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____________

IMPLEMENTATION OF WATER FRAMEWORK DIRECTIVE
IN BARYCZ RIVER BASIN

Streszczenie

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pa dziernika
2000 r. ustanawiaj ca ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wod-
nej jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzaj cych do lep-
szej ochrony wód. Zobowi zuje pa stwa cz onkowskie do racjonalnego wykorzy-
stywania i ochrony zasobów wodnych w my l zasady zrównowa onego rozwoju.
Zlewnia Baryczy jest jedn  z dwunastu zlewni bilansowych na obszarze Regional-
nego Zarz du Gospodarki Wodnej we Wroc awiu. Cechuje si  bogactwem krajo-
brazu oraz du  bioró norodno ci . Na jej obszarze rozwin a si  gospodarka sta-
wowa. Stawy hodowlane s  jednocze nie unikatow  w skali wiatowej ostoj
wielu gatunków ptaków. Przeprowadzona analiza wdra ania Ramowej Dyrektywy
Wodnej w zlewni Baryczy obejmuje wszystkie etapy dzia a  przeprowadzonych
od momentu przyst pienia Polski do Unii Europejskiej. Na podstawie przeprowa-
dzonej analizy stwierdzono, e wszystkie dzia ania zwi zane z wdro eniem RDW
w zlewni Baryczy przeprowadzono zgodnie z przyj tym harmonogramem. Z ana-
lizy wynika, e ca y obszar zlewni Baryczy zagro ony jest nieosi gni ciem celów
rodowiskowych dyrektywy w 2015 r.

S owa kluczowe: Ramowa Dyrektywa Wodna, zlewnia Baryczy, wdra anie 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

WST P

Komisja Europejska zauwa aj c, i  istniej ce przepisy zwi zane z ochron
zasobów wodnych s  niewystarczaj ce. podj a starania opracowania jednego
kompleksowego dokumentu, który zawiera by zintegrowane podej cie do za-
gadnie  gospodarki wodnej na obszarze wszystkich Pa stw Cz onkowskich.
W wyniku tych prac powsta  dokument: „Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj cy ramy wspól-
notowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej” zwany Ramow  Dyrektyw
Wodn  (RDW). RDW rozci ga ochron  na wszystkie rodzaje wód oraz definiuje
konkretne cele rodowiskowe, aby do 2015 r. mo liwe by o osi gni cie „dobre-
go stanu” przez wszystkie wody europejskie. Od momentu przyst pienia Polski
do Unii Europejskiej, zapisy dyrektywy obowi zuj  równie  w naszym kraju,
a transponowane s  do naszego prawodawstwa przez liczne ustawy oraz rozpo-
rz dzenia. W dyrektywie ramowej przyj to tzw. podej cie po czone do ochrony
zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem: ograniczaj c zanieczyszczenia
u ród a ich powstawania poprzez ustalenie norm jako ci zrzucanych cieków
(warto ci granicznych emisji) oraz ustanawiaj ce normy (stany) jako ci wód dla
zasobów. Szczególnej ochronie podlegaj  zasoby wodne przeznaczone do wyko-
rzystania w postaci wody do picia [Gromiec 2002]. Wprowadzaj c zintegrowane
zarz dzanie jako ci  wody, RDW ustala zale no  miedzy ró nymi dyrektywa-
mi dotycz cymi jako ci i ochrony wód oraz eliminuje liczne niekonsekwencje
wyst puj ce mi dzy nimi.

OBASZAR I ZAKRES BADA

Zlewnia Baryczy le y na obszarze 3 województw: wielkopolskiego (51%
jej powierzchni), dolno l skiego (47%) i lubuskiego (2%) oraz 12 starostw.
Na obszarze zlewni znajduje si  50 gmin, w tym 24 gminy w ca o ci. Udzia
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pozosta ych gmin waha si  do 5 do 95 %. Po o enie zlewni Baryczy na tle ob-
szaru Polski przedstawia rysunek 1. Zlewnia Baryczy po o ona jest w granicach
Wielkopolskiego Regionu Hydrogeologicznego. Czwartorz dowe poziomy wo-
dono ne wyst puj  g ównie w piaskach i wirach aluwialnych oraz fluwiogla-
cjalnych. Tworz  one prawie na ca ym obszarze uk ad pi trowy z o ony z po-
ziomu przypowierzchniowego i od jednego do trzech poziomów wg bnych.
 

ród o: opracowanie w asne na podstawie map konturowych Polski oraz materia ów RZGW we Wroc awiu.
Source: own work based on Poland’s outline maps and RWMA in Wroclaw.

Rysunek 1. Po o enie zlewni Baryczy na tle Polski
Figure 1. Location of the Barycz river basin in Poland
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Wi ksze struktury wodono ne tworzone s  przez doliny rzeczne, pokrywy
fluwioglacjalne, powierzchniowe, mi dzyglinne i podglinne. Trzeciorz dowy
poziom wodono ny wchodzi w sk ad zbiornika wód podziemnych – „basenu
wielkopolskiego”. Pierwszy poziom zwierciad a wód podziemnych w zlewni
Baryczy na 85 % zlewni po o ony jest na g boko ci od 0 do 5 m. Na 14 % po-
wierzchni g boko  ta wynosi 5 do 20 m. Wody podziemne na 1 % obszaru
zalegaj  poni ej 20 m [IMGW 2005].

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

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

Du e znaczenie dla gospodarki wodnej w zlewni Baryczy maj  g ówne
zbiorniki wód podziemnych (GZWP). Na obszarze zlewni niemal w ca o ci po-
o ony jest GZWP 303 oraz w ca o ci GZWP 307 oraz 309. Nieznaczn  cz

zlewni zajmuj  zbiorniki GZWP 305 i 308. Cz  wód GZWP jest cz ciowo
zagro ona przenikaniem zanieczyszcze  z powierzchni terenu (g ównie GZWP
307, 303 i 308). Wzgl dnie dobrze izolowane przed infiltracj  zanieczyszcze  s
GZWP 305 oraz 309 [Przew ocki i inni 2002]. Zlewnia Baryczy charakteryzuj
si  bogat  sieci  hydrograficzn , zró nicowanymi morfologicznie formami do-
linnymi rzeki Baryczy i jej dop ywów; formami eolicznymi (wydmy pojedyncze
oraz wa y wydm) oraz formami antropogenicznymi (liczne groble wzd u  sta-
wów rybnych, wa y przeciwpowodziowe). Dolinna cz  zlewni jest prawie
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p aska, teren miejscami lekko falisty. Deniwelacje terenu zwi kszaj  si  w ob-
szarach przyleg ych do wysoczyzn (30-40 m), a w rejonie Wzgórz Ostrzeszow-
skich osi gaj  do 160 m [Przew ocki i inni 2002]. Rzeka bierze pocz tek na
wysoko ci 126 m n.p.m. w p askim, szerokim na 3 km obni eniu terenu. Jest to
dolinny, bagnisty obszar po o ony w dnie Pradoliny Barucko-G ogowskiej na
po udnie od Ostrowa Wielkopolskiego. Tworzy tu osobliwo  hydrograficzn
zwan  bifurkacj . Barycz jest ciekiem II rz du o d ugo ci 133 km, prawostron-
nym dop ywem Odry, do której uchodzi w km 378,1. Powierzchnia zlewni Ba-
ryczy wynosi 5534,5 km2, d ugo  zlewni 125 km, za  szeroko  oko o 62 km.
Posiada ona asymetryczny kszta t, z rozbudowan  cz ci  prawobrze n . redni
spadek zlewni wynosi ok. 0,08 %, g sto  sieci rzecznej wynosi ok. 0,6 km/km2.
Zalesienie waha si  od ok. 55 % w górnym odcinku do 20 % w dolnym [IMGW
2005]. Najwi ksze dop ywy Baryczy to: lewostronne: Olszówka, Z otnica, Pol-
ska Woda, Pr dnia, S siecznica, Kr pa i acha; prawostronne: Kuroch, Czarna
Woda (Pluna), Orla (najwi kszy dop yw), l ski Rów i Kopanica. Rozga ziaj -
ca si  dawniej na wiele koryt Barycz, zosta a zmieniona w wielu miejscach na
kana y doprowadzaj ce wod  do stawów. Do najwa niejszych odnóg Baryczy
nale : Kana  wieca, M ynówka Milicka, M ynówka Su owsko-Radzi dzka,
Kana  Niezgodzki, Kana  Kokot, M ynówka Jamnicka i Kana  Ksi cy [Rano-
szek, Ranoszek 2004]. Wg Korcz, Lisowskiego i Siuty [2009] w zlewni Baryczy
zlokalizowane s  352 cieki, z tego oprócz Baryczy (ciek II rz du): 42 cieki III
rz du, 129 cieków IV rz du, 135 cieków V rz du, 40 cieków VI rz du, 5 cieków
VII rz du. Podzia  hydrograficzny zlewni Baryczy przedstawia rysunek 2.

Barycz prawie na ca ej d ugo ci jest uregulowana i obwa owana. Wyj tek
stanowi14-kilometrowy odcinek górnego biegu. Koryto rzeki przegradza kilka-
na cie jazów pi trz cych wod  dla stawów rybnych i dla nawadniania przyle-
g ych k a pozosta o ci  dawnego przebiegu rzeki s  starorzecza, zachowane
dobrze w dolnym jej biegu. Barycz i jej dop ywy maj  charakter rzek nizinnych,
jedynie górne odcinki lewobrze nych dop ywów Baryczy, sp ywaj ce z Wzgórz
Trzebnickich, Ostrzeszowskich i Twardogórskich, maj  charakter podgórski
[Przew ocki i inni 2002]. Dok adne okre lenie zasobów wodnych w zlewni Ba-
ryczy jest dosy  trudne. Przyczyniaj  si  do tego: skomplikowana sie  rzeczna,
intensywna gospodarka wodna w stawach rybnych oraz g sta zabudowa hydro-
techniczna. Zmienno  przep ywów rednich nast puje proporcjonalnie do po-
wierzchni dorzecza w zlewniach naturalnych. Barycz jest rzek  zmienion  an-
tropogenicznie, intensywnie wykorzystywana gospodarczo. W jej zlewni cz sto
wyst puj  deficyty zasobów wodnych. Powy sza zasada dotycz ca zmienno ci
przep ywów rednich nie ma zatem odniesienia w stosunki do Baryczy. Przyrost
przep ywów na niektórych odcinkach nie podlega zasadzie proporcjonalno ci,
a wr cz notuje si  ubytki przep ywów. Ró nice przep ywów rednich pomi dzy
wodowskazami s  cz sto mniejsze lub niewiele wi ksze od sum przep ywów
wprowadzanych przez dop ywy kontrolowane, co wiadczy o intensywnej eks-
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ploatacji zasobów wodnych przez u ytkowników usytuowanych w zlewni Bary-
czy [Korcz, Lisowski, Siuta 2009]. Na obszarze zlewni nie wyst puj  du e natu-
ralne zbiorniki wodne, wiele jest natomiast mniejszych zbiorników. Nale  do
nich: zbiorniki ródle ne i ródpolne – oczka wodne, sadzawki, starorzecza,
rozlewiska w dolinach cieków, a tak e zbiorniki przeciwpo arowe, zbiorniki
przyzak adowe (przy cegielniach, cukrowniach) oraz stawy miejskie. S  to
zbiorniki o ró nej, najcz ciej niewielkiej powierzchni i pojemno ci. Ich g bo-
ko  z regu y nie przekracza 1-2 m. Wykorzystuje si  je do ró nych celów:
przeciwpo arowych, do nawodnie , rekreacyjnych i jako zbiorniki retencyjne
[Przew ocki i inni 2002].

WDRA ANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

RDW wprowadza ustalony schemat post powania, którego zak adanym
efektem ma by  osi gni cie dobrego stanu wód. W tym celu niezb dne jest
podjecie szeregu dzia a  maj cych charakter cykliczny podlegaj cych weryfika-
cji co 6 lat, wzajemnie od siebie uzale nionych. Dzia ania te mo na scharaktery-
zowa  nast puj co:

− podzia  wód na obszary, dla których prowadzone b d  analizy i wdra a-
ne programy dzia a , tj. na jednolite cz ci wód

− ustalenie dla ka dej cz ci wód celów rodowiskowych i stanu, do któ-
rego b dziemy d y

− zbadanie obecnego stanu ka dej cz ci wód i okre lenie ryzyka nieosi -
gni cia celów rodowiskowych,

− okre lenie istotnych problemów gospodarki wodnej,
− opracowanie programu wodno- rodowiskowego, który doprowadzi do

spe nienia celów rodowiskowych i osi gni cia za o onego celu,
− opracowanie planu gospodarowania wodami uwzgl dniaj cego podsu-

mowanie dzia a  okre lonych w programie wodno- rodowiskowym kraju,
− wdro enie programu wodno- rodowiskowego i planu gospodarowania

wodami.
Pa stwa cz onkowskie zosta y zobowi zane do wykonania w ka dym ob-

szarze dorzeczy lub cz ci mi dzynarodowego obszaru dorzecza le cego na ich
terytorium analizy jego charakterystyk, przegl du wp ywu dzia alno ci cz owie-
ka na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz analizy ekonomicznej
korzystania z wód. Dzia ania te musz  by  podj te zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wymienionymi w za cznikach II oraz III, najpó niej w ci gu 4 lat
od dnia wej cia w ycie dyrektywy. Pó niejsza weryfikacja i uaktualnienie tych
danych powinny by  wykonane najpó niej w ci gu 13 lat od dnia wej cia
w ycie dyrektywy, a nast pnie powtarzane co 6 lat. Inne zobowi zania pa stw
cz onkowskich co do terminów realizacji okre lonych dzia a  to:
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− utworzenie rejestru wszystkich obszarów chronionych le cych na tere-
nie ka dego z obszarów dorzeczy zgodnie z za cznikiem IV w terminie do 4 lat
od daty wej cia w ycie dyrektywy;

− okre lenie wszystkich cz ci wód wykorzystywanych do poboru wody
pitnej oraz wprowadzenie zasad ich monitorowania zgodnie z za cznikiem V;

− uruchomienie programów monitoringu wód powierzchniowych, pod-
ziemnych i obszarów chronionych zgodnie z wymaganiami okre lonymi w za-

czniku V;
− uwzgl dnienie zasady zwrotu kosztów us ug wodnych w czaj c w to

koszty ekologiczne i materia owe, uwzgl dniaj c analiz  ekonomiczn  wykona-
n  zgodnie z za cznikiem III, oraz w szczególno ci zgodnie z zasad  „zanie-
czyszczaj cy p aci" ;

− kontrola wszystkich zrzutów zanieczyszcze  do wód powierzchniowych,
w tym rozproszonych, w terminie najpó niej do 12 lat od daty wej cia w ycie
dyrektywy.

Dyrektywa okre la te  zasady opracowywania programów dzia a  dla ka -
dego z obszarów dorzeczy. Programy maj  by  opracowane w terminie do 9 lat
od wej cia w ycie dyrektywy a nast pnie poddawanie przegl dowi i uaktual-
niane co 6 lat. Ka dy program dzia a  b dzie zawiera  dzia ania podstawowe
oraz, w razie potrzeby, dzia ania uzupe niaj ce (w przypadku cz ci wód zagro-
onych nieosi gni ciem celów rodowiskowych).

Zgodnie z art. 13 RDW dla ka dego obszaru dorzecza powinny by  opra-
cowane plany gospodarowania wodami w dorzeczu przy uwzgl dnieniu wytycz-
nych zawartych w za czniku VII. Plany te musz  by  opublikowane w terminie
do 9 lat od daty wej cia w ycie dyrektywy, nast pnie aktualizowane co 6 lat.
Pa stwa cz onkowskie maj  podj  dzia ania na rzecz udzia u wszystkich zainte-
resowanych stron we wdra aniu postanowie  dyrektywy. Harmonogram wpro-
wadzania kolejnych etapów informacji i konsultacji spo ecznych podany jest
w art. 14 RDW i zobowi zuje pa stwa cz onkowskie do przeprowadzenia trzy-
stopniowych konsultacji ze spo ecze stwem podczas przygotowywania planu
gospodarowania wodami dla danego obszaru dorzecza.

WDRA ANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ W ZLEWNI BARYCZY

Na obszarze zlewni Baryczy wyznaczono 64 jednolite cz ci wód
powierzchniowych (JCWP) oraz 2 jednolite cz ci wód podziemnych (JCWPd).
W zwi zku z tym, e szczegó owe dzia ania zwi zane z wdra aniem RDW by-
yby trudne do realizacji w tak du ej liczbie jednolitych cz ci wód (w przypad-

ku RZGW we Wroc awiu 685 JCWP), dlatego dla zwi kszenia efektywno ci
prac zdecydowano si  dokona  scalenia jednolitych cz ci wód, co zrealizowano
w trzecim kwartale 2005 r. Podstaw  tych dzia a  by y „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 zosta y 2 jednolite cz ci wód podziemnych:
PL_GW_6310_074 o powierzchni 4315, 5 km2 oraz PL_GW_6310_076 o po-
wierzchni 1417,8 km2. Jednolita cz  wód podziemnych - oznacza okre lon
obj to  wód podziemnych wyst puj c  w obr bie warstwy wodono nej lub
zespo u warstw wodono nych.

Wyznaczenie w 2004 roku silnie zmienionych i sztucznych cz ci wód
powierzchniowych mia o charakter wst pny dlatego w nast pnych latach konty-
nuowano prace w tym zakresie. W 2006 r. opracowano w kraju wytyczne meto-
dyczne dotycz ce wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych cz ci wód wraz
z ekonomicznym uzasadnieniem. Ponadto opracowano wska niki dla przepro-
wadzenia oceny stanu ilo ciowego i morfologicznego jednolitych cz ci wód.
Nast pnie regionalne zarz dy gospodarki wodnej w oparciu o wytyczne
i wska niki przyst pi y do wery kacji silnie zmienionych i sztucznych jednoli-
tych cz ci wód. Ostateczne ich wyznaczenie powinno nast pi  po przeprowa-
dzeniu szczegó owej analizy ekonomicznej do lipca 2007 r. [„Wdra anie ramo-
wej dyrektywy wodnej w Polsce…”]. W 2007 roku ostatecznie zako czono
prace zwi zane ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych jednolitych cz -
ci wód (SZCW i SCW), dla których RDW przewiduje osi gni cie mniej rygo-

rystycznych celów rodowiskowych. Ostateczne wyznaczenie SZCW i SCW
oparte by o na analizach stanu hydrologicznego, morfologicznego oraz ekolo-
gicznego poszczególnych cz ci wód powierzchniowych, a tak e na analizach
ekonomicznych potencjalnych dzia a  przywracaj cych stan naturalny wód po-
wierzchniowych. Opracowano równie  propozycje dzia a  restytucyjnych dla
wyznaczonych SZCW, s u cych osi gni ciu dobrego potencja u oraz niepogar-
szaniu stanu tych wód (np. budowa przep awek dla ryb). Na obszarze dzia ania
RZGW we Wroc awiu wyznaczono ostatecznie 288 jednolitych silnie zmienio-
nych cz ci wód oraz 10 jednolitych sztucznych cz ci wód, co w sumie stanowi
oko o 43% jednolitych cz ci wód. W zlewni Baryczy 10 na 11 scalonych jed-
nolitych cz ci wód sklasyfikowano jako silnie zmienione cz ci wód. Cz
wód SO 0204 – Kana  Stawnik i M ynówka Su owsko – Radzi dzka opisana
zosta a jako sztuczna cz  wód.

Kolejnym etapem wdra ania RDW jest ustalenie typologii cieków.
W przypadku scalonych jednolitych cz ci wód (SJCW) w zlewni Baryczy, we
wszystkich stwierdzono wyst powanie typu 17 (potok nizinny piaszczysty).
W czterech z jedenastu SCJW typ 17 obejmuje ca y ich obszar. Drugim pod
wzgl dem cz sto ci wyst powania jest typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto-
gliniasta), który stwierdzono w sze ciu SJCW. W SO 0205 (S siecznica) oprócz
typu 17 i 19 obserwujemy równie  typ 18 (potok nizinny wirowy). Z kolei
w SO 0204 (Kana  Stawnik i M ynówka Su owsko – Radzi dzka) cz  wód
przypisano do typu 0 (typ nieokre lony).
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Zgodnie z art.6 RDW, w ci gu 4 lat od wej cia w ycie dyrektywy, ko-
nieczne jest utworzenie rejestru obszarów le cych na obszarze dorzecza, uzna-
nych za wymagaj ce szczególnej ochrony w ramach okre lonego prawodawstwa
unijnego, w celu ochrony znajduj cych si  tam wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz zachowania siedlisk i gatunków bezpo rednio uzale nionych od
wody [Ostojski 2008].

Zgodnie z art. 7 RDW szczególnej ochronie musz  zosta  poddane cz ci
wód przeznaczone do poboru wody do picia. W tym celu dla ka dego obszaru
dorzecza nale y wyznaczy : wszystkie cz ci wód wykorzystywane do poboru
wody przeznaczonej do picia przez ludzi, dostarczaj ce rednio powy ej 10 m3

wody/dob  lub s u ce wi cej ni  50 osobom, cz ci wód przeznaczone do ta-
kich celów w przysz o ci [Ostojski 2008]. Wyznaczenie stref ochronnych uj
wód podziemnych zrealizowane zosta o wspólnie przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej Oddzia  we Wroc awiu oraz Przedsi biorstwo Geologicz-
ne PROXIMA S.A. we Wroc awiu. Ustanowienie terenów ochrony po redniej
komunalnych uj  wody le y w gestii w a cicieli lub u ytkowników tych uj .

Na obszarze zlewni Baryczy zidentyfikowanych zosta o 169 uj  wód
podziemnych. W „Programie ochrony wód zlewni Baryczy" wymienionych jest
116 uj  wody, z których pobierana jest woda dla zaopatrzenia jednostek osad-
niczych (oko o 115000 m3/dob  tj. ok. 4800 m3/godz.). Dla zaopatrzenia prze-
mys u pobierane jest 7800 m3/dob  wody podziemnej tj. 325 m3/godz. Suma-
ryczny pobór wód podziemnych w 2002 r. wyniós  5125 m3/godz. tj. 123 000
m3/dob . W zlewni Baryczy zidentyfikowano 169 terenów ochrony po redniej
uj  wód podziemnych, z czego 130 terenów na obszarze woj. dolno l skiego
i 39 terenów na obszarze woj. wielkopolskiego [Proxima 2005]. Dyrektor Re-
gionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej we Wroc awiu, realizuj c zadanie
ustawowe okre li  wody powierzchniowe rzek Orli i Rowu Polskiego oraz wody
podziemne zbiornika GZWP 327 jako wra liwe na zanieczyszczenie zwi zkami
azotu ze róde  rolniczych oraz obszary szczególnie nara one (OSN). czna
powierzchnia obszarów wyznaczonych w 2003 roku wynios a 2823,3 km2, co
stanowi o oko o 7,2% powierzchni RZGW we Wroc awiu, z czego OSN
w zlewni Baryczy stanowi y 5,6 % powierzchni RZGW (2196,2 km2).

Uwzgl dniaj c wyniki monitoringu jako ci wód, zgodnie z Dyrektyw
Azotanow , OSN wyznaczono na tych terenach, gdzie st enie azotanów w wo-
dach przekracza 50 mg/l oraz gdzie wody s  podatne na eutrofizacj  lub b d
zagro one zanieczyszczeniem, gdy nie zostan  podj te dzia ania zapobiegawcze
[Rynkiewicz 2008].

Jednym z zasadniczych narz dzi s u cych do osi gni cia celów RDW jest
monitoring, który powinien zapewnia  spójny i kompleksowy przegl d stanu
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wód w obr bie ka dego obszaru dorzecza. W Polsce jest on realizowany w ra-
mach programu Pa stwowego Monitoringu rodowiska (PM ), tworzonego na
podstawie ustawy Prawo Ochrony rodowiska oraz ustawy o Inspekcji Ochrony

rodowiska. Artyku  8 RDW zobowi zuje pa stwa cz onkowskie Unii Europej-
skiej do wdro enia programów monitoringu stanu wód najpó niej w ci gu sze-
ciu lat od wej cia w ycie niniejszej dyrektywy. Wype niaj c te zobowi zania,

pod koniec 2006 r. przygotowany zosta  w Polsce program, w którym starano si
uwzgl dni  wymagania Dyrektywy zarówno co do celów, którym monitoring
mia  s u y , jak i co do jego cz stotliwo ci oraz zakresu. Dyrektywa okre la
tylko ogólne ramy, jakimi nale y si  kierowa  przy tworzeniu poszczególnych
sieci monitoringu, dlatego potrzebne by y bardziej szczegó owe wytyczne, okre-
laj ce zarówno zasady wyboru i lokalizacji punktów w poszczególnych sieciach

jak równie  sam sposób prowadzenia w nich monitoringu. Monitoringiem dia-
gnostycznym obj to punkt uj cia Baryczy do Odry, km 0,5. Monitoring opera-
cyjny Baryczy prowadzony by  powy ej m. migród i uj cia rz. S siecznicy, km
55,9 oraz powy ej uj cia Orli, km 36,6. Ponadto monitoringiem obj te zosta y
dop ywy Baryczy: Czarna Woda, Pr dnia, Polska Woda, S siecznica i Orla
w ich punktach uj ciowych. We wszystkich trzech przekrojach pomiarowo-
kontrolnych na rzece Baryczy st enia maksymalne tylko kilku wska ników
zanieczyszczenia przekroczy y poziom IV klasy jako ci (nie odnotowano
V klasy). W pierwszym badanym przekroju powy ej migrodu i uj cia S siecz-
nicy by a to warto  azotu Kjeldahla, w drugim w gla organicznego, a w trzecim
- na uj ciu do Odry - w gla organicznego i azotanów. Na uj ciu do Odry wody
rzeki charakteryzowa y si  IV klas  jako ci. Odnotowano tu wzrost st e  oraz
z y stan sanitarny wód. Wp yw na jako  wód w tym punkcie maj  przede
wszystkim zanieczyszczone dop ywy Baryczy - Orla i Polski Rów, zbieraj ce
zanieczyszczenia pochodzenia komunalnego i rolniczego z terenu województwa
wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej kraje cz onkowskie Unii
Europejskiej maj  obowi zek opracowania przegl dów istotnych problemów
gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy.

Istotne problemy gospodarki wodnej (IP) to najwa niejsze problemy zwi -
zane z gospodarowaniem wodami i b d ce skutkami dzia ania cz owieka
w przyrodzie (wynikaj cymi mi dzy innymi z funkcjonowania sektora komu-
nalnego, przemys u czy rolnictwa), które utrudniaj  osi gni cie za o onych ce-
lów rodowiskowych wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Zgodnie z Art. 11 ust.1 RDW „Ka de Pa stwo Cz onkowskie zapewnia
opracowanie programu dzia a , dla wszystkich obszarów dorzeczy (…) przy
uwzgl dnieniu wyników analiz wymaganych na mocy art. 5, dla osi gni cia
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celów ustanowionych na mocy art. 4. Takie programy dzia a  mog  nawi zywa
do dzia a  wynikaj cych z prawodawstwa przyj tego na poziomie krajowym
i obejmuj cych ca e terytorium Pa stwa Cz onkowskiego”.

Opracowanie programów dzia a …” poza szczegó owym opisem progra-
mów dzia a  dla cz ci wód po o onych na obszarze RZGW we Wroc awiu
(w tym zlewni Baryczy), zawiera równie  prognoz  efektów ich wprowadzenia.
Udzia  spo ecze stwa mo na okre li  jako stwarzanie spo ecze stwu mo liwo ci
wp ywania na proces podejmowania decyzji. W przypadku planowania gospoda-
rowania wodami oznacza on umo liwienie spo ecze stwu uczestniczenia w pro-
cesie opracowania planów gospodarowania wodami na poszczególnych jego
etapach oraz wp ywania na wyniki ich wdra ania [Chammas 2007]. Artyku  14
RDW obliguje do zapewnienia spo ecze stwu udzia u w procesie przygotowy-
wania planów gospodarowania wodami, tym samym daj c mu mo liwo  wy-
wierania wp ywu na merytoryczn  zawarto  i realizacj  powy szych planów.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Analiza zebranych materia ów oraz przebiegu procesu wdra ania RDW
w zlewni Baryczy pozwala wysun  nast puj ce stwierdzenia i wnioski:

1. Prace zwi zane z wdra aniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w zlewni
Baryczy przeprowadzone zosta y zgodnie z opublikowanym harmonogramem
dzia a .

2. Ca y obszar zlewni jest zagro ony nieosi gni ciem celów Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Nadrz dnym celem dyrektywy jest osi gni cie dobrego
stanu wód w roku 2015. Spo ród 11 scalonych cz ci wód powierzchniowych a
6 zagro onych jest z powodu s abego stanu jako ciowego. W zwi zku z tym
przewiduje si  derogacje (odst pstwa) od pierwotnie ustalonego terminu dla
wymagaj cych tego cz ci wód.

3. W zlewni Baryczy stwierdzono najwi cej istotnych problemów gospo-
darki wodnej spo ród wszystkich zlewni bilansowych na obszarze RZGW we
Wroc awiu. Problemy te podzielono na grupy, nast pnie szczegó owo opisano.

4. Opracowano szczegó owe programy dzia a  wraz z ocen  kosztów ich
realizacji. Wysokie koszty wdro enia wszystkich dzia a  wymagaj  jak najszyb-
szego wprowadzenia w ycie zasady zwrotu kosztów us ug wodnych.

5. Prognozowane efekty ekologiczne opracowanych programów dzia a
podano w odniesieniu do adunku BZT5, CHZT, azotu ogólnego, fosforu ogól-
nego i zawiesiny ogólnej w ciekach komunalnych pozostaj cych w zlewni.
W 2015 roku przewiduje si  30-95 % redukcj  adunków poszczególnych zanie-
czyszcze , w danych scalonych cz ciach wód powierzchniowych w stosunku
do roku 2006.
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6. W ród u ytkowników wód na terenie zlewni przewa aj  gospodarstwa
rolne oraz rybackie. Jest to istotny czynnik wp ywaj cym na bilans zasobów
wód powierzchniowych zlewni.

7. W zlewni wyst puj  obszary szczególnie nara one na zanieczyszczenie
zwi zkami azotu pochodzenia rolniczego. Obejmuj  one zlewnie rzek: Orli
i Rowu Polskiego. Opracowano dla nich specjalne programy dzia a  maj ce na
celu ochron  wód przed zanieczyszczeniem zwi zkami azotu.

8. Na potrzeby prac zwi zanych z wdra aniem RDW wydzielono 64 jed-
nolite cz ci wód powierzchniowych, które nast pnie scalono w 11 scalonych
cz ci wód. Wszystkie opracowania odnosz  si  do scalonych cz ci wód po-
wierzchniowych. Ponadto na terenie zlewni wyró niono 2 jednolite cz ci wód
podziemnych. Ponadto 10 z 11 scalonych cz ci wód powierzchniowych sklasy-
fikowano jako silnie zmienione, jedn  – jako sztuczn  cz  wód.

9. Monitoring stanu wód prowadzony jest przez system Pa stwowego
Monitoringu rodowiska zgodnie z opracowanym programem. Obejmuje on
monitoring diagnostyczny, operacyjny oraz badawczy. Jednostkami odpowie-
dzialnymi za monitoring stanu rodowiska w zlewni s  Wojewódzkie Inspekto-
raty Ochrony rodowiska w Poznaniu i Wroc awiu.

10.  W prace zwi zane z procesem wdra ania RDW w zlewni Baryczy za-
anga owane s  liczne instytucje takie jak: RZGW we Wroc awiu, Instytut Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej we Wroc awiu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

rodowiska we Wroc awiu, Instytut Ochrony rodowiska, Pa stwowy Instytut
Geologiczny oraz przedsi biorstwa prywatne i organizacje pozarz dowe.

11.  Na wszystkich etapach wdra ania zapewniono wymagany przez
dyrektyw  udzia  spo ecze stwa w planowaniu gospodarowania wodami.
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