2008]. Wyznaczenie stref ochronnych ujĊü
wód podziemnych zrealizowane zostaáo wspólnie przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej Oddziaá we Wrocáawiu oraz PrzedsiĊbiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A. we Wrocáawiu. Ustanowienie terenów ochrony poĞredniej
komunalnych ujĊü wody leĪy w gestii wáaĞcicieli lub uĪytkowników tych ujĊü.
Na obszarze zlewni Baryczy zidentyfikowanych zostaáo 169 ujĊü wód
podziemnych. W „Programie ochrony wód zlewni Baryczy" wymienionych jest
116 ujĊü wody, z których pobierana jest woda dla zaopatrzenia jednostek osadniczych (okoáo 115000 m3/dobĊ tj. ok. 4800 m3/godz.). Dla zaopatrzenia przemysáu pobierane jest 7800 m3/dobĊ wody podziemnej tj. 325 m3/godz. Sumaryczny pobór wód podziemnych w 2002 r. wyniósá 5125 m3/godz. tj. 123 000
m3/dobĊ. W zlewni Baryczy zidentyfikowano 169 terenów ochrony poĞredniej
ujĊü wód podziemnych, z czego 130 terenów na obszarze woj. dolnoĞląskiego
i 39 terenów na obszarze woj. wielkopolskiego [Proxima 2005]. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocáawiu, realizując zadanie
ustawowe okreĞliá wody powierzchniowe rzek Orli i Rowu Polskiego oraz wody
podziemne zbiornika GZWP 327 jako wraĪliwe na zanieczyszczenie związkami
azotu ze Ĩródeá rolniczych oraz obszary szczególnie naraĪone (OSN). àączna
powierzchnia obszarów wyznaczonych w 2003 roku wyniosáa 2823,3 km2, co
stanowiáo okoáo 7,2% powierzchni RZGW we Wrocáawiu, z czego OSN
w zlewni Baryczy stanowiáy 5,6 % powierzchni RZGW (2196,2 km2).
UwzglĊdniając wyniki monitoringu jakoĞci wód, zgodnie z Dyrektywą
Azotanową, OSN wyznaczono na tych terenach, gdzie stĊĪenie azotanów w wodach przekracza 50 mg/l oraz gdzie wody są podatne na eutrofizacjĊ lub bĊdą
zagroĪone zanieczyszczeniem, gdy nie zostaną podjĊte dziaáania zapobiegawcze
[Rynkiewicz 2008].
Jednym z zasadniczych narzĊdzi sáuĪących do osiągniĊcia celów RDW jest
monitoring, który powinien zapewniaü spójny i kompleksowy przegląd stanu
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wód w obrĊbie kaĪdego obszaru dorzecza. W Polsce jest on realizowany w ramach programu PaĔstwowego Monitoringu ĝrodowiska (PMĝ), tworzonego na
podstawie ustawy Prawo Ochrony ĝrodowiska oraz ustawy o Inspekcji Ochrony
ĝrodowiska. Artykuá 8 RDW zobowiązuje paĔstwa czáonkowskie Unii Europejskiej do wdroĪenia programów monitoringu stanu wód najpóĨniej w ciągu szeĞciu lat od wejĞcia w Īycie niniejszej dyrektywy. Wypeániając te zobowiązania,
pod koniec 2006 r. przygotowany zostaá w Polsce program, w którym starano siĊ
uwzglĊdniü wymagania Dyrektywy zarówno co do celów, którym monitoring
miaá sáuĪyü, jak i co do jego czĊstotliwoĞci oraz zakresu. Dyrektywa okreĞla
tylko ogólne ramy, jakimi naleĪy siĊ kierowaü przy tworzeniu poszczególnych
sieci monitoringu, dlatego potrzebne byáy bardziej szczegóáowe wytyczne, okreĞlające zarówno zasady wyboru i lokalizacji punktów w poszczególnych sieciach
jak równieĪ sam sposób prowadzenia w nich monitoringu. Monitoringiem diagnostycznym objĊto punkt ujĞcia Baryczy do Odry, km 0,5. Monitoring operacyjny Baryczy prowadzony byá powyĪej m. ĩmigród i ujĞcia rz. Sąsiecznicy, km
55,9 oraz powyĪej ujĞcia Orli, km 36,6. Ponadto monitoringiem objĊte zostaáy
dopáywy Baryczy: Czarna Woda, Prądnia, Polska Woda, Sąsiecznica i Orla
w ich punktach ujĞciowych. We wszystkich trzech przekrojach pomiarowokontrolnych na rzece Baryczy stĊĪenia maksymalne tylko kilku wskaĨników
zanieczyszczenia przekroczyáy poziom IV klasy jakoĞci (nie odnotowano
V klasy). W pierwszym badanym przekroju powyĪej ĩmigrodu i ujĞcia Sąsiecznicy byáa to wartoĞü azotu Kjeldahla, w drugim wĊgla organicznego, a w trzecim
- na ujĞciu do Odry - wĊgla organicznego i azotanów. Na ujĞciu do Odry wody
rzeki charakteryzowaáy siĊ IV klasą jakoĞci. Odnotowano tu wzrost stĊĪeĔ oraz
záy stan sanitarny wód. Wpáyw na jakoĞü wód w tym punkcie mają przede
wszystkim zanieczyszczone dopáywy Baryczy - Orla i Polski Rów, zbierające
zanieczyszczenia pochodzenia komunalnego i rolniczego z terenu województwa
wielkopolskiego.
Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej kraje czáonkowskie Unii
Europejskiej mają obowiązek opracowania przeglądów istotnych problemów
gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy.
Istotne problemy gospodarki wodnej (IP) to najwaĪniejsze problemy związane z gospodarowaniem wodami i bĊdące skutkami dziaáania czáowieka
w przyrodzie (wynikającymi miĊdzy innymi z funkcjonowania sektora komunalnego, przemysáu czy rolnictwa), które utrudniają osiągniĊcie zaáoĪonych celów Ğrodowiskowych wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej.
Zgodnie z Art. 11 ust.1 RDW „KaĪde PaĔstwo Czáonkowskie zapewnia
opracowanie programu dziaáaĔ, dla wszystkich obszarów dorzeczy (…) przy
uwzglĊdnieniu wyników analiz wymaganych na mocy art. 5, dla osiągniĊcia
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celów ustanowionych na mocy art. 4. Takie programy dziaáaĔ mogą nawiązywaü
do dziaáaĔ wynikających z prawodawstwa przyjĊtego na poziomie krajowym
i obejmujących caáe terytorium PaĔstwa Czáonkowskiego”.
Opracowanie programów dziaáaĔ…” poza szczegóáowym opisem programów dziaáaĔ dla czĊĞci wód poáoĪonych na obszarze RZGW we Wrocáawiu
(w tym zlewni Baryczy), zawiera równieĪ prognozĊ efektów ich wprowadzenia.
Udziaá spoáeczeĔstwa moĪna okreĞliü jako stwarzanie spoáeczeĔstwu moĪliwoĞci
wpáywania na proces podejmowania decyzji. W przypadku planowania gospodarowania wodami oznacza on umoĪliwienie spoáeczeĔstwu uczestniczenia w procesie opracowania planów gospodarowania wodami na poszczególnych jego
etapach oraz wpáywania na wyniki ich wdraĪania [Chammas 2007]. Artykuá 14
RDW obliguje do zapewnienia spoáeczeĔstwu udziaáu w procesie przygotowywania planów gospodarowania wodami, tym samym dając mu moĪliwoĞü wywierania wpáywu na merytoryczną zawartoĞü i realizacjĊ powyĪszych planów.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Analiza zebranych materiaáów oraz przebiegu procesu wdraĪania RDW
w zlewni Baryczy pozwala wysunąü nastĊpujące stwierdzenia i wnioski:
1. Prace związane z wdraĪaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w zlewni
Baryczy przeprowadzone zostaáy zgodnie z opublikowanym harmonogramem
dziaáaĔ.
2. Caáy obszar zlewni jest zagroĪony nieosiągniĊciem celów Ramowej
Dyrektywy Wodnej. NadrzĊdnym celem dyrektywy jest osiągniĊcie dobrego
stanu wód w roku 2015. SpoĞród 11 scalonych czĊĞci wód powierzchniowych aĪ
6 zagroĪonych jest z powodu sáabego stanu jakoĞciowego. W związku z tym
przewiduje siĊ derogacje (odstĊpstwa) od pierwotnie ustalonego terminu dla
wymagających tego czĊĞci wód.
3. W zlewni Baryczy stwierdzono najwiĊcej istotnych problemów gospodarki wodnej spoĞród wszystkich zlewni bilansowych na obszarze RZGW we
Wrocáawiu. Problemy te podzielono na grupy, nastĊpnie szczegóáowo opisano.
4. Opracowano szczegóáowe programy dziaáaĔ wraz z oceną kosztów ich
realizacji. Wysokie koszty wdroĪenia wszystkich dziaáaĔ wymagają jak najszybszego wprowadzenia w Īycie zasady zwrotu kosztów usáug wodnych.
5. Prognozowane efekty ekologiczne opracowanych programów dziaáaĔ
podano w odniesieniu do áadunku BZT5, CHZT, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i zawiesiny ogólnej w Ğciekach komunalnych pozostających w zlewni.
W 2015 roku przewiduje siĊ 30-95 % redukcjĊ áadunków poszczególnych zanieczyszczeĔ, w danych scalonych czĊĞciach wód powierzchniowych w stosunku
do roku 2006.
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6. WĞród uĪytkowników wód na terenie zlewni przewaĪają gospodarstwa
rolne oraz rybackie. Jest to istotny czynnik wpáywającym na bilans zasobów
wód powierzchniowych zlewni.
7. W zlewni wystĊpują obszary szczególnie naraĪone na zanieczyszczenie
związkami azotu pochodzenia rolniczego. Obejmują one zlewnie rzek: Orli
i Rowu Polskiego. Opracowano dla nich specjalne programy dziaáaĔ mające na
celu ochronĊ wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu.
8. Na potrzeby prac związanych z wdraĪaniem RDW wydzielono 64 jednolite czĊĞci wód powierzchniowych, które nastĊpnie scalono w 11 scalonych
czĊĞci wód. Wszystkie opracowania odnoszą siĊ do scalonych czĊĞci wód powierzchniowych. Ponadto na terenie zlewni wyróĪniono 2 jednolite czĊĞci wód
podziemnych. Ponadto 10 z 11 scalonych czĊĞci wód powierzchniowych sklasyfikowano jako silnie zmienione, jedną – jako sztuczną czĊĞü wód.
9. Monitoring stanu wód prowadzony jest przez system PaĔstwowego
Monitoringu ĝrodowiska zgodnie z opracowanym programem. Obejmuje on
monitoring diagnostyczny, operacyjny oraz badawczy. Jednostkami odpowiedzialnymi za monitoring stanu Ğrodowiska w zlewni są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony ĝrodowiska w Poznaniu i Wrocáawiu.
10. W prace związane z procesem wdraĪania RDW w zlewni Baryczy zaangaĪowane są liczne instytucje takie jak: RZGW we Wrocáawiu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocáawiu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
ĝrodowiska we Wrocáawiu, Instytut Ochrony ĝrodowiska, PaĔstwowy Instytut
Geologiczny oraz przedsiĊbiorstwa prywatne i organizacje pozarządowe.
11. Na wszystkich etapach wdraĪania zapewniono wymagany przez
dyrektywĊ udziaá spoáeczeĔstwa w planowaniu gospodarowania wodami.
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