Warunki korzystania z wód
zlewni Baryczy

1.

Zadanie 1 Analiza obowiązujących
dokumentów planistycznych oraz
opracowań merytorycznych

Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w ramach umowy nr ZZ-02/EP224/2012 z dnia 19.07.2012 r.

Wykonawca:
KONSORCJUM:
„Pectore-Eco” Sp. z o.o. – lider konsorcjum
Al. Przyjaźni 7/2
44-100 Gliwice
Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK Sp. z o.o.
Os. Złotego Wieku 74
31-618 Kraków

Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gliwice, 2012r.
15

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Praca zrealizowana pod kierownictwem:
mgr. inż. Agnieszki Hobot

w składzie:
inż. Katarzyna Banaszak
mgr inż. Joanna Cichy
mgr Jarosław Darul
mgr inż. Monika Gajda
dr Jacek Gurwin
mgr inż. Małgorzata Komosa
mgr inż. Bartłomiej Paluszkiewicz
mgr inż. Agnieszka Stachura
dr inż. Andrzej Wałęga
dr Mirosław Wąsik

2

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Spis treści:
1. Wprowadzenie ........................................................................................................................................................................ 4
2. Zakres pracy ............................................................................................................................................................................. 4
3. Identyfikacja istniejących i planowanych działań oraz uwarunkowań mających wpływ na stan
zasobów wodnych w zlewni Baryczy ........................................................................................................................... 8
4. Wstępne wnioski do propozycji wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z zasobów
wodnych wód zlewni Baryczy ........................................................................................................................................63
4.1 Wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych ................ 64
4.2 Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych .................................................................................................65
4.3 Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego ..................................................... 66

3

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

1. Wprowadzenie
Pierwszym etapem w ramach pracy pn.: Warunki korzystania z wód zlewni
Baryczy, było wykonanie analizy obowiązujących dokumentów planistycznych
związanych z zagospodarowaniem przestrzennym szczebla krajowego, regionalnego
i lokalnego oraz opracowań merytorycznych z zakresu gospodarki wodnej pod kątem
uwarunkowań występujących w zlewni Baryczy. Na podstawie przeprowadzonej analizy
opracowano wstępne wnioski - propozycje szczegółowych uwarunkowań, priorytetów i
ograniczeń w korzystaniu z wód dla scalonych części wód powierzchniowych zlewni
Baryczy oraz jednolitych części wód podziemnych.

2. Zakres pracy
Przeprowadzona analiza dokumentów planistycznych oraz planów i programów
z zakresu gospodarki wodnej posłużyła do identyfikacji istniejących i planowanych
aktywności oddziaływujących na wody powierzchniowe i podziemne poprzez
użytkowanie i zagospodarowanie dostępnych zasobów wodnych. Z kolei analiza
opracowań merytorycznych posłużyła do wskazania uwarunkowań wynikających z
niniejszych dokumentów mających wpływ na formułowanie wymagań i ograniczeń w
zakresie korzystania z wód zlewni Baryczy.
W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane
z użytkowaniem i zagospodarowaniem zlewni Baryczy, z planowanym rozwojem
gospodarczym oraz lokalizacją na jego obszarze inwestycji celu publicznego.
Dokumenty planistyczne oraz plany i programy odnoszące się bezpośrednio lub
pośrednio do gospodarki wodnej poddane analizie:
I.

Krajowe dokumenty:
1.
2.
3.
4.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Program wodno-środowiskowy kraju
Strategia Rozwoju Kraju 2011-2020
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003 wraz z
aktualizacjami
(w niniejszym opracowania wykorzystano wyniki pracy pn. „Aktualizacja
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” Pectore-Eco, 2012,
zrealizowanej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)
5. Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków
i systemy kanalizacji sanitarnej 2007
6. Program wyposażenia przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej
niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód;
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7. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030
II.

Dokumenty wojewódzkie:
Województwo

Strategia rozwoju
województwa

Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego

Program ochrony
środowiska

Program małej
retencji

Wielkopolskie
Dolnośląskie
Lubuskie

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

III.

Dokumenty gminne:

Gmina

Góra
Jemielno
Niechlów
Wąsosz
Cieszków
Krośnice
Milicz
Dobroszyce
Międzybórz
Syców
Twardogóra
Oborniki
Śląskie obszar
wiejski
Prusice
Trzebnica
Zawonia
Żmigród
Wińsko
Wołów obszar
wiejski
Szlichtyngowa
obszar wiejski
Wschowa
obszar wiejski
Gostyń obszar
wiejski
Krobia
Pępowo

Strategia
rozwoju
gminy/Program
rozwoju
lokalnego
+

Studium
Zagospodarowan
ia
Przestrzennego

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Miejscowy Plan
Zagospodarowan
ia
Przestrzennego

+
+
+

+
+
+
+

Program
ochrony
środowiska
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
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Piaski
Pogorzela
Poniec
Perzów
Kobylin
Koźmin
Wielkopolski
Krotoszyn
Rozdrażew
Sulmierzyce
Zduny
Krzemieniewo
Lipno
Osieczna
obszar wiejski
Rydzyna
Święciechowa
Odolanów
Ostrów
Wielkopolski
miasto
Ostrów
Wielkopolski
Przygodzice
Raszków
obszar wiejski
Sośnie
Kobyla Góra
Mikstat
Ostrzeszów
Dobrzyca
Bojanowo
Jutrosin
Miejska Górka
Pakosław
Rawicz
Leszno

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Na terenie zlewni Baryczy plany zadań ochronnych i plany ochrony dla obszarów
Natura 2000 oraz parków krajobrazowych nie zostały opracowane.
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W zakresie opracowań merytorycznych w zależności od charakteru dokumentu
zestawiono:
uwarunkowania środowiskowe dla spełnienia założonych celów Ramowej Dyrektywy
Wodnej,
planowane działania poprawiające lub utrzymujące stan/potencjał ekologiczny,
charakterystyki komponentów środowiska stanowiące powód ograniczeń
narzuconych przez parametry środowiskowe dla założonych celów
sprzeczne założenia/konflikty w odniesieniu do działań zidentyfikowanych w
dokumentach planistycznych
Opracowania merytoryczne poddane analizie na potrzeby identyfikacji ww.
zakresu:
1. Szczegółowe wymagania, ograniczeni i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Region wodny Środkowej Odry),
2. Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach
dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału
ekologicznego JCWP,
3. Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w
korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni,
4. Charakterystyki jednolitych części wód podziemnych,
5. Ustalanie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz inne dokumentacje
hydrogeologiczne,
6. Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego
zarządzania zasobami wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze
działalności RZGW we Wrocławiu,
7. Bilans zasobów wód powierzchniowych zlewni Baryczy wykonanego przez IMGW
Wrocław w roku 2006,
8. Programy działań dla części wód, położonych w regionach wodnych na terenie
RZGW we Wrocławiu zawarte w Programie wodno-środowiskowym kraju na lata
2009-2015
9. Opracowanie programów działań dla zlewni bilansowych na obszarze RZGW we
Wrocławiu – zlewnia Baryczy,
10. Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi
i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu
wodnego Warty),
11. Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej ilości
ścieków oraz ich wizualizacją na mapach dla potrzeb warunków korzystania z wód
regionów wodnych,
12. Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin.
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3. Identyfikacja istniejących i planowanych działań oraz
uwarunkowań mających wpływ na stan zasobów wodnych
w zlewni Baryczy
Zadanie zostało zrealizowane poprzez wydzielenie i omówienie trzech zakresów
tematycznych:
I. Istniejące aktywności – stan aktualny, tj. przedstawienie istniejących
oddziaływań na zasoby wodne wraz ze wskazaniem uwarunkowań wynikających
z dokumentów planistycznych;
II. Planowane działania – stan perspektywiczny, tj. przedstawienie działań
planowanych w dokumentach planistycznych, których pojawienie się będzie
generować nowe lub zmieniać istniejące oddziaływania;
III. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Baryczy wynikające z
opracowań merytorycznych.
Wyniki Zadania przedstawione zostały w formie tabelarycznej (Tabela I - III).
Załącznikiem do niniejszego opracowania są również mapy przedstawiające
zidentyfikowane aktywności oraz uwarunkowania dla gospodarki wodnej:
Mapa 1 - Istniejące aktywności mające wpływ na gospodarkę wodną
regionu,
Mapa 2 – Planowane aktywności mające wpływ na gospodarkę wodną
regionu,
Mapa 3 – Uwarunkowania w zakresie korzystania wód zlewni Baryczy,
wynikające z opracowań merytorycznych.
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Zestawienia tabelaryczne
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Tabela I. Istniejące aktywności mające wpływ na stan zasobów wodnych zlewni Baryczy

Oddziaływanie

Dokument/
Opracowanie

Opis oddziaływania

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)

Oddziaływania punktowe
Zrzuty ścieków
komunalnych i
przemysłowych

Programy Ochrony
Środowiska gmin,
Programy ochrony
środowiska
województw, MPZP
gmin, MPZP
województw,
Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gmin, Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
województw,
Krajowy program
oczyszczania
ścieków
komunalnych,
Aktualizacja
Krajowego
Programu ścieków

Zrzuty ścieków komunalnych i
przemysłowych są zagrożeniem
dla
jakości
wód
powierzchniowych.
Ścieki
komunalne odprowadzane do
wód lub do ziemi zawierają
ładunki biogenów (azot, fosfor).
Natomiast ścieki przemysłowe
zawierają liczne zanieczyszczenia,
nierzadko te z grupy substancji
szczególnie
szkodliwych
dla
środowiska wodnego. W wodach
powierzchniowych,
a
w
szczególności
w
zbiornikach
wodnych, do których następuje
zrzut ścieków, może dojść do
pogorszenia stanu elementów
biologicznych. W zbiornikach, ze
względu
na
spowolnioną
wymianę
wody,
następuje
kumulacja
zanieczyszczeń.
Następstwem
zanieczyszczenia
wód biogenami, zwłaszcza wód
zbiorników,
jest
proces
eutrofizacji wód, który eliminuje

inwentaryzacja i likwidacja miejsc
zrzutu ścieków nieoczyszczonych,
likwidacja
lub
ograniczenie
oddziaływania
źródeł
zanieczyszczenia
wód
powierzchniowych – punktowych,
likwidacja
niekontrolowanych
zrzutów ścieków bytowych do rzek
płynących,
szybka
likwidacja
szamb
po
przyłączeniu
posesji
do
sieci
kanalizacyjnej,
promowanie
wprowadzania
zamkniętych
obiegów
wody w
zakładach przemysłowych, zmiany
technologii
jako
elementu
pozwalającego
na
ograniczenie
zrzutu zanieczyszczonych wód do
środowiska,
nakaz
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opomiarowania

wszystkich

powiat górowski
(Góra, Niechlów,
Wąsosz,
Jemielno), powiat
milicki(Milicz,
Krośnice), powiat
oleśnicki
(Syców), powiat
trzebnicki
(Oborniki Śląskie,
Trzebnica,
Prusice,
Zawonia), powiat
wołowski
(Wołów) powiat
gostyński
(Pępowo,
Pogorzela,
Krobia, Poniec),
powiat
krotoszyński
(Kobylin, Zduny,
Koźmin
Wielkopolski),
powiat

SO0201,
SO0202,
SO0203,
SO0204,
SO0205,
SO0206,
SO0207,
SO0208,
SO0209,
SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80
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Oddziaływanie

Dokument/
Opracowanie
komunalnych.

Opis oddziaływania
możliwość ich wykorzystania do
celów
komunalnych,
gospodarczych i rekreacyjnych.
Negatywny wpływ na wody
powierzchniowe.

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania
zrzutów ścieków,
prowadzenie rejestracji i kontroli
odprowadzania ścieków, wydawanie i
egzekwowanie odpowiednich decyzji
administracyjnych,
wyposażenie aglomeracji powyżej 2
000 RLM w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków
zgodnie z Krajowym Programem
Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
leszczyński
(Rydzyna,
Krzemieniewo,
Święciechowa),
powiat ostrowski
(Odolanów),
powiat
ostrzeszowski
(Ostrzeszów),
powiat rawicki
(Rawicz, Miejska
Górka, Jutrosin)

budowa
nowych
oczyszczalni
ścieków, modernizacja i rozbudowa
obecnych oczyszczalni w celu
poprawy jakości odprowadzanych
ścieków, rozbudowa oczyszczalni z
małą przepustowością,
opracowanie „programu
fosforu” dla części wód,

redukcji

monitoring zakładów przemysłu
rolno-spożywczego
odprowadzających ścieki
bezpośrednio do wód.
Składowiska
odpadów
komunalnych i

Programy Ochrony
Środowiska gmin,
Programy ochrony

Głównym zagrożeniem dla wód
powierzchniowych i podziemnych
są wody odciekowe pochodzące z

zinwentaryzowanie „dzikich” miejsc
składowania odpadów, ich likwidacja
i rekultywacja, ustalenie sprawcy,
11

powiat górowski
(Góra, Niechlów,
Wąsosz), powiat

SO0201,
SO0202,
SO0203,

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Oddziaływanie
przemysłowych

Dokument/
Opracowanie
środowiska
województw, MPZP
gmin, MPZP
województw,
Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gmin, Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
województw.

Opis oddziaływania
niezabezpieczonych
i
nieszczelnych składowisk. Odcieki
te wykazują bardzo wysoką
mineralizację i charakteryzują się
znacznie
podwyższonymi
parametrami biologicznego i
chemicznego zapotrzebowania na
tlen,
wysokimi
stężeniami
substancji
rozpuszczonych,
chlorków, siarczanów i związków
azotu. Oddziaływanie na wody
podziemne nie kończy się wraz z
wyłączeniem
składowisk
z
eksploatacji lecz trwa jeszcze
zwykle kilkadziesiąt lat po jej
zakończeniu.
Dużym problemem są tzw. dzikie
wysypiska, gdyż powodują one
zanieczyszczenie strefy aeracji, a
w
efekcie
skażenie
wód
podziemnych. Znaczny negatywny
wpływ na wody powierzchniowe i
podziemne.

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania
prowadzenie monitoringu składowisk
odpadów,
zachęcanie mieszkańców posesji do
kompostowania
przydomowego
odpadów organicznych,
rozwój
selektywnej
zbiórki
i
kompostowania
indywidualnego
frakcji biologicznie rozkładalnej,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych,
niebezpiecznych
zawartych
w
odpadach komunalnych,
prowadzenie edukacji ekologicznej
podnoszącej świadomość społeczną
w dziedzinie racjonalnej gospodarki
odpadami,
nałożenie i egzekwowanie kar za
wywóz odpadów w niewskazane w
tych celach miejsca,
zmniejszenie ilości wytwarzanych
odpadów i zwiększenie poziomu
odzysku i recyclingu tych odpadów.
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Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
milicki (Milicz,
SO0204,
Krośnice,
SO0205,
Cieszków),
SO0206,
powiat oleśnicki
SO0207,
(Syców,
SO0208,
Dobroszyce,
SO0209,
Międzybórz,
SO0210,
Twardogóra),
SO0211
powiat trzebnicki
(Trzebnica,
Prusice, Zawonia,
Żmigród), powiat
wołowski
(Wołów), powiat
gostyński
(Pępowo, Krobia,
Poniec, Piaski),
powiat
krotoszyński
(Krotoszyn,
Sulmierzyce,
Zduny, Koźmin
Wielkopolski,
Rozdrażew),
powiat
leszczyński
(Rydzyna,
Krzemieniewo),
powiat ostrowski
(Odolanów,
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Oddziaływanie

Pobór wód
powierzchniowyc
h

Dokument/
Opracowanie

Programy Ochrony
Środowiska gmin,
Programy ochrony
środowiska
województw,
Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gmin, Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego

Opis oddziaływania

Pobór wód powoduje zmianę ich
stosunków ilościowych. Może
również powodować znaczne
sczerpywanie zasobów wodnych,
szczególnie w miejscach dużego
zagęszczenia użytkowników o
tym samym profilu działalności.
Negatywny wpływ na wody
powierzchniowe.

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania

preferowanie
wodooszczędnych
technologii produkcyjnych przez
przedsiębiorców,
ograniczenie strat wody związanych z
jej przesyłem,
optymalizacja zużycia wody do celów
socjalno-bytowych i produkcyjnych
(propagowanie
instalowania
liczników
zużycia
wody
oraz
stymulacja do zmniejszania jej
zużycia),
podnoszenie
ekologicznej
13

świadomości
mieszkańców gminy

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
Sośnie), powiat
ostrzeszowski
(Ostrzeszów),
powiat rawicki
(Rawicz ,Miejska
Górka, Jutrosin,
Bojanowo),
powiat
wschowski
(Szlichtyngowa,
Wschowa),
powiat
pleszewski
(Dobrzyca).
powiat górowski
(Góra, Niechlów)
powiat milicki
(Milicz, Krośnice,
Cieszków),
powiat oleśnicki
(Syców,
Dobroszyce,
Międzybórz,
Twardogóra),
powiat trzebnicki
(Trzebnica,
Prusice, Zawonia,
Żmigród), powiat
wołowski

SO0201,
SO0202,
SO0204,
SO0205,
SO0206,
SO0207,
SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Oddziaływanie

Dokument/
Opracowanie

Opis oddziaływania

województw,
Krajowy program
oczyszczania
ścieków
komunalnych.

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania
w zakresie
ograniczania
zużycia
wody,
poprzez
edukację
i
informowanie,
zmniejszenie
awaryjności
sieci
wodociągowej
i
kanalizacyjnej
poprzez stosowanie nowoczesnych
materiałów i rozwiązań technicznych
oraz intensyfikację napraw bieżących,
wspomaganie
akcji
edukacyjnoinformacyjnej
propagującej
optymalizację zużycia wody przez
indywidualnych użytkowników (np.
gromadzenie wody deszczowej i
wykorzystywanie jej do podlewania
zieleni)

Pobór wód
podziemnych

Programy Ochrony
Środowiska gmin,
Programy ochrony
środowiska
województw,
Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gmin, Studium

Nadmierny pobór przekraczający
dostępne do zagospodarowania
zasoby
wód
podziemnych
powoduje pogorszenie stanu
ilościowego tych wód.
Negatywny wpływ na stan
ilościowy
zasobów
wód
podziemnych.

zmniejszenie strat wody w sieciach
przesyłowych
poprzez
kontrolę
opomiarowania poboru wody u
odbiorców,
ograniczenie wykorzystania wód
podziemnych do celów innych niż
zaopatrzenie ludności w wodę,
modernizacja sieci wodociągowych i
ujęć wód celem racjonalizacji
14

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
(Wińsko) powiat
krotoszyński
(Zduny, Koźmin
Wielkopolski),
powiat
leszczyński
(Rydzyna),
powiat ostrowski
(Ostrów
Wielkopolski,
Przygodzice,
Sośnie), powiat
ostrzeszowski
(Kobyla Góra).

powiat górowski
(Góra, Wąsosz,
Jemielno), powiat
milicki(Milicz,
Krośnice,
Cieszków),
powiat oleśnicki
(Syców,
Międzybórz,
Twardogóra),
powiat trzebnicki

SO0201,
SO0202,
SO0203,
SO0204,
SO0205,
SO0206,
SO0207,
SO0208,
SO0209,
SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Oddziaływanie

Dokument/
Opracowanie
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
województw,
Krajowy program
oczyszczania
ścieków
komunalnych.

Opis oddziaływania

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania
wykorzystania
zasobów
wód
podziemnych i eliminacji starych,
przestarzałych nieodpowiadających
normom sanitarnym instalacji,
racjonalna gospodarka studniami
głębinowymi , likwidacja nieczynnych
ujęć,
połączenie istniejących gminnych
(rejonowych) ujęć wody w celu
wykorzystania
dyspozycyjnych
rezerw zasobów wody i poprawy
jakości i równomierności dostaw
wody,
przestrzeganie zasad ustalonych dla
stref i obszarów ochronnych ujęć
wód podziemnych, na których
obowiązują
zakazy,
nakazy
i
ograniczenia w zakresie korzystania z
wody i użytkowania gruntów.

15

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
(Trzebnica,
Prusice,
Żmigród), powiat
wołowski
(Wińsko), powiat
gostyński
(Pępowo, Krobia,
Poniec,
Pogorzela),
powiat
krotoszyński
(Krotoszyn,
Kobylin,
Sulmierzyce,
Zduny, Koźmin
Wielkopolski,
Rozdrażew),
powiat
leszczyński
(Rydzyna,
Święciechowa,
Krzemieniewo),
powiat ostrowski
(Odolanów,
Ostrów Wlkp.,
Przygodzice,
Sośnie), powiat
ostrzeszowski
(Ostrzeszów,
Mikstat), powiat

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Oddziaływanie

Dokument/
Opracowanie

Opis oddziaływania

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
rawicki (Rawicz,
Pakosław,
Miejska Górka,
Jutrosin,
Bojanowo), m.
Leszno

Oddziaływania obszarowe
Ludność
niepodłączona do
kanalizacji

Krajowy Program
Oczyszczania
Ścieków
Komunalnych,
Aktualizacja
Krajowego
Programu
Oczyszczania
Ścieków
Komunalnych,
Program wodnośrodowiskowy
kraju, Programy
Ochrony
Środowiska Gmin

Niedostateczna
sanitacja
powoduje powstawanie ścieków,
które trafiają do odbiorników
często
w
stanie
surowym/zanieczyszczonym.
Wskutek takich działań w
odbiornikach
tych
wzrasta
stężenie substancji biogennych
oraz następuje pogorszenie stanu
sanitarnego wód. Duży negatywny
wpływ
na
jakość
wód
powierzchniowych
oraz
podziemnych.

inwentaryzacja stanu technicznego
zbiorników bezodpływowych (szamb),
które obecnie funkcjonują na terenach
nieskanalizowanych,
wspieranie likwidacji zbiorników na
ścieki bytowe powstałych w nie
eksploatowanych studniach kopanych
propagowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenach, na
których obecnie nie przewiduje się
budowy sieci kanalizacyjnej,
aktualizacja
ewidencji
zbiorników
bezodpływowych oraz oczyszczalni
przydomowych oraz podjęcie działań w
zakresie ich kontroli technicznej oraz
częstotliwości opróżniania,
wspieranie budowy indywidualnych
systemów oczyszczania ścieków, w
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Obszar całej
zlewni rzeki
Baryczy

SO0201,
SO0202,
SO0203,
SO0204,
SO0205,
SO0206,
SO0207,
SO0208,
SO0209,
SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Oddziaływanie

Dokument/
Opracowanie

Opis oddziaływania

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)

miejscach gdzie jest niemożliwa lub
ekonomicznie nieuzasadniona budowa
sieci kanalizacyjnej,
realizacja
systemów
kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalni ścieków na
terenach
o
skoncentrowanej
zabudowie,
Depozycja
atmosferyczna

Programy Ochrony
środowiska
województw.

Depozycja
atmosferyczna
spowodowana zanieczyszczeniem
powietrza powoduje zwiększenie
zawartości metali ciężkich oraz
związków biogennych w wodach.
Zanieczyszczenia
pyłowe
emitowane
przez
zakłady
przemysłowe są osadzane na
powierzchni wody powodując jej
zanieczyszczenie.

Prowadzenie odpowiedniej polityki
przestrzennej
mającej
na
celu
lokalizację zakładów uciążliwych ze
względu na emisję zanieczyszczeń do
atmosfery na terenach oddalonych od
zabudowy mieszkalnej oraz z dala od
obszarów cennych przyrodniczo.
Kontrola przestrzegania
przemysłowe norm
warunków pozwoleń
wprowadzania gazów
powietrza.

przez zakłady
prawnych i
w zakresie
i pyłów do

Promowanie
i
wdrażanie
nowoczesnych,
energooszczędnych
technologii spełniających wymagania
najlepszych dostępnych technik.

17

powiat gostyński
(Gostyń), powiat
m. Leszno
(Leszno), powiat
ostrowski
(Ostrów
Wielkopolski),
powiat rawicki
(Miejska Górka).

SO0201,
SO0203,
SO0208,
SO0209,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Oddziaływanie

Dokument/
Opracowanie

Opis oddziaływania

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania

Spływy
powierzchniowe
z terenów
zurbanizowanych

Programy ochrony
środowiska
województw,
Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
województw, MPZP

Spływy powierzchniowe z dróg
i
terenów
zurbanizowanych
wnoszą do wód węglowodory
aromatyczne i alifatyczne oraz
związki ropopochodne.

Wprowadzenie do likwidacji śliskości
dróg w okresie jesienno – zimowym
środków o najmniejszej szkodliwości
dla wód (jak najmniejsza zawartość
soli),
Eliminacja
zanieczyszczeń
wymywanych przez opady poprzez
zorganizowany odbiór wód opadowych
z
terenów
usługowych
zurbanizowanych poprzez wdrożenie
koncepcji
odprowadzania
i
unieszkodliwienia ścieków opadowych
na tych terenach,
kontrola
i
podjęcie
działań
zakazujących wprowadzania ścieków
do kanalizacji deszczowej,

Spływy
powierzchniowe
z terenów
wykorzystywanyc
h rolniczo

Programy ochrony
środowiska gmin,
Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego

Spływy
wód
z
terenów
zagospodarowanych
rolniczo
powodują zanieczyszczenia wód
substancjami biogennymi oraz
zakwaszenie
ekosystemów
wodnych przez co woda nie może
być wykorzystana do celów

inicjowanie działań zmierzających do
ograniczenia spływu zanieczyszczeń
pochodzenia rolniczego (np. zakaz
stosowania
gnojowicy
przy
zamarzniętej pokrywie glebowej),
stosowanie
18

płyt

obornikowych

i

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
Tereny
SO0201, JCWPd nr 79,
zurbanizowane w SO0202, JCWPd nr 80
granicach zlewni, SO0203,
w największym
SO0205,
stopniu: powiat
SO0207,
krotoszyński
SO0208,
(Krotoszyn),
SO0211.
powiat m.
Leszno (Leszno),
powiat milicki
(Milicz), powiat
oleśnicki
(Syców), powiat
ostrowski
(Ostrów
Wielkopolski),
powiat
ostrzeszowski
(Ostrzeszów),
powiat rawicki
(Rawicz), powiat
trzebnicki
(Trzebnica).
Rejon całej
SO0201, JCWPd nr 79,
zlewni rzeki
SO0202, JCWPd nr 80
Baryczy.
SO0203,
SO0204,
SO0205,
SO0206,
SO0207,

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Oddziaływanie

Dokument/
Opracowanie
gmin, MPZP

Opis oddziaływania
bytowych czy rekreacyjnych oraz
niszczy jej ekosystem.
Nadmierna ilość związków azotu
w wodach powierzchniowych
powoduje proces eutrofizacji.
Stosowanie
nawozów
na
obszarach wychodni utworów
wodonośnych stanowi również
potencjalne zagrożenie dla wód
podziemnych.

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania
szczelnych silosów na kiszonki,
promowanie stosowania najlepszych
dostępnych praktyk rolniczych, co
powinno również doprowadzić do
zmniejszenia
zapotrzebowania
na
wodę i jednocześnie ograniczenia
ładunków
zanieczyszczeń
odprowadzanych do odbiorników,
tworzenie wokół zbiorników wód
powierzchniowych
stref
antyeutrofogennych
zagospodarowywanych trwałą zielenią
z jak największym udziałem zieleni
wysokiej, w celu zminimalizowania
dopływów rozproszonych z pól,
edukacja ekologiczna rolników w
zakresie wdrażania Kodeksu Dobrych
Praktyk Rolniczych,
wzrost
liczby
profesjonalnych
gospodarstw
agroturystycznych
i
stosujących ekologiczne metody upraw.
Edukacja ekologiczna rolników i osób
uprawiających
ziemię
w
celu
uświadamiania
szkodliwości
nadmiernego stosowania środków
ochrony roślin, nawozów sztucznych i
19

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
SO0208,
SO0209,
SO0210,
SO0211

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Oddziaływanie

Dokument/
Opracowanie

Opis oddziaływania

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)

naturalnych.
Oddziaływania hydrologiczne
Zbiorniki
zaporowe, małe
zbiorniki
retencyjne

Programy małej
retencji
województw,
Programy ochrony
środowiska gmin

Zbiorniki zaporowe powodują
zmiany w reżimie rzeki, zmiany
gatunkowe fauny i flory w dolinie
rzeki i górnej rzece, zmiany
gatunkowe
w
wodzie
gromadzonej
w
sztucznym
zbiorniku,
zamulanie
dna
zbiornika wodnego (zmniejsza się
pojemność
przedsięwzięcia
wodnego, zapychają się wpusty
denne), zwiększa się wskaźnik
retencyjności wód w zlewni.
Obecność zbiorników powoduje
również brak ciągłości cieków dla
organizmów wodnych.

Zbiornik retencyjny „Niechlów” gm.
Niechlów,
zbiornik
wielofunkcyjny
„Ryczeń” nad Baryczą, Zbiornik Golejowo
oraz Pakosław gm. Pakosław, Zbiornik
Orla Klatka gm. Koźmin Wlkp., Zbiornik
Kromolice gm. Pogorzela,
Zbiornik
Kobyla Góra.

powiat górowski
(Niechlów, Góra),
powiat rawicki
(Pakosław),
powiat
krotoszyński
(Koźmin
Wielkopolski),
powiat gostyński
(Pogorzela),
powiat
ostrzeszowski
(Kobyla Góra).

SO0202,
SO0203,
SO0207,
SO0208,
SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

powiat gostyński
(Krobia, Pępowo,
Pogorzela,
Poniec), powiat
górowski (Góra,
Jemielno,
Niechlów,
Wąsosz), powiat
krotoszyński

SO0201,
SO0202,
SO0203,
SO0204,
SO0205,
SO0206,
SO0207,
SO0208,
SO0209,

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

Oddziaływania morfologiczne
Zabudowa
poprzeczna rzek:
zapory
zbiorników
wodnych, zapory
przeciwrumowisk
owe, jazy, stopnie
regulacyjne,

Programy ochrony
środowiska
województw.

Zabudowa
poprzeczna
rzek
powoduje przerwanie ciągłości
morfologicznej rzeki, a tym
samym utrudnia lub uniemożliwia
swobodne
poruszanie
się
organizmów wodnych wzdłuż
rzek. Rzeka traci także swój
naturalny charakter. Negatywny

Modernizacja budowli
budowa przepławek,
Odbudowa zniszczonych
hydrotechnicznych

20

piętrzących,

obiektów

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Oddziaływanie
korekcje progowe

Dokument/
Opracowanie

Opis oddziaływania

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania

wpływ na wody powierzchniowe.
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Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
(Kobylin, Koźmin SO0210,
Wlkp., Krotoszyn, SO0211
Rozdrażew,
Zduny), powiat
leszczyński
(Krzemieniewo,
Rydzyna,
Święciechowa),
powiat milicki
(Cieszków,
Krośnice, Milicz),
powiat oleśnicki
(Dobroszyce),
powiat ostrowski
(Odolanów,
Przygodzice,
Sośnie), powiat
ostrzeszowski
(Kobyla Góra,
Ostrzeszów),
powiat rawicki
(Bojanowo,
Jutrosin, Miejska
Górka, Pakosław,
Rawicz), powiat
trzebnicki
(Prusice,
Zawonia,
Żmigród), powiat
wołowski

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Dokument/
Opracowanie

Oddziaływanie

Prace regulacyjne
na rzekach i
potokach

Programy Ochrony
środowiska gmin.
Województw,
Programy małej
retencji
województw.

Opis oddziaływania

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania

Niewłaściwa
regulacja
rzek
prowadzi do zmian w strukturze
koryta oraz w sposobie zasilania i
przepływu wód w zlewni. W
wyniku
kanalizowania,
prostowania i skracania biegu
rzeki, dochodzi do obniżenia
zwierciadła wód gruntowych,
erozji i pogłębiania dna rzeki oraz
zmniejszenia
możliwości
retencyjnych
zlewni.
Prace
regulacyjne rzek i potoków
powodują zanik istniejących ostoi
dla
ryb,
niszczenie
miejsc
tarłowych, bazy pokarmowej,
kryjówki dla ryb.

konserwacja cieków,

Ilość wody w glebie reguluje się
przez obniżenie lub podwyższenie
poziomów wody gruntowej za
pomocą
urządzeń
wodnomelioracyjnych
oraz
przez
powiększanie
zdolności
magazynowania wody przez samą

wprowadzenie form proekologicznej
gospodarki
rolnej
(powiększenie
pojemności retencyjnej gleb),

modernizacja, rozbudowa, ocena i
utrzymywanie w sprawności urządzeń
przeciwpowodziowych,
konserwacja
hydrotechnicznych
rowów).

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
(Wińsko), powiat
wschowski
(Szlichtyngowa,
Wschowa).
Rzeki i potoki w
granicach zlewni
Baryczy.

SO0201,
SO0202,
SO0203,
SO0204,
SO0205,
SO0206,
SO0207,
SO0208,
SO0209,
SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

Obszar całej
zlewni rzeki
Baryczy.

SO0201,
SO0202,
SO0203,
SO0204,
SO0205,
SO0206,
SO0207,

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

urządzeń
(np. udrażnianie

Inne oddziaływania
Zmiana
stosunków
wodnych w
gruncie

Programy ochrony
środowiska gmin,
Programy ochrony
środowiska
województw,
Programy małej
retencji

wprowadzenie
zabiegów
melioracyjnych ukierunkowanych na
ekologiczne kształtowanie siedlisk
22

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Oddziaływanie

Dokument/
Opracowanie
województw.

Opis oddziaływania
glebę.
Regulacja
stosunków
wodnych jest podstawą rozwoju
produkcji roślinnej.

Uwarunkowania wynikające
z dokumentu/opracowania
rolniczo-leśnych
(biologiczna
regulacja
cieków,
renaturyzacja
obszarów wcześniej zmeliorowanych,
regeneracja
oczek
wodnych
i
mokradeł śródpolnych, odtworzenie
zadrzewień brzegowych i roślinności
szuwarowej
przy
zbiornikach
wodnych
stanowiących
naturalne
bariery hamujące ruch biogenów
w zlewni),
rozwój systemu małej retencji oraz
upowszechnienie
i
wdrożenie
proekologicznych
metod
retencjonowania wody,
inwentaryzacja i odbudowa oraz
prawidłowa eksploatacja systemów
melioracji,
zapewnienie ochrony naturalnych
zbiorników retencyjnych, takich jak
tereny
podmokłe,
cieki
wodne,
zbiorniki
wód
powierzchniowych
poprzez wprowadzenie odpowiednich
zapisów w planach zagospodarowania
przestrzennego.
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Lokalizacja oddziaływania
Powiaty
SCWP
JCWPd
(Gminy)
SO0208,
SO0209,
SO0210,
SO0211

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Tabela II. Planowane działania mające wpływ na stan zasobów wodnych zlewni Baryczy
Nazwa
oddziaływania

Dokument/
opracowanie

Opis oddziaływania

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty (Gminy)

SCWP

JCWPd

Oddziaływania punktowe
Budowa,
modernizacja i
remont oczyszczalni
ścieków i kanalizacji

Aktualizacja Krajowego
Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych,
Narodowy Plan Rozwoju
2007-2013, Program wodnośrodowiskowy kraju, Plany
zagospodarowania
przestrzennego województw,
Polityka ekologiczna państwa
w latach 2009-2012 z
perspektywą do 2016.

Budowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w
zlewni Baryczy przyczyni się do poprawy systemu
oczyszczania ścieków. Budowa nowych oczyszczalni wiąże
się co prawda z powstaniem nowych punktów zrzutu
ścieków oczyszczonych, jednak dzięki tym oczyszczalniom
oczyszczeniu będzie poddawana większa ilość ścieków niż
obecnie.

Wszystkie gminy
i powiaty w
granicach zlewni.

SO0201, SO0202,
SO0203, SO0204,
SO0205, SO0206,
SO0207, SO0208,
SO0209, SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

Budowa
przydomowych
oczyszczalni
ścieków

Programy Ochrony
Środowiska Województw,
Programy ochrony środowiska
gmin, Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
dolnośląskiego.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w
warunkach rozproszonej zabudowy. Spowoduje to
zmniejszenie
ilości
ścieków
nieoczyszczonych
odprowadzanych do odbiorników (cieków, ziemi) w sposób
niekontrolowany.

Wszystkie gminy
i powiaty w
granicach zlewni.

SO0201, SO0202,
SO0203, SO0204,
SO0205, SO0206,
SO0207, SO0208,
SO0209, SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80
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Nazwa
oddziaływania

Dokument/
opracowanie

Opis oddziaływania

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty (Gminy)

SCWP

JCWPd

Oddziaływania obszarowe
Regionalne strefy
rozwoju
przedsiębiorczości,
strefy rozwoju
społecznogospodarczego.

Plany zagospodarowania
przestrzennego województw.

Następstwem rozwoju gospodarczego lub społecznego
będą obszary o intensywnej zabudowie mieszkaniowej,
bądź przemysłowej. W wyniku tego powstawać będą
zwiększone ilości ścieków komunalnych i przemysłowych.
Zanieczyszczenia te będą odprowadzane w sposób
kontrolowany. Nastąpi także zwiększenie poborów wód.
Wynikiem nadmiernego poboru wód powierzchniowych
może być zmniejszenie przepływu w rzece poniżej
przepływu nienaruszalnego. Nadmierny pobór wód
podziemnych może przyczynić się do obniżenia zwierciadła
wód podziemnych i w efekcie zubożenia zasobów tych wód.
Tereny aktywizacji gospodarczej (Działalność produkcyjno
–usługowo –składowa): Gmina Góra - We wsch. części
miasta przy drodze nr 324, Milicz - Przy linii kolejowej nr
281, Wołów - Pomiędzy drogami nr 338 i nr 339,
Trzebnica - Po zachodniej stronie drogi nr 15, Oborniki
Śląskie - Przy drodze nr 348, Syców - W płd. – wsch. części
miasta przy drodze nr 8, Cieszków - Przy drodze nr 15.
Strefy rozwoju społeczno-gospodarczego: Leszno, Rydzyna,
Bojanowo, Rawicz, Święciechowa, Ostrów Wielkopolski,
Ostrzeszów.

powiat górowski
(Góra), powiat
milicki (Milicz,
Cieszków),
powiat wołowski
(Wołów), powiat
trzebnicki
(Trzebnica,
Oborniki
Śląskie), powiat
oleśnicki
(Syców), m.
Leszno, powiat
leszczyński
(Rydzyna,
Święciechowa),
powiat rawicki
(Rawicz,
Bojanowo),
powiat
ostrowski
(Ostrów
Wielkopolski),
powiat
ostrzeszowski
(Ostrzeszów).

SO0201, SO0202,
SO0205, SO0206,
SO0208, SO0209,
SO0210, SO0211,

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

Rozwój turystyki

Plany zagospodarowania

Na terenie obszarów intensywnego rozwoju turystycznego

powiat

SO0202, SO0205

JCWPd nr 79,
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Nazwa
oddziaływania

Stosowanie
międzyplonów i
wsiewek
poplonowych

Dokument/
opracowanie

Opis oddziaływania

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty (Gminy)

SCWP

JCWPd

przestrzennego województw.

powstawać będą zwiększone ilości ścieków komunalnych
oraz odpadów. Również zwiększą się pobory wód
powierzchniowych, jak i podziemnych.
Rozwój
turystyki
krajoznawczej w obszarze
Dolnośląskiego Szlaku Cystersów - stworzenie programu
aktywizacji szlaku turystycznego (rejon Trzebnicy, Wołowa
oraz Milicza).

trzebnicki
(Trzebnica),
powiat milicki
(Milicz), powiat
wołowski
(Wołów).

JCWPd nr 80

Program wodnośrodowiskowy kraju.

Stosowanie międzyplonów i wsiewek poplonowych jako
element ograniczenia erozji gleb i wymywania składników
pokarmowych roślin do wód.

Wszystkie gminy
i powiaty w
granicach zlewni.

SO0201, SO0202,
SO0203, SO0204,
SO0205, SO0206,
SO0207, SO0208,
SO0209, SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

Budowa zbiorników spowoduje: zmiany w reżimie
(ustroju) rzeki (złagodzenie zmienności przepływów),
zmiany gatunkowe fauny i flory w dolinie rzeki i górnej
rzece, eutrofizm i zmiany gatunkowe w gromadzonej w
sztucznym zbiorniku wodzie, zwiększy się wskaźnik
retencyjności wód w zlewni.
Planowane zbiorniki: Zbiornik „Drozdowice Wielkie” na
cieku Młyniec o pojemności 1,6 mln m3, Zbiornik „Jamnik”
na cieku Sąsiecznica o pojemności 2,3 mln m3, Zbiorniki
Ziemlin i Niepart (gmina Krobia), Zbiornik Godurowo
(Piaski), Zbiorniki Baby i Zawidze (gmina Odolanów),
Zbiornik Sulmierzyce (Krotoszyn), Zbiornik Poniec
(Poniec), Zbiornik Olszyce (Ostrzeszów), Zbiornik Lutynia
(Dobrzyca), Zbiornik Jutrosin (Jutrosin), Zbiornik

powiat górowski
(Wąsosz, Góra,
Jemielno),
powiat
trzebnicki
(Żmigród),
powiat gostyński
(Krobia, Piaski,
Poniec), powiat
ostrowski
(Odolanów),
powiat
krotoszyński
(Krotoszyn),

SO0202, SO0203,
SO0204,SO0206,
SO0207, SO0208,
SO0209, SO0210,
SO0211,

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

Oddziaływania morfologiczne
Budowa zbiorników
małej retencji

Programy małej retencji
województw, Plany
zagospodarowania
przestrzennego województw.
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Nazwa
oddziaływania

Dokument/
opracowanie

Opis oddziaływania

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty (Gminy)

retencyjny na cieku Młyńska woda (Międzybórz), Zbiorniki
retencyjne Śleszów i Smolne Borki (Jemielno), Zbiornik
Ryczeń II etap (Góra).

powiat
ostrzeszowski
(Ostrzeszów),
powiat
pleszewski
(Dobrzyca),
powiat rawicki
(Jutrosin),
powiat oleśnicki
(Międzybórz),

SCWP

JCWPd

Budowa wałów na
głównych
dopływach Odry

Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
dolnośląskiego .

Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Baryczy.
Wpłynie to na zmianę uwarunkowań morfologicznych w
obszarach bezpośrednio sąsiadujących z rzeką.

brak danych

brak danych

brak danych

Budowa małej
elektrowni wodnej

Zestawienie obiektów
hydrotechnicznych w
obszarach działania
Dolnośląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu istniejących i możliwych do
wykorzystania w celu
realizacji małych elektrowni
wodnych.

Jaz Wierzowice –planowana do realizacja mała elektrownia
wodna, funkcja obiektu: piętrzenie wody dla MEW,
piętrzenie wody do celów rolniczych ( gm. Góra).
Budowa elektrowni wodnej przyczyni się do rozwoju
„czystej” formy energii, bez emisji pyłów, gazów
cieplarnianych i zanieczyszczeń. Komory turbin elektrowni
powodują wzrost śmiertelności ryb wędrujących w dół
rzeki. Przy przepływie przez turbiny, ryby dostają się w
łopatki wirników i doznają licznych uszkodzeń
zewnętrznych i wewnętrznych. Z drugiej strony inwestycja
przyczyni się do rozwoju „czystej” formy energii, bez emisji
zanieczyszczeń.

powiat górowski
(Góra)

SO0210, SO0211

JCWPd nr 79,

Oddziaływania hydrologiczne
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Nazwa
oddziaływania

Dokument/
opracowanie

Opis oddziaływania

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty (Gminy)

SCWP

JCWPd

Renaturalizacja rzek

Polityka ekologiczna państwa
w latach 2009-2012 z
perspektywą do roku 2016,
Program wodnośrodowiskowy kraju

Przywrócenie drożności rzek w celu umożliwienia
wędrówki ryb, odtworzenie i utrzymanie sieci korytarzy
rzecznych, renaturalizacja rzek, budowa przepławek,
stosowanie stref buforowych o różnych szerokościach.

Cieki w granicach
zlewni rzeki
Baryczy

SO0201, SO0202,
SO0203, SO0204,
SO0205, SO0206,
SO0207, SO0208,
SO0209, SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

Zadrzewianie i
zalesianie

Plany zagospodarowania
przestrzennego województw.

- Sadzenia drzew lub krzewów z wyjątkiem plantacji
wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności
stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin
rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów i
obwałowań,
-zalesianie gruntów porolnych i nieużytków na obszarach
nadleśnictw Oborniki Śląskie (400 ha), Oleśnica (300 ha)

brak danych

brak danych

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

Budowa nowych dróg może powodować zanieczyszczenie
wód powierzchniowych i podziemnych oraz pogorszenie
stosunków wodnych, zagrożenie dla ujęć wody, przecięcie
warstw wodonośnych i korytarzy ekologicznych, zmiany
poziomu wód gruntowych.
Budowa drogi ekspresowej S5 (gminy: Leszno,
Święciechowa, Rydzyna, Bojanowo, Rawicz, Żmigród,
Prusice).
Planowane ważne obwodnice miast: Leszno, Rydzyna,
Bojanowo, Rawicz, Kobyla Góra, Gostyń, Ostrzeszów,
Miejska Górka.

powiat m.
Leszno, powiat
leszczyński
(Święciechowa,
Rydzyna), powiat
rawicki
(Bojanowo,
Rawicz, Miejska
Górka), powiat
ostrzeszowski
(Kobyla Góra,
Ostrzeszów),
powiat gostyński
(Gostyń), powiat

SO0201, SO0202,
SO0205, SO0206,
SO0208, SO0209,
SO0210, SO0211,

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

Oddziaływania liniowe
Rozwój systemu
dróg

Plany zagospodarowania
przestrzennego województw.
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Nazwa
oddziaływania

Dokument/
opracowanie

Opis oddziaływania

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty (Gminy)

SCWP

JCWPd

trzebnicki
(Żmigród,
Prusice).
Inne oddziaływania
Projektowane
rezerwaty przyrody

Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
dolnośląskiego

Wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z obszarów
przeznaczonych na rezerwaty przyrody wpłynie korzystnie
na stan zasobów wodnych. Projektowane rezerwaty
Przyrody:
Rezerwat „Szafirek” - gmina Wołów. Stanowisko
szafirka miękkolistnego.
Rezerwat „Salwinia w Boraszynie” - gmina Wołów.
Obfite stanowisko salwini pływającej w starorzeczach
Odry.
Rezerwat
„Jezierzyca” - gmina
Wińsko.
Ośmiokilometrowy odcinek rzeki o niemal naturalnym
przepływie.
Rezerwat „Kotewka w Bieliszowie” (150 ha) - gmina
Jemielno.
Rezerwat „Łęg w Lubowie” ( 51,50 ha) - gmina
Jemielno.
Rezerwat „Łęg w Karowie” (50,0 ha) - gmina Niechlów.
Rezerwat „Łęg w Bełczu Wielkim” ( 98,0 ha) - gmina
Niechlów . Las łęgowy i starorzecza na NW od wsi
Bełcz Wlk. Stanowiska osoki aloesowatej, salwinii
pływającej.
Miejsce
gniazdowania
łabędzia
krzykliwego, rycyka, płaskonosa, cyranki .
Rezerwat „Dąbrowa nad Odrą” (50,0 ha) – rejon gminy
Niechlów.
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powiat wołowski
(Wołów, Wińsko),
powiat górowski
(Jemielno,
Niechlów).

SO0206,
SO0210,
SO0211

JCWPd nr 79
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Nazwa
oddziaływania

Dokument/
opracowanie

Projektowane
obszary chronionego
krajobrazu

Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
dolnośląskiego

Stawy hodowlane

Program ochrony środowiska
województwa dolnośląskiego.

Opis oddziaływania
Rezerwat „Czapliniec nad Baryczą” (5,50 ha) - przy
granicy gminy Niechlów.
Wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z obszarów
przeznaczonych na parki krajobrazowe wpłynie korzystnie
na stan zasobów wodnych.
Powiększenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy (ok.
40 000 ha, w granicach części obecnego Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy) - na terenie
gmin Jemielno, Niechlów, Wąsosz, Góra, Szlichtyngowa.
Walory projektowanego Parku to mozaika lasów
liściastych z dominującymi starymi drzewami, łąk,
pastwisk, mokradeł, starorzeczy, bogata fauna ptaków.
- wsparcie dla inwestycji dot. stawów rybnych na
obszarach rolniczych.
Stawowa gospodarka rybacka wywiera istotny wpływ w na
ilościowy aspekt gospodarki wodnej zlewni. Pobór wody do
celów zalewowych w okresie wiosennym, jej odpływ
jesienią czy stały pobór i odpływ, zaburzają naturalny
reżim hydrologiczny cieków. Istotny wpływ stawów na
jakość zasobów wodnych wynika przede wszystkim ze
znacznych ilości biogenów wodnych w wodach
odpływających ze stawów. Związki te pochodzą z dużej
ilości pasz stosowanych w procesie produkcyjnym.
Aspekty pozytywne: tereny hodowli stawowej typu
karpiowego, tworzą obszary o unikalnym mikroklimacie,
stanowiąc doskonałą bazę dla rozwoju siedlisk dzikiego
ptactwa, a także ostoi wielu gatunków roślin i zwierząt.
Prawidłowo eksploatowane stawy mogą również pełnić
funkcję
bufora
zatrzymującego
znaczne
ładunki
zanieczyszczeń z wód dopływających (które kumulowane
30

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty (Gminy)

SCWP

JCWPd

powiat górowski
(Jemielno,
Niechlów, Wąsosz,
Góra), powiat
wschowski
(Szlichtyngowa).

SO0206,
SO0208,
SO0210,
SO0211.

JCWPd nr 79

powiat górowski
(Góra, Jemielno),
powiat krotoszyński
(Kobylin, Koźmin
Wielkopolski,
Krotoszyn, Zduny),
powiat milicki
(Cieszków, Krośnice,
Milicz), powiat
oleśnicki
(Międzybórz, Syców,
Twardogóra),
powiat ostrowski
(Odolanów), powiat
ostrzeszowski
(Kobyla Góra,
Mikstat), powiat
trzebnicki (Oborniki

SO0201,
SO0202,
SO0204,
SO0205,
SO0206,
SO0207,
SO0211

JCWPd nr 79,
JCWPd nr 80

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”

Nazwa
oddziaływania

Dokument/
opracowanie

Opis oddziaływania
są w osadach dennych).

Lokalizacja oddziaływania
Powiaty (Gminy)
Śląskie, Prusice,
Trzebnica, Zawonia,
Żmigród), powiat
wołowski (Wińsko,
Wołów)
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SCWP

JCWPd
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Tabela III. Uwarunkowania w zakresie korzystania z wód zlewni Baryczy wynikająca z opracowań merytorycznych
charakterystyki komponentów
środowiska, stanowiące powód
Sprzeczne
Planowane działania poprawiające lub utrzymujące
ograniczeń narzuconych przez
założenia/konflikty na
stan/potencjał
parametry środowiskowe dla
styku dokumentów
założonych celów
Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Region wodny Środkowej
Odry).
Uwarunkowania i ograniczenia
n/d
n/d
n/d
wprowadzone w strefach
ochronnych ujęć pozwalają na
ochronę zasobów wodnych
poprzez ograniczenie ilości
występujących presji.
Uwarunkowania środowiskowe
dla spełnienia założonych celów
RDW

Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału
ekologicznego JCWP.
Przerwanie ciągłości
Zakres działań w dorzeczu likwidujących braki ciągłości
n/d
Nie zidentyfikowano
morfologicznej rzek, poprzez jej
morfologicznej w zakresie niezbędnym do osiągnięcia
nowych inwestycji na
zabudowę uważa się za działanie
dobrego stanu lub potencjału JCWP:
rzece BARYCZ od ujścia do
najgroźniejsze dla organizmów
- w odniesieniu do rzeki Barycz, zaplanowano działania
Odry do ujścia Orli (km
wodnych. Za organizmy
udrażniające – utworzenie 6 szt. bystrzy na rzece.
0,0-36,0).
bezpośrednio wrażliwe uznano
ryby, dla których ciągłość
morfologiczna ma kluczowe
znaczenie, a spełnienie wymagań
zachowania ich migracji umożliwi
poprawę stanu pozostałych
elementów abiotycznych. Brak
ciągłości morfologicznej rzeki
uniemożliwia lub utrudnia
swobodną migrację organizmom
wodnym. W celu stworzenia
warunków migracji dla ryb, dla
których ciągłość morfologiczna jest
niezbędna do egzystencji,
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proponuje się ustalić warunki
minimalnej drożności, jakie muszą
spełniać urządzenia dla migracji
ryb, w zależności od ich
predyspozycji.
W powyższym opracowaniu
zidentyfikowano m.in. potrzeby
zachowania ciągłości
morfologicznej rzek lub ich
odcinków w kontekście
osiągnięcia dobrego
stanu/potencjału wód w
odniesieniu do ryb
diadromicznych:
- Zachowanie ciągłości
morfologicznej dla CERTY - na
rzece BARYCZ Od ujścia do Odry
do ujścia Orli (km 0,0-36,0).
Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni
Określenie szczególnych działań
dla poprawy stanu oraz działań
prowadzących do
zminimalizowania presji
zidentyfikowanych w zlewniach
jezior i zbiorników wodnych.
Działania te stanowić będą
podstawę dla formułowania
warunków i ograniczeń
korzystania z zasobów
wytypowanych jezior lub
zbiorników wodnych. Dzięki
wprowadzonym w ramach
warunków korzystania z wód
regionu i wód zlewni
zakazom, nakazom i
ograniczeniom w zakresie
odprowadzania ścieków,
poborów i in., możliwa będzie

Zlewnia Baryczy – Jezioro Szperek:
Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie
działania rekultywacyjne.
Wskazane byłoby przeprowadzenie badań
monitoringowych jeziora dla stwierdzenia jego aktualnego
stanu.
W ramach PWŚK w zlewni jeziora planuje się przeprowadzić
m.in. następujące działania:
1) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z
zapewnieniem kontrolowanego
wywozu ścieków,
2) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu
nieczystości płynnych,
3) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni
ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości
płynnych i osadów
ściekowych z przydomowych oczyszczalni,
4) Likwidacja ognisk zanieczyszczeo (dzikich składowisk).
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odbudowa ekosystemów
wodnych, które uległy
zdegradowaniu poprzez
niewłaściwą eksploatację zasobów
wodnych.

Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków
korzystania z wód.
Z uwagi na decydującą rolę źródeł rolniczych w
produkowanym w zlewni ładunku N i P, proponuje się
wprowadzenie w zlewni całkowitej jeziora, dla ochrony
jego zasobów następującego warunku korzystania z wód:
Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk
rolniczych na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni
całkowitej jeziora Szperek, w zakresie pkt:
1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni jeziora
należy wykonywać bilanse azotu w gospodarstwie,
uwzględniające zawartość azotu w glebie, zapotrzebowanie
roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego
dostarczania oraz opracowywać na tej podstawie plany
nawożenia dla poszczególnych pól w gospodarstwie.
Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów
kontrolnych.
2) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni jeziora
należy prowadzić rejestr wykonanych zabiegów
agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych
nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie.
Konieczne jest przechowywanie przedmiotowej
dokumentacji dla celów kontrolnych.
Zlewnia Baryczy – Zbiornik RYCZEŃ
Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych,
jednak z uwagi na brak badań stanu zbiornika, celowym
byłoby przeprowadzenie monitoringu jakości wód.
W ramach PWŚK w zlewni zbiornika planuje się
przeprowadzić m.in. następujące działania:
1) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z
zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków,
2) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu
nieczystości płynnych,
3) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie
harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów
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ściekowych z przydomowych oczyszczalni,
4) Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk).
Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków
korzystania z wód
Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk
rolniczych na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni
bezpośredniej zbiornika Ryczeń, tj. w zlewni zbiornika
znajdującej się w promieniu 1000 m od jego brzegów, w
zakresie pkt:
1) W pasie o szerokości 50 m wokół zbiornika nawozy
mineralne w postaci stałej należy stosować wyłącznie ręcznie
2) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika
należy wykonywać bilanse
azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w
glebie, zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne
możliwe źródła jego dostarczania oraz opracowywać na tej
podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w
gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w
dokumentacji dla celów kontrolnych
3) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika
należy prowadzić rejestr wykonanych zabiegów
agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych
nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie.
Konieczne jest przechowywanie przedmiotowej
dokumentacji dla celów kontrolnych
4) Nawozy mineralne azotowe należy stosować
bezpośrednio przed maksymalnym zapotrzebowaniem
roślin na składniki pokarmowe
5) Nakaz wykonywania zabiegów uprawowych w zlewni
bezpośredniej zbiornika w kierunku równoległym do
brzegów zbiornika
6) Nakaz trwałego zalesienia, zakrzaczenia lub zadarnienia
gruntów w pasie 15 m wokół zbiornika.
Charakterystyki jednolitych części wód podziemnych.
n/d

n/d

JCWPd nr 79
W czwartorzędzie występuje jeden
lub dwa (głównie na południu)
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poziomy wodonośne;
lokalnie brak poziomu
wodonośnego. W miocenie
stwierdzono występowanie dobrze
izolowanych od jednej do trzech
warstw wodonośnych, (bez
kontaktu z poziomami
czwartorzędowymi,– w części
północnej jedną, w części
centralnej na ogół dwie, a na
południu trzy). W części
południowej jednostki stwierdzono
występowanie wód szczelinowych
w utworach triasowych o dużej
mineralizacji. Cecha szczególna
JCWPd (ilościowa, chemiczna):
wody poziomu mioceńskiego na
znacznych obszarach JCWPd
wykazują wysokie zabarwienie o
charakterze geogenicznym .
JCWPd nr 80
W czwartorzędzie występuje jeden
do trzech poziomów wodonośnych,
lokalnie (głównie w części
południowej) brak poziomów
wodonośnych. Poziom mioceński
tworzy jedna warstwa
wodonośna. W utworach
triasowych występują wody
szczelinowe silnie
zmineralizowane.
Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 303
,,Pradolina Barycz – Głogów (E)”
Uwarunkowania pozwalające na
Obszar ochronny zbiornika:
n/d
Z informacji zawartych w
ochronie zasobów wodnych
Wskazane jest wprowadzenie zróżnicowanych i rozłożonych
dokumentach
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poprzez ograniczenie ilości
występujących presji.

w czasie działań w zakresie ochrony jakości oraz ilości wód
podziemnych na obszarze zbiornika, ze szczególnym
uwzględnieniem:
• przestrzegania zasad ochrony środowiska na każdym
szczeblu użytkowania, od osób indywidualnych po
administracyjne zespoły zarządzające i nadzorujące
działalność komunalną i gospodarczą na omawianym
obszarze,
• stosowania rozwiązań mających na celu ochronę wód
podziemnych (w zakresie wprowadzanych technologii,
monitoringu środowiska, wykorzystywania zasobów
naturalnych, itp.) w nowych, projektowanych obiektach,
• prowadzenia permanentnej, zróżnicowanej i skierowanej
do każdej grupy społecznej edukacji, której celem jest
uświadomienie wagi ochrony środowiska,
• wprowadzania zasad ochrony wód podziemnych do
decyzji administracyjnych, dotyczących sposobu
zagospodarowania obszaru zbiornika.
Dla ochrony jakości wód podziemnych postuluje się
wprowadzenie następujących zakazów, nakazów, ograniczeń i
zaleceń:
I. Propozycje zakazów:
1. Proponuje się wprowadzić następujące zakazy
dotyczące gospodarki wodno - ściekowej
• Zakaz wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód
podziemnych za pomocą studni chłonnych i innych systemów,
• Zakaz wprowadzania ścieków do ziemi, w tym za pomocą
urządzeń chłonnych otworów, stawów, drenów lub innych
systemów za wyjątkiem:
-oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody,
- oczyszczonych ścieków z istniejących przydomowych
oczyszczalni ścieków,
- wód opadowych i roztopowych z wyłączeniem wód z
zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, określonych w
w/w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków
do wód lub do ziemi (art. 19, p. 1., pp. 1 i 2),
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planistycznych przewiduje
się:
- wspieranie budowy
indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków, w
miejscach gdzie jest
niemożliwa lub
ekonomicznie
nieuzasadniona budowa
sieci kanalizacyjnej,
- propagowanie budowy
przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenach, na których
obecnie nie przewiduje się
budowy sieci
kanalizacyjnej,
Na terenie obszaru
ochronnego GZWP,
niniejsze działania stoją w
sprzeczności z zakazami
sformułowanymi w
dokumentacji
hydrogeologicznej dot.
zakazu lokalizacji nowych
przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Dopuszcza się jedynie
stosowanie
przydomowych
oczyszczalni dla
pojedynczych gospodarstw
w zabudowie
rozproszonej.
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• Zakaz odprowadzania do ziemi wód opadowych i
roztopowych z powierzchni szczelnej terenów potencjalnie
zanieczyszczonych, o których mowa w art. 19 p. 1. pp. 1 i
2 (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984) – z terenów
autostrad, dróg zaliczonych do kategorii dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych klasy G, parkingów o
powierzchni powyżej 0,1 ha, baz i stacji paliw.
• Zakaz lokalizacji nowych przydomowych oczyszczalni
ścieków. Dopuszcza się stosowanie przydomowych
oczyszczalni dla pojedynczych gospodarstw w zabudowie
rozproszonej.
2. Propozycje zakazów dotyczących gospodarki odpadami
• Zakaz wykorzystania komunalnych osadów ściekowych
na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
• Zakaz rolniczego wykorzystywania ścieków, zgodnie z
Prawem Wodnym, art. 44 art. 1,
• Zakaz lokalizowania i rozbudowy składowisk odpadów
komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i
obojętne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dn. 24 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 549
• Zakaz lokalizowania podziemnych składowisk odpadów
niebezpiecznych oraz składowisk podziemnych odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne na obszarach
ochronnych zbiorników śródlądowych,
• Zakaz lokalizowania instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,
• Zakaz składowania lub przechowywania odpadów
promieniotwórczych
• Zakaz rekultywacji istniejących wyrobisk
poeksploatacyjnych oraz powierzchni terenu odpadami.
Dopuszcza się rekultywacje wyrobisk poeksploatacyjnych
przy pomocy odpadów obojętnych, po przeprowadzeniu
pełnej oceny oddziaływania na środowisko, w tym
szczególnie na wody podziemne, planowanego sposobu
rekultywacji.
3. Propozycje zakazów dotyczących działalności górniczej i
geologicznej:
• Zakaz eksploatacji kopalin wymienionych w
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Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (art. 2 p. 1,
pp. 27, art. 3 p.
1, pp. 40), chyba że przeprowadzona ocena oddziaływania
na środowisko wykaże brak zagrożenia dla zbiornika,
zarówno dla ilości (planowane odwodnienie, eksploatacja
materiału z warstwy wodonośnej itp.), jak i jakości
zasobów wód podziemnych (zmniejszenie izolacji zbiornika
i związana z tym możliwość szybszej migracji
zanieczyszczeń wprost z wyrobiska).
4. Propozycje zakazów w zakresie działalności rolniczej:
• Zakaz lokalizowania (i rozbudowy) nowych ferm chowu
i hodowli zwierząt, zaliczonych do przedsięwzięć mogących
zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla
których jest wymagane sporządzenie raportu
oddziaływania na środowisko, chyba że przeprowadzona
ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak
zagrożenia dla zbiornika,
• Zakaz stosowania w okresie roku dawki nawozu
naturalnego zawierającego więcej niż 170 kg azotu (N) w
czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, zgodnie z art. 17
ust. 3 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U.
Nr 147, poz. 1033), 138
• Zakaz stosowania nawozów naturalnych w postaci
płynnej, gdy zwierciadło wody występuje do gł. 1,2 m Ustawa z 10.07.2007 r. o nawozach i nawożeniu
(Dz.U.08.80.479),
• Stosowania środków ochrony roślin innych niż
dopuszczone do stosowania w strefach ochronnych ujęć
wody. Wykaz środków ochrony roślin możliwych do
stosowania w strefie ochrony ujęć znajduje się na stronie
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Zakaz przechowywania obornika w pryzmach,
bezpośrednio na powierzchni terenu, bez zabezpieczenia i
izolacji.
5. Propozycje zakazów innych:
• Zakaz lokalizowania inwestycji zaliczonych do
przedsięwzięć mogących zawsze
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lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ((Dz. U.
z 2010 r. nr 213, poz. 1397),
• Zakaz wydobywania kopalin, wykonywania odwodnień
(zwłaszcza budowlanych i kopalnianych), budowy nowych
ujęć, przerzutów wody, o ile przedsięwzięcia te można
zaliczyć do mogących zawsze oddziaływać na środowisko,
chyba że wykonana odpowiednia dokumentacja
hydrogeologiczna wykaże brak długoterminowych skutków
dla GZWP, zwłaszcza ograniczeń zasobów wód
podziemnych. Dopuszcza się lokalizację w/w inwestycji, dla
których opracowana ocena oddziaływania na środowisko,
ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na wody
podziemne, nie wykazała możliwości zanieczyszczenia wód
podziemnych zaliczonych do zbiornika lub ograniczenia ich
zasobów. Zalecane jest wykonanie, w ramach oceny
oddziaływania na środowisko, odpowiedniej dokumentacji
hydrogeologicznej, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne
i geologiczno – inżynierskie (Dz. U. z 2005 r. nr 201 poz.
1673). Dopuszcza się również przedsięwzięcia, dla których
wg oceny oddziaływania na środowisko jest możliwe
oddziaływanie na wody podziemne zbiornika wód
podziemnych, ale przyjęte rozwiązania wyeliminują
zagrożenie dla tych wód. Dla takich inwestycji wymagane
jest wdrożenie monitoringu wód podziemnych pierwszej i
drugiej warstwy wodonośnej zbiornikowego poziomu
wodonośnego,
• Zakaz bezzbiornikowego magazynowania w górotworze
substancji niebezpiecznych dla środowiska, 139
• Grzebania zwłok zwierząt i lokalizacji cmentarzy, w
odległości mniejszej od 500 m na kierunku spływu wód
podziemnych do ujęć lub osad. Przed wyborem miejsca na
cmentarz należy sporządzić wstępną ocenę hydrogeologiczną
(Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury, D.U. z 21.marca 2008 r.).
II. Propozycje nakazów:
Ochrona ilościowa zasobów wód podziemnych powinna
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wynikać z racjonalnego sposobu gospodarowania wodami
podziemnymi. Przede wszystkim powinno się dążyć do
uporządkowania gospodarki wodnej poprzez:
• inwentaryzację i rejestrację wszystkich użytkowników,
szczególnie dotyczy to ujęć wód podziemnych, które są
obecnie nieczynne lub nie zostały jeszcze
zinwentaryzowane, określenie odpowiedzialności prawnej za
ich zabezpieczenie, stan techniczny i eksploatację,
• kontrolę wielkości poboru wód podziemnych, poprzez
egzekwowanie obowiązku prowadzenie książek eksploatacji
dla ujęcia, wnoszenie opłat za użytkowanie środowiska,
Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania zasobami wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze działalności
RZGW we Wrocławiu.
Główne problemy gospodarki
n/d
n/d
Z
uwagi
na
wodnej w skali regionalnej
prognozowane
(obszaru bilansowego W – II
zwiększenie
Bayrycz):
zapotrzebowania na wodę
Brak rezerw wodnych w zbiorniku
w
obszarach
mioceńskim, jego zasolenie i
przeznaczonych
do
zabarwienie lokalne wód . Deficyt
rozwoju społecznego i
wód podziemnych w obszarze
gospodarczego,
istnieje
Wielkopolski i zanieczyszczenia
zagrożenie
możliwości
antropogeniczne części zbiorników
zaspokojenia
potrzeb
czwartorzędowych.
wodnych użytkowników
Największe oddziaływanie
wód podziemnych.
występuje w rejonach dużych
komunalnych ujęć wód
podziemnych (znaczna
eksploatacja), szczególnie w
rejonach miast: Leszna, Rawicza,
Góry, Żmigrodu, Krotoszyna
(Zduny i Smoszew), Ostrzeszowa
(Ostrzeszów, Szklarka,
Bledzianów), Milicza, Odolanowa,
Trzebnicy, Sycowa, Międzyborza w
piętrze czwartorzędowym oraz w
rejonie Strzyżewic (ujęcie dla
Leszna) – duża eksploatacja wód w
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poziomie mioceńskim w stosunku
do odnawialności. Rejon SCWP:
SO0201, SO0202, SO0203 SO0205,
SO0206, SO0207, SO0208, SO0209,
SO0210, SO0211.
Bilans zasobów wód powierzchniowych zlewni Baryczy (IMGW Wrocław, 2006).
Wyniki
przeprowadzonego
bilansu, wskazują na duże deficyty
zasobów wodnych w zlewni
Baryczy. Szczególnie w latach
suchych - przepływy na wielu
ciekach lub odcinkach cieków zbliżone
są
do
przepływ
nienaruszalnych, a często wręcz są
poniżej tego przepływu.
Wytypowano cieki i odcinki
cieków na których deficyt ten
występuje i jest szczególnie
odczuwalny nawet w warunkach
przepływów
zbliżonych
do
średnich z wielolecia. Związane
jest to dużymi poborami wody,
wykazywanymi przez stawy rybne.
Zjawisko deficytów odnotowano
na następujących ciekach:
Czarna Woda - od km 4,10 do km
0,26
Polska Woda - od km 41,25 do km
39,1 i od km 12,29 do km 0,39
Malinowa Woda (→ Polska Woda)
- od km 16,67 do km 14,21 i od km
6,77 do km 0,00
Młyńska Woda II (→ Malinowa
Woda → Polska Woda) - odcinek
rzeki od km 5,18 do km 1,22
Kobylarka (→ Malinowa Woda →

1. Ustalenie hierarchii potrzeb w gospodarce wodnej
zlewni Baryczy. Przy ustalaniu priorytetów powinno się brać
pod uwagę interesy wszystkich użytkowników wód. Należy
dążyć do kompromisu między potrzebami gospodarki
rybackiej (która obecnie całkowicie zdominowała pobory
wody w zlewni), a potrzebami rolnictwa (nawadniane
podsiąkowe i zalewowe). Powinno się stworzyć warunki do
możliwie dużego poboru wody dla nawodnień rolniczych
(deszczowanie) w okresach wiosennych i jesiennych, tworząc
rezerwę gruntową na okres wegetacyjny.
2. Zwiększenie liczby posterunków wodowskazowych w
zlewni Baryczy. Wyznaczenie przekrojów wodowskazowych
w miejscach mało antropogenicznie zmienionych, by
prowadzone obserwacje stanów wody i przepływów
odzwierciedlały w możliwie najwierniejszy sposób naturalne
stosunki wodne w zlewni, a nie wykazywały głównie pobory i
zrzutu z kompleksu stawowego zlokalizowanego powyżej
przekroju.
3. Ścisła kontrola poborów i zrzutów na stawach przez
instalacje odpowiedniego oprzyrządowania i prowadzenie
kontrolnych odczytów i pomiarów, szczególnie w okresach
wzmożonych poborów wody w wytypowanych przekrojach
cieków (łaty wodowskazowe powyżej i poniżej poborów lub
zrzutów, łaty wodowskazowe na jazach piętrzących).
Wyznaczenie
decyzją
administracyjną
instytucji
odpowiedzialnej za prowadzenie systematycznej kontroli i
utrzymywanie w sprawności urządzeń pomiarowych.
4. W przypadku nie dotrzymywania warunków
pozwolenia wodnoprawnego bezwzględne karanie, zgodnie z
obowiązującym prawem. Przewidziane kary powinny być
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n/d

Z
uwagi
na
prognozowane
zwiększenie
zapotrzebowania na wodę
w
obszarach
przeznaczonych
do
rozwoju społecznego i
gospodarczego,
istnieje
zagrożenie
możliwości
zaspokojenia
potrzeb
wodnych użytkowników
wód podziemnych.

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”
Polska Woda) - odcinek rzeki od
km 7,77 do km 0,00
Prądnia - od km 27,23 do km 22,15
i od km 19,69 do km 0,00
Struga (→ Prądnia) - od km 12,34
do km 0,00
Sowina - od km 16,81 do km 11,79
Struga (→ Sąsiecznica) - od km
8,16 do km 0,00
Krępa - od km 13,33 do km 0,00
Kanał Młyński – Młynówka
Sułowsko - Radziądzka (→ Orla) od km 23,01 do km 0,0
WytyWytypowano cieki i odcinki cieków,
na których odnotowano deficyty
zasobów wodnych (brak zasobu
dyspozycyjnego) w warunkach
hydrologicznych roku suchego.
Przy
wykazanych
dużych
deficytach wody (zasoby maleją o
ok. 80 %) praktycznie brak jest
możliwości poboru wody lub
pobory powinny być minimalne. W
miesiącach letnich w latach
suchych przepływy są niższe od
przepływów nienaruszalnych. Na
niewielkie przepływy w rzekach
nakładają się niekontrolowane i
nie skoordynowane pobory wody
dla stawów rybnych. Na wielu
odcinkach rzek praktycznie koryta
są suche, co potwierdziły badania
terenowe w lipcu 2006 r. Na wielu
rzekach - szczególnie w lecie - nie
są
zachowane
przepływy
nienaruszalne.
Dotyczy
to
następujących cieków:
Barycz - od km 77,55 do km 56,14

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
5. Kontrola pozwoleń wodnoprawnych i - w przypadku
stwierdzenia dzikich poborów czy zrzutów - bezwzględne
karanie, zgodnie z obowiązującym prawem. Przewidziane
kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
6. Szczególnej uwadze poddać odcinki rzek, na których
stwierdza się częściowy deficyt lub całkowity brak wody.
Przeprowadzić szczegółowe badania dla jednoznacznego
określenia przyczyn tych zjawisk.
7. Dokonać weryfikacji pozwoleń wodno prawnych i
instrukcji eksploatacyjnych tych użytkowników, których
pobory zatwierdzone w pozwoleniach nie mają pokrycia w
zasobach wodnych i generują
braki wody niżej
zlokalizowanych użytkowników.
8. Wstrzymać wydawanie nowych pozwoleń na rzekach
(odcinkach rzek) na których stwierdza się (i potwierdzi
szczegółowymi pomiarami i wizja terenową)
deficyty
zasobów wodnych.
9. Wyniki przedstawione w opracowaniu traktować z
konieczności orientacyjnie, jako szacowanie wielkości
zasobów i deficytów. Każdy badany ciek traktować należy
indywidualnie, ale w powiązaniu ze stosunkami wodnymi
całej zlewni. Dla każdego badanego cieku dokonać
szczegółowego rozeznania terenowego gospodarki wodno ściekowej, lokalizacji poborów i zrzutów, wykonać pomiary
hydrometryczne, obliczenia hydrologiczne i po dokładnej
analizie całości materiału oszacować zasoby dyspozycyjne.
10. Wymagać od użytkownika starającego się o
pozwolenie wodno - prawne przedstawienia operatu
hydrologicznego, wykonanego przez instytucję do tego
uprawnioną, dysponującą odpowiednią bazą danych
hydrologiczno - meteorologicznych, lub przez uprawnionego
hydrologa na podstawie danych pozyskanych lub
zweryfikowanych przez IMGW.
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Dąbrówka - od km 15,14 do km
0,00
Kuroch - na całym odcinku rzeki
Mierześnica (→ Złotnica) - od km
18,56 do km 17,69
Czarna Woda - od km 5,43 do km
4,80 i od km 4,19 do km 0,26
Polska Woda - na całym odcinku
rzeki
Malinowa Woda (→ Polska Woda)
- na całym odcinku rzeki
Młyńska Woda II (→ Malinowa
Woda → Polska Woda) - na całym
odcinku rzeki
Kobylarka (→ Malinowa Woda →
Polska Woda) - na całym odcinku
rzeki
Prądnia - od km 27,23 do km 0,00
Czarny Rów (→ Prądnia) - odcinek
rzeki od km 2,22 do km 0,00
Grabownica (→ Prądnia) - na
całym odcinku rzeki
Struga (→ Prądnia) - od km 12,34
do km 0,00
Sowina - od km 16,81 do km 0,00
Sąsiecznica - od km 13,46 do km
0,00
Kanał Trzebnicki (→ Głęboki Rów
→ Sąsiecznica) - na całym odcinku
rzeki
Struga (→ Sąsiecznica) - od km
8,16 do km 0,00
Głownik (→ Struga → Sąsiecznica)
- na całym odcinku rzeki
Krępa - od km 13,33 do km 0,00
Orla - na całym odcinku rzeki
dopływ z Salni (→ Żydowski Potok
→ Orla) - na całym odcinku rzeki
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Rów Śląski (→ Rów Graniczny →
Orla) - na całym odcinku rzeki
Borowica (→ Rów Graniczny →
Orla) - na całym odcinku rzeki
Dąbroczna (→ Orla) -na całym
odcinku rzeki
Kanał
Młyński
(Młynówka
Sułowsko - Radziądzka) (→ Orla) na całym odcinku rzeki
Masłówka (→ Orla) - na całym
odcinku rzeki
Wiewiernica - na całym odcinku
rzeki
Polski Rów - na całym odcinku
rzeki
Czarkowski Rów (→ Polski Rów) na całym odcinku rzeki
Robczyski Rów (→ Polski Rów) na całym odcinku rzeki
Śląski Rów I (→ Polski Rów) - na
całym odcinku rzeki
Kopanica (→ Polski Rów) - na
całym odcinku rzeki
Programy działań dla części wód, położonych w regionach wodnych na terenie RZGW we Wrocławiu zawarte w Programie Wodno-Środowiskowym na lata
2009-2015
n/d
SO0201
n/d
nie stwierdzono
Barycz od źródła do Dąbrówki włącznie
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE
P.OP.6 Dostęp do informacji
P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed
zanieczyszczeniami
GOSPODARKA KOMUNALNA
P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych"
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami
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zawartych w planach gospodarki odpadami
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
PRZEMYSŁ
DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym
awariom i zarządzanie ryzykiem
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady
ochrony środowiska
SO0202
Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE
P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk
związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia
realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in.
komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i
pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników
realizujących zadania ochrony środowiska
P.OP.4 Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i
upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach,
akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska
P.OP.5 Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
P.OP.6 Dostęp do informacji
P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed
zanieczyszczeniami
GOSPODARKA KOMUNALNA
P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych"
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P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej
2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji
zbiorczej"
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami
zawartych w planach gospodarki odpadami
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych,
pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
PRZEMYSŁ
DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym
awariom i zarządzanie ryzykiem
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
P.RL.1 Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez
azoty pochodzenia rolniczego
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń
P.RL.4 Wspieranie rolnictwa ekologicznego
P.RL.5 Wspieranie rolnictwa zrównoważonego
P.RL.6 Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu
zwiększenia lesistości - regulacja lesistości (prowadzone
zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych
Nadleśnictw)
P.RL.7 Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie,
odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie z programami ochrony
przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady
ochrony środowiska
SO0203
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Kuroch
GOSPODARKA KOMUNALNA
P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych"
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami
zawartych w planach gospodarki odpadami
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady
ochrony środowiska
SO0204 Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko-Radziądzka
GOSPODARKA KOMUNALNA
P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych"
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami
zawartych w planach gospodarki odpadami
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
P.RL.1 Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez
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azoty pochodzenia rolniczego
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady
ochrony środowiska
SO0205 Sąsiecznica
GOSPODARKA KOMUNALNA
P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych"
P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej
2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji
zbiorczej"
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami
zawartych w planach gospodarki odpadami
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady
ochrony środowiska
SO0206 Barycz od Sąsiecznicy do Orli
GOSPODARKA KOMUNALNA
P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych"
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej
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P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami
zawartych w planach gospodarki odpadami
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady
ochrony środowiska
SO0207 Orla od źródła do Rdęcy włącznie
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE
P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk
związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia
realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in.
komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i
pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników
realizujących zadania ochrony środowiska
P.OP.4 Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i
upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach,
akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska
P.OP.5 Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
P.OP.6 Dostęp do informacji
P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed
zanieczyszczeniami
GOSPODARKA KOMUNALNA
P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych"
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami
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zawartych w planach gospodarki odpadami
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych,
pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
PRZEMYSŁ
DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym
awariom i zarządzanie ryzykiem
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
P.RL.1 Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez
azoty pochodzenia rolniczego
P.RL.2 Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów
naturalnych
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń
P.RL.4 Wspieranie rolnictwa ekologicznego
P.RL.5 Wspieranie rolnictwa zrównoważonego
P.RL.6 Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu
zwiększenia lesistości - regulacja lesistości (prowadzone
zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych
Nadleśnictw)
P.RL.7 Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie,
odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie z programami ochrony
przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady
ochrony środowiska
SO0208 Orla od Rdęcy do Baryczy
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE
P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk
związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia
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realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in.
komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i
pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników
realizujących zadania ochrony środowiska
P.OP.4 Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i
upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach,
akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska
P.OP.5 Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
P.OP.6 Dostęp do informacji
P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed
zanieczyszczeniami
GOSPODARKA KOMUNALNA
P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych"
P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej
2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji
zbiorczej"
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami
zawartych w planach gospodarki odpadami
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych,
pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
PRZEMYSŁ
P.PU.1 Realizacja "Programu wyposażenia zakładów
przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż
4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w
urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo
standardy ochrony wód"
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ROLNICTWO I LEŚNICTWO
P.RL.1 Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez
azoty pochodzenia rolniczego
P.RL.2 Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów
naturalnych
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń
P.RL.4 Wspieranie rolnictwa ekologicznego
P.RL.5 Wspieranie rolnictwa zrównoważonego
P.RL.6 Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu
zwiększenia lesistości - regulacja lesistości (prowadzone
zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych
Nadleśnictw)
P.RL.7 Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie,
odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie z programami ochrony
przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady
ochrony środowiska
SO0209 Dąbroczna
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE
P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk
związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia
realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in.
komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i
pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników
realizujących zadania ochrony środowiska
P.OP.4 Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i
upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach,
akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska
P.OP.5 Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed
zanieczyszczeniami
GOSPODARKA KOMUNALNA
P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych"
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P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami
zawartych w planach gospodarki odpadami
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych,
pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
PRZEMYSŁ
P.PU.1 Realizacja "Programu wyposażenia zakładów
przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż
4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w
urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo
standardy ochrony wód"
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
P.RL.1 Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez
azoty pochodzenia rolniczego
P.RL.2 Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów
naturalnych
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń
P.RL.4 Wspieranie rolnictwa ekologicznego
P.RL.5 Wspieranie rolnictwa zrównoważonego
P.RL.6 Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu
zwiększenia lesistości - regulacja lesistości (prowadzone
zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych
Nadleśnictw)
P.RL.7 Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie,
odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie z programami ochrony
przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady
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ochrony środowiska
SO0210 Barycz od Orli do Odry
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE
P.OP.7 Działania kontrolne związane z ochroną wód przed
zanieczyszczeniami
GOSPODARKA KOMUNALNA
P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych"
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania
systemu gospodarki ściekowej
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami
zawartych w planach gospodarki odpadami
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych)
P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez
udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji
ryb (silnie zmienione):
PRZEMYSŁ
P.PU.1 Realizacja "Programu wyposażenia zakładów
przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż
4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w
urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo
standardy ochrony wód"
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady
ochrony środowiska
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Opracowanie programów działań dla zlewni bilansowych na obszarze RZGW we Wrocławiu – zlewnia Baryczy.
Programy działań zawierają
obligatoryjnie przedsięwzięcia
„podstawowe”, wynikające z
prawodawstwa przyjętego na
poziomie krajowym lub
bezpośrednio z mocy dyrektyw
unijnych oraz fakultatywnie
przedsięwzięcia „uzupełniające”,
nawiązujące do działań
wskazanych w wykazie części B
załącznika VI RDW, a także inne
działania, uznane za niezbędne do
osiągnięcia dobrego stanu wód.

SO0201
1. Likwidacja oczyszczalni ścieków Antonin
Efekt zmiany ∑ przepustowości oczyszczalni z 400 m3/d do 0
m3/d
SO0202
1. Modernizacja OŚ Milicz w zakresie gospodarki osadowej
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Milicz 15,7km
3. Zwiększenie przepustowości OŚ Sulmierzyce z 260 m3/d
do 520 m3/d
4. Modernizacja OŚ Twardogóra w zakresie gospodarki
osadowej
5. Zwiększenie przepustowości OŚ Sosnie z 100 m3/d do 250
m3/d
6. Budowa OŚ Kuźnia Goszczańska - o przepustowości 740
m3/d
7. Budowa OŚ Bukowice - o przepustowości 350 m3/d
8. Budowa OŚ Gądkowice - o przepustowości 840 m3/d
9. Budowa OŚ Międzybórz - o przepustowości 600 m3/d
10. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Międzybórz 1,7km
11. Zwiększenie przepustowości OŚ Krośnice z 350 m3/d do
620 m3/d
12. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl.Krośnice 11,0km
13. Zwiększenie przepustowości OŚ Syców z 850 m3/d do
2000 m3/d
14. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Syców 15,0 km
15. Zwiększenie przepustowości OŚ Ostrzeszów pz 7500 m3/d
do 12000 m3/d
16. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Syców 22,5 km
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z 18830
m3/d do 27690 m3/d
SO0203
1. Przebudowa oczyszczalni Odolanów (zwiększenie
przepustowości z 150 m3/d do 2090 m3/d)
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Milicz 16,6km
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z 150 m3/d
do 2090 m3/d
56

n/d

Nie stwierdzono

„Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy”
SO0204
2. Zwiększenie przepustowości OŚ Sułów z 277 m3/d do 840
m3/d)
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Sułów 16,4km
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z 277 m3/d
do 840 m3/d
SO0205
1. Modernizacja OŚ Trzebnica
2. Budowa OŚ Sucha Wielka - o przepustowości 359 m3/d
3. Budowa OŚ Prusice - o przepustowości 700 m3/d
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Prusice 16,2km
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z 6000
m3/d do 7100 m3/d
SO0206
1. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Żmigród z 900
m3/d do 2800 m3/d
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Trzebiechów 8,0 km
3. Budowa oczyszczalni Skokowa przepustowości 650 m 3/d
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z 900
m3/d do 3450 m3/d
SO0207
1. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Koźmin Wlkp. z
2070 m3/d do 2750 m3/d
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Krotoszyn 18,0 km
3. Modernizacja OŚ Krotoszyn
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z 1070
m3/d do 10750 m3/d
4. Programy działań dla obszarów azotanowych
SO0208
1. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Jutrosin 40,6 km
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Rawicz 60,0 km
3. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Bojanowo z 375
m3/d do 1480 m3/d
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Bojanowo 34,6 km
5. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Wąsosz z 60
m3/d do 1200 m3/d
6. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Wąsosz 42,0 km
7. Modernizacja OŚ Gołaszyn
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8. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Nowe Miasteczko 16,2
km
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z 9740
m3/d do 12880 m3/d
9. Programy działań dla obszarów azotanowych
SO0209
1. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Pępowo z 400
m3/d do 1200 m3/d
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Pępowo 18,1 km
3. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni Gogolewo z 100
m3/d do 325 m3/d
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Krobia 48,7 km
5. Budowa OŚ Karolinki o Qśr=900 m3/d
6. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Miejska Górka 53,0 km
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z 500 m3/d
do 2425 m3/d
7. Programy działań dla obszarów azotanowych
SO0210
1. Modernizacja OŚ Wińsko
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Wińskoo 6,20km
3. Budowa OŚ Jemielno o Qśr=627 m3/d
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Jemielno 26,0 km
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z 837
m3/d do 1464 m3/d
SO0211
1. Zwiększenie przepustowości OŚ Osieczna z 260 m3/d do
6740 m3/d
2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Osieczna 20,0 km
3. Zwiększenie przepustowości OŚ Rydzyna z 550 m3/d do
1220 m3/d
4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Rydzyna 11,2km
5. Budowa OŚ Lubonia - o przepustowości 200 m3/d
6. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Krzemieniewo 26,0km
7. Budowa OŚ Niechlów
8. Zwiększenie przepustowości OŚ Pudliszki z 1741 m3/d do
7177 m3/d
9. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl.Krobia 48,7km
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10. Zwiększenie przepustowości OŚ Henrykowo z 13500 m3/d
do 24000 m3/d
11. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Leszno 103,5 km
12. Zwiększenie przepustowości OŚ Poniec z 630 m3/d do
1368 m3/d
13. Budowa sieci kanalizacyjnej dla agl. Poniec 27,9 km
14. Modernizacja OŚ Góra
Efekt zwiększenie ∑ przepustowości oczyszczalni z 20380
m3/d do 44405 m3/d
15. Programy działań dla obszarów azotanowych
Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce.
Celem opracowania było m.in.
pozyskanie informacji dla
utworzenia wymaganego przez
RDW, rejestru obszarów
chronionych uznanych za
wymagające szczególnej ochrony
w ramach prawodawstwa
wspólnotowego, w celu ochrony
znajdujących się tam wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz dla zachowania siedlisk i
gatunków bezpośrednio
uzależnionych od wody.
Na obszarze zlewni Baryczy formy
ochrony przyrody skupione są w
środkowej części zlewni. Tereny
chronione jako Park Krajobrazowy
Doliny Baryczy (PKDB) stanowią
równocześnie SOO Ostoja nad
Baryczą (PLH020041) oraz OSO
Dolina Baryczy (PLB020001). W
granicach PKDB położone są
również pełniące istotną rolę w
ochronie siedlisk mokradłowych
rezerwaty: Stawy MilickieKompleks Radziądz, Stawy Milickie

n/d

Pod pojęciem mokradła, czy też
ekosystemu pozostającego w
dynamicznych relacjach z wodami
podziemnymi i powierzchniowymi
rozumiane są ekosystemy
pośrednie między typowo
wodnymi i typowo lądowymi,
często występujące na ich
pograniczu, kształtujące się pod
wpływem stałego lub okresowego
przesycenia podłoża wodą.
Występuje w nich hydrofilna
(wodolubna) roślinność, z której
szczątków, często przy udziale
materiału mineralnego powstają
hydrogeniczne utwory glebowe.
Zlewnia Baryczy:
Mokradła nietorfowe występują w
dolinach rzecznych na obszarach
równin denudacji pereglacjalnej
oraz na plejstoceńskich równinach
akumulacyjnych. Torfowiska niskie
zajmują holoceńskie, osiowe partie
dolin rzecznych. Małe torfowiska
przejściowe występują w
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- Kompleks Staw Jamnik, Stawy
południowo-wschodniej części
Milickie - Kompleks Ruda
zlewni w zagłębieniach
Sułowska, Olszyny Niezgodzkie,
bezodpływowych na obszarach
Stawy Milickie - Kompleks
stożków sandrowych. Duże
"Stawno", Stawy Milickie torfowisko przejściowe występuje
Kompleks Potasznia, Wydymacz,
w ujściu rzeki Śląski Rów Buki Sudeckie. Od zachodu z PKDB
porośnięte jest lasem. Na
sąsiaduje SOO Dolina Łachy
torfowiskach nietorfowych
(PLH020003), a od północnego
dominują łąki wilgotne, dodatkowo
wschodu OSO i SOO Dąbrowy
w centralnej i północnej części
Krotoszyńskie (PLB300007,
zlewni - porośnięte są one lasem.
PLH300002) oraz niewielka SOO
Na obszarach występowania łąk
Chłodnia w Cieszkowie
wilgotnych punktowo pojawiają się
(PLH020001). W granicach ostoi
szuwary wielkoturzycowe i wodne.
Dąbrowy Krotoszyńskie znajdują
Torfowiska niskie pokryte są
się rezerwaty: Baszków, Mszar
łąkami wilgotnymi oraz lasem w
Bogdaniec, Dąbrowa Smoszew.
północno-zachodniej części zlewni
Niewielki fragment terenu przy
Do głównych, potencjalnych
zachodniej granicy zlewni wchodzi
zagrożeń należą: 1) postępujące
w granice SOO i OSO Łęgi
odwodnienie mokradeł na skutek
Odrzańskie (PLH020018,
niewłaściwie przeprowadzonych
PLB020008). Planowane jest
melioracji; 2) zarastanie drzewami
utworzenie ostoi Natura 2000
mokradeł przy zaprzestaniu
Skoroszewickie Łąki i Leśne Stawki
wykaszania łąk.
k. Goszcza położone na południe
od PKDB oraz ostoję Dolina Dolnej
Baryczy w zachodniej części
zlewni.
Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej ilości odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizacja na mapach dla potrzeb
warunków korzystania z wód regionów wodnych.
Celem opracowania była
n/d
n/d
n/d
weryfikacja punktowych źródeł
zanieczyszczeń wraz z określeniem
rzeczywistej ilości
odprowadzanych ścieków na
obszarze działania RZGW we
Wrocławiu.
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Weryfikacja ta obejmowała
następujące punktowe źródła
zanieczyszczeń:
zrzuty ścieków komunalnych
zrzuty ścieków
przemysłowych,
zrzuty wód chłodniczych,
zrzuty ścieków z obiektów
użyteczności publicznej,
W wyniku przeprowadzonej
weryfikacji, na terenie zlewni
Baryczy zidentyfikowano 45
zrzutów ścieków, w tym:
36 zrzutów ścieków
komunalnych,
8 zrzutów ścieków
przemysłowych,
1 zrzut ścieków chłodniczych

Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin.
W Katalogu obecności substancji
priorytetowych wykorzystano
wyniki Państwowego Monitoringu
Środowiska w roku 2009r.
wykonane przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska i
Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska, w zakresie
badań substancji priorytetowych.

n/d

n/d

Ilość ppk, w których badano
substancje priorytetowe na terenie
zlewni rzeki Baryczy wynosiła 8.
Ilość pomiarów substancji
priorytetowych: 31.
Wyniki monitoringu były
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następujące:
Ilość ppk, w których
stwierdzono zły stan
chemiczny: 0
Ilość pomiarów powyżej
dopuszczalnej granicy dla
substancji priorytetowych: 0
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4. Wstępne wnioski do propozycji wymagań, priorytetów
i ograniczeń w korzystaniu z zasobów wodnych wód zlewni
Baryczy
Jednym z etapów opracowania, jest omówienie wstępnych wniosków do
propozycji wymagań, ograniczeń i priorytetów w korzystaniu z wód zlewni Baryczy,
wynikających z analizy dokumentów planistycznych oraz opracowań merytorycznych z
zakresu gospodarki wodnej.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód zlewni
sporządza się dla obszarów, dla których w wyniku ustaleń planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza, w tym przypadku na obszarze dorzecza Odry, jest
konieczne określenie szczegółowych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich
ilości i jakości, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.
Warunki korzystania z wód zlewni zawierają odpowiednio:
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów
środowiskowych;
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla
wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów
środowiskowych, w szczególności w zakresie:
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód,
do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych.
Na obecnym etapie prac przygotowawczych do opracowania warunków korzystania
z wód zlewni Baryczy, dokonano przeglądu i analizy dokumentów planistycznych
opracowań merytorycznych z zakresu gospodarki wodnej. W świetle przeprowadzonej
analizy ww. dokumentów poniżej zostały omówione wstępne wnioski, w kontekście
wprowadzenia potencjalnych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód,
które w perspektywie kolejnych etapów prac zostaną uszczegółowione.
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4.1 Wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów
środowiskowych
Szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód wynikają przede wszystkim z
celów środowiskowych. Cele środowiskowe, zdefiniowane w art. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej, ustalają:
1. dla jednolitych części wód niewyznaczonych jako sztuczne i silnie zmienione,
celem środowiskowym jest ochrona, poprawa oraz przywracanie dobrego stanu
jednolitych części wód powierzchniowych.
2. dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód
powierzchniowych celem środowiskowym jest ochrona oraz poprawa ich potencjału i
stanu, w taki sposób aby osiągnąć dobry potencjał ekologicznych i dobry stan chemiczny
tych wód.
3. dla jednolitych części wód podziemnych celem środowiskowym jest
zapobieganie lub ograniczanie dopływu do nich zanieczyszczeń, zapobieganie
pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, zapewnianie równowagi między poborem a
zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Wymagania w zakresie celów środowiskowych dla poszczególnych części wód
powierzchniowych i podziemnych zostały określone w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry.
Analiza na poziomie zlewni wskazała jakie wymagania należy wprowadzić
w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych, aby wspomóc realizację
założeń przytoczonego dokumentu planistycznego:
I.
Z uwagi na istniejące pobory wód powierzchniowych i podziemnych
zidentyfikowane we wszystkich 11 SCWP oraz obejmujący SCWP: SO0201, SO0202,
SO0205, SO0206, SO0208, SO0209, SO0210, SO0211 planowany rozwój społeczny,
gospodarczy i turystyczny, który generować będzie zwiększenie poborów wód, wydaje
się zasadne sformułowanie wymagań w zakresie:
1. nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych
polegającego na tym, aby sumaryczny pobór wód podziemnych (rzeczywisty i
określony w pozwoleniach wodnoprawnych) nie przekraczał ilości dostępnych
zasobów wód podziemnych;
2. przepływu nienaruszalnego polegającego na tym, że pobór wód powierzchniowych
nie naruszał przepływu nienaruszalnego w cieku.
Wyniki bilansu wodnogospodarczego, który zostanie zrealizowany w kolejnych
etapach niniejszej pracy, określą rezerwy bądź deficyty zasobów dostępnych do
zagospodarowania.
II.
Wobec zidentyfikowanych we wszystkich SCWP na terenie zlewni Baryczy
zrzutu ścieków oraz prac realizowanych w ramach KPOŚK jak i planowanego rozwoju
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społecznego, gospodarczego i turystycznego, który generować będzie zwiększone ilości
ścieków komunalnych wydaje się zasadne sformułowanie wymagania w odniesieniu do:
wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych polegającego na tym, iż,
wprowadzenie zanieczyszczeń do wód o stanie co najmniej dobrym, nie może
pogarszać stanu/potencjału tych wód, a wprowadzanie zanieczyszczeń do wód o
stanie/potencjalne gorszym od dobrego musi uwzględniać potrzebę poprawy ich
stan/potencjału.
III.
Z uwagi na istniejącą zabudowę hydrotechniczną zlokalizowaną na terenie
zlewni Baryczy we wszystkich SCWP oraz planowane prace polegające na budowie
nowych obiektów hydrotechnicznych, obiektów małej retencji, zidentyfikowanych w
SO0202, SO0203, SO0204,SO0206, SO0207, SO0208, SO0209, SO0210, SO0211, wydaje
się zasadne sformułowanie wymagań w zakresie przywrócenia ciągłości morfologicznej
cieków, w tym budowy nowych urządzeń wodnych. Podstawą sformułowania wymagania
w omawianym zakresie są wyniki pracy pn. Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia
ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego
stanu i potencjału ekologicznego JCWP. Zakłada się jednak, iż aspekt ten zostanie
uwzględniony w warunkach korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry. Nie
proponuje się zatem sformułowania wymagań w odniesieniu do zachowania ciągłości
morfologicznej cieków.
4.2 Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
Analiza uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego w
zakresie korzystania z wód zlewni wskazuje na konieczność zrównoważonego
gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych dla zaspokojenia
potrzeb wodnych istniejących i nowych użytkowników. Przy ustalaniu hierarchii
użytkowania zasobów wodnych w zlewni Baryczy proponuje się uwzględnić następujące
formy korzystania z wód:
1. do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele
socjalno-bytowe,
2. na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych
3. na potrzeby przemysłu,
4. na potrzeby chowu i hodowli zwierząt,
5. na potrzeby rolnictwa.
W świetle przeprowadzonej analizy, której wyniki przedstawiono w rozdziale 3.
proponuje się przy ustalaniu priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych uwzględnić
użytkowników wymagających wody wysokiej jakości, czyli ludności, której należy
zabezpieczyć wodę do spożycia Pobór wód powierzchniowych i podziemnych
zidentyfikowano na obszarze całej zlewni Baryczy. Ponadto w kontekście planowanych
działań zidentyfikowanych w dokumentach planistycznych, zakłada się że w obszarach
przeznaczonych do rozwoju społecznego i gospodarczego, pojawią się nowi
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użytkownicy i zwiększy się zapotrzebowanie na wodę do spożycia oraz do celów
socjalno-bytowych.
Analiza wyników pracy pn. Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych
relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z
wyłączeniem regionu wodnego Warty) wykazała występowanie na terenie zlewni
Baryczy we wszystkich SCWP ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Zasoby wodne
są czynnikiem niezbędnym do istnienia ekosystemów, a ich brak oznacza ich zanikanie.
W związku z tym konieczne jest ich uwzględnienie w hierarchii użytkowania zasobów
wodnych. W zlewni Baryczy stwierdzono występowanie mokradeł na terenie obszarów
chronionych: Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, obszarów Natura 2000,
rezerwatów.
Przy ustalaniu priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych proponuje się
ponadto uwzględnić:
potrzeby przemysłu – obecnie w zlewni Baryczy pobory wód na cele
przemysłowe odbywają się głównie ze źródeł podziemnych we wszystkich SCWP
w granicach zlewni. Ponadto w oparciu o dokumenty planistyczne stwierdzono,
że obszary przeznaczone do rozwoju gospodarczego planuje się zlokalizować w
obrębie SCWP SO0201, SO0202, SO0205, SO0206, SO0208, SO0209, SO0210,
SO0211.
potrzeby chowu i hodowli zwierząt (stawy) – w zlewni Baryczy prowadzona jest
bardzo intensywna gospodarka stawowa (stawy karpiowe i pstrągowe).
Koncentracja stawów hodowli karpiowej i pstrągowej znajduje się w SCWP
SO0202 oraz SO0205, na terenie powiatów: milickiego (gminy: Milicz, Krośnice),
trzebnickiego (gminy: Zawonia, Prusice, Trzebnica), oleśnickiego (gminy:
Dobroszyce, Twardogóra). Źródłem zaopatrzenia w wodę stawów jest woda
powierzchniowa.
potrzeby upraw rolnych - tereny rolne stanowią dominującą formę terenu
stanowią one 64,9% powierzchni zlewni. W celu polepszenia zdolności
produkcyjnej gleby oraz ułatwienia jej uprawy niezbędne jest stosowanie
zabiegów melioracyjnych. Dzięki melioracjom wodnym możliwe jest
kontrolowane nawadnianie i odwadnianie terenów. W zlewni Baryczy do
nawodnień wykorzystuje się wody powierzchniowe (wg pozwoleń
wodnoprawnych woda na cele rolnicze jest pobierana w SCWP SO0202, SO0206,
SO0210, SO0211)

4.3 Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego
Analiza stanu użytkowania i planowanego zagospodarowania zlewni Baryczy
została przeprowadzona w skali scalonych części wód powierzchniowych oraz
jednolitych części wód podziemnych. Przeanalizowane zostały zarówno warunki
istniejące ze wskazaniem ich wpływu na stan zasobów wodnych, jak również działania
planowane, które mogą mieć wpływ na stan zasobów wodnych.
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W świetle przeprowadzonych analiz poniżej omówiono zagadnienia w kontekście
wprowadzenia potencjalnych ograniczeń w korzystaniu z wód. Zaproponowane
ograniczenia w korzystaniu z zasobów wodnych zlewni Baryczy wynikają z konieczności
zapobiegania lub minimalizacji negatywnych dla tych zasobów skutków realizacji
działań zawartych w dokumentach planistycznych, aby nie dopuścić do nieosiągnięcia
celów środowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry.
Ograniczenia w zakresie poborów wód powierzchniowych i podziemnych
Z uwagi na istniejące i prognozowane zwiększenie zapotrzebowania na wodę w
obszarach przeznaczonych do rozwoju społecznego, gospodarczego i turystycznego,
proponuje się wprowadzenie ograniczeń w zakresie poboru wód podziemnych,
wykonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów
górniczych czy wykonywania urządzeń wodnych służących do ujmowania wód
podziemnych.
Ograniczenia powinny obowiązywać w tych SCWP, gdzie w wyniku bilansu
wodnogospodarczego zidentyfikowane zostaną przekroczenia zasobów dostępnych do
zagospodarowania bądź niskie rezerwy tych zasobów.
Ograniczenia w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, w tym
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
W odniesieniu do działań polegających na budowie/ modernizacji oczyszczalni
ścieków i kanalizacji, czy planowanych stref rozwoju gospodarczego, społecznego oraz
turystycznego, proponuje się wprowadzenie w SCWP ograniczenie ładunków
zanieczyszczeń, dla których zostanie przekroczona chłonność w ciekach.
Ograniczenia w tym zakresie zostaną dokładne sprecyzowane w oparciu wyniki
jakościowego bilansu wodnogospodarczego, gdzie wskazane zostaną zasoby wód
powierzchniowych o nieodpowiedniej jakości, w odniesieniu do poszczególnych
wskaźników jakości wody (BZT5, Nog, Pog).
Ograniczenia w zakresie zachowania ciągłości morfologicznej, w tym wykonywania
nowych urządzeń wodnych
W odniesieniu do istniejących budowli piętrzących oraz z uwagi na planowane
działania w zakresie budowy nowych obiektów hydrotechnicznych, energetycznych
zasadne jest wprowadzenie ograniczeń polegających przede wszystkim na wyposażeniu
tych budowli w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb lub dopuszczenie
możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli piętrzących
w korycie cieku bez wyposażania w urządzenia zapewniające swobodną migracje ryb,
ale pod warunkiem, że konstrukcja budowli zapewni przy przepływie SNQ utrzymanie
swobodnej migracji ryb.
Jednakże jak już wspomniano w rozdziale dot. wymagań w zakresie stanu wód,
aspekt zachowania ciągłości morfologicznej zostanie uwzględniony w warunkach
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korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry. Zatem nie proponuje się
sformułowania dodatkowych ograniczeń w tym kontekście.
Ograniczenia w zakresie korzystania z wód w związku z ochroną siedlisk
i gatunków ekosystemów wodnych i od wód zależnych
Działania mogące potencjalnie powodować negatywne oddziaływania na obszary
siedlisk i gatunków zależnych od wód dotyczą rozbudowy infrastruktury drogowej
rozwoju urbanizacyjnego i gospodarczego. Biorąc pod uwagę procedury, jakie należy
spełnić przy realizacji tego typu inwestycji np. przeprowadzenie oceny oddziaływania
na środowisko, wydaje się, że obecnie obowiązujące przepisy prawne są wystarczające
w tej kwestii. Otrzymanie odpowiednich decyzji i pozwoleń na realizację ww. inwestycji
wymaga dokładnej analizy dokumentacji projektowych oraz wszystkich innych
aspektów np. obowiązków niezbędnych ze względu na ochronę zasobów środowiska,
interesów ludzi i gospodarki.
Ponadto analiza opracowania pn Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych
relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z
wyłączeniem regionu wodnego Warty) wskazała, iż czynnikami zagrażającymi
zachowaniu ekosystemów wodnych i od wód zależnych w obecnym stanie są głównie
tendencje w kierunku osuszania klimatu, niekontrolowane odwodnienia, eutrofizacja,
intensyfikacja rolnictwa, zalesienia gruntów rolniczych.
W związku z powyższym nie proponuje się sformułowania w warunkach
korzystania z wód zlewni ograniczeń w korzystaniu z wód wynikających z ochrony
ekosystemów wodnych i od wód zależnych.
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