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1 DOKUMENTY WYJŚCIOWE

Podstawowymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi są: wytyczne, plany i programy 
związane z rozwojem regionalnym i gospodarczym w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód, 
obowiązujące na poziomie UE, kraju, województwa, powiatu i gminy. 

Wg RDW podstawowym dokumentem porządkującym zagadnienia gospodarki wodnej w kwestiach 
związanych między innymi z ochroną zasobów wodnych, analiz ekonomicznych związanych z 
kosztem pozyskania i odtworzenia zasobów wodnych, kosztów ekologicznych, monitorowania i 
jednolitej oceny zasobów oraz ich prezentacji jest plan gospodarowania wodami w dorzeczu.

Zgodnie z art. 112 ustawy Prawo Wodne planowanie w gospodarowaniu wodami służy 
programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu:

• osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody 
zależnych,

• poprawę stanu zasobów wodnych,

• poprawę możliwości korzystania z wód

• zmniejszanie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących 
negatywnie oddziaływać na wody,

• poprawę ochrony przeciwpowodziowej.

W art. 113 zdefiniowano dokumenty planistyczne a wśród nich odpowiadające wymogom RDW: 

• program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, 
zwany dalej "programem wodno-środowiskowym kraju",

• plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

• warunki korzystania z wód regionu wodnego,

• sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni.

Planowanie w gospodarce wodnej nierozerwalnie wiąże się z systemem planowania na wszystkich 
jego szczeblach tj. szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym. 

Na poziomie krajowym dokumentami wyjściowymi są:

• Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006,

• Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006,

• Sektorowe Programy Operacyjne,

• Długofalowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju – Polska 2025,

• Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006,

• Narodowe Strategie Sektorowe,

• Długofalowa Strategia Rozwoju Regionalnego,

• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

• Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013,

• Projekt Sektorowego Programu Operacyjnego – Środowisko na lata 2007-2013
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Na  poziomie  wojewódzkim  dokumentami  wyjściowymi  w  zlewni  Prosny  są  opracowane  dla 
województw: wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego: 

• Plany zagospodarowania przestrzennego, 

• Strategie rozwoju, 

• Programy ochrony środowiska, 

• Plany gospodarki odpadami. 

Na poziomie gminnym dokumentami wyjściowymi są opracowane dla 62 gmin położonych w zlewni 
Prosny strategie rozwoju i plany ochrony środowiska.

Podstawowe elementy wynikające z tych dokumentów, decydujące o rozwoju w zlewni pilotowej są 
następujące:

• planowana budowa zbiornika „Wielowieś Klasztorna” na Prośnie (woda dla Kalisza i woda dla 
obszarów rolniczych)- największe deficyty wody występują w zlewniach Noteci, Prosny i Warty 
na  terenie  subregionów  konińskiego  i  poznańskiego.  Realizacja  planowanych  przez 
Wielkopolski  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Poznaniu  zbiorników  retencyjnych 
dolinowych  (73)  i  jezior  piętrzonych  (49)  o  łącznej  pojemności  163  mln.  m3 pozwoli 
retencjonowanie około 6 % średniego rocznego odpływu,

• tendencje  do  tworzenia  zlewniowych  programów  ochrony  wód  –między  innymi  „Program 
regionalny Warta”,

• ochrona  zbiorników  wód  podziemnych-  zbiornik  rzeki  Prosna  GZWP  nr  311  (woj.łódzkie, 
opolskie),

• wykorzystanie występujących warunków części obszaru korzystnych warunków dla rolnictwa,
• dalszy rozwój Kalisza zaliczonego jako ośrodek o ponadregionalnym znaczeniu,
• poprawa stanu ochrony przed powodzią, dotyczy to terenów położonych wzdłuż głównych rzek: 

Warty, Noteci, Prosny, Lutynii, Kanałów Obry i Mosińskiego oraz Baryczy,
• rozwój  przestrzeni  przemysłu  przetwórczego  w  subregionach  m.in.  w  kaliskim  (w  Kaliszu, 

drugim ośrodku gospodarczym województwa, dominuje produkcja tkanin i odzieży, oraz branża 
spożywcza,

• rozwój  pomiędzy  Ostrowem  Wlkp.  a  Kaliszem  strefy  aktywnego  rozwoju  przemysłu  i 
budownictwa
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2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Rzeka  Prosna  jest  największym  lewobrzeżnym  dopływem  Warty,  wypływa  spod  Wolęcina  na 
wysokości 272 m n.p.m. Całkowita długość Prosny wynosi 216,8 km, powierzchnia zlewni wynosi 
4924,7 km2.[Podział Hydrograficzny Polski, 1983]. W miejscowości Modlica rzeka uchodzi do Warty 
w 348 km jej biegu na wysokości 73 m npm. W zlewni występują utwory czwartorzędu, trzeciorzędu 
i mezozoiku. Utwory kenozoiku mają zmienną miąższość, od ich lokalnego braku w górnej części 
zlewni do 200 m w części dolnej i środkowej, w rejonie obniżeń podłoża mezozoicznego. Podłoże 
mezozoiczne tworzą utwory od triasu górnego do kredy górnej. 

Na reprezentatywnym dla zlewni Prosny posterunku w Kaliszu dla wielolecia 1971-2000 średnia 
roczna temperatura powietrza wynosiła 8,4oC, a średnia roczna suma wysokości opadów wynosiła 
507 mm. 

Obszar zlewni Prosny charakteryzuje się znaczną zmiennością zjawisk hydrologicznych, dużą 
nieregularnością przepływów średnich miesięcznych i średnich rocznych. Współczynnik 
nieregularności przepływów średnich na Prośnie kształtuje się w granicach 3,5 do 4,5, a średnich 
rocznych 1,5-2,5. Znaczna nieregularność przepływów jest charakterystyczna dla rzek nizinnych i 
świadczy o małej retencji tych obszarów, a tym samym o małej zasobności zlewni. Potwierdzają to 
również wartości średniego odpływu jednostkowego (2,5- 4,5 l/s/km2), równe najniższym wartościom 
rejestrowanym w Polsce.

Prosna przepływa przez teren województw: opolskiego i wielkopolskiego, jest ciekiem granicznym 
dla  województwa  łódzkiego.  Powierzchnia  zlewni  Prosny  obejmuje  62  gminy,  lokalizację  gmin 
przedstawiono  na  rysunku  1.  Blisko  75  %  powierzchni  zlewni  położone  jest  w  granicach 
województwa wielkopolskiego.

Główne dopływy Prosny to:

Niesób, zwany również Samicą, jest lewobrzeżnym dopływem Prosny. Rzeka ma długość 25,7 km i 
powierzchnię zlewni równą 261,2 km2. Jest to ciek płynący z kierunku zachodniego na wschód przez 
gminy: Wieruszów, Baranów, Kępno i Bralin. Zlewnia Niesobu prawie w całości położona jest na 
Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Jest to zlewnia typowo rolnicza. 

Ołobok jest lewostronnym dopływem Prosny, do której uchodzi w 81,7 km. Rzeka ma długość 36,5 
km  i  powierzchnię  zlewni  równą  447,9  km2.  Zlewnia  Ołoboku  usytuowana  jest  w  obrębie 
Wysoczyzny Kaliskiej. 

Pokrzywnica  jest  prawym  dopływem  Prosny,  o  długości  36,1  km  (według  Podziału 
Hydrograficznego zwany  jest  Trojanówką).  Dopływem  prawym  Pokrzywnicy  jest  Trojanówka  z 
Gruszczyc, która łączy się z ciekiem głównym pod Trojanowem tj. tuż przed zbiornikiem zaporowym 
Pokrzywnica (zwanym zwyczajowo Szałe – nazwa pochodzi od wsi, w której został zlokalizowany). 
Pokrzywnica  odwadnia  obszar  o  powierzchni  476,1  km2.  Prawie  w  całości  są  to  tereny  gmin: 
Brzeziny i Szczytniki oraz częściowo Godziesze Wielkie i Opatówek. Jedynie wąski, wschodni pas 
zlewni znajduje się w zasięgu województwa łódzkiego. Pod względem użytkowania terenu zlewnia 
ma charakter typowo rolniczy. 

Swędrnia stanowi prawobrzeżny dopływ Prosny. Uchodzi do Kanału Bernardyńskiego – prawego 
koryta Prosny – w 67 km jej biegu, w obrębie miasta Kalisza. Całkowita długość rzeki wynosi 47,6 
km,  a  powierzchnia  zlewni  544  km2.  Ciekiem  źródłowym  Swędrni  jest  rów  odwadniający 
zmeliorowane, podmokłe i zatorfione łąki koło Lipicz w województwie łódzkim. Przeważająca część 
zlewni  omawianej rzeki leży na terenie województwa wielkopolskiego, na Wysoczyźnie Tureckiej. 
Znaczną jej część pokrywają lasy i grunty orne. 
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Ner Pleszewski  jest lewobrzeżnym dopływem Prosny, o długości 25,0 km, który wpada do rzeki 
głównej w 39,6 km. Powierzchnia zlewni wskazanego cieku wynosi 75,2 km2. Większość obszaru 
obejmującego zlewnię stanowią tereny wykorzystywane rolniczo.
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RYS. 1. GMINY W ZLEWNI PROSNY

Analizowany  obszar  zalicza  się  pod  względem  gospodarczym  do  przemysłowo-rolniczych. 
Środowisko naturalne posiada średnie warunki dla rozwoju społeczno-gospodarczego z uwagi  na 
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brak  bogactw  naturalnych i  na ogół  niskie klasy gleb  i  ich zróżnicowanie.  Strukturę użytkowania 
zlewni wg Corine Land Cover przedstawiono w tabeli 1 i na rysunku 2.

 
RYS. 2. STRUKTURA UŻYTKOWANIA ZLEWNI PROSNY WG CORINE LAND COVER
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TABELA 1. UZYTKOWANIE TERENU W ZLEWNI PROSNY WG MAPY CORINE LAND COVER

Rodzaj użytkowania
Powierzchnia 

[km2]
Powierzchnia 

[%]

Zabudowa zwarta 1,090 0,022

Zabudowa luźna 122,295 2,489

Strefy przemysłowe lub handlowe 8,416 0,171

Tereny komunikacyjne i związane z komunikacją 
(drogową i kolejową) 1,212 0,025

Miejsca eksploatacji odkrywkowej 0,324 0,007

Miejskie tereny zielone 2,801 0,057

Tereny sportowe i wypoczynkowe 1,338 0,027

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń 
nawadniających 2923,783 59,510

Sady i plantacje 0,898 0,018

Łąki 356,137 7,249

Złożone systemy upraw i działek 289,400 5,890

Tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym 
udziałem roślinności naturalnej 179,077 3,645

Lasy liściaste 49,521 1,008

Lasy iglaste 630,327 12,830

Lasy mieszane 293,352 5,971

Lasy w stanie zmian 41,457 0,843

Bagna śródlądowe 3,789 0,077

Torfowiska 0,409 0,008

Zbiorniki wodne 7,444 0,152

Razem 4913,070 100

Analizowany obszar charakteryzuje nieznaczna przewaga ludności miejskiej nad wiejską. Miastami 
z liczbą ludności powyżej 10 tys. mieszkańców są: Kalisz (106,6 tys.), Ostrów Wielkopolski (74,1), 
Pleszew (18,2), Kępno (14,8). Pozostałe miasta to przeważnie małe ośrodki usługowo-produkcyjne 
obsługi rolnictwa.[Stochliński T. z zespołem]. 

Przemysł,  niemal  wyłącznie  przetwórczy,  obejmuje  głównie  przemysł  maszynowy,  środków 
transportu,  włókienniczy  i  spożywczy.  Głównymi  ośrodkami  przemysłowymi  są  Kalisz,  Ostrów 
Wielkopolski  i  Pleszew.  W  skali  kraju  liczy  się  zwłaszcza  przemysł  włókienniczy  Kalisza  oraz 
środków  transportu  (kolejowego)  w  Ostrowie  Wielkopolskim.  Spośród  małych  ośrodków 
przemysłowych należy wyróżnić: Kępno, Wieruszów, Praszkę i Nowe Skalmierzyce.

Rolnictwo obejmuje zarówno produkcję roślinną jak i  zwierzęcą, głównie trzodę chlewną i  bydło. 
Bardzo wysokim poziomem  rozwoju,  wyraźnie wyższym od średniego poziomu ogólnokrajowego 
charakteryzuje się produkcja rolna północno-zachodniej części zlewni  po rejon Ostrów – Kalisz – 
Lisków  (produkcja  pszenicy  i  buraków  cukrowych).  W  południowej  części  zlewni,  o  poziomie 
zbliżonym do średniego ogólnokrajowego,  przeważa gospodarka żytnio-ziemniaczana.  W  rejonie 
podmiejskim  aglomeracji  Kalisz-Ostrów  rozwinęła  się  na  dużą  skalę  gospodarka  sadowniczo-
ogrodnicza. 
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3 DELIMITACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH UMOŻLIWIAJĄCA 
PROWADZENIE OCEN I ANALIZ W ZLEWNI PROSNY

3.1 DELIMITACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Dyrektywa nakłada obowiązek zróżnicowania poszczególnych wód powierzchniowych pod 
względem typów, co umożliwia określenie dla tych typów warunków referencyjnych, które z kolei 
wykorzystywane są jako podstawa systemu klasyfikacji jakości. Prace badawcze związane z 
wyznaczeniem typów i części wód są pierwszym etapem przygotowującym do opracowania takich 
programów działań, które pozwolą osiągać dobry stan wód do roku 2015. Zgodnie z RDW, wody 
dzieli się na wody powierzchniowe i wody podziemne. Wody powierzchniowe rozpatruje się według 
następujących kategorii:

• rzeki 

• jeziora

• wody przejściowe

• wody przybrzeżne

Każda z kategorii wód powierzchniowych ma własny system typologii – właściwy dla wydzielonej 
kategorii wód. Dla rzek, zgodnie z RDW, przyjęto następującą kolejność działań:

• przypisanie cieków do ekoregionów

• wyznaczenie typów cieków

• wyznaczenie jednolitych części wód, w tym uwzględnienie jednolitych części wód sztucznych i 
silnie zmienionych

Wyznaczenie typów umożliwia podział na wspomniane wyżej jednolite części wód 
powierzchniowych. Przystępując do ustalania typów cieków przyjmuję się założenia i kryteria 
zawarte w RDW. Do wstępnej klasyfikacji rzek i potoków w pierwszej kolejności przyjmuje się 
identyfikację abiotyczną, a więc z wyłączeniem czynników biologicznych. Uwzględnia się, wskazany 
w Dyrektywie (zał. 11 RDW) podział Europy na Ekoregiony wg Illiesa z roku 1966. 

Ustalając typy cieków w Polsce przyjęto założenia i kryteria zawarte w RDW. Do wstępnej 
klasyfikacji rzek i potoków przyjęto identyfikację abiotyczną, wg systemu A. Uwzględniono, 
wskazany w Dyrektywie (zał. 11 RDW) podział Europy na Ekoregiony wg Illiesa z roku 1966. 
Zgodnie z tym podziałem obszar Polski leży na terenie czterech ekoregionów: Wyżyny Centralne 
(Ekoregion 9), Karpaty (Ekoregion 10), Niziny Centralne (Ekoregion 14), Niziny Wschodnie 
(Ekoregion 16).

Parametrami obligatoryjnymi przy ustalaniu typów cieków były:
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• wielkość cieków – cztery klasy wielkości zlewni cieków (obszar zlewni: mały o powierzchni od 
10  do  100 km2;  średni  od  100 do  1000 km2;  duży od  1000  do  10000 km2;  bardzo  duży 
>10000 km2)

• wysokość  bezwzględna  (n.p.m.)  –  trzy  klasy  wysokości  bezwzględnej  położenia 
cieków(>800 m npm; 200 – 800 m npm; <200 m npm)

• typ podłoża – geologiczne rodzaje podłoża rzek oparto o trzy podstawowe typy: 
– krzemionkowy (np. granity, gnejsy, łupki i inne skały wulkaniczne)
– węglanowe
– organiczne

Wyznaczone typy abiotyczne weryfikuje się parametrami biologicznymi. Doświadczenia w 
niektórych państwach UE wskazują, że po przeprowadzeniu tej weryfikacji liczba typów i jednolitych 
części wód ulega zmniejszeniu. Zgodnie z RDW wstępnie można wydzielić sztuczne i silnie 
zmienione odcinki, które traktowane są jako osobne części wód. Silnie zmienione części wód 
(SCW) to części wód, które na skutek fizycznych zmian spowodowanych działaniami człowieka 
wyraźnie zmieniły swój charakter i przez to nie mogą osiągnąć "dobrego stanu ekologicznego". W 
tym kontekście przekształcenia fizyczne oznaczają zmiany hydromorfologicznych cech części wód. 
Część wód, której charakter został silnie zmieniony to taka część wód, która została poddana 
długoterminowym zmianom hydromorfologicznym w wyniku podtrzymywania specyficznych 
sposobów użytkowania wymienionych w art. 4(3), takie zmiany hydromorfologiczne powodują 
zmianę charakterystyki morfologicznej i hydrologicznej.

Sztuczne części wód (SZCW) to wody powierzchniowe powstałe w miejscu, gdzie wcześniej nie 
istniała część wód, a które nie powstały na skutek bezpośredniego fizycznego przekształcenia, 
przesunięcia lub zmiany granic istniejącej części wód.

Podstawową zasadą jest wydzielanie w obrębie jednego typu cieku, co najmniej jednej jednolitej 
części wód, co znaczy, że w obrębie dwóch typów cieków nie można było wydzielać jednej części 
wód. O wydzieleniu jednolitych części wód decydują również lokalizacje obszarów chronionych:

• ujęć wody pitnej z zasobów wód powierzchniowych,

• kąpielisk,

• cieków do bytowania ryb karpiowatych,

• cieków do bytowania ryb łososiowatych,

• obszarów NATURA 2000,
oraz 

• zagospodarowanie terenu,

• lokalizacje dużych miast,

• wyznaczone odcinki cieków sztucznych i silnie zmienionych.

Dla  wód  powierzchniowych  w  zlewni  Prosny  typy  wód  wyznaczone  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w załączniku II Ramowej Dyrektywy Wodnej i metodyką opracowaną w IMGW (system A, 
ekoregion  14-Niziny  Centralne)  przedstawiono  na  rysunku  3.  W  obszarze  zlewni  Prosny  wody 
powierzchniowe przyporządkowano następującym typom:

• Małe  i  średnie  rzeki  na  obszarach  będących  pod  wpływem  procesów  torfotwórczych,  typ 
niezależny od ekoregionu, typ 24,

• Potok nizinny lessowo-gliniasty, typ 16,
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• Potok nizinny piaszczysty, typ 17,

• Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych, typ 23,

• Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, typ 19,

• Typ nieokreślony (dla sztucznych części wód), typ 0. 
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RYS.3.TYPY WÓD W ZLEWNI PROSNY
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Części wód wyznaczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku II Ramowej Dyrektywy 
Wodnej i metodyką opracowaną w IMGW dla wód powierzchniowych w zlewni Prosny 
przedstawiono na rysunku 4. Wyznaczono dla wód powierzchniowych w zlewni Prosny 60 
jednolitych części wód, których opis przedstawiono w tabeli 2. Dla silnie zmienionych odcinków rzek 
wyodrębniono osobne części wód (zabudowa hydrotechniczna), dla sztucznych części wód nie 
określono typu. Silnie zmienione i sztuczne części wód pokazano na rysunku 3.

TABELA 2. CZĘŚCI WÓD W ZLEWNI PROSNY

Kod części 
wód Kod UE Nazwa części wód

Silnie 
zmienione 
części wód

Sztuczne 
części wód

Typ 
cieku 

18414 PLRW60002318414 Kanał Skomlin - Toplin tak N 23

18424 PLRW60002318424 Niesób od źródeł do Dopływu z Krążkowych N 23

18427 PLRW60002318427 Jamica tak N 23

18428 PLRW6000018428 Rów Kierzno - Donaborów Y 0

18429 PLRW60001718429 Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia tak N 17

18444 PLRW60001718444 Ciemna A N 17

18449 PLRW60002418449 Ołobok od Niedźwiady do ujścia, bez Niedźwiady tak N 24

18452 PLRW60001618452 Lipówka N 16

18454 PLRW60002318454 Kanał Poprzeczny tak N 23

18456 PLRW60001718456 Piwonia N 17

18467 PLRW60001618467 Trojanówka od źródeł do Pokrzywnicy N 16

18474 PLRW60001718474 Pokrzywnica N 17

18489 PLRW6000018489 Kanał Bernardyński Y 0

18496 PLRW60001618496 Pleszewski Potok N 16

184129 PLRW600017184129 Prosna od źródeł do Wyderki N 17

184134 PLRW600017184134 Dopływ z Gołej N 17

184136 PLRW600017184136 Dopływ z Motyla N 17

184138 PLRW600017184138 Dopływ z Komornik N 17

184152 PLRW600017184152 Dopływ z Uszyc N 17

184154 PLRW600016184154 Dopływ z Wojsławic N 16

184169 PLRW600016184169 Pratwa N 16

184189 PLRW600016184189 Pomianka N 16

184314 PLRW600017184314 Struga Zamość N 17

184316 PLRW600017184316 Dopływ z Jutrkowa N 17

184318 PLRW600017184318 Dopływ spod Dąbia N 17

184329 PLRW600017184329 Struga Węglewska N 17

184332 PLRW600017184332 Torzenicki Rów N 17

184349 PLRW600017184349 Zaleski Rów N 17

184354 PLRW600017184354 Babia rzeka N 17

184356 PLRW600017184356 Dopływ z Żurawińca N 17

184369 PLRW600023184369 Struga Kraszewicka N 23

184389 PLRW600017184389 Łużyca N 17
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Kod części 
wód Kod UE Nazwa części wód

Silnie 
zmienione 
części wód

Sztuczne 
części wód

Typ 
cieku 

184392 PLRW600017184392 Żurawka N 17

184396 PLRW600017184396 Dopływ z Wielowsi Klasztornej N 17

184429 PLRW600017184429 Ołobok od źródeł do Niedźwiady tak N 17

184469 PLRW600023184469 Gniła Barycz tak N 23

184689 PLRW600023184689 Pokrzywnica N 23

184699 PLRW60000184699
Trojanówka ze Zb. Trojanów [Szałe] ,od 
Pokrzywnicy do ujścia Y 0

184829 PLRW600017184829 Swędrnia od Żabianki do ujścia N 17

184914 PLRW600016184914 Dopływ spod Bogucic N 16

184923 PLRW600016184923 Ciemna do zb. Gołuchów N 16

184929 PLRW600016184929 Ciemna N 16

184936 PLRW600017184936 Dopływ spod Bielaw N 17

184949 PLRW600017184949 Ner N 17

184954 PLRW600017184954 Parowa Pilska N 17

184956 PLRW600023184956 Błotnica N 23

184974 PLRW600017184974 Kanał Oborski N 17

184989 PLRW600017184989 Grabówka N 17

184992 PLRW600017184992 Kanał Młynikowski N 17

184994 PLRW600017184994 Kanał Żernicki N 17

184996 PLRW600023184996 Bartosz N 23

184999 PLRW600019184999 Prosna od Wyderki do ujścia N 19

1841169 PLRW6000171841169 Prosna od źródeł do Piaski N 17

1841329 PLRW6000171841329 Dopływ spod Ożarowa N 17

1841929 PLRW6000171841929 Wesoła N 17

1841949 PLRW6000171841949 Dopływ spod Brzezin N 17

1843529 PLRW6000171843529 Młynówka N 17

1848239 PLRW6000161848239 Swędrnia od źródeł do Żabianki, bez Żabianki N 16

1849129 PLRW6000171849129 Dopływ z Czajkowa N 17

1849329 PLRW6000161849329 Giszka N 16

1849349 PLRW6000161849349 Dopływ z Piątka Małego N 16

1849729 PLRW6000161849729 Garbacz N 16

Legenda
N – naturalne części wód
Y – sztuczne części wód
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Rys.4. Części wód w zlewni Prosny
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3.2 DELIMITACJA WÓD PODZIEMNYCH

Pierwszym krokiem podczas wyznaczania jednolitych części wód podziemnych jest ustalenie 
priorytetów dla poszczególnych warstw informacyjnych. Najwyższy priorytet posiadają obszary 
bilansowe, a kolejnymi warstwami są: warstwy informacyjne, punkty sieci monitoringowych i obszary 
prawnie chronione.

Przyjmuje się następujące kryteria i tryb wydzielania części wód podziemnych:

• podział na główne dorzecza

• podział na obszary bilansowe ("zlewnie" bilansowe)

• agregacja  niektórych  obszarów  bilansowych  w  jednolite  części  wód  podziemnych  na 
podstawie  warunków  hydrogeologicznych  (zasięg  poziomów  użytkowych,  rodzaj  utworów 
wodonośnych itd.)

• podział  wybranych,  skomplikowanych  pod  względem  budowy  geologicznej  i  warunków 
hydrogeologicznych  obszarów  bilansowych  na  mniejsze  części  wód  podziemnych  po 
uwzględnieniu:
– stratygrafii utworów budujących warstwę wodonośną
– typu utworów wodonośnych
– zasięgu użytkowych poziomów wodonośnych 
– zasięgu wydzieleń regionalnych 
– zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)

W zlewni Prosny znajdują się następujące GZWP o numerach:

• 150 - Pradolina Warszawa - Berlin (Koło - Odra),

• 151 - Zbiornik Turek – Konin – Koło,

• 303 – Pradolina Barycz – Głogów,

• 310 – Dolina kopalna rzeki Ołobok,

• 311 – Zbiornik rzeki Prosna,

• 325 – Zbiornik Częstochowa.

Charakterystykę GZWP w całości położonych w zlewni Prosny przedstawiono poniżej. 

TABELA  3. CHARAKTERYSTYKA GZWP W ZLEWNI PROSNY

Numer 
GZWP

Nazwa 
zbiornika

Obszar

[km2]

Wiek utworu Typ 
zbiornikat

Średnia 
głębokość

[m]

Szacunkowe 
zasoby 

dyspozycyjne

[tys.m3/d]

310 Dolina 
kopalna rzeki 
Ołobok

50 Czwartorzęd porowy 60 21,0

311 Zbiornik rzeki 
Prosna

535 Czwartorzęd porowy 25 23,0

Wydzielone jednolite części wód podziemnych w zlewni Prosny przedstawiono poniżej. 
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RYS. 5. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH W ZLEWNI PROSNY
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4 OCENA STANU WYJŚCIOWEGO

4.1 OPIS PROCEDURY PROWADZENIA ANALIZ ODDZIAŁYWAŃ POD KĄTEM ZAGROŻENIA 
NIEOSIĄGNIĘCI CELÓW ŚRODOWISKOWYCH

Wody powierzchniowe

Metodyka wyznaczania kategorii zagrożenia jednolitych części wód obejmuje ocenę ze względu na 
trzy typy presji:

• pochodzących z punktowych źródeł zanieczyszczeń,

• pochodzących z obszarowych źródeł zanieczyszczeń,

• poborów wód dla celów gospodarczych i zaopatrzenia ludności

Wstępne zagrożenie jednolitej części wód powierzchniowych zostało określone w oparciu o analizę 
map tematycznych wykonanych w programie MapInfo prezentujących presje znaczące z w/w typów 
presji. Znaczące presje pochodzące: z punktowych źródeł zanieczyszczeń, z obszarowych źródeł 
zanieczyszczeń, poborów wód dla celów komunalnych i przemysłowych zostały wyznaczone w 
oparciu o dane ujęte w bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – Banku Danych 
Regionalnych (BDR) dla roku 2002. 

Podstawą zastosowanej metodyki wyznaczania znaczących presji jest wykorzystanie jednostkowych 
danych dla każdego z 3055 obszarów gmin i zestawienie ich z zaproponowanymi wielkościami 
granicznymi charakteryzującymi znaczące presje.

Analiza wstępna zagrożenia jednolitych części wód obejmowała wyłonienie części wód będących w 
bezpośrednim kontakcie z obszarami gmin, w których, zgodnie z metodyką stwierdzono 
występowanie presji znaczących. W wyniku tej operacji przeprowadzone zostało wstępne określenie 
kategorii zagrożenia części wód na: 

• części wód nie zagrożone nie osiągnięciem celów, 

• części wód potencjalnie zagrożone dla których ze względu na brak danych nie można 
stwierdzić jednoznacznie zagrożenia, 

• części wód zagrożone nie osiągnięciem celów. 

W celu określenia stanu chemicznego części wód rzek i ostatecznej weryfikacji kategorii zagrożenia 
części wód zostały one zagregowane w większe obszary (zlewnie bilansowe) a następnie 
wyznaczono punkty pomiarowo-kontrolne zamykające zlewnie rzek, dla których określono średnie 
stężenie BZT5, azotu ogólnego i azotanów. Wyniki pomiarów w/w wskaźników odniesione zostały 
do wartości granicznych wskaźników jakości wód w klasach jakości wód powierzchniowych a 
następnie przedstawione na mapach roboczych. Końcowej weryfikacji kategorii zagrożenia części 
wód dokonano przez zestawienie jednolitych części wód z warstwami prezentującymi jakość wód w 
układzie 48 zlewni bilansowych obszaru dorzecza Odry i 87 w dorzeczu Wisły oraz warstwami 
prezentującymi presje znaczące.

Presje pochodzące z punktowych źródeł zanieczyszczeń obejmują wielkości zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze źródeł komunalnych i przemysłowych. 
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Jako znaczące źródła zanieczyszczeń komunalnych zostały określone jednostki na obszarze 
gminy odprowadzające rocznie do wód ładunki zanieczyszczeń przekraczające dla każdego z 
parametrów wartości: 

• BZT5 - 15 000 kgO2/rok,

• ChZT – 55 000 kgO2/rok 

• Zawiesiny - 20 000 kg/rok

• Azotu – 17 000 kgN/rok

• Fosforu – 2000 kgP/rok 

Jako znaczące źródła zanieczyszczeń przemysłowych określone zostały gminy emitujące do wód 
roczne ładunki zanieczyszczeń przekraczające wartości dla: 

• BZT5 - 9 000 kgO2/rok,

• ChZT – 20 000 kgO2/rok 

• Zawiesiny - 10 000 kg/rok

Presje pochodzące z obszarowych źródeł zanieczyszczeń obejmują

źródła zanieczyszczeń rozproszonych stanowiące zagrożenie dla wód powierzchniowych z: upraw 
rolnych, hodowli zwierząt, zabudowy mieszkaniowej nie skanalizowanej, składowisk odpadów 
przemysłowych uciążliwych dla środowiska. Autorzy opracowania przyjęli założenie, że w związku z 
planowanymi do roku 2015 inwestycjami, dopiero wystąpienie dwóch rodzajów presji znaczących 
dla danego obszaru stanowi w perspektywie roku 2015, zagrożenie dla części wód – będącej 
odbiornikiem zanieczyszczeń. Wyjątkiem od tej zasady są składowiska odpadów przemysłowych, 
uciążliwych dla środowiska, dla których przekroczenie wartości progowej stanowi zagrożenie dla 
części wód. 

Jako znaczące źródła zanieczyszczeń obszarowych zostały określone gminy, dla których 
jednostkowe obciążenia dla każdego z parametrów przekroczyły wartości w wyszczególnionych 
rodzajach presji:

od ludności nie podłączonej do kanalizacji:  

• BZT5 - 4 000 kgO2/ km2.rok ,

• Azotu – 820 kgN/ km2.rok,

• Fosforu – 180 kgP/ km2.rok. 

z hodowli zwierzęcej:

• Azotu – 6000 kgN/ km2.rok,

• Fosforu – 1500 kgP/ km2.rok.

ze zużycia nawozów mineralnych:

• Azotu – 50 kgN/ ha.rok,

• Fosforu – 17 kg P2O5/ha.rok.

ze składowisk odpadów przemysłowych uciążliwych dla środowiska

• 0,5 tys. t/ km2.

Presje wynikające z poborów wód dla celów gospodarczych i zaopatrzenia ludności

Zidentyfikowano presje wynikające z poborów wody dla celów komunalnych i przemysłowych, jako 
znaczące presje przyjęto wielkość poboru wód powierzchniowych na cele przemysłowe powyżej 500 
dam3/rok oraz zużycie wody na cele komunalne powyżej 1000 dam3/rok.

Presje wynikające ze zmian hydromorfologicznych
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Ze względu na brak danych w łatwych do analiz GIS formatach niemożliwe było przetransponowanie 
informacji z plików EXCEL na warstwy map numerycznych. Określono miejsca występowania 
znaczących presji bez oceny jej wielkości. Z tego powodu wszystkim jednolitym częściom wód 
uznanym za silnie zmienione przypisano atrybut potencjalnego zagrożenia

Wody podziemne

Zgodnie z wytycznymi RDW ocenie stanu zagrożenia zostały poddane wody podziemne 
występujące w warstwach wodonośnych, których własności hydrogeologiczne umożliwiają pobór 
wody na cele komunalne z ujęcia o wydajności co najmniej 10 m3/d lub umożliwiają przepływ 
znaczący dla kształtowania właściwych stosunków wodnych w ekosystemach bezpośrednio od wód 
podziemnych zależnych. Oceną stanu objęto zarówno płytkie wody gruntowe związane z 
ekosystemem wód powierzchniowych i ekosystemami podmokłymi jak i wody wgłębne, stanowiące 
aktualne lub potencjalne źródło zaopatrzenia komunalnego. 

Wykonana na potrzeby raportu 2005r., w ramach charakterystyki wstępnej, identyfikacja jednolitych 
części wód podziemnych zagrożonych niespełnieniem dobrego stanu ilościowego wód podziemnych 
opiera się na:

• wyniku bilansu wodnego ∆Q, przeprowadzonego z zastosowaniem szacunkowej oceny 
poboru z ujęć wód podziemnych i szacunkowej oceny zasobów dostępnych do 
zagospodarowania. Stwierdzenie ujemnej wartości wyniku rachunku bilansowego (-∆Q) jest 
podstawą dla stwierdzenia słabego stanu ilościowego jednolitej części wód podziemnych ze 
względu na zagrożenie niespełnieniem przepływu nienaruszalnego w rzekach 
wypływających z obszaru jednolitej części wód podziemnych.

• Ocenie możliwości wystąpienia zmian położenia zwierciadła wód gruntowych, wywołanych 
intensywną i skoncentrowaną eksploatacją ujęć wód podziemnych (komunalnych, 
odwodnieniowych, przemysłowych), które mogą mieć znaczący wpływ na chronione dolinne 
ekosystemy podmokłe w obszarach chronionych, zaliczonych do systemu obiektów Natura 
2000 a występujących w obrębie rozpatrywanej jednolitej części wód podziemnych. 
Stwierdzenie tak zdefiniowanego wpływu obniżenia zwierciadła wód gruntowych jest 
podstawą dla stwierdzenia słabego ilościowego stanu jednolitej części wód podziemnych ze 
względu na kształtowanie niekorzystnych stosunków wodnych w ekosystemach lądowych od 
wód podziemnych bezpośrednio zależnych. 

Ocenę stanu fizyko-chemicznego opracowano poprzez porównanie wartości średnich 
poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych w danej części wód z wartościami granicznymi, 
przyjętymi w klasyfikacji jakości wód podziemnych. Jeśli wartości co najmniej dziewięćdziesięciu 
procent (90%) liczby wskaźników spośród 11 podstawowych mieszczą się poniżej progów ich 
wartości wówczas stan wód uznajemy za dobry.

4.2 ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH DLA CZĘŚCI WÓD W ZLEWNI PROSNY

Wody powierzchniowe

W  tabeli  4  zestawiono  syntetyczną  informację  o  liczbie  wyznaczonych  jednolitych  części  wód 
powierzchniowych - kategoria rzeki:  niezagrożonych, potencjalnie zagrożonych i  zagrożonych nie 
osiągnięciem celów środowiskowych w rozbiciu na poszczególne presje jak również zamieszczono 
ocenę łączną. Zamieszczono również rysunki przedstawiające jednolite części wód według różnych 
typów presji.

TABELA 4. RZEKI ZLEWNI PROSNY ZAGROŻONE NIE OSIĄGNIĘCIEM CELÓW ŚRODOWISKOWYCH 

Rodzaj zagrożenia Liczba JCW JCW - Udział [%]
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zanieczyszczenia punktowe
niezagrożone

potencjalnie zagrożone

zagrożone

46

2

12

76,7

3,3

20,0

zanieczyszczenia obszarowe

niezagrożone

potencjalnie zagrożone

zagrożone

11

25

24

18,3

41,7

40,0

nadmierne pobory wody

niezagrożone

potencjalnie zagrożone

zagrożone

50

3

7

83,3

5,0

11,7

zmiany morfologiczne

niezagrożone

potencjalnie zagrożone

54

6

90,0

10,0

ocena łączna

niezagrożone

potencjalnie zagrożone

zagrożone

11

23

26

18,4

38,3

43,3

IMGW ODDZIAŁ W KRAKOWIE - STRONA - 22 -



PROJEKT PBZ-KBN-061/T07/2001
ZADANIE 13. OPRACOWANIE PROGRAMU NARODOWEGO PLANU ZINTEGROWANEGO  ROZWOJU GOSPODARKI  WODNEJ W POLSCE

STUDIUM DLA ZLEWNI PROSNY

 
RYS.6. PRESJE WYNIKAJĄCE Z ZANIECZYSZCZEŃ PUNKTOWYCH
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RYS.7. PRESJE WYNIKAJĄCE Z ZANIECZYSZCZEŃ OBSZAROWYCH 
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RYS.8. PRESJE WYNIKAJĄCE Z NADMIERNYCH POBORÓW WODY
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RYS. 9. PRESJE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN MORFOLOGICZNYCH
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RYS.10. ŁĄCZNA OCENA UWZGLĘDNIAJĄCA WSZYSTKIE RODZAJE PRESJI
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Wody podziemne

Wydzielone jednolite części wód podziemnych w zlewni Prosny zostały uznane (zgodnie z podaną 
metodyką) jako nie zagrożone spełnieniem celów środowiskowych.
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5 WARUNKI REFERENCYJNEDLA TYPÓW WÓD W ZLEWNI PROSNY

Ogólnie, Dyrektywa ma za cel przeciwdziałanie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód i 
osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do końca roku 2015. Dla wód powierzchniowych "dobry 
stan" jest wyznaczony przez "dobry stan ekologiczny" i "dobry stan chemiczny". Stan ekologiczny 
wyznaczają biologiczne elementy jakości, wspomagane przez hydromorfologiczne i fizyko-
chemiczne elementy jakości. Punkt odniesienia stanowią warunki "niezakłócone", niewykazujące 
żadnych oddziaływań człowieka, lub tylko "bardzo niewielkie".

Warunki referencyjne (WR) są to hydromorfologiczne, fizyko-chemiczne i biologiczne warunki 
specyficzne dla danego typu, reprezentujące wartości hydromorfologicznych, fizyko-chemicznych i 
biologicznych elementów jakości, wymienionych w pkt.1.1. zał. V. RDW dla danego typu części wód 
przy bardzo dobrym stanie ekologicznym. 

Warunki referencyjne 

• nie muszą koniecznie odnosić się do niezakłóconych, nienaruszonych warunków. Obejmują 
one warunki zakłócone w bardzo małym stopniu, co oznacza, że presja działalności 
człowieka jest dopuszczalna dopóki wywiera jedynie bardzo nieznaczne skutki ekologiczne;

• równają się bardzo dobremu stanowi ekologicznemu, tj. albo całkowicie bez występowania 
zakłóceń, lub przy występowaniu bardzo nieznacznych zakłóceń w odniesieniu do każdego z 
podanych fizyko-chemicznych, hydromorfologicznych i biologicznych elementów jakości;

• reprezentowane są przez wartości odnośnych biologicznych elementów jakości w 
klasyfikacji stanu ekologicznego;

• mogą być stanem stwierdzanym w chwili obecnej lub w przeszłości;

• ustalane są dla każdego typu części wód;

• wymagają, żeby stężenia specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych były bliskie zeru lub 
przynajmniej poniżej poziomów wykrywalności najbardziej zaawansowanych i powszechnie 
stosowanych technik analitycznych

• wymagają, żeby stężenia specyficznych zanieczyszczeń niesyntetycznych pozostawały w 
zakresie odpowiadającym normalnie warunkom niezakłóconym (stężeń tłowych) .

Poniżej przedstawiono elementy jakości służące do oceny stanu ekologicznego, oparte na wykazie 
zamieszczonym w załączniku V, 1.2.1 RDW.

Biologiczne elementy jakości:

• Skład i liczebność fitoplanktonu
• Skład i liczebność makrofitów i fitobentosu
• Skład i liczebność bezkręgowców bentosowych
• Skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny

Hydromorfologiczne elementy jakości:

• Wielkość i dynamika przepływu wód
• Połączenie z częściami wód podziemnych
• Ciągłość rzeki
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• Zmienność głębokości i szerokości rzeki 
• Struktura i skład podłoża rzeki
• Struktura strefy nadbrzeżnej

Fizyko-chemiczne elementy jakości:

• Warunki termiczne
• Warunki natlenienia
• Zasolenie
• Odczyn pH
• Substancje biogenne
• Specyficzne zanieczyszczenia

Klasyfikacja stanu ekologicznego ma się opierać na współczynnikach jakości ekologicznej EQR, jak 
pokazano to na rys. 11. Państwa Członkowskie mają opracować własne metody/narzędzia do oceny 
stanu ekologicznego. Ustalenia granic klas dla stanu ekologicznego zostaną dokonane w oparciu o 
ćwiczenia interkalibracyjne, wykonane w ramach monitoringu. Wyniki uzyskane na podstawie 
monitoringu biologicznych elementów jakości będą następnie wyrażone jako współczynniki jakości 
ekologicznej (EQR), co pozwoli na klasyfikację i porównywanie wyników pochodzących z różnych 
Państw Członkowskich

RYS. 11. PODSTAWOWE ZASADY KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO OPARTE NA WSPÓŁCZYNNIKU JAKOŚCI EKOLOGICZNEJ (EQR).

W Polsce w latach 2004 i 2005 podjęto prace, których celem było ustalenie warunków 
referencyjnych dla wyznaczonych kategorii i typów wód powierzchniowych zgodnie z 
postanowieniami załącznika II do Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady WE. 

W I etapie ustalono wstępne warunki referencyjne dla wybranych typów rzek, potoków oraz dla 
jezior, wód przybrzeżnych i przejściowych. Etap II prac realizowany w 2005 roku zawiera analizy i 
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wyniki przeprowadzonych badań biologicznych oraz próbę weryfikacji ustalonych w etapie I 
wstępnych warunków referencyjnych dla wybranych typów rzek, potoków, jezior, wód przybrzeżnych 
i przejściowych. 

Do weryfikacji wyznaczonych w etapie I wstępnych warunków referencyjnych, wybrano 5 typów (4, 
13, 14, 18, 20), dla nich opisano szczegółowo stanowiska referencyjne. Kompleksowe badania 
biologiczne i weryfikację składu ichtiofauny przeprowadzono na wybranych stanowiskach 
referencyjnych dla typów 4, 18, 20. 

Efektem prac [Maciejewski M z zespołem, 2004a] było wyznaczenie dla wyżej wymienionych typów 
cieków warunków referencyjnych w zakresie:

• Parametrów abiotycznych

• Biocenotycznych wskaźników makrozoobentosu

• Fitobentosu okrzemkowego

• Ichtiofauny

Ponadto ustalono granice klas podstawowych wskaźników biocenotycznych

Poniżej przedstawiono warunki referencyjne głównie dla parametrów abiotycznych dla typów wód 
występujących w zlewni Prosny.

16. Potok nizinny lessowo-gliniasty
Lokalizacja: EKOREGION 14 i 16 RÓWNINY CENTRALNE i RÓWNINY WSCHODNIE

Podprowincje: 317 Niziny Sasko-Łużyckie,

318 Niziny Środkowopolskie, 

512 Północne Podkarpacie, 

521 Podkarpacie Wschodnie, 

845 Polesie, 

851 Wyżyna Wołyńsko-Podolska

Utwory 
powierzchniowe:

Lessy i lessopodobne o dużej miąższości

Opis 
morfologiczny:

W dolinach synklinalnych, bieg kręty lub meandrujący. Duża erozja denna, koryto wcina 
się głęboko w dno doliny. Po deszczach duża ilość drobnocząstkowej zawiesiny (ił, muł), 
powodujący mleczne zabarwienie wody. 

Charakterystyka 
abiotyczna:

Wielkość zlewni: 10-100 km2; wysokość: < 200 m n.p.m.

Spadki zlewni: 2->12‰

Spadek rzeki: <1-5‰ (sporadycznie >5‰)

Prąd wody: Nurt równomierny, spokojny, tylko w miejscach gdzie występuje twardy 
substrat dna w postaci progów (płyty gliny, zwalone drzewa itp.) bystry.

Substrat dna: dominują muły i iły, z znaczącym udziałem detrytusu, częste utwardzone 
płyty gliny, margle.

Przewodnie wartości fizyczno-chemiczne:

Wody węglanowe

Przewodnictwo [µS/cm]:            450-750

pH                                               7,0-8,2

twardość węglanowa [°dH]         10-20

twardość ogólna [°dH]                 14-288

Przepływ: Mniejsze potoki okresowo mogą wysychać, wahania przepływu średnie
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16. Potok nizinny lessowo-gliniasty
Charakterystyka 
biologiczna:

Makrozoobentos

Makrofity i fitobentos

Ichtiofauna

Dominują psammofilne Gobio gobio. Towarzyszące: Barbatula barbatula, możliwe 
występowanie Gasterosteus aculeatus, Cobitis taenia, Phoxinus phoxinus oraz larw 
Lampetra planeri, 

Zalecany okres badań: lato

Uwagi: Rzadko spotykane poza obszarami lasów, ponieważ występują na żyznych glebach i w 
większości są silnie przekształcone

Przykład: Górna Ślęza, Krzywula

Rzeka referencyjna: Propozycja: Ślęza 

17. Potok nizinny piaszczysty
Lokalizacja: EKOREGION 14 i 16 RÓWNINY CENTRALNE i RÓWNINY WSCHODNIE

Podprowincje: 313 Pobrzeża Południowobałtyckie, 

314 Pojezierza Pomorskie, 

315 Pojezierza Wielkopolskie, 

317 Niziny Sasko-Łużyckie, 

318 Niziny Środkowopolskie, 

512 Północne Podkarpacie,

521 Podkarpacie Wschodnie, 

841 Pobrzeża Wschodniobałtyckie, 

843 Niziny Podlasko-Białoruskie, 

845 Polesie, 

851 Wyżyna Wołyńsko-Podolska

Utwory 
powierzchniowe:

Sandry, równiny peryglacjalne, piaszczyste szerokie terasy rzeczne dużych pradolin

Fotografia 
poglądowa:
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17. Potok nizinny piaszczysty
Grabowa –Polanów (JB. IMGW 2002)

Opis 
morfologiczny:

W płaskiej dolinie synklinalnej lub szerokiej skrzynkowej (U-kształtne), bieg kręty lub 
meandrujący, dominują frakcje piaszczyste z domieszką żwirów, które mogą tworzyć łachy 
lub odsypiska przy brzegach. Do uzupełnienia. Na obszarze staroglacjalym z reguły wariant 
krzemionkowy, na młodoglacjalnym węglanowy

Charakterystyka 
abiotyczna:

Wielkość zlewni: 10-100 km2

Spadki zlewni: <2-7‰

Spadek koryta: <1-5‰ (rzadko >5‰)

Prąd wody: Długie odcinki o spokojnym nurcie, krótkie bystrzyny o prądzie turbulencyjnym, 
wtedy większy udział żwiru a nawet kamienie.

Substrat dna: dominuje piasek, czasem żwir, w spokojnych odcinkach ił.

Przewodnie wartości fizyczno-chemiczne:

                                              Krzemionkowy     Węglanowy

Przewodnictwo [µS/cm]:            < 350                   350-500

pH                                               6,0-7,5                 7,0-8,2

twardość węglanowa [°dH]         1-5                        5-8

twardość ogólna [°dH]                 3-8                      8-12

Przepływ: Niewielkie wahania przepływów, większe przy znacznym udziale zasilania 
powierzchniowego

Charakterystyka 
biologiczna:

Makrozoobentos

Wybór gatunków specyficznych dla typu

Ephemeroptera: Ephemera danica

Plecoptera: Isoptena serricornis, Taeniopteryx nebulosa

Trichopera: Lasciocephala basalis, Potamphylax sp., Goera pilosa, Micropterna sequax.

Crustacea: Gammarus pulex

Mollusca: Pisidium sp.

Zalecany okres badań: lato

Makrofity i fitobentos

Roślinność kwiatowa: Calliriche sp., Berula erecta, Nasturtium officinale; mchy: do 
uzupełnienia

Zalecany okres badań makrofitów: lato

Ichtiofauna:

Dominują gatunki psamofilne: Gobio gobio, Barbatula barbatula, Towarzyszące: Barbatula 
barbatula, możliwe występowanie Gasterosteus aculeatus, Cobitis taenia, Phoxinus 
phoxinus oraz larw Lampetra planeri,

Zalecany okres badań: lato

Uwagi: W potokach żwirowych 18 dominują żwir i kamienie, regulowane żwirowe często 
przypominają piaszczyste

Przykład: Grabowa

Rzeka referencyjna: Propozycja: 

19. Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 
Lokalizacja: EKOREGION 14 i 16 RÓWNINY CENTRALNE i RÓWNINY WSCHODNIE

Podprowincje: 313 Pobrzeża Południowobałtyckie, 

IMGW ODDZIAŁ W KRAKOWIE - STRONA - 33 -



PROJEKT PBZ-KBN-061/T07/2001
ZADANIE 13. OPRACOWANIE PROGRAMU NARODOWEGO PLANU ZINTEGROWANEGO  ROZWOJU GOSPODARKI  WODNEJ W POLSCE

STUDIUM DLA ZLEWNI PROSNY

19. Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 

314 Pojezierza Pomorskie, 

315 Pojezierza Wielkopolskie, 

317 Niziny Sasko-Łużyckie, 

318 Niziny Środkowopolskie, 

512 Północne Podkarpacie, 

521 Podkarpacie Wschodnie, 

841 Pobrzeża Wschodniobałtyckie, 

843 Niziny Podlasko-Białoruskie, 

845 Polesie, 

851 Wyżyna Wołyńsko-Podolska

Utwory 
powierzchniowe:

Terasy rzeczne > 300 m, żwiry i piaski, gliny piaszczyste, sandry, lessy i lessopodobne

Fotografia 
poglądowa:

Parsęta (JB. IMGW 2002)

Opis 
morfologiczny:

W płaskich dolinach synklinalnych lub szerokich skrzynkowych, bieg kręty aż do 
meandrującego.

Charakterystyka 
abiotyczna:

Wielkość zlewni: 100-10000 km2;

Spadki zlewni: 0,2-5‰

Spadek koryta: 0,2-2‰ (rzadko >2‰)

Prąd wody: Przeważnie spokojny, wolny.

Substrat dna: dominuje piasek różnej wielkości lub glina, często dodatkowo żwiry, niekiedy 
iły lub margle.

Przewodnie wartości fizyczno-chemiczne:

Wody węglanowe

Przewodnictwo [µS/cm]:            400-800

pH                                               7,5-8,5

twardość węglanowa [°dH]         6-17

twardość ogólna [°dH]                 8-20
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19. Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 
Przepływ: Umiarkowane lub średnie wahania przepływu

Charakterystyka 
biologiczna:

Makrozoobentos

Makrofity i fitobentos

Ichtiofauna: występują gatunki z różnych grup.

Liczne są Leuciscus cephalus, Leuciscus idus, Esox lucius, Gobio gobio, Alburnus 
alburnus, Rutilus rutilus. Perca fluviatilis. Za gatunki towarzyszące można uznać: Lota lota,  
Cobitis sp., Leuciscus leucisucus, Barbatula barbatula, sporadycznie mogą także 
występować Barbus barbus, Salmo trutta fario, Thymallus thymallus. Możliwe występowanie 
larw Lampetra planeri i/lub Eudontomyzon mariae.

W środkowych biegach tych potoków na obszarach młodoglacjalnych możliwe tarliska 
dwuśrodowiskowych łososiowatych (Salmo trutta, rzadziej Salmo salar) 

Zalecany okres badań: lato

Uwagi: Przełomowe doliny w krajobrazie morenowym będą raczej rzekami żwirowymi (typ 20) 

Przykład: Nysa Łużycka, Widawa, Ślęza, Oława, odcinki Regi, Parsęty, Gwdy 

Rzeka referencyjna: Propozycja: 

23. Potoki organiczne
Lokalizacja: NIEZALEŻNE OD EKOREGIONOW: 

Utwory 
powierzchniowe:

Obszary pod wpływem procesów torfotwórczych. Moreny staro i młodoglacjalne, sandry, 
dna dolin i niższe terasy rzeczne i równiny zastoiskowe, obszary torfowisk wysokich, 
terasy rzeczne > 300 m wyżyn (nawet na wyżynach i w górach)

Fotografia 
poglądowa:

Mała Panew, Woźniki (JB. IMGW 2002)

Opis 
morfologiczny:

Bieg kręty w szerokiej, płaskiej dolinie skrzynkowej (U-kształtnej), z tendencją do 
rozgałęziania koryta, dno głównie w substracie organicznym. Duża zawartość humianów, 
woda często o odcieniu brunatnym, przy wysokich stanach wody duże obszary zalewowe. 
W dwu wariantach: kwaśne i zasadowe (obojętne).

Charakterystyka 
abiotyczna:

Wielkość zlewni: 10-100 km2

Spadki zlewni: 2-15‰
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23. Potoki organiczne
Spadek rzeki: <1-5‰

Prąd wody: Nurt spokojny, powolny, na zmianę z bystrym, turbulencyjnym przy większym 
nagromadzeniu martwego drewna.

Substrat dna: dominuje substrat organiczny, z domieszką piasków lub żwirów

Przewodnie wartości fizyczno-chemiczne:

                                                Kwaśne          Zasadowe (obojętne)

Przewodnictwo [µS/cm]:            350-500               350-800

pH                                              6,5-7,5                  7,5-8,0

twardość węglanowa [°dH]           3-6                       ok. 16

twardość ogólna [°dH]                  6-11                     ok. 25

Przepływ: wahania przepływu średnie do dużych, latem możliwe duże deficyty

Charakterystyka 
biologiczna:

Makrozoobentos

Gatunki typowe:

Trichoptera: Hydatphylax infumatus, Micropterna leateralis

Plecptera: Leuctra nigra, Nemoura sp.

Odonata: Cordulegaster boltoni

Makrofity i fitobentos: Potamogeton polygonifolius, Isolepis fluitans, mchy: Scapnia 
undulata

Ichtiofauna: Pungitius pungitius, Gasterosteus aculeatus

Uwagi: Po uregulowaniu lub zmianach koryta przypominają 17 potoki piaszczyste

Przykład: Krakowianka (zlewnia Widawy), Postomia (zlewnia Warty), Mała Panew

Rzeka referencyjna: Propozycja: 

24. Rzeki w dolinach zatorfionych
Lokalizacja: NIEZALEŻNE OD EKOREGIONOW: 

Utwory 
powierzchniowe:

Terasy rzeczne > 300 m, zatorfione, obszary zatorfione na sandrach, pradoliny

Opis 
morfologiczny:

Bieg kręty lub meandrujący w szerokiej, płaskiej zatorfionej dolinie z tendencją do 
rozgałęziania koryta, liczne starorzecza. Dno z dużym udziałem substratu organicznego, 
ale także piasków, a miejscami żwiru. Woda z dużą zawartością humianów, często o 
odcieniu brunatnym, przy wysokich stanach wody duże obszary zalewowe. 

Charakterystyka 
abiotyczna:

Wielkość zlewni: 100-10000 km2; wysokość:  > 300 m n.p.m.

Spadki zlewni: 0,5-1,5‰

Spadek koryta: <1‰

Prąd wody: Nurt spokojny, powolny, możliwe odcinki bystre, z większym udziałem piasku i 
żwiru w dnie.

Substrat dna: dominuje substrat organiczny, z domieszką piasków lub żwirów (w 
większych rzekach w nurcie dominują piaski, substrat organiczny w zastoiskowych 
odnogach bocznych i starorzeczach, czasami w dnie bryły torfu.

Przewodnie wartości fizyczno-chemiczne:

                                                Kwaśne          Zasadowe (obojętne)

Przewodnictwo [µS/cm]:            350-500               550-800

pH                                              6,5-7,5                  7,5-8,0
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24. Rzeki w dolinach zatorfionych
twardość węglanowa [°dH]           3-6                       8-14

twardość ogólna [°dH]                  6-11                     11->25

Przepływ: wahania przepływu nieznaczne lub średnie 

Charakterystyka 
biologiczna:

Makrozoobentos

Makrofity i fitobentos: w większych rzekach bardzo obfite zespoły makrofitów (Biebrza) w 
mniejszych skąpe z powodu zacieniania koryta.

Ichtiofauna: duże bogactwo gatunkowe, znaczny udział gatunków limnofilnych, ale w 
grupie dominantów często także reofilne

Przykład: Biebrza, Narew 
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6 CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WÓD

6.1 CELE ŚRODOWISKOWE

Dyrektywa przewiduje (Art.4) następujące główne cele środowiskowe w programach działań 
określonych w planach gospodarowania wodami w dorzeczu:

Dla wód powierzchniowych:

• zapobieganie pogorszeniu się ich stanu;

• przywracanie dobrego stanu wód powierzchniowych (lub, w przypadku sztucznych albo silnie 
zmienionych części wód – dobrego potencjału ekologicznego) do 2015 r,

• wdrażanie  niezbędnych  działań  w  celu  stopniowego  redukowania  zanieczyszczenia  wód 
priorytetowymi substancjami niebezpiecznymi.

Dla wód podziemnych:

• wdrażanie działań niezbędnych dla zapobiegania lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do 
wód podziemnych oraz dla zapobiegania pogarszaniu się stanu wszystkich części tych wód, 

• ochronę, umacnianie i przywracanie właściwego stanu wszystkich części wód podziemnych 
oraz zapewnianie  równowagi  między poborem  a zasilaniem  tych wód,  w  celu  osiągnięcia 
dobrego stanu wód podziemnych najpóźniej do grudnia 2015 r., 

• wdrażanie działań niezbędnych dla odwrócenia każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji 
wzrostu  stężenia  zanieczyszczeń  powstających  na  skutek  działalności  człowieka,  w  celu 
stopniowej redukcji stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych. 

Dla obszarów chronionych:

• osiągnięcie,  najpóźniej  do grudnia  2015 r.,  zgodności  ze wszystkimi  standardami  i  celami 
określonymi w regulacjach prawnych Wspólnoty, zgodnie z którymi utworzono poszczególne 
obszary chronione,

• osiągniecie,  najpóźniej  do grudnia 2015 r.,  zgodności  z celami  dotyczącymi  dobrego stanu 
wód  na  obszarach  chronionych,  za  wyjątkiem  ewentualnych  przesunięć  tego  terminu  lub 
wyznaczenia  mniej  rygorystycznych  celów  w  przypadkach,  kiedy  poprawa  wszystkich 
elementów stanu wód, które tego wymagają,  nie będzie mogła  w  rozsądny sposób zostać 
osiągniętą w okresie do 2015

Jeżeli więcej niż jeden z celów określonych w RDW odnosi się do danej części wód, stosuje się cel 
najbardziej rygorystyczny.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne i jego delegacją tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 
kwietnia 2004 r.  [Dz.U. 126.1318] za obszary chronione, czyli  takie, które wymagają szczególnej 
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ochrony znajdujących się tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla zachowania siedlisk i 
gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody uznane zostały:

• wszystkie cieki lub zbiorniki wodne (podziemne i powierzchniowe) wykorzystywane do poboru 
wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi  w  ilości  średnio co najmniej  10 m3/d lub przez 
więcej  niż  50  osób  oraz  cieki  lub  zbiorniki  wodne,  które  są  przewidywane  dla  takiego 
wykorzystania w przyszłości, 

• wody przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako kąpieliska,

• wody  powierzchniowe  przeznaczone  do  bytowania  ryb  łososiowatych  i  karpiowatych  w 
warunkach naturalnych umożliwiających migrację ryb,

• wody  wrażliwe  i  obszary  narażone  na  zanieczyszczenia  związkami  azotu  pochodzącymi  ze 
źródeł rolniczych,

• obszary wyznaczone dla ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa jakości 
wód jest istotnym czynnikiem ich ochrony wraz z obszarami NATURA 2000.

6.2 WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA 

Zgodnie z wytycznymi RDW, RZGW w Poznaniu opracowało wykazy wód wykorzystywane do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Uwzględniono wody podziemne 
występujące w warstwach wodonośnych, których własności hydrogeologiczne umożliwiają pobór 
wody na cele komunalne z ujęcia o wydajności co najmniej 10 m3/d lub umożliwiają przepływ 
znaczący dla kształtowania właściwych stosunków wodnych w ekosystemach bezpośrednio od wód 
podziemnych zależnych. Uwzględniono zarówno płytkie wody gruntowe związane z ekosystemem 
wód powierzchniowych i ekosystemami podmokłymi jak i wody wgłębne, stanowiące aktualne lub 
potencjalne źródło zaopatrzenia komunalnego. 

W zlewni Prosny sieć wodociągowa jest w 100% zasilana wodami podziemnymi, przemysł na cele 
produkcyjne  korzysta  w  75%  z  wód  podziemnych  (2002-2003).  Klasyfikację  jakości  wód 
podziemnych,  które są lub mogą być w  przyszłości  wykorzystywane do zaopatrzenia ludności  w 
wodę przeznaczoną do spożycia przedstawiono w tabeli 5.

Lokalizację ujęć wód podziemnych w zlewni Prosny przedstawiono na rysunku poniżej. 
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RYS. 13. LOKALIZACJA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH
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TABELA  5.  WODY PODZIEMNE, KTÓRE SĄ LUB MOGĄ BYĆ W PRZYSZŁOŚCI WYKORZYSTYWANE DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO 
SPOŻYCIA 

Kod obiektu 1)
Nazwa 

obszaru 
dorzecza

Nazwa 
regionu 

wodnego

Nazwa 
dorzecza

Nazwa 
zlewni 

bilansow
ej

Zasoby 
dyspozycyj
ne zlewni 

bilansowej 
[m3/d]

Dominu
jąca 

jakość 
wody

Wojewódz.

O.W.08.100.00001 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.100.00002 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.300.00003 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.200.00004 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.100.00005 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.200.00006 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.100.00007 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.100.00008 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.400.00009 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.400_500.00010 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.100.00011 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.100.00012 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.100.00013 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.100.00014 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.200.00015 Odry Warty Warty Prosna

O.W.08.200.00016 Odry Warty Warty Prosna

38
61

12
 w

 ty
m

: z
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tw
or

ów
 Q

-2
63

76
0,

 T
r-

C
r_

12
23

52

2b Wielkopolskie

2b Wielkopolskie

2b Wielkopolskie

2b Wielkopolskie

2b Łódzkie

2b Łódzkie

2b Łódzkie

2b Łódzkie

1, 2a Łódzkie

1, 2a Łódzkie

2b Wielkopolskie

2b Wielkopolskie

2b Opolskie

2b Opolskie

2b Wielkopolskie

2b Wielkopolskie

6.3 WODY PRZEZNACZONE DO CELÓW REKREACYJNYCH, W TYM OBSZARY WYZNACZONE 
JAKO KĄPIELISKA

RZGW  w  Poznaniu  opracowało  wykaz  wód  powierzchniowych  wykorzystywanych  do  celów 
rekreacyjnych. Wykaz wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych w zlewni Prosny przedstawiono 
w  tabeli  6.  Na  rysunku  14  przedstawiono  lokalizację  kąpielisk  i  szlaków  kajakowych  na  tle 
wyznaczonych części  wód w zlewni  Prosny. Są to głównie zbiorniki  wód płynących, powstałe  w 
wyniku  piętrzenia  cieków,  na  których  są  zlokalizowane.  Przeważnie  służą  celom 
przeciwpowodziowym, jak również są wykorzystywane do celów rekreacyjnych. 

• zbiornik Gołuchów na rzece Ciemnej

• zbiornik Szałe na rzece Pokrzywnicy

• zbiornik Piaski- Szczygliczka w zlewni  rzeki Ołobok 

• projektowany zbiornik na rzece Prośnie – Wielowieś Klasztorna

Zbiornik "Szałe" (2 kąpieliska) - funkcjonuje od 1978 r, ma powierzchnię 154 ha, pojemność 4,5 
mln m3. ze względu na bliską odległość od Kalisza jest zapleczem wypoczynku indywidualnego dla 
mieszkańców miasta Kalisza. Pełni  funkcje rekreacyjno-sportowe,  stanowi  zaplecze zaopatrzenia 
rolnictwa (nawodnienia) i redukuje ewentualną falę powodziową. Stan czystości zbiornika kształtuje 
się pod wpływem cieku zasilającego Pokrzywnicy i jego dopływu Trojanówki. W badaniach czystości 
wód z lat 1995,1997, 1999 większość charakterystycznych wskaźników czystości wód odpowiadała 
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normom.  Do  niekorzystnych  zjawisk  należy  zaliczyć  wiosenny  spadek  tlenu  rozpuszczonego  w 
warstwach  naddennych  wód  w  najgłębszej  części  zbiornika.  W  gromadzących  się  tu  osadach 
dennych w warunkach beztlenowych pojawiał się siarkowodór. Wiosną w 1999 r w całym zbiorniku 
azotyny osiągnęły stężenia pozaklasowe, podobnie jak związki fosforu ogólnego. Podobnie układały 
się wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen, będące wynikiem większej koncentracji trudno 
rozkładalnych substancji organicznych w warstwach naddennych wód. Pod względem sanitarnym – 
cały  czas  jest  przekroczone  miano  Coli.  Na  wiosnę  każdego  roku  następuje  zakwit  glonów 
powodowany przez sinice. 

Zbiornik Gołuchów – analiza jakości wód zbiornika pozostającego pod wpływem wód zasilających 
tj.  rzeki  Ciemna  i  Rowu  Jedlec  wykazała,  że  długi  okres  eksploatacji  akwenu,  przy  znacznym 
zanieczyszczeniu rzeki Ciemnej doprowadził do wykształcenia się osadów dennych prawie metrowej 
grubości.  Spowodowało  to  konieczność  podjęcia  działań  rekultywacyjnych  zmierzających  do 
poprawy  stanu czystości  zbiornika.  Podjęcie  tych  działań  spowodowało  spadek  obciążenia  wód 
materią organiczną oraz daleko idącą redukcję osadów dennych. Mimo to badania czystości wód 
zbiornika wskazywały na utrzymujące się zjawiska negatywne, do których zaliczyć należy okresowy 
spadek  tlenu  rozpuszczonego  w  całym  profilu  wód,  wzrastające  stężenia  biogenów  oraz 
pogarszające  się  warunki  sanitarne.  Zmiany  te  należy  wiązać  przede  wszystkim  z  aktualnie 
istniejąca  sytuacją  hydrologiczną  (większy  spływ  wód  opadowych,  destrukcyjne  zmiany 
popowodziowe  w  1997  r),  rozwojem  rekreacji  w  okresie  letnim,  zmieniającym  się  poziomem 
zanieczyszczeń cieków zasilających.

Zbiornik Piaski – Szczygliczka zlokalizowany w okolicy Ostrowa Wlkp., pełni funkcje rekreacyjno-
sportowe.  W  badaniach  czystości  wód  z  lat  dziewięćdziesiątych  większość  charakterystycznych 
wskaźników  czystości  wód  odpowiadała  normom.  Do  niekorzystnych  zjawisk  należy  zaliczyć 
wiosenny  spadek  tlenu  rozpuszczonego  w  warstwach  naddennych  wód  w  najgłębszej  części 
zbiornika.  W  gromadzących  się  tu  osadach  dennych  w  warunkach  beztlenowych  pojawiał  się 
siarkowodór.  Wiosną  w  1999  r  w  całym  zbiorniku  azotyny  osiągnęły  stężenia  pozaklasowe, 
podobnie  jak  związki  fosforu  ogólnego.  Podobnie  układały  się  wartości  chemicznego 
zapotrzebowania na tlen, będące wynikiem większej koncentracji  trudno rozkładalnych substancji 
organicznych  w  warstwach  naddennych  wód.  Pod  względem  sanitarnym  –  cały  czas  jest 
przekroczone miano Coli.  Na wiosnę każdego roku następuje zakwit  glonów powodowany przez 
sinice. 

Jakość  tych  wód  nie  zawsze  odpowiada  standardom  określonym  w  Rozporządzeniu  Ministra 
Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w 
kąpieliskach.  [Dz.  U.183.1530].  Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  badania  jakości, 
orzeczenia  o  przydatności,  ewentualnie  o  nieprzydatności  wody  do  kąpieli  w  kąpielisku  wydają 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z uwagi na nieodpowiednią jakość wód powierzchniowych 
wykorzystywanych w kąpieliskach należy podjąć w zlewni Prosny działania zmierzające do poprawy 
jakości  tych  wód  tj.  uporządkowania  gospodarki  wodno-ściekowej,  modernizacji  i  budowy 
oczyszczalni ścieków. 

TABELA 6. WYKAZ WÓD PRZEZNACZONYCH DO REKREACJI W ZLEWNI PROSNY

Rodzaj 
(ciek, 

jezioro, 
sztucz-ny 
zbiorn.wo

dny

Nazwa 
(cieku, 
jeziora, 
sztuczn. 
zbiornika 
wodnego

Powiat Gmina Miejscowo
ść

Powie-
rzchnia 
akwenu 

w ha

Kąpielis
ko

Łodzie 
bezsilni

kowe

Łodzie 
motoro

we

Przydatność 
wód do kąpieli

zbiornik Brzeziny Kalisz Brzeziny Brzeziny 15,50 tak tak tak warunkowo

zbiornik Gołuchów Pleszew Gołuchów Gołuchów 46,31 tak tak tak dopuszczone

rzeka

Struga 
spod 
Zalesia Kępno Kępno Mikorzyn  tak tak tak warunkowo
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zbiornik Szałe Kalisz Opatówek Szałe 144,25 tak tak tak niedopuszczone

zbiornik Szałe Kalisz Opatówek Szałe 144,25 tak tak tak warunkowo

zbiornik
Piaski - 
Szczygliczki 

Ostrów 
Wielkopol

Ostrów 
Wielkopol.

Ostrów 
Wielkopol. 29,78 tak tak tak dopuszczone
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RYS. 14. CZĘŚCI WÓD W ZLEWNI PROSNY. KĄPIELISKA I SZLAKI KAJAKOWE
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6.4 WODY POWIERZCHNIOWE PRZEZNACZONE DO BYTOWANIA RYB ŁOSOSIOWATYCH I 
KARPIOWATYCH W WARUNKACH NATURALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH MIGRACJĘ RYB,

RZGW w Poznaniu opracowało wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb 
łososiowatych  i  karpiowatych.  W  omawianej  zlewni  Prosny  brak  jest  wód  do  bytowania  ryb 
łososiowatych (wody o podwyższonych standardach w porównaniu do wód dla ryb karpiowatych). 
Wykaz wód przeznaczonych do bytowania ryb karpiowatych w zlewni Prosny przedstawiono w tabeli 
7.  Na  rysunku  15  przedstawiono  lokalizację  odcinków  rzek  przeznaczonych  do  bytowania  ryb 
karpiowatych na tle wyznaczonych części wód w zlewni Prosny.

Łączna długość cieków będących środowiskiem życia ryb wynosi 546,4 km. Jakość tych wód nie 
odpowiada  standardom  określonym  dla  wód  dla  bytowania  ryb  karpiowatych  w  rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
wody  śródlądowe  będące  środowiskiem  życia  ryb  w  warunkach  naturalnych.  [Dz.  U.176.1455]. 
Należy podjąć działania ograniczenia zrzutu ścieków ze źródeł punktowych i rozproszonych w celu 
poprawy ich jakości. 

TABELA 7. WYKAZ  WÓD PRZEZNACZONYCH DO BYTOWANIA RYB KARPIOWATYCH W ZLEWNI PROSNY

Nazwa cieku
długość 

cieku

[km]
Województwo

Typologia 
rybacka wody 
(kraina ryb) 

zarybianie Gatunki 
towarzyszące

Informacja o 
przydatności 

wody 
powierzchn. 

do 
bytowania 

ryb wg 
(Dz.U. 

02.176.1455)

Prosna 216,8 wielkopolskie, łódzkie, 
opolskie 

kraina leszcza tak płoć, okoń, kleń, 
szczupak, sum

nieprzydatna

Pratwa 30,3 wielkopolskie, opolskie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna

Pomianka 21,7 wielkopolskie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna

Niesób 25,7 łódzkie, wielkopolskie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna

Struga 
Węglewska

28,5 łódzkie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna

Struga 
Kraszewicka

29,1 wielkopolskie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna

Łużyca 34,0 wielkopolskie, łódzkie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna

Ołobok 36,5 wielkopolskie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna

Pokrzywnica 
(Trojanówka)

36,1 wielkopolskie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna

Swędrnia 47,6 wielkopolskie, łódzkie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna

Ciemna 21,2 wielkopolskie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna

Giszka 18,9 wielkopolskie kraina leszcza tak okoń, ukleja, płoć nieprzydatna
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RYS. 15. CZĘŚCI WÓD W ZLEWNI PROSNY. WODY PRZEZNACZONE DO BYTOWANIA RYB KARPIOWATYCH
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6.5 OBSZARY WYZNACZONE DLA OCHRONY SIEDLISK LUB GATUNKÓW, GDZIE UTRZYMANIE 
LUB POPRAWA JAKOŚCI WÓD JEST ISTOTNYM CZYNNIKIEM ICH OCHRONY WRAZ Z 
OBSZARAMI NATURA 2000.

6.5.1 OBSZARY NATURA 2000

W zlewni Prosny zostały wyznaczone obszary NATURA 2000.

Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) - zachodnia część Doliny Środkowej Warty (PLB 300002) 
stanowią obszary zalewowe (łąki i pastwiska, lokalne łęgi i wikliny nadrzeczne) znajdujące się w 
ujściu rzeki Prosny. Obszar (na zachód od ujścia Prosny) zajmuje duży kompleks zalewowych, 
zbliżonych do naturalnych, starych łęgów jesionowo-wiązowych i grądów niskich. Znaczne ich 
fragmenty zachowały się w wyniku ochrony rezerwatowej. Obszar jest ostoją ptasią o randze 
europejskiej, szczególnie dla lęgowych ptaków wodno-błotnych. Występują tutaj co najmniej 42 
gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków 
takich jak: cyranka, gęgawa, krwawodziób, płaskonos, rybitwa białoczelna, rybitwa białoskrzydła, 
rybitwa czarna, rycyk, batalion, bąk, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, dzięcioł średni, kropiatka, 
podróżniczek, brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, czapla siwa, dudek, dziwonia, krakwa, kulik 
wielki, sieweczka obrożna, zausznik, błotniak zbożowy, derkacz, kszyk, ortolan, ślepowron, 
zimorodek, świergotek polny, pustułka, remiz, przepiórka. Prawdopodobnie gnieździ się tu również 
bardzo rzadki rożeniec. W okresie wędrówek występują: czapla biała (do 23 osobników), świstuna 
do 1500 osobników, żuraw (do 250 osobników) i stada gęsi powyżej 5000 osobników, bataliony w 
liczbie do 1200 osobników.

Zagrożeniem jest ograniczenie wezbrań roztopowych oraz nieprzewidywalne zalewy po nawalnych 
deszczach letnich w okresie od czerwca do sierpnia. Zmiana reżimu hydrologicznego prowadzi do 
ograniczenia gospodarki łąkowej i pastwiskowej, a w konsekwencji do ekspansji roślinności 
krzewiastej i drzewiastej na tereny otwarte. Zmiana stosunków wodnych ma również negatywny 
wpływ na zdrowotność lasów łęgowych w zachodniej części obszaru.
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RYS.16. OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (NATURA 2000) W ZLEWNI PROSNY
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Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):

• zachodnia część Ostoji Nadwarciańskiej (PLH 300009) – zachodnia część doliny środkowej 
Warty. Szata roślinna jest bardzo urozmaicona; zachowała głównie półnaturalny i naturalny, 
dynamiczny charakter. Sporadycznie występują fragmenty ginących w skali Europy łęgów 
wierzbowych Salicetum albo-fragilis, natomiast częste są, powiązane z nimi sukcesyjnie, 
fitocenozy wiklin nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis. Na niedużych obszarach, 
przede wszystkim na obrzeżach doliny, zachowały się olsy porzeczkowe Ribo nigri-Alnetum i 
towarzyszące im łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum, a także nadrzeczne postaci 
łęgów jesionowo-wiązowych Ficario-Ulmetum campestris typicum (obecnie spontanicznie 
rozszerzające swój lokalny zasięg). Od kilkuset lat największe przestrzenie zajmują wilgotne 
łąki i pastwiska (Molinietalia) oraz szuwary z klasy Phragmitetea, zwłaszcza Glycerietum 
maximae i Caricetum gracilis. W starorzeczach dobrze wykształcone są zbiorowiska roślin 
wodnych z klas Lemnetea i Potametea. Piaszczyste wydmy porośnięte są murawami z klasy 
Koelerio-Corynephoretea oraz drzewostanami sosnowymi. W zagłębieniach 
bezodpływowych w obrębie terasy wydmowej występują też interesujące torfowiska 
przejściowe. Na zdecydowanej większości obszaru dominuje ekstensywna gospodarka 
łąkowo-pastwiskowa (m.in. tradycyjny na tych terenach wypas stad gęsi) z udziałem 
leśnictwa. Pola uprawne koncentrują się w miejscach wyniesionych oraz na krawędzi doliny, 
gdzie rozwinęło się umiarkowane osadnictwo rolnicze. Niektóre fragmenty terenu, zwłaszcza 
w pasie przykorytowym Warty, w zasadzie podlegają jedynie procesom fluwialnym 
kształtującym roślinność naturalną. Zagrożenia powstające w obrębie ostoi są różnorodne, 
mają wszakże zazwyczaj mniejsze znaczenie. Zalicza się tutaj nielegalne wycinki drzew i 
krzewów, "dzikie" wysypiska śmieci i żwirownie, zrzuty ścieków, postępującą zabudowę 
mieszkaniową, kłusownictwo, niewłaściwą gospodarkę leśną. Do tej grupy należą także 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, a wśród nich szczególnie porzucanie łąk i pastwisk, 
co uruchamia procesy sukcesji, niekorzystne dla zachowania istniejącej bioróżnorodności. 
Jest to drugi istotny, obok zmian warunków wodnych, problem w ochronie przyrody w tej 
części doliny Warty. Do kategorii zagrożeń zewnętrznych należy zaliczyć zanieczyszczenie 
powietrza, a szczególnie zanieczyszczenie wody w rzekach (obecnie w granicach ostoi wody 
Prosny są pozaklasowe; istnieją jednak oznaki poprawy).

• zachodnia część obszaru Dąbrowy Krotoszyńskie (PLH 300002) - Dąbrowy Krotoszyńskie to 
jeden z największych i najbardziej znanych w Europie zwartych kompleksów lasów 
dębowych. Na omawianym obszarze stwierdzono dotychczas występowanie 11 typów 
siedlisk z Załącznika I tej dyrektywy, w tym 3 uznane za priorytetowe. Obszar cechuje się 
dużym bogactwem florystycznym (ponad 850 taksonów) oraz występowaniem licznych roślin 
zagrożonych i ginących w skali kraju i regionu (ponad 80). W śród tych pierwszych na 
szczególne podkreślenie zasługuje populacja turzycy Buxbauma Carex buxbaumii - taksonu 
zagrożonego w Polsce i do niedawna uważanego za wymarły w Wielkopolsce. Ponadto 
obszar stanowi ważne, z chorologicznego punktu widzenia, skupienie flory górskiej na niżu. 
Do stwierdzonych tu gatunków z centrum występowania na obszarach górskich należą 
między innymi: przywrotnik prawie nagi Alchemilla glabra, jarzmianka większa Astrantia 
major, ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare, Cruciata glabra, Equisetum telmateia, przytulia 
Schultesa Galiom schultesii, wiechlina Chaixa Poa chaixii, bez koralowy Sambucus 
racemosa, starzec Fuchsa Senecio fuchsii, starzec gajowy S. nemorensis oraz starzec 
kędzierzawy S. rivularis. Rezultaty dotychczasowych, z pewnością niewystarczających, 
badań faunistycznych wskazują na obecność w granicach obszaru co najmniej 3 gatunków 
kręgowców z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz 17 gatunków bezkręgowców 
uznanych za zagrożone w Polsce. Obszar powinien pozostać użytkowany w dotychczasowej 
formie. Do głównych, potencjalnych zagrożeń należą: postępujące odwodnienie terenu na 
skutek niewłaściwie przeprowadzonych melioracji, dla zbiorowisk łąkowych - zaprzestanie 
ekstensywnego użytkowania (koszenia), a także trudności z odnawianiem drzewostanów 
dębowych. Są one zapewne skutkiem wspomnianego odwodnienia, a z drugiej strony także, 
posługując się dość nieprecyzyjnym, choć rozpowszechnionym terminem leśnym - tzw. 
"zmęczenia siedlisk".
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RYS. 17. SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK (NATURA 2000) W ZLEWNI PROSNY
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6.5.2 OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Dolina rzeki Swędrni k/Kalisza – powierzchnia 6082.55 ha, rok utworzenia 1991r. Cel ochrony: 
ochrona szczególnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i wypoczynkowych. Obszar 
charakteryzyje się wyjątkowym w skali regionu, naturalnym krajobrazem dolinnym z jego 
specyficznymi elementami: łąkami zalewowymi, olsami, łęgami nadrzecznymi i meandrami, 
wysokimi i stromymi zboczami. Cechuje go zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Z powodu 
naturalnej i szerokiej zmienności siedlisk oraz różnych form antropogenicznych oddziaływań i 
przekształceń występują tu m.in.: lasy grądowe, acidofilne dąbrowy, świetliste dąbrowy, zbiorowiska 
kserotermofilne. Bogactwo świata roślin wyróżnia się liczbą 714 gatunków, z których 19 to gatunki 
chronione, a także dużym zróżnicowaniem (od gatunków torfowiskowych i bagiennych do 
kserotermicznych). Ciekawe jest też występowanie dużej liczby gatunków górskich. Interesujący jest 
też skład gatunkowy fauny, przykładowo występuje tu znaczna liczba gatunków ptaków wodno-
błotnych zagrożonych wyginięciem (perkoz, cyranka, czajka, kszyk, błotniak stawowy, wodniak). 
Wartości historyczno-kulturowe obszaru to: duża koncentracja stanowisk archeologicznych wzdłuż 
doliny Swędrni i Żabianki (ochronna strefa konserwatorska), historyczne formy budownictwa i 
obiekty rezydencjonalne (dwory, pałace), sakralne (kościoły, kaplice), budownictwo mieszkalne 
(chaty, zagrody), i produkcyjne (budynki folwarczne, młyny wodne, wiatraki, cegielnie), historyczne 
układy osadnicze wsi np. kolonie o charakterze rzędówek liniowych. 

Dolina rzeki Ciemnej - powierzchnia 4519,7 ha, rok utworzenia 1990 r. Cel ochrony: ochrona 
obszaru o cechach zbliżonych do stanu naturalnego. O atrakcyjności doliny rzeki Ciemnej w okolicy 
Gołuchowa decyduje sama miejscowość Gołuchów słynąca z największego w Polsce arboretum - 
ogrodu dendrologicznego z bogatą kolekcją drzew i krzewów rodzimych i egzotycznych, zamku 
renesansowego z galerią dzieł sztuki, Ośrodkiem Kultury Leśnej oraz jedynym w Polsce Muzeum 
Leśnictwa i zagrodą żubrów. Na rzece Ciemnej istnieje retencyjny zbiornik, położony w otoczeniu 
atrakcyjnego kompleksu leśnego. Występuje tu duże bogactwo fauny i flory. Rzeka Ciemna stanowi 
istotny dla regionu korytarz ekologiczny. Jest to jeden z nielicznych terenów rekreacyjnych dla 
mieszkańców Kalisza i Pleszewa, a z uwagi na wartości krajoznawcze i kulturowe stanowi 
potencjalne miejsce rekreacji w skali regionalnej. Stanowi atrakcyjny punkt tras turystycznych, 
wycieczkowych, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej, z uwagi na wybitne funkcje dydaktyczno-
naukowe. Powierzchnia projektowanego obszaru chronionego krajobrazu wynosi w przybliżeniu 35 
km2. 

6.5.3  REZERWATY PRZYRODY 

Rezerwat częściowy "OLBINA", chroni najpiękniejszy w Wielkopolsce fragment boru mieszanego z 
udziałem jodły na jej północnym krańcu naturalnego zasięgu. Teren rezerwatu stanowi bardzo dobry 
przykład dydaktyczny dla obserwacji procesu przemiany pokoleń dokonujący się w warunkach 
naturalnych. Rezerwat odgranicza się bardzo wyraźnie od otaczających go drzewostanów - 
wyniosłością i różnorodnością występujących gatunków roślin, tworząc przyrodniczo zwarty 
kompleks starodrzewia świerkowo-jodłowo-sosnowego z licznym różnowiekowym i 
różnogatunkowym podrostem. Jodła w rezerwacie występuje we wszystkich piętrach drzewostanu. 
Mimo, że rośnie na granicy swego naturalnego zasięgu nie odbiega znacząco od jodły rosnącej w 
optymalnych warunkach górskich i podgórskich. Dobra kondycja drzew w rezerwacie zainspirowała 
powstanie planu restytucji jodły w celu wzbogacenia zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych 
w szczególności zachowania trwałości gatunku w leśnictwach przyległych do rezerwatu. 

Rezerwat częściowy "Brzeziny"- został utworzony w 1958 r. ze względu na występowanie tutaj 
rzadkiej w Polsce, reliktowej z ubiegłych epok geologicznych i będącej pod ochronną gatunkową 
paproci długosz królewski (Osmunda regalis). Obok paproci występuje tu także inny gatunek 
chroniony, bagno zwyczajne (Ledum polustre), znajdujące dobre warunki rozwoju. Utrzymanie w 
dobrym stanie siedliska rezerwatowego zależeć będzie w dużej mierze od utrzymania poziomu 
wody gruntowej. 
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"Torfowisko Lis" - rezerwat torfowy, utworzony w 1963 r, stanowiący zbiorowisko roślin torfowiska 
przejściowego. Zajmuje pow. 4.71 ha i położony jest częściowo w granicach miasta Kalisza.

6.5.4 POMNIKI PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz znajduje się tylko jeden istniejący grupowy pomnik przyrody złożony 
z 63 szt. okazałych dębów szypułkowych w wieku średnio 180 lat, położonych w leśnictwie 
Rożdżały, wzdłuż granicy z łąkami, na skarpie dawnego koryta rzeki Swędrni. 

Drzewa o charakterze pomnikowym. W toku prac terenowych zinwentaryzowano wiele istniejących 
sędziwych drzew, którym nadano status drzew o charakterze pomnikowym, ze względu na okazałe 
rozmiary oraz walory estetyczne. Ponieważ tylko nieliczne osiągają wielkość pozwalającą na 
podjęcie działań zmierzających do uznania za pomnik przyrody, postanowiono zaewidencjonować je 
pod wspomnianą kategorią, uznając że takie rozwiązanie będzie w pełni realizowało ideę 
zinwentaryzowania i zabezpieczenia rodzimych drzew na ich naturalnych siedliskach. Spośród 
wszystkich obiektów na szczególną uwagę zasługuje dziuplasty dąb szypułkowy z leśnictwa 
Morawin, o imponujących rozmiarach, lecz stopniowo zamierający wskutek naturalnych procesów 
starzenia.
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7 MONITORING 

7.1 MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Monitoring stanu wód powierzchniowych jest jednym podstawowych narzędzi wykorzystywanych w 
planowaniu na obszarze dorzecza. Programy monitoringu muszą dostarczyć informacji koniecznych 
do oceny, czy cele środowiskowe Dyrektywy zostaną osiągnięte. Nowy program monitoringu 
zostanie opracowany do końca 2006 roku. Program ten obejmuje monitoring wód powierzchniowych 
pod kątem oceny ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego lub potencjału ekologicznego oraz 
objętości i poziomu lub natężenia przepływu. Zakłada się ustanowienie następujących rodzajów 
monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego, badawczego, uzupełnianych o dodatkowe wymogi dla 
obszarów chronionych. Punktem wyjścia do projektowania monitoringu będzie prawdopodobnie 
ocena istniejących stanowisk oraz prób celem ustalenia, jaki poziom ufności i precyzji można 
uzyskać dzięki tym zasobom. Następnie w sposób stopniowy wprowadzane będą zmiany oraz 
korekty programów monitoringu, tak, aby osiągnąć poziomy ufności i precyzji umożliwiające 
właściwą ocenę oraz klasyfikację.

W roku 2004 kontynuowane były, prowadzone przez odpowiednie Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska badania monitoringu wód powierzchniowych ramach sieci krajowej i 
wojewódzkiej. Punkty pomiarowe monitoringu jakości wód w rzekach zlokalizowane były: przy 
ujściach rzek dłuższych niż 60 km oraz rzek pozaklasowych, równomiernie wzdłuż biegu rzek 
dłuższych niż 100 km. Program pomiarowy obejmował ok. 50 oznaczeń fizykochemicznych i 
biologicznych. Częstotliwość oznaczeń wynosiła 1 raz / 2 tygodnie dla punktów reperowych i 1 raz / 
miesiąc dla pozostałych. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska opracowali programy 
monitoringu rzek, biorąc pod uwagę wykazy:

• wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy 
ograniczyć; 

• wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb; 

• wód powierzchniowych, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia. 

Poniżej przedstawiono punkty monitoringowe jakości wód w zlewni Prosny.

TABELA  8. WYKAZ PUNKTÓW PMŚ WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI PROSNY  W 2004R.

Lp. Rzeka Km 
biegu

Lokalizacja

Monitoring 
diagnostycz 

(Dz.U. 
04.32.284)

Monitoring 
wód do 
bytow. ryb 
(Dz.U.02. 
176. 1455)

województwo

1. Prosna 156,2 Podbolesławiec D R wielkopolskie

2. Pomianka 2,8/153,
5

Opatów D R wielkopolskie

3. Prosna 140,0 Mirków D R wielkopolskie

IMGW ODDZIAŁ W KRAKOWIE - STRONA - 53 -



PROJEKT PBZ-KBN-061/T07/2001
ZADANIE 13. OPRACOWANIE PROGRAMU NARODOWEGO PLANU ZINTEGROWANEGO  ROZWOJU GOSPODARKI  WODNEJ W POLSCE

STUDIUM DLA ZLEWNI PROSNY

4. Struga Węglewska 1,7/128,
6

Węglewice D wielkopolskie

5. Rów Torzeniecki 1,2/115,
8

Osada Kościółek D wielkopolskie

6. Rów Zaleski 2,0/114,
2

Kuźnica Bobrowska D wielkopolskie

7. Młynówka 3,0/109,
0

Siekierzyn D wielkopolskie

8. Prosna 105,0 Giżyce D R wielkopolskie

9. Potok Kraszewicki 1,8/102,
4

Mączniki D R wielkopolskie

10. Łużyca 3,0/101,
1

Kraszewice D R wielkopolskie

11. Prosna 83,6 Wielowieś D R wielkopolskie

12. Prosna 72,8 Żydów D R wielkopolskie

13. Piwonka 0,2/70,3 Kalisz D wielkopolskie

14. Krępica 0,5/64,2 Kalisz D wielkopolskie

15. Prosna 57,0 Popówek D R wielkopolskie

16. Giszka 1,2/44,4 Tursko D R wielkopolskie

17. Prosna 42,2 Bogusław D R wielkopolskie

18. Ner 0,5/39,6 Rokutów, D wielkopolskie

19. Potok Pleszewski 3,0/31,5 Grodzisko D wielkopolskie

20. Prosna 28,6 Kwileń D R wielkopolskie

21. Prosna 2,8/348,
0

Ruda Komorowska D R wielkopolskie

22. Niesób 21,5 Chojęcin-Szum D R wielkopolskie

23. Niesób 11,2 Jankowy D R wielkopolskie

24. Niesób 3,2/142,
2

Kuźnica Skakawska D R wielkopolskie

25. Ołobok 23,0 Radłów D R wielkopolskie

26. Ołobok 17,0 Czekanów D R wielkopolskie

27. Ołobok 1,5/81,7 Ołobok D R wielkopolskie

28. Pokrzywnica 24,2 Jamnice D R wielkopolskie

29. Pokrzywnica 8,0 Porwity D R wielkopolskie

30. Trojanówka 18,5 Lipka D wielkopolskie

31. Trojanówka 0,2/6,0 Trojanów, D wielkopolskie

32. Pokrzywnica 4,5 Trojanów D R wielkopolskie

33. Pokrzywnica 1,3/69,1 Kalisz D R wielkopolskie

34. Swędrnia 29,7 Gać Kaliska D R wielkopolskie

35. Swędrnia 21,5 Pośrednik D R wielkopolskie

36. Swędrnia 16,5 Murowaniec D R wielkopolskie

37. Żabianka 1,5/13,8 Kamień, D wielkopolskie

38. Swędrnia 9,9 Dębe Kolonia D R wielkopolskie

39. Swędrnia 4,0/67,0 Kalisz D R wielkopolskie
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40. Ciemna 9,5 Szkudła D R wielkopolskie

41. Ciemna 4,0 Gołuchów D R wielkopolskie

42. Ciemna 1,8/45 Tursko D R wielkopolskie

43. Prosna 156,2 Podbolesławiec D R łódzkie

44. Prosna 140,1 Mirków D R łódzkie

45. Niesób 3,2 Kuźnica Skakawska D R łódzkie

46. Struga Węglewska 17,4 Zdzierczyzna D R łódzkie

47. Łużyca 17,3 Kuźnica Zagrzebska R łódzkie

48. Trojanówka 27 Żelisław D R łódzkie

49. Trojanówka 21,8 Wójcice D R łódzkie

50. Swędrnia 34,3 Świnice Kaliskie R łódzkie

51. Prosna 190,4 Przedmość

52. Pratwa 21,9 Paruszowice

53. Pratwa 10,8 Proślice

54. Pratwa 2,5 Kostów

Punkty kontrolno-pomiarowe 
nie objęte monitoringiem w 
2004r. (cykl badań co 4 lata, 
ostatnie badania w 2001 
roku).

opolskie

opolskie

opolskie

opolskie

D - punkty monitoringu diagnostycznego

R – punkty monitoringowe – badanie jakośći wody dla bytowania ryb

Lokalizację punktów krajowego monitoringu jakości i ilości przedstawiono na rysunku poniżej.
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RYS. 18. LOKALIZACJA PUNKTÓW MONITORINGU KRAJOWEGO JAKOŚCI WÓD I WODOWSKAZÓW.
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Jakość  wód  Prosny  i  jej  dopływów  [Raport  o  stanie  środowiska  w  2003,  ocena  jakości  wg 
Rozporządzenia Dz.U. 1991. 116. 503]

Prosna prowadzi  wody zanieczyszczone ściekami  komunalnymi  z miejscowości:  Kępna (poprzez 
rzekę Niesób),  Wieruszów,  Grabowa nad Prosną,  Ostrów  Wielkopolski  (poprzez  rzekę Ołobok), 
Kalisz, Gołuchów (poprzez rzekę Ciemną), Pleszew (poprzez rzekę Ner). Miasto Kalisz, realizując 
program porządkowania gospodarki ściekowej na swoim terenie, w roku 2003 zlikwidowało kolejne 
dwa wyloty ścieków, którymi kierowano do Prosny i jej dopływów ścieki bez oczyszczania. Na koniec 
2003  roku  pozostało  15  wylotów  kanalizacji  miejskiej  (z  31  istniejących  w  roku  1993),  którymi 
nieoczyszczone ścieki  komunalne i  przemysłowe kierowane są do wód powierzchniowych.  Duże 
znaczenie dla czystości wód Prosny mają także zanieczyszczenia obszarowe, związane z rolniczym 
charakterem zlewni.

Prosna w roku 2003 kontrolowana była w 9 stałych przekrojach. W omawianym roku badawczym 
wody Prosny na całej długości określono jako nieodpowiadające normom. W większości przekrojów 
pozaklasowe  było  zanieczyszczenie  bakteriologiczne  (miano  Coli).  Normom  żadnej  z  klas  nie 
odpowiadała także wartość stężenia azotu azotynowego.

W  przekroju  badawczym górnego odcinka rzeki  w  Podbolesławcu (km 156,2),  wody Prosny nie 
odpowiadały  normom  ze  względu  na  zanieczyszczenie  fizykochemiczne.  Przekroczenia 
dopuszczalnych  stężeń  odnotowano  dla  stężeń  fosforu  ogólnego  i  manganu.  Wskaźnik 
zanieczyszczenia  hydrobiologicznego  i  bakteriologicznego  oraz  stężenia  azotu  azotynowego 
kwalifikowały wody do III klasy. Wśród pozostałych wskaźników dominowała I klasa.

W  przekroju  Mirków (km 140)  jakość Prosny – po przejęciu wód Niesobu – uległa pogorszeniu. 
Normy  przekraczały trzy wskaźniki:  azot  azotynowy,  mangan i  miano Coli.  W  zakresie  III  klasy 
znalazł  się  indeks  saprobowości  peryfitonu  i  stężenie  fosforu  ogólnego.  Stężenia  pozostałych 
wskaźników osiągały maksymalnie poziom II klasy.

W 2003 roku jakość Prosny w przekroju Giżyce (km 105), podobnie jak w Mirkowie, nie odpowiadała 
normie  żadnej  z klas, ze względu na stężenia azotu azotynowego i  zawartość bakterii  Coli  typu 
kałowego. Przekroczenia norm odnotowano również w przypadku manganu, ale to zanieczyszczenie 
ma raczej charakter geogeniczny. Zawartość pozostałych metali, detergentów i fenoli mieściła się w 
I klasie.

W  kolejnym przekroju, w  Wielowsi  (km 83,6),  wody Prosny były najczystsze spośród wszystkich 
badanych. Jedynym wskaźnikiem, którego stężenia przekraczały normy był mangan. W zakresie III 
klasy  odnotowano  stężenia  azotu  azotynowego,  fosforu  ogólnego  oraz  wartość  indeksu 
saprobowości peryfitonu i miana Coli. Wynika stąd, że na odcinku od Giżyc do Wielowsi nie było 
dopływu znaczących ilości zanieczyszczeń i rzeka wykazywała zdolności do samooczyszczania się.

W przekroju  Żydów  (km 72,8) jakość Prosny (po przejęciu wód Ołoboku) uległa pogorszeniu. Do 
wartości  pozaklasowych  wzrosły  stężenia  azotu  azotynowego  i  fosforu  ogólnego.  Również 
pozaklasowa  była  wartość  miana  Coli.  W  zakresie  III  klasy  mieścił  się  indeks  saprobowości 
peryfitonu. Natomiast wśród pozostałych wskaźników fizykochemicznych dominowała I klasa.

W Prośnie poniżej Kalisza i wylotu z oczyszczalni ścieków dopuszczalne wartości przekraczały tylko 
dwa wskaźniki:  azot  azotynowy i  miano Coli.  Wskaźniki  kwalifikowane do III  klasy były również 
nieliczne  –  fosforany,  fosfor  ogólny,  mangan  i  indeks  saprobowości  peryfitonu.  Dominowały 
wskaźniki w I klasie.

Przekrój Bogusław (km 42,2) to punkt pomiarowo-kontrolny na Prośnie zlokalizowany poniżej ujścia 
wód  Ciemnej  i  Giszki.  W  punkcie  tym  przekroczenia  norm  odnotowano  w  przypadku  trzech 
wskaźników: azotu azotynowego, fosforu ogólnego i miana Coli. Wysokie – w zakresie III klasy  było 
stężenie manganu i wartość indeksu saprobowości peryfitonu. Obciążenie wód pozostałymi formami 
azotu i fosforu było niewielkie i osiągało maksymalnie poziom II klasy. Przepływ średni wód Prosny 
(km 42,2) w przekroju Bogusław w roku 2002 wynosił19,8 m3/s [Ochrona Środowiska, 2003], w roku 
2003 - 10,2 m3/s [Ochrona Środowiska, 2004]

W  Kwileniu  (km  28,6) (punkt  poniżej  ujścia  Neru),  tak  jak  w  Bogusławiu,  wody  Prosny  nie 
odpowiadały normom ze względu na zanieczyszczenie fizykochemiczne (azot azotynowy i  fosfor 
ogólny) oraz bakteriologiczne. Wartość indeksu saprobowości peryfitonu odpowiadała wodom silnie 
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zanieczyszczonym (III klasa). Obciążenie materią organiczną i pozostałymi związkami azotowymi i 
fosforowymi było niewielkie (I–II klasa).

W  przekroju  Ruda  Komorska  (km  2,8) zlokalizowanym  przed  ujściem  Prosny  do  Warty,  stan 
czystości  rzeki  oceniono  jako  nie  odpowiadający  normom  ze  względu  na  zanieczyszczenie 
fizykochemiczne  (fosfor  ogólny)  i  bakteriologiczne  (miano  Coli).  Rzeka  niosła  dość  duże  ilości 
zawiesiny i azotu azotynowego (III klasa). W zakresie III klasy znalazł się także indeks saprobowości 
sestonu. Pozostałe wskaźniki osiągały maksymalnie wartości z zakresu II klasy.

Na  całej  długości  Prosny  panowały  bardzo  dobre  warunki  tlenowe,  obciążenie  wód  materią 
organiczną  było  niewielkie  –  BZT5,  ChZT-Mn  i  ChZT-Cr  osiągały  maksymalnie  II  klasę. 
Zanieczyszczeniami,  które dominowały  i  wpływały  na dyskwalifikację  wód  były:  azot  azotynowy, 
fosfor  ogólny  i  miano  Coli  typu  fekalnego.  Należy  jednak  zauważyć,  że  w  2003  roku 
zanieczyszczenia te nie osiągały poziomu pozaklasowego we wszystkich badanych punktach. Do 
wyjątków należał przekrój w Wielowsi, gdzie wszystkie wymienione wskaźniki odpowiadały III klasie 
czystości  wód  i  przekrój  w  Podbolesławcu,  w  którym  III  klasie  odpowiadały  stężenia  azotu 
azotynowego  i  wartość  miana  Coli.  Porównując  stan  czystości  Prosny w  roku  2003 ze stanem 
czystości w roku 2002 należy stwierdzić, że jakość wód Prosny na odcinku od Podbolesławca do 
Giżyc była  w  obu okresach badawczych podobna.  Począwszy od Wielowsi  do ujścia  do Warty 
zaobserwowano poprawę jakości wód Prosny.

W przekroju Wielowieś, gdzie odnotowano najlepszą jakość wód Prosny, jedynie stężenie manganu 
było  pozaklasowe.  Zanieczyszczenie  manganem,  które  wystąpiło  w  tym  miejscu  nie  miało 
charakteru  antropogenicznego,  a  wskaźniki  zanieczyszczenia  charakterystyczne  dla  wpływu 
gospodarki człowieka osiągały maksymalnie poziom III klasy.

Najbardziej korzystne zmiany w jakości wód rzeki zaobserwowano w Żydowie i Rudzie Komorskiej. 
W  pierwszym  z  wymienionych  przekrojów  w  2002  roku  wartości  siedmiu  wskaźników  nie 
odpowiadały  normom,  w  2003 roku  ponadnormatywne  wartości  stwierdzono  tylko  w  przypadku 
trzech  wskaźników.  W  Rudzie  Komorskiej  w  2002  roku  od  norm  odbiegały  wartości  pięciu 
wskaźników, natomiast w 2003 roku wartości dwóch wskaźników. Te korzystne zmiany w jakości 
wód Prosny wiąże się głównie z kompleksowym  rozwiązywaniem gospodarki  wodno-ściekowej  i 
dobrą pracą oczyszczalni ścieków dla dwóch największych miast południowej Wielkopolski: Kalisza i 
Ostrowa Wielkopolskiego.

Spośród dopływów Prosny w ramach monitoringu regionalnego kontrolowano przyujściowe odcinki: 
Niesobu, Ołoboku, Swędrni, Pokrzywnicy i Neru.

Niesób  -  Na  stan  czystości  rzeki  wpływają  zanieczyszczenia  obszarowe  związane z  rolniczym 
użytkowaniem  zlewni.  Oprócz  nich jakość  cieku kształtuje  się pod wpływem  zrzutów  ścieków  z 
oczyszczalni  dla  Bralina,  Kępna  i  części  Baranowa.  W  przekroju  zlokalizowanym  w  Kuźnicy 
Skakawskiej (Niesób -  km 3,2/142,2) normy były przekroczone przez: stężenia: azotu azotynowego, 
fosforanów  i  fosforu  ogólnego.  W  zakresie  pozaklasowym  znalazła  się  także  ilość  tlenu 
rozpuszczonego  i  bakterii  Coli  typu  kałowego.  W  III  klasie  mieściły  się  wartości  indeksu 
saprobowości  peryfitonu  i  BZT5,  stężenia  azotu  amonowego  i  manganu.  Nie  stwierdzono 
podwyższonych stężeń metali ciężkich, fenoli i detergentów.

W  porównaniu z rokiem poprzednim ładunki zanieczyszczeń uległy zmniejszeniu, ale wynikało to 
przede wszystkim z blisko pięciokrotnego zmniejszenia wartości średniego przepływu – od 2,5 m3/s 
w 2002 roku do 0,538 m3/s. Przez dużą część roku odnotowywano bardzo niskie stany wód Niesobu, 
które uniemożliwiały comiesięczne wykonywanie pomiarów przepływu.

Ołobok  - Rzeka jest odbiornikiem ścieków komunalnych z Raszkowa i Ostrowa Wielkopolskiego. 
Na stan czystości cieku wpływają także zanieczyszczenia, których pochodzenie wynika z rolniczego 
charakteru  zlewni.  Jakość  rzeki  w  przekroju  zlokalizowanym  w  Ołoboku (Ołobok  km -  1,5)  nie 
odpowiadała normom ze względu na zanieczyszczenie fizykochemiczne (azot azotynowy, fosforany, 
fosfor ogólny) i bakteriologiczne. O znacznym zanieczyszczeniu cieku świadczyły również wartości: 
indeksu  saprobowości  peryfitonu,  przewodnictwa  elektrolitycznego  oraz  BZT5,  a  także  stężenia 
potasu i azotu amonowego. Wskaźniki te mieściły się jednak w normach III klasy czystości. Ilość 
wskaźników, dla których stężenia osiągały ponadnormatywne wielkości zmniejszyła się o połowę w 
porównaniu z rokiem 2002. Również w 2003 roku wyraźnemu zmniejszeniu uległy średnie wartości 
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stężeń: BZT5, azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforanów i fosforu ogólnego. Zmiany te można 
ocenić  jako znaczące i  wiązać  z  dobrymi  efektami  działania  oczyszczalni  ścieków  dla  Ostrowa 
Wielkopolskiego. Średni przepływ w Ołoboku w 2002 roku wynosił 2,18 m3/s, a w 2003 roku tylko 0,8 
m3/s.

Pokrzywnica  - Pod  względem  użytkowania  terenu  zlewnia  ma  charakter  typowo  rolniczy. 
Przedostające się ze spływami powierzchniowymi pozostałości ponawozowe czy też środki ochrony 
roślin przyczyniają się do obniżenia jakości wód. Spośród punktowych źródeł zanieczyszczeń duży 
wpływ na jakość wód w tej zlewni mają zrzuty ścieków z oczyszczalni. Do Pokrzywnicy kierowane 
są ścieki oczyszczane przez dwie oczyszczalnie gminne zlokalizowane w Brzezinach i Saczynie dla 
Godziesz Wielkich. Poprzez Trojanówkę ciek odbiera również ścieki z oczyszczalni dla Opatówka i 
Szczytnik  (w  Popowie).  W  oparciu  o  dane  zebrane  w  przekroju  zlokalizowanym  w  Kaliszu  – 
Piwonicach  (Pokrzywnica  km  1,3/69,1) rzekę  uznano  za  ponadnormatywnie  zanieczyszczoną. 
Wskazany  przekrój  jest  zlokalizowany  w  ujściowym  odcinku  Pokrzywnicy,  poniżej  zbiornika 
zaporowego. Rzeka została zdyskwalifikowana przez ponadnormatywne stężenia fosforu ogólnego. 
Obciążenie innymi biogenami było dość wysokie – azot azotynowy i fosforany – w III klasie. W III 
klasie mieściły się także stężenia manganu. Pod względem zanieczyszczenia bakteriologicznego 
(miano Coli) i hydrobiologicznego (chlorofil a, indeks saprobowości sestonu) wody rzeki odpowiadały 
II  klasie.  Choć w  ocenie ogólnej  jakość ujściowego odcinka Pokrzywnicy nie była  zadowalająca, 
spośród  wszystkich  badanych  dopływów  Prosny  rzeka  prowadziła  wody  najwyższej  jakości.  W 
porównaniu  do  roku  2002  jakość  kontrolowanego  odcinka  rzeki  poprawiła  się.  W  roku  2003  o 
dyskwalifikacji  cieku decydował  jeden wskaźnik  fizykochemiczny, w  2002 roku pozaklasowe były 
dwa  wskaźniki.  Również  wskaźnik  zanieczyszczenia  bakteriologicznego  osiągnął  wyższą  klasę 
(miano  Coli  w  roku  2002 –  III  klasa,  w  2003  –  II  klasa).  Ze  względu  na  lokalizację  zbiornika 
retencyjnego  powyżej  punktu  pomiarowego,  odcinek  ujściowy  Pokrzywnicy  nie  jest  tak  bardzo 
podatny na zmiany klimatyczne (brak opadów). Średni przepływ w 2002 roku wyniósł 2,18 m3/s, a w 
2003 roku 1,753 m3/s. Zmiana była, więc niewielka.

Swędrnia -  Na  jakość  wód  w  zlewni  Swędrni  wpływają  zanieczyszczenia  rolnicze  oraz  ścieki 
komunalne odprowadzane do wód powierzchniowych z gminnych oczyszczalni. W 2003 roku rzekę 
kontrolowano  w  przekroju  zlokalizowanym  w  Kaliszu  przy  ul.  Łódzkiej (Swędrnia  km  -1,3/67). 
Przeprowadzone badania wykazały ponadnormatywne obciążenie przyujściowego odcinka Swędrni: 
azotem azotynowym,  związkami  fosforu (fosforany i  fosfor  ogólny),  manganem i bakteriami  Coli. 
Stężenia innych form azotu – azotu azotanowego, amonowego i ogólnego były nieco mniejsze – w 
zakresie  III  klasy.  Pozostałe  wskaźniki  fizykochemiczne  oraz  wskaźniki  saprobowości  osiągały 
wartości  charakterystyczne dla wód słabo zanieczyszczonych. W  porównaniu do roku 2002, stan 
czystości  ujściowego  odcinka  Swędrni  pogorszył  się.  W  poprzednim  cyklu  badawczym  o 
wypadkowej klasie czystości – nieodpowiadającej normom – zadecydowały dwa wskaźniki, w 2003 
roku aż pięć wskaźników osiągnęło wartości poza klasą.

Ner Pleszewski - Największy wpływ na stan czystości rzeki ma miasto Pleszew, ścieki z którego po 
przejściu przez oczyszczalnię odprowadzane są do rzeki.  W  2003 roku kontrolą czystości objęto 
przyujściowy odcinek  Neru.  Badania przeprowadzone w  przekroju  Rokutów  (Ner  km -  0,5/39,6)  
wykazały,  że  jakość  wód  cieku  nie  odpowiadała  normom  żadnej  z  klas  ze  względu  na 
zanieczyszczenie  fizykochemiczne  i  bakteriologiczne.  Normy  były  przekroczone  przez  stężenia 
potasu, związków azotu i fosforu oraz ilość bakterii Coli. W zakresie III klasy mieściła się wartość 
przewodnictwa elektrolitycznego i BZT5. Nie odnotowano zwiększonych zawartości metali ciężkich. 
W  porównaniu z poprzednim rokiem,  stan czystości Neru Pleszewskiego pogorszył  się. W  2002 
roku o dyskwalifikacji rzeki zadecydowały 4 wskaźniki. W roku 2003 poza klasą utrzymywało się 8 
wskaźników. Wzrosło obciążenie wód potasem i związkami azotu. 

Wielkości ładunków głównych zanieczyszczeń wprowadzane przez wymienione dopływy do Prosny 
zestawiono w tabeli 9.
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TABELA 9. ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ WPROWADZANYCH DO PROSNY POPRZEZ NAJWAŻNIEJSZE DOPŁYWY

Rzeka Ładunki zanieczyszczeń (tony/rok)

BZT5 Zawiesina 
ogólna

Azot 
amonowy

Azot ogólny Fosforany Fosfor ogólny

Niesób 283,8 1024,9 134,0 499,1 71,0 38,6

Ołobok 522,5 962,5 329,3 618,0 201,4 77,0

Pokrzywnica 199,4 343,7 27,5 253,0 19,9 10,3

Swędrnia 213,1 893,7 33,7 331,4 28,9 16,5

Ner Pleszewski 57,9 171,6 15,9 100,0 11,2 5,8

7.2 MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami RDW monitoring wód podziemnych powinien dostarczać 
informacji potrzebnych do weryfikacji procedury oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
i ustalenia wielkości oraz rozkładu przestrzennego i czasowego wszelkich oddziaływań. Ocena 
ryzyka powinna opierać się na modelu koncepcyjnym/rozumieniu systemu wód podziemnych i 
wzajemnego oddziaływania presji i tego systemu. Model koncepcyjny jest uproszczonym 
przedstawieniem lub opisem roboczym tego, jak zdaniem hydrogeologów zachowuje się system 
wód podziemnych. Model ten jest potrzebny do projektowania programów monitorowania i do 
interpretacji danych dostarczanych przez te programy. Nowy program obejmuje monitoring stanu 
chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Zakłada się ustanowienie dwóch rodzajów 
monitoringu stanu chemicznego: diagnostycznego i operacyjnego.

Badania monitoringowe wód podziemnych prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny w 
oparciu o "Projekt monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych" (PIG, 1994) w dostosowaniu do 
obowiązującego Programu Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z założeniami PMŚ 
zwiększa się udział punktów badawczych reprezentujących większe ujęcia stanowiące źródło 
zaopatrzenia w wodę pitną.

Badania jakości zwykłych wód podziemnych są realizowane w sieci krajowej składającej się z 
punktów badawczych (studnie wiercone, piezometry, studnie kopane i źródła) ujmujących różne 
stratygraficznie poziomy wodonośne. Punkty badawcze ujmują wody płytkiego krążenia - gruntowe 
oraz wody wgłębne - dobrze izolowane od wpływu czynników antropogenicznych. Badania 
laboratoryjne próbek wód podziemnych są wykonywane przez Centralne Laboratorium Chemiczne 
PIG w Warszawie. Zakres oznaczeń obejmuje następujące wskażniki fizyczno - chemiczne: arsen, 
amoniak, azotan, azotyny, bor, bar, brom, chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, 
lit, magnez, mangan, miedź, molibden, nikiel, odczyn, ołów, potas, przewodność elektryczna 
właściwa, krzemionka, siarczany, stront, suma substancji rozpuszczonych, sód, twardość ogólna, 
twardość węglanowa, tytan, wapń, wanad, wodorowęglany, węglany, rozpuszczony węgiel 
organiczny (TOC), zasadowość mineralna, zasadowość ogólna, żelazo ogólne. W 2004 roku 
dodatkowo wykonano oznaczenia antymonu, selenu, srebra i tlenu rozpuszczonego.

W tabeli 10 przedstawiono ocenę jakości GZWP leżących na terenie Prosny opracowaną przez PIG 
dla roku 2004. Należy zaznaczyć, że w obszarze zlewni Prosny nie ma wystarczającej liczby 
punktów monitoringowych do oceny wszystkich GZWP, tak więc w przypadku gdy GZWP tylko 
częściowo leżał na obszarze zlewni, wykorzystano dane z punktów położonych poza jej terenem. 
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TABELA 10 OCENA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W PUNKTACH BADAWCZYCH SIECI KRAJOWEJ ZA ROK2004

Miejscowość Województwo Strat
.

Głęb. 
stropu

Wody Typ 
ośrodka

Użyt. 
terenu

Obszary 
GZWP

Klasa 
wód 

Dąbie Wielkopolskie K 75 W 2 7 150 IV

Sepno-1 Wielkopolskie J 247.5 W 3 3 150 IV

Sepno-2 Wielkopolskie X 152.6 W 1 3 150 IV

Sepno-3 Wielkopolskie X 103.8 W 1 3 150 IV

Sepno-4 Wielkopolskie Q 2 G 1 3 150 III

Konin (14bis) Wielkopolskie K2 20 W 2 5 151 150 III

Koło Wielkopolskie Q 2.4 G 1 7 151 150 V

Sarbicko-1 Wielkopolskie K2 32 W 2 3 151 II

Sarbicko-2 Wielkopolskie Q 2.7 G 1 3 151 II

Malanów Wielkopolskie Q 2 G 1 7 151 IV

Żaryń Wielkopolskie Q 5.7 G 1 7 151 IV

Turek-Muchlin 
(3a) Wielkopolskie K2 40 W 2 7 151 III

Sarbicko-3 
P-34A Wielkopolskie Q 6.9 G 1 3 151 III

Sarbicko-4 
P-34B Wielkopolskie Q 1.2 G 1 3 151 III

Ostrów Wlkp.-
Krępa Wielkopolskie Q 28 G 1 7 310 IV

Tursko-
Bogusław Wielkopolskie Q 9 G 1 5 311 III

Wieruszów Łódzkie X 85 W 1 5 311 III

Lis-Zadowice Wielkopolskie Q 3.8 G 1 2 311 IV

Zawodzie Śląskie J2 62.1 G 3 3 325 III

Czestochowa Śląskie Q 12.5 G 1 3 325 III

Szulec-2 Wielkopolskie Q 34 W 1 3 poza III

Szulec-3 Wielkopolskie J3 49 W 3 3 poza IV

Szulec-4 Wielkopolskie Q 0.9 G 1 3 poza III

Objaśnienia:

Głębokość stropu- głębokość stropu warstwy wodonośnej w metrach poniżej poziomu terenu

Stratygrafia: Q – czwartorzęd; X – trzeciorzęd; K – kreda: J – jura

Wody: W- wgłębne - wody poziomów artezyjskich i subartezyjskich; G- gruntowe - wody płytkiego 
krążenia o swobodnym zwierciadle wody

Typ ośrodka

1 - warstwa porowa

2 - warstwa porowo – szczelinowa

3 - warstwa szczelinowo - krasowa

Użytkowanie terenu - dominujący sposób użytkowania w promieniu 500m od punktu badawczego

1 -lasy
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2 - użytki zielone

3 - grunty orne - gospodarka rozdrobniona

4 - grunty orne - gospodarka wielkopolowa

5 - nieużytki naturalne

6 - nieużytki antropogeniczne

7 - obszary zabudowane

GZWP - numery Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na obszarze, których znajduje się punkt 
badawczy

Klasa wód - ocena jakości wód podziemnych według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku ( Dziennik Ustaw Nr 32 z dnia 1 marca 2004 roku, poz. 284 )

I  - wody o bardzo dobrej jakości

II - wody o dobrej jakości

III - wody zadowalającej jakości

IV - wody o niezadowalającej jakości

V - wody o złej jakości

Ogólnie można stwierdzić, że wody podziemne w zlewni Prosny reprezentują głównie III i IV klasę 
są, więc na pograniczu zadawalającej i nie zadawalającej jakości.

7.3 MONITORING OBSZARÓW CHRONIONYCH

Zgodnie z zaleceniami RDW istnieją dodatkowe wymagania monitoringu dla obszarów chronionych, 
które obejmują części wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywane do poboru wody 
przeznaczonej do picia oraz obszarów wyznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków, określonych w 
Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Habitatowej.

W przypadku obszarów ochrony ujęć wody pitnej, należy monitorować wszystkie substancje ujęte w 
wykazie substancji priorytetowych odprowadzane do danej części wód oraz wszystkie pozostałe 
substancje odprowadzane do tych wód w znacznych ilościach, które mogą wpłynąć na stan części 
wód i które są objęte przepisami Dyrektywy dotyczącej wody pitnej

Częstotliwość monitoringu jest wyznaczana dla określonych obszarów ochrony wody pitnej i jest 
zależna od wielkości populacji, która korzysta z danego obszaru chronionego – im większa 
populacja, tym większa częstotliwość.

W przypadku obszarów ochrony siedlisk lub gatunków, części wód tworzące te obszary muszą 
zostać objęte monitoringiem operacyjnym w przypadku stwierdzenia, że istnieje ryzyko 
nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla tych wód. Monitoring ma tu na celu ocenę 
wielkości oraz oddziaływania wszystkich znaczących presji oraz w stosownych przypadkach, ocenę 
zmian ich stanu, będących wynikiem realizacji programów działań..

Obszary chronione, znajdujące się na terenie zlewni Prosny związane są głównie z ujęciami wody 
pitnej z wód podziemnych. 
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8 PROGRAMY DZIAŁAŃ DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH

8.1 ANALIZA POTRZEB Z UWZGLĘDNIENIEM UWARUNKOWAŃ ROZWOJU SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO

8.1.1 BASELINE SCENERIO

Artykuł 5 i Załącznik III do RDW  wymagają uwzględniania długoterminowej  prognozy w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i potrzeb wodnych w obszarach dorzeczy. Takiej prognozy można dokonać 
opierając się przede wszystkim na perspektywicznych planach dotyczących zaopatrzenia w wodę. 
Operacyjnym  celem  analizy  ekonomicznej  w  2004  roku  jest  opracowanie  takiej  prognozy  na 
podstawie  głównych  czynników  społecznych  i  ekonomicznych  oddziaływujących  na  stan  wód. 
Prognozy takiej należy dokonać uwzględniając perspektywę roku 2015. Prognoza ta określana 
jest w języku angielskim jako Baseline Scenario (BLS).

BLS pozwoli po roku 2004 na:

• Identyfikację rozbieżności pomiędzy prognozowanym ilościowym i jakościowym stanem wód i 
wymaganym przez RDW dobrym stanem wód, który należy osiągnąć do roku 2015.

• Określenie działań umożliwiających likwidację potencjalnych rozbieżności.

• Przeprowadzenie obliczeń dotyczących wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych (na 
podstawie prognozowanych zmian wielkości zapotrzebowania na wodę – popyt i podaż).
Charakterystyczną  cechą  wdrożenia  BLS  jest  konieczność  uwzględniania  przy  jego 

opracowaniu wyników prac wszystkich uczestników procesu gospodarowania zasobami wodnymi. 

Głównymi wyzwaniami stającymi przed opracowującymi BLS są:

• Dostępność  i  możliwość  wykorzystania  dla  celów  BLS  odpowiedniej  jakości  prognoz 
pochodzących z różnych sektorów i różnych poziomów opracowania.

• Powiązanie dostępnych wyników prognoz z uwagi na:

 różne metodyki opracowania,

 różne horyzonty czasowe,

 różne skale przestrzenne opracowań przy założeniu, że bls  opracowuje się dla 
obszaru dorzecza.

• Przeniesienie opracowanego BLS dla poszczególnych części wód (water bodies)
• Umiejętność  interpretacji  prognozy i  relacji  pomiędzy zagadnieniami  ekonomicznymi  i  oceną 

presji i oddziaływań.
Opracowanie takiej prognozy nie jest możliwe bez szczegółowej analizy, w związku z powyższym 
konieczny  jest  podział  obszaru  dorzecza  na  mniejsze  jednostki  bilansowe,  (zlewnie,  obszary 
opracowania).  W  Polsce podjęto decyzję o podziale regionów wodnych na obszary opracowania 
uwzględniającym  kryteria  hydrograficzne.  Podział  ten  posiada  charakter  wstępny  związany  z 
wymaganiami  raportu z wdrożenia RDW  w roku 2004. Są to duże powierzchniowo obszary,  ich 
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liczba  waha  się  od  2  w  przypadku  regionu  wodnego  Górnej  Odry  do  9  w  przypadku  regionu 
wodnego Środkowej Wisły. W przypadku regionu wodnego Warty wyznaczono 3 obszary.

TABELA 11. PODZIAŁ REGIONU WODNEGO WARTY

Obszary  opracowania  analizy 
ekonomicznej

Obszary bilansowe (numery dla zlewni Warty)

W1 zlewnia Warty górnej i Prosny I Górna Warta

II Liswarta bez Kocinki

III Warta od Liswarty do Widawki

IV Widawka

V Warta od Widawki do Neru

VI Ner

VII Warta od Neru do Prosny

VIII Prosna

W2 zlewnia Noteci górnej  i  Noteci 
dolnej

XIV Górna Noteć

XV Noteć pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej

XVI Gwda

XVII Drawa

W3 zlewnia Warty dolnej i Obry IX Warta od Prosny do Kanału Mosińskiego

X Poznańskie Dorzecze Warty

XI Wełna

XII Warta od Obrzycka do Noteci

XIII Obra

XVIII Dolna Warta

W obszarze W1 znajduje się pilotowa zlewnia Prosny. 

Prowadzenie dalszych prac związanych z wdrażaniem RDW w następnych latach wymagać będzie 
niewątpliwie uszczegółowienia podziału regionów wodnych a w konsekwencji obszarów dorzeczy na 
zlewnie  bilansowe.  Należy  podkreślić  ponownie,  że  wszelkie  wyniki  działań  o  charakterze 
naprawczym, które będą planowane i realizowane w wyniku wdrażania RDW muszą być odnoszone 
do  części  wód  lub  grup  części  wód,  stąd  konieczny  jest  uszczegółowiony  podział,  o  którym 
wspomniano wyżej  umożliwiający bezpośrednie przenoszenie wyników wszelkich prac  na części 
wód. Podział ten powinien w przyszłości obowiązywać wszystkie jednostki uczestniczące w procesie 
planowania i zarządzania gospodarką wodną. 
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TABELA 12. PROGNOZA ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO REGIONU WODNEGO WARTY 

Symbol obszaru Rok 2002 wg spisu Rok 2010 Rok 2015

W1 3 149 398 3 073 029 3 025 179

W2 1 068 460 1 070 153 1 072 736

W3 2 078 941 2 107 799 2 120 628

Razem 6 296 799 6 250 981 6 218 543

Prognoza wskazuje na spadek liczby ludności w Regionie Wodnym Warty, znaczny spadek liczby 
ludności dotyczy obszaru W1 (przeszło 120 tys.), przy niewielkim wzroście w obszarze W2 i W3.

TABELA 13. SCENARIUSZE STATUS QUO I EWOLUCYJNY W ZAKRESIE PROGNOZY ZUŻYCIA WODY 

Symbol obszaru Zużycie łączne w [m3 na 
mieszkańca w 2002 roku]

Prognoza zużycia łącznego w [m3 

na mieszkańca w 2015 roku]

Scenariusz 
status quo

Scenariusz 
ewolucyjny

W1 596,88 596,88 628,44

W2 108,68 108,68 124,19

W3 83,72 83,72 91,80

Scenariusz  ewolucyjny  wskazuje  na  wzrost  zużycia  wody  na  mieszkańca  we  wszystkich 
omawianych obszarach wynikający ze wzrostu zużycia wody w rolnictwie i przemyśle, jak również 
wzroście zużycia w gospodarstwach domowych do wielkości pożądanej 43,8 m3/ mieszkańca /rok

8.1.2 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

W tabeli 14 zestawiono dane dotyczące ogólnych informacji o gminach (przedstawionych na rys.1), 
Informacje opracowano na podstawie analizy:

• Strategii rozwoju województw: wielkopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego,

• Programów  ochrony  środowiska  i  planów  gospodarki  odpadami  województw: 
wielkopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego,

• Strategii rozwoju i planów ochrony środowiska dla gmin położonych w zlewni Prosny,

• Raportu o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2003,

• Raportu o stanie środowiska w województwie opolskim w roku 2003.

Gminy w zlewni Prosny są w dużym stopniu zwodociągowane, natomiast stopień ich skanalizowania 
jest niewystarczający. 

TABELA 14. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH GMIN W ZLEWNI PROSNY

Lp Gmina typ gminy ludność
[tyś]

gęst. 
zaludn. 
[m/km2]

% gm. 
w 

zlewni

pow. 
[km2]

% 
zwodocią-
gowania.

% 
skanalizo-

wania.
oczyszcz Składowisko 

odpadów

1 Radłów wiejska 4,7 40 40 116,7 100 10 Sternalice Radłów

2 Praszka miejs.-
wiej.

14,3 139 100 102,8 100 miasto- ok. 
92 %, 

gmina-nie

KPOŚK(M) Kowale
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Lp Gmina typ gminy ludność
[tyś]

gęst. 
zaludn. 
[m/km2]

% gm. 
w 

zlewni

pow. 
[km2]

% 
zwodocią-
gowania.

% 
skanalizo-

wania.
oczyszcz Składowisko 

odpadów

3 Gorzów Śl miejs.-
wiej.

8,1 53 95 154,1 100 miasto tak 
około 

60%,gmina 
nie

Praszka Krzyżanów

4 Rudniki wiejska 8,7 87 60 100,5 100 30 Rudniki, 
Żytniów

Rudniki

5 Olesno miejs.-
wiej.

19,7 82 5 240,8 poza 
zlewnia

Świercze

6 Byczyna miejs.-
wiej.

10,1 55 95 182,9 100 około 35% KPOŚK(RM) Gołkowice

7 Wołczyn miejska 15 62 10 240,9 poza 
zlewnią

Wołczyn

8 Kluczbork miejska 39,9 184 2 217 poza 
zlewnią

Kluczbork

9 Grodziec wiejska 5,3 45 1 117,7 90 brak

10 Zagórów miejs.-
wiej.

9,1 57 40 159,6 90 około 30% Zagórów Wrąbczyn

11 Chocz wiejska 4,9 67 100 73,4 100 brak brak Zielona Łąka

12 Czermin wiejska 4,8 49 100 97,8 100 brak mała 
oczyszczalni
a w 
Czerminie

Pieruchy

13 Gizałki wiejska 4,6 43 60 108,6 100 m. Gizałki 
+Nowa 

Wieś około 
15%

Gizałki Gizałki

14 Gołuchów wiejska 9,7 72 100 135,5 100 około 22% KPOŚK(BN) brak

15 Pleszew miejs.-
wiej.

30 166 95 180,2 100 około 80% 
miasto

KPOŚK(M) Dobra Nadzieja

16 Żerków miejs.-
wiej.

10,8 63 15 170,5 99 24,7 Żółków, 
Raszewice

Brzostków

17 Kotlin wiejska 7,2 85 1 84,1 100 około 35% Kotlin Kotlin

18 Baranów wiejska 7,3 98 80 74,3 100 około  20% Baranów Donaborów

19 Bralin wiejska 5,6 65 60 85,2 100 około 22% KPOŚK(BN) Nowa Wieś 
Książęca

20 Trzcinica wiejska 4,8 64 95 75,1 100 około 40% KPOŚK(M)

21 Łęka Opat. wiejska 5,2 67 100 77,5 prawie 100 brak brak brak

22 Kępno miejs.-
wiej.

24,8 200 100 124 100 miasto 
około 85%, 
gmina nie

KPOŚK(M) Mianowice

23 Malanów wiejska 6,5 61 40 107,2 90 około 20% Malanów Malanów, 
Kotwasice

24 Pyzdry 7,4 54 40 137,9 80 około 30% Pyzdry

25 Doruchów wiejska 5,17 51 100 99 około 90% około 22% KPOŚK(RM) Doruchów

26 Grabów

n/Prosną

miejs.-
wiej.

7,9 64 100 124 około 100% około 24% KPOŚK(R), 
Grabów 
Wójtostwo

Grabów 
Wójtostwo
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Lp Gmina typ gminy ludność
[tyś]

gęst. 
zaludn. 
[m/km2]

% gm. 
w 

zlewni

pow. 
[km2]

% 
zwodocią-
gowania.

% 
skanalizo-

wania.
oczyszcz Składowisko 

odpadów

27 Mikstat miejs.-
wiej.

6,4 73 60 87 100 do rozbud. 
około 27%

nie Mikstat

28 Kraszewice wiejska 3,7 49 100 75 100 około 23% tak

29 Czajków wiejska 2,6 36 100 71 100 brak nie

30 Ostrzeszów miejs.-
wiej.

23,5 123 35 187 255 km 
poza 

zlewnią

37,4 km tak Ostrzeszów

31 Brzeziny wiejska 5,9 46 100 127 około 85% około 24% tak Czempisz

32 Godziesze 
Wielkie

wiejska 8 76 100 100 około 60% około 6% tak

33 Kalisz miejska 108,1 1956 100 55 100 około 84% KPOŚK(M)-
Kuchary

34 Sieroszewi-
ce

wiejska 9,7 60 100 163 100 rozbudowa 
około 1%

nie Psary

35 Raszków wiejska 11 84 60 134 100 około 10% tak Moszczanka

36 Ostrów miejska 17,5 85 95 207 100 około 75% KPOŚK(RM)-
Rąbczyn

Ostrów Wkp., 
Daniszyn, Sobótka

37 Nowe Skal -
mierzyce.

miejs.-
wiej.

15,1 100 140 100 około 30% tak Gmina korzysta z 
wysypiska Psary w 
gm. Sieroszowice

38 Szczytniki wiejska 8,1 73 100 111 około 80% około 7% nie Pośrednik

39 Opatówek wiejska 9,9 95 100 104 100 około 22% tak Cienia

40 Koźminek wiejska 7,6 86 100 88 około 90% około 10% Koźminek

41 Lisków wiejska 5,8 76 100 76 około 90% około 10% nie

42 Ceków 
Kolonia

wiejska 4,7 53 95 88 około 90% około 22% tak Kamień

43 Żelazków wiejska 8,9 79 60 114 około 100% około 90% tak Żelazków

44 Blizanów wiejska 9,4 60 80 158 około 90% około 6% tak

45 Stawiszyn miejs.-
wiejs

7,3 94 5 78 około 90% około 12% tak Długa Wieś

46 Błaszki miejs.-
wiej.

15,9 79 95 201,6 70 około 10% Kalinowa, 
Borysławice
+KPOŚK(RM
)

47 Brąszewice wiejska 4,6 43 90 106,3 około 90% brak brak

48 Goszczanów wiejska 5,9 48 80 123 90 brak brak

49 Klonowa wiejska 3,2 34 100 95,4 85 brak oczyszczalni
a w Klonowej 
(2003-2004)

50 Warta miejs.-
wiej.

13,8 54 10 252,9 poza 
zlewnią, 70

brak Jeziorsko

51 Wróblew wiejska 6,5 54 20 113,2 około 80% około 2% KPOŚK(B)

52 Złoczew miejs.-
wiej.

7,6 64 20 118 90 około 25% Złoczew

Brąszewice, 
Przedłacze, 
Starce, Sokołów, 
Lipicze, 
Bartochów, 
Rydzew Gęsina
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Lp Gmina typ gminy ludność
[tyś]

gęst. 
zaludn. 
[m/km2]

% gm. 
w 

zlewni

pow. 
[km2]

% 
zwodocią-
gowania.

% 
skanalizo-

wania.
oczyszcz Składowisko 

odpadów

53 Biała wiejska 5,8 77 20 76 100 brak brak

54 Mokrsko wiejska 5,5 71 45 77,8 98 około 5% Mokrsko

55 Skomlin wiejska 3,6 66 80 55 100 około 2% Skomlin

Kraskowice,Mokrs
ko,Strobin

56 Bolesławiec wiejska 4,3 67 100 64,6 około 90% około 2% Bolesławiec

57 Czastary wiejska 4,2 67 70 62,7 95 brak brak

58 Galewice wiejska 6,4 47 100 135,8 100 brak brak

59 Lututów wiejska 5 66 60 75,1 95 około 18% Lututów

60 Łubnice wiejska 4,2 69 80 60,9 95 około 50% Łubnice

61 Sokolniki wiejska 5,1 63 100 80 100 około 9% Sokolniki 
(mała)

62 Wieruszów miejs.-
wiej.

13,6 140 100 97,13 100 50 Wieruszów 
+KPOŚK(M)

Teklinów, Krzez, 
Kluski

UZUPEŁNENIE TABELI-14.

1) Radłów (wiejski system kanalizacji dla Sternalic w 2003 roku, do 2005 dla m. Ligota Oleska)
2) Praszka (wiejski system kanalizacji przewidziany do realizacji dla  m. Strojec do 2005 r.)
3) Gorzów Śląski (przewidziane do realizacji do 2005 roku wiejskie systemy kanalizacji w 
miejscowościach Jastrzygowice, Kozłowica, Jamy)
4) Rudniki (planowana budowa kanalizacji, na terenach o rozproszonej zabudowie kontynuacja budowy 
przydomowych oczyszczalni)
10) Zagórów (modernizacja oczyszczalni w Zagórowie, budowa nowych oczyszczalni w 
Łukomiu,Trąbczynie + kanalizacja, zakończenie wodociągowania gminy)
11) Chocz (2005-2015 budowa kanalizacji dla terenów gminy o zwartej zabudowie, budowa oczyszczalni 
o przepustowości 300 m3/d (I etap) , docelowej 550 m3/d, na terenach o zabudowie rozproszonej - 
oczyszczalnie przydomowe)
12) Czermin (opracowana koncepcja budowy systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla całej 
gminy)
13) Gizałki (2001 r. oczyszczalnia ścieków+ kanalizacja dla m. Gizałki + Nowa Wieś; 2002-2004 – 
system kanalizacji dla rejonu o zwartej zabudowie, przy rozproszonej zabudowie - oczyszczalnie 
przydomowe)
14) Gołuchów ( w ramach KPOŚ dla gminy 2 oczyszczalnie: Gołuchów (M) 2003-2005, Kościelna Wieś 
(BN) 2010-2015, brak wysypiska , odpady wywożone)
16) Żerków (komunalna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Żółkowie (270 m3/d), oczyszczalnia 
ścieków w Raszewach (400 m3/d), oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna w Żółkowie (180 m3/d), 
oczyszczalnia lokalna w Dobieszczyźnie (6,8 m3/d)- oczyszczalnie te nie są położone w zlewni Prosny)
20) Trzcinica (2000-2010 - budowa sieci kanalizacyjnej)
21) Łąka Opatowska (2001-2010- sieć kanalizacyjna dla m. Łąka Opatowska, oczyszczalnia ścieków 
(biologiczno- mechaniczna); do 2015 roku kanalizacja dla całej gmiy+ oczyszczalnie przydomowe przy 
zabudowie rozproszonej)
23) Malanów (2001-2010 - planowana budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Prażuchach Nowych, który obsługiwałby wszystkie gminy zrzeszone w zw. komunalnym 
"Czyste Miasto, Czysta Gmina - udział Malanowa 10%(5,5 mln zł))
25) Doruchów (KPOŚ –oczyszczalnia Doruchów,  przepustowość 493 m3/d)
26) Grabów ( KPOŚ -oczyszczalnia Grabów Wójtostwo  (przep.350 m3/d)
27) Mikstat (w planach budowa sieci kanalizacyjnej w połączeniu z oczyszczalnia w Ostrzeszowie, 
lokalną oczyszczalnia ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i oczyszczalniami przyzagrodowymi)
28) Kraszewice (kierunki rozwoju: -wymiana istniejącej sieci wodociągowej na nową, -budowa 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Macznikach o łącznej przepustowości 750 m3/d oraz 
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej: -realizacja zbiornika Wielowieś Klaszorna)
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33) Kalisz (KPOŚ -oczyszczalnia Kuchary (przep.40000 m3/d );-modernizacja istniejącego systemu 
kanalizacyjnego i budowa systemu kanalizacyjnego w rejonach miasta nie posiadających kanalizacji)
30) Ostrzeszów (zadania przeznaczone do realizacji: -Olszyna -zbiornik retencyjny; -Szklarka 
Myślniewska(termin realizacji 1999r.)-kompleksów budowa sieci kanalizacji sanitarnej (2006r))
34) Sieroszew (brak oczyszczalni ścieków,- nielegalne wysypiska śmieci i wylewiska ścieków,- 
planowany zbiornik w Psarach, - budowa zbiornika retencyjnego w Wielowsi Klasztornej(ok.2010 r.) 
Planuje się budowę wspólnego z gminą Nowe Skalmierzyce Międzygminnego Składowiska 
Odpadów;budowę Oczyszczalni Ścieków w Rososzycy ;Do najpilniejszych zadań inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w najbliższym okresie z zakresie ochrony środowiska należy budowa 
kanalizacji sanitarnych w Rososzyca II Etap /2004r/ oraz Sieroszewicach, Latowicach i Psarach /kolejne 
lata/)
27) Ostrów (KPOŚ -oczyszczalnia Rąbczyn (przep.26000 m3/d))
31) Koźminek (Planuje się budowę dwóch oczyszczalni-Gać kaliska i Józefina. W 1997 r. Gmina 
przystąpiła do Związku Komunalnego "Czyste Miasto, Czysta Gmina" i stała się udziałowcem budowy 
Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych w miejscowości Prażuchy, gdzie oprócz wysypiska odpadów 
stałych prowadzona będzie segregacja śmieci)

Parametry gospodarki wodno-ściekowej (stan na rok 2002) w zlewni Prosny są następujące:

• Liczba ludności 480 tysięcy,

• Zużycie wody na 1 mieszkańca równe 37,94 m3/rok (104l/d),

• Łączne zużycie na 1 mieszkańca 66,87 m3/rok,

• Roczne zużycie  wody  wynosi  około  32,1  mln  m3/r  (87  945,2  m3/d)  [Rocznik  Statystyczny – 
Ochrona Środowiska, 2003],

• Stopień zwodociągowania zlewni, ok. 93 %,

• Stopień skanalizowania zlewni, ok. 20 %,

• Przepustowość istniejących oczyszczalni 69 495 m3/d,

• Przepustowość istniejących oczyszczalni przeliczona na RLM 420 099. 

Pobór wody w zlewni Prosny

Dane dotyczące poboru wody w latach 2002-2003 przedstawione w oparciu o informacje zawarte w 
Rocznikach Statystycznych [Ochrona Środowiska, 2003, 2004] kształtują się następująco:

TABELA 15. POBÓR WODY W ZLEWNI PROSNY

Rok Pobór wody 
(ogółem) [hm3]

Przemysł 
[hm3]

Rolnictwo, leśnictwo, 
uzupełnianie stawów 

rybnych [hm3]

Eksloatacja sieci 
wodociągowej [hm3]

2002 38,3 3,6 8,0 26,7

2003 35,3 3,6 3,5 28,3

Ilości pobieranej wody w 2002 roku wg sektorów w poszczególnych gminach zlokalizowanych w 
zlewni Prosny opracowane na podstawie danych GUS - Bank Danych Regionalnych przedstawiono 
w tabeli 16. 
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TABELA 16. ILOŚĆ POBIERANEJ WODY WG SEKTORÓW W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZLEWNI PROSNY

Województwo Powiat Nazwa gminy Ilość pobieranej wody wg sektorów w 
poszczególnych gminach wchodzących w skład 

zlewni Prosny w 2002 r 

K

GD (dam3) IC (dam3)

P

(dam3)

R-L

(dam3)

Łódzkie sieradzki Błaszki 338,5 25,0 0,0 0,0

Łódzkie sieradzki Brąszewice 94,4 1,2 0,0 0,0

Łódzkie sieradzki Goszczanów 173,9 0,0 0,0 0,0

Łódzkie sieradzki Klonowa 74,5 0,0 0,0 0,0

Łódzkie sieradzki Wróblew 178,7 2,9 10,0 0,0

Łódzkie wieluński Biała 107,9 0,0 0,0 0,0

Łódzkie wieluński Mokrsko 124,2 0,0 0,0 200,0

Łódzkie wieluński Skomlin 90,9 0,0 0,0 0,0

Łódzkie wieruszowski Bolesławiec 108,6 0,0 0,0 0,0

Łódzkie wieruszowski Czastary 63,3 0,0 0,0 0,0

Łódzkie wieruszowski Galewice 213,2 0,0 0,0 0,0

Łódzkie wieruszowski Lututów 128,1 16,6 0,0 0,0

Łódzkie wieruszowski Łubnice 125,9 0,0 0,0 0,0

Łódzkie wieruszowski Sokolniki 102,7 0,0 14,0 0,0

Łódzkie wieruszowski Wieruszów 444,9 132,4 238,0 133,0

Opolskie kluczborski Byczyna 265,4 63,1 0,0 650,0

Opolskie oleski Gorzów Śląski 181,8 10,6 30,0 0,0

Opolskie oleski Praszka 416,2 83,6 700,0 0,0

Opolskie oleski Radłów 111,3 0,0 38,0 0,0

Opolskie oleski Rudniki 241,5 0,0 0,0 0,0

Wielkopolskie kaliski Blizanów 346,5 67,2 18,0 201,0

Wielkopolskie kaliski Brzeziny 186,2 11,7 0,0 1 380,0

Wielkopolskie kaliski Ceków – Kolonia 142,1 0,0 0,0 668,0

Wielkopolskie kaliski Godziesze 
Wielkie

154,5 0,0 0,0 165,0

Wielkopolskie kaliski Koźminek 358,6 0,0 0,0 0,0

Wielkopolskie kaliski Lisków 190,5 0,0 0,0 35,0

Wielkopolskie kaliski Mycielin 109,9 0,0 5,0 67,0

Wielkopolskie kaliski Opatówek 524,0 0,0 541,0 95,0

Wielkopolskie kaliski Stawiszyn 300,3 0,0 146,0 0,0

Wielkopolskie kaliski Szczytniki 292,0 0,0 26,0 2 490,0

Wielkopolskie kaliski Żelazków 395,3 294,1 0,0 89,0

Wielkopolskie Kalisz - grodzki Kalisz 5 001,7 861,6 1 668,0 0,0

Wielkopolskie kępiński Baranów 308,9 0,0 0,0 0,0

Wielkopolskie kępiński Bralin 151,0 0,0 0,0 0,0

Wielkopolskie kępiński Kępno 755,5 468,6 48,0 0,0
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Wielkopolskie kępiński Łęka Opatowska 312,4 0,0 0,0 115,0

Wielkopolskie kępiński Trzcinica 120,3 0,0 0,0 0,0

Wielkopolskie ostrowski Nowe 
Skalmierzyce

441,0 62,1 95,0 0,0

Wielkopolskie ostrowski Ostrów 
Wielkopolski

2 661,5 708,2 658,0 0,0

Wielkopolskie ostrowski Ostrów 
Wielkopolski

508,6 0,0 32,0 48,00

Wielkopolskie ostrowski Raszków 347,4 33,9 0,0 0,0

Wielkopolskie ostrowski Sieroszewice 228,3 9,3 0,0 64,0

Wielkopolskie ostrzeszowski Czajków 73,5 0,0 0,0 600,0

Wielkopolskie ostrzeszowski Doruchów 160,6 0,0 0,0 0,0

Wielkopolskie ostrzeszowski Grabów nad 
Prosną

355,0 115,2 0,0 0,0

Wielkopolskie ostrzeszowski Kraszewice 119,2 0,0 0,0 1 260,0

Wielkopolskie pleszewski Chocz 131,8 0,0 0,0 0,0

Wielkopolskie pleszewski Czermin 161,1 15,1 0,0 0,0

Wielkopolskie pleszewski Gizałki 86,7 11,3 0,0 0,0

Wielkopolskie pleszewski Gołuchów 417,7 14,9 0,0 0,0

Wielkopolskie pleszewski Pleszew 1 083,9 232,0 36,0 0,0

Wielkopolskie turecki Malanów 149,2 4,0 0,0 0,0

Razem (we wszystkich 
sektorach)

35 968,70 20 161,10 3 244,60 4 303,00 8 260,00

Legenda:

K - sektor komunalny
GD - gospodarstwa domowe
IC – inne cele
P – sektor przemysłowy (tylko ujęcia własne) 
R-L – sektor rolniczo-leśny (nawodnienia i zasilanie stawów rybnych

Miastami  o  decydującym  zużyciu  wody  w  gospodarce  narodowej  w  zlewni  Prosny  są:  Kalisz  i 
Ostrów Wielkopolski. Łączne zużycie wody na cele komunalne i przemysłowe w roku 2002 wynosi 
dla Kalisza 7,8 hm3, dla Ostrowa Wielkopolskigo 4,0 hm3 [Ochrona Środowiska, 2003], w roku 2003 
dla  Kalisza  7,6  hm3,  dla  Ostrowa  Wielkopolskigo  3,7  hm3  [Ochrona Środowiska,  2004].  Łączne 
zużycie wody na cele komunalne i przemysłowe w roku 2002 dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego 
stanowi około 36,8% ogólnego zużycia w zlewni Prosny

Sieć wodociągowa w zlewni Prosny jest w 100% zasilana wodami podziemnymi, przemysł na cele 
produkcyjne korzysta w 75% z wód podziemnych (2002-2003).

Ścieki

Dane dotyczące ilości ścieków wymagających oczyszczania w latach 2002-2003 przedstawiono w 
oparciu o informacje zawarte w Rocznikach Statystycznych [Ochrona Środowiska, 2003, 2004]. 
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TABELA 17. ŁĄCZNE ILOŚCI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYMAGAJĄCYCH OCZYSZCZANIA ODPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI W 
ZLEWNI PROSNY.

Rok / 
miasto

Razem

[hm3]

Ścieki oczyszczone Ścieki nieoczyszczone

Razem

[hm3]

Mechanic
znie 

[hm3]

Biolo-
giczn. 
[hm3]

Podwyższone 
usuwanie 
biogenów 

[hm3]

Razem

[hm3]

Zakłady

[hm3]

Sieć 
kanaliza-

cyjna 
[hm3]

2002 14,9 14,3 0,6 6,8 6,9 0,6 0,1 0,5

Kalisz 
2002

6,408 6,408 0,079 0,147 6,182 - - -

Ostrów 
Wielko 
-polski 
2002

3,478 3,37 0,437 2,933 - 0,108 0,049 0,059

2003 13,8 13,4 0,2 3,5 9,6 0,4 0,1 0,4

Kalisz 
2003

6,069 6,069 0,096 0,083 5,89 - - -

Ostrów 
Wielko 
-polski 
2003

3,202 3,153 - 0,02 3,133 0,049 0,049 -

Łączna ilość ścieków z głównych miast zlewni:  Kalisza i  Ostrowa Wielkopolskiego stanowi  około 
66,3%  w  2002  i  67,2%  w  2003  roku  ogólnej  ilości  ścieków  komunalnych  i  przemysłowych 
wymagających oczyszczania odprowadzanych do wód lub do ziemi w zlewni Prosny. 

W  tabeli  18  zestawiono  istniejące  oczyszczalnie  ścieków,  w  tabeli  19  uzyskiwane  efekty 
oczyszczania  ścieków  w  zakresie  takich  wskaźników  jak:  BZT5,  ChZT,  zawiesina,  azot  ogólny i 
fosfor ogólny

TABELA 18. ZESTAWIENIE OCZYSZCZALNI W ZLEWNI PROSNY (DANE RZGW POZNAŃ)

L.p. Gmina Obsługiwane miasta i miejscowości Rodzaj 
oczyszczalni

Stan 
zaawansowa

nia 

Rok 
urucho-

mienia 

Przepustowość 
(m3/d)

Przepustowość 
przeliczona na 

RLM

1 Przygodzice Antonin mech-biol istniejąca 1996 397 500

2 Bolesławiec Bolesławiec, Kol. Bolesławiec, Chruścin, 
Chotynin, Podbolesławiec 

mech-biol istniejąca 1999 250 1235

3 Błaszki Błaszki biol-chem istniejąca 2000 1066 1700

4 Bralin Bralin biol-chem istniejąca 80 400

5 Brąszewice Brąszewice, Błota, Kosatka, 
Wiertelaki, Wojtyszki

mech-biol projektowan
a

2002 200 1750

6 Brzeziny Brzeziny mech-biol istniejąca 1974 200 1207

7 Byczyna Byczyna mech-biol w budowie 2001 871 3920

8 Ceków Kol. Ceków,Ceków Kolonia mech-biol w budowie 2000 125 720

9 Doruchów Doruchów mech-biol istniejąca 2000 371 2000

10 Gizałki Gizałki, Nowa Wieś, Ruda Wiecz. mech-biol w budowie 2000 278 1853

11 Brąszewice Godynice, Sokolenie, Przedłęcze, 
Starce, Szczesie, Zadębieniec, Czartoria

mech-biol projektow 2002 200 1516
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L.p. Gmina Obsługiwane miasta i miejscowości Rodzaj 
oczyszczalni

Stan 
zaawansowa

nia 

Rok 
urucho-

mienia 

Przepustowość 
(m3/d)

Przepustowość 
przeliczona na 

RLM

12 Gołuchów Gołuchów mech-biol istniejąca 1994 1244 5185

13 Grabów nad 
Prosną

Grabów nad Prosną mech-biol istniejąca 190 1000

14 Blizanów Janków, Blizanów biol-chem istniejąca 1999 200 654

15 Ceków Kol. Kamień mech-biol istniejąca 1992 350 900

16 Kępno Kępno, Baranów mech-biol istniejąca 1992 8100 57500

17 Gorzów Śl. Kozłowice mech-biol istniejąca 1991 30 375

18 Koźminek Koźminek mech-biol istniejąca 1997 500 2146

19 Gołuchów Kalisz, N. Skalmierzyce mech-biol w budowie 2001 23 300 138 991

20 Trzcinica Trzcinica, Laski mech-biol istniejąca 1997 329 3140

21 Łubnice Łubnice, Dzietrzkowice, Kol. 
Dzietrzkowice

mech-biol istniejąca 1995 240 1240

22 Malanów Malanów mech-biol istniejąca 1998 320 1600

23 Mokrsko Mokrsko mech-biol istniejąca 400 2016

24 Opatówek Opatówek biol-chem istniejąca 1999 500 1950

25 Ostrów Wlkp. Ostrów Wlkp. mech-biol istniejąca 1992 200 1110

26 Raszków Raszków biologiczna istniejąca 1988 100 500

27 Szczytniki Szczytniki, Popów, Kuczewola biologiczna w budowie 2002 200 1550

28 Praszka Praszka,  Gorzów Śl. mech-biol istniejąca 1972 4000 22723

29 Raszków Ostrów Wlkp. mech-biol istniejąca 1930 9500 85000

30 Ostrzeszów Ostrzeszów mech-biol istniejąca 1999 7500 34000

31 Rudniki Rudniki mech-biol istniejąca 1997 150 950

32 Rychtal Rychtal mech-biol istniejąca 1996 443 1700

33 Żelazków Skarszew, Skarszewek, Kol 
Skarszewek, Dębe, Kokanin, Kolonia 
Kokanin, Niedźwiady

mech-biol w budowie 2000 250 2229

34 Skomlin Skomlin mech-biol w budowie 2001 220 1400

35 Sokolniki Sokolniki mech-biol istniejąca 1995 792 870

36 Radłów Sternalice mech-biol istniejąca 1996 182 900

37 Gorzów Śl. Uszyce, Nieznanice mech-biol istniejąca 1990 42 525

38 Wieruszów Wieruszów mech-biol istniejąca 1990 1500 7500

39 Wróblew Wróblew+dowóz mech-biol istniejąca 200 1600

40 Pleszew Pleszew mech-biol istniejąca 4275 23034

41 Rudniki Żytniów mech-biol istniejąca 1998 200 1010

69 495 420 099
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TABELA 19. ZESTAWIENIE EFEKTÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA OCZYSZCZALNIACH  W ZLEWNI PROSNY (DANE RZGW POZNAŃ)

L.p Miejsco-wość
Obsługiwane

miasta i miejscowości
Rodzaj 

oczyszczaln

Stopień redukcji ładunków Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

BZT5 

[%]
ChZT 

[%]
Zawie-

siny [%]

azot 
ogólny[

%]

fosfor 
ogólny 

[%]

BZT5 

[kg/rok]
ChZT [kg/

rok]
Zawie-siny 

[kg/rok]
azot 

ogólny 
[kg/rok]

fosfor 
ogólny 
[kg/rok]

1 Bolesławiec Bolesławiec, Kol. Bolesł. Chruścin, Chotynin, 
Podbolesławiec 

mech-biol 98 96 88 88 2737 4562 1825 456

2 Borysławice Błaszki biol-chem 93 98 95 93 29 11672 38909 19454 7782 1945

3 Brąszewice Brąszewice, Błota, Kosatka, Wiertelaki, Wojtyszki mech-biol 90 88 90 88 80 1890 6300 3150 1260 315

4 Brzeziny Brzeziny mech-biol 90 90 95 30 50 548 1827 182 280 281

5 Byczyna Byczyna mech-biol 89 86 94 15 41 10031 25965 3838 9775 682

6 Ceków kol. Ceków, Ceków Kolonia mech-biol 94 94 55 62 17293 23560 2113 467

7 Doruchów Doruchów mech-biol 92 89 37 58 3358 5001 5295 876

8 Gizałki Gizałki, Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska mech-biol 93 89 79 75 3044 5073 3044 507

9 Godynice Godynice, Sokolenie, Przedłęcze, Starce Szczesie, 
Zadębieniec, Czartoria

mech-biol 90 88 90 88 80 1650 5500 2750 1100 275

10 Gołuchów Gołuchów mech-biol 94 90 96 90 85 1473 11631 2369 6300 784

11 Janków Janków, Blizanów biol-chem 95 94 95 64 80 372 1085 155 530 93

12 Kamień Kamień mech-biol 30 60 10 10 2909 1175 2255 821

13 Kępno Kępno, Baranów mech-biol 95 94 90 22231 72355 34735 62700 10157

14 Kozłowice Kozłowice mech-biol 90 80 90 300 1500 500

15 Koźminek Koźminek mech-biol 151 2072 375 1534

16 Laski Trzcinica, Laski mech-biol 91 85 89 79 85 3592 11972 5986 2394 598

17 Łubnice Łubnice, Dzietrzkowice, Kol.Dzietrzkowice mech-biol 94 87 95 53 48 937 4005 918 1855 298

18 Malanów Malanów mech-biol 90 90 90 80 75 1740 5800 2900 1160 290

19 Mokrsko Mokrsko mech.-
biol.chem. 

93 88 91 44 27 438 1341 547 613 88

20 Opatówek Opatówek biol-chem 99 99 99 89 87 1919 9393 2220 1717 272
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L.p Miejsco-wość
Obsługiwane

miasta i miejscowości
Rodzaj 

oczyszczaln

Stopień redukcji ładunków Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

BZT5 

[%]
ChZT 

[%]
Zawie-

siny [%]

azot 
ogólny[

%]

fosfor 
ogólny 

[%]

BZT5 

[kg/rok]
ChZT [kg/

rok]
Zawie-siny 

[kg/rok]
azot 

ogólny 
[kg/rok]

fosfor 
ogólny 
[kg/rok]

1 Bolesławiec Bolesławiec, Kol. Bolesł. Chruścin, Chotynin, 
Podbolesławiec 

mech-biol 98 96 88 88 2737 4562 1825 456

21 Ostrów Ostrów Wlkp. mech-biol 56 59 47 38 4 4312 7130 5220 2105 340

22 Pogrzybów Raszków biologicz. 81 75 90 1569 2263 1131

23 Popów Szczytniki, Popów, Kuczewola biologicz. 96 94 74 72 1460 7300 2190 1460 365

24 Praszka Praszka,  Gorzów Śl. mech-biol 95 85 92 20 14864 61915 15055 3.581

25 Rąbczyn Ostrów Wlkp. mech-biol 85 85 81 61 28 450195 790030 362950 99430 18888

26 Rąbczyn Ostrów Wlkp. gm.Ostrów Wlkp.Raszków, gm 
Raszków

mech.-
biol.chem

98 96 94 88 98 33945 211700 169360 42340 839

27 Rudniki Rudniki mech-biol 98 92 98 92 60 288 2597 267 722 206

28 Skarszew Skarszew, Skarszewek, Kol. Skarszew, Dębe, 
Kokanin, Kolonia Kokanin, Niedźwiady

mech-biol 96 91 94 78 85 1812 8248 3185 1911 273

29 Skomlin Skomlin mech-biol 94 50 91 45 40 1445 2350 2427 402

30 Sokolniki Sokolniki mech-biol 98 67 91 383 1313 184 186 73

31 Sternalice Sternalice mech-biol 98 82 98 78 10 1992 6643 3321 1328 345

32 Uszyce Uszyce, Nieznanice mech-biol 40 49 35 450 2250 750

33 Wieruszów Wieruszów mech-biol 95 92 90 30 60 11027 38405 28899 22054 760
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Główne  zagrożenie  dla  czystości  wód  Prosny  stanowią  nieoczyszczone  bądź  niedostatecznie 
oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe. Najbardziej widoczny wpływ na jakość wody Prosny 
mają miejscowości położone bezpośrednio nad Prosną. Większe miejscowości, które korzystają z 
wód Prosny jako odbiornika ścieków to: 

• Gorzów Śląski i Praszka (województwo opolskie)

• Wieruszów (województwo łódzkie)

• Kalisz i Grabów n/Prosną (województwo wielkopolskie)

W  1999  r  z  Praszki  odprowadza  się  do  wód  powierzchniowych  około  3014  m3/d  ścieków 
przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia. Ze względu na to, że Praszka posiada 
starą oczyszczalnię ścieków, od 2002 r przystąpiła do jej modernizacji. 

W  Wieruszowie  ścieki  są  odprowadzane  kanalizacją  miejską  do  mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków w ilości 1677 m3/d, a Zakłady Płyt Wiórowych "PROSPAN" w Wieruszowie 
odprowadzały do Prosny ścieki podczyszczane tylko mechanicznie w ilości 113 m3/d. Do Prosny 
odprowadza  swoje  ścieki  także  mechaniczno-biologiczna  oczyszczalnia  w  gminie  Łubnice 
(województwo łódzkie) – 174 m3/d oraz w Grabowie n/Prosną – w ilości około 300 m3/d oraz około 
87 m3/d  ścieków  deszczowych  i  pochłodniczych.  Największe  ilości  ścieków  odprowadza  miasto 
Kalisz,  a  punkty  zrzutu  są  skoncentrowane  na  odcinku  13  km.  Do  listopada  1999  r  ścieki 
odprowadzane siecią kanalizacyjną nie były oczyszczane. Dopiero wybudowanie i oddanie do użytku 
oczyszczalni GOŚ w Kucharach poprawiło sytuację. Docelowo będzie ona mogła przyjmować 40 
000 m3/d. W ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kaliszu budowane są kolektory 
doprowadzające  ścieki  do oczyszczalni  i  stopniowo  odcinane wyloty  ścieków  nieoczyszczonych. 
Likwidację  wszystkich  wylotów  przewiduje  się  do  2010  r.  W  2001  r.  z  GOŚ  w  Kucharach 
odprowadzono  23  270  m3/d  ścieków  do  Prosny.  Pozostałe  ścieki  w  ilości  5550  m3/d  Kalisz 
odprowadza  bez  oczyszczenia.  Na  wysokości  Kalisza  ścieki  oczyszczone  odprowadzają  też 
następujące zakłady: AGROMA – w ilości 410 m3/d, Elektrociepłowina Piwonice w ilości 538 m3/d, 
WSK-PZL -Kalisz SA w ilości 222 m3/d, Metalplast Sp. zo.o – 10 m3/d. Ponadto poniżej oczyszczalni 
ścieków w Kucharach zrzucają do Prosny także: mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków w 
Jankowie – 131 m3/d – gmina Blizanów, oczyszczalnia ścieków w gminie Chocz – 296 m3/d. Oprócz 
w/w znaczne ilości ścieków zrzucają też: Tartak w Grabowie n/Prosną, Myjnia Wagonów PKP w 
Nowych Skalmierzycach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowych Skalmierzycach, Wojewódzki 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Wielkopolskie Zakłady 
Mięsne Agriko s.c w Pawłówku, PPHU "GEREX' w Jankowie Drugim.

Ponadto  na  stan  wód  rzeki  Prosny  mają  wpływ  zanieczyszczenia  wnoszone  poprzez  główne 
dopływy do Prosny:

• Pokrzywnica – spośród punktowych źródeł  zanieczyszczeń największy wpływ  na jakość wód 
Pokrzywnicy  ma  Opatówek  –  odprowadzający  poprzez  ciek  Trojanówka  500  m3/d 
oczyszczonych  ścieków  komunalnych.  Do  samej  Pokrzywnicy  odprowadzają  ścieki  gminna 
oczyszczalnia  w  Brzezinach-120  m3/d  w  tym  39  m3/d  ścieków  przemysłowych  i  gminna 
oczyszczalnia w Godzieszach Wielkich około 250 m3/d.

• Swędrnia  –  do,  której  odprowadzają  ścieki  oczyszczone:  gminna  oczyszczalnia  ścieków  w 
Koźminku, Zakład Ceramiki Budowlanej "Winiary" w Kaliszu i NESTLE Polska w Kaliszu. Ścieki 
nieoczyszczone z Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce gm. Koźminek i 
z 3 wylotów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Kaliszu. Poprzez Żabiankę 
trafiają ścieki z oczyszczalni ścieków w Liskowie, Kamieniu i Cekowie Kolonii.

• Ołobok – do, którego odprowadza ścieki jedno z większych miast w zlewni  Prosny – Ostrów 
Wlkp. Od 2002 r oddana została do użytku nowoczesna oczyszczalnia ścieków dla tego miasta, 
która odprowadza ścieki w ilości około 12 000 m3/d. Do Ołoboku odprowadzają ścieki także: 
Fabryka "Wagon: S.A – Ostrów Wlkp, SKLEJKA -EKO S.A – Ostrów Wlkp., Zakład gospodarki 
Komunalnej w Raszkowie

• Ciemna  -  do,  której  odprowadzane  są  ścieki  komunalne  Zakładu  Usług  Komunalnych  w 
Gołuchowie w ilości 1131 m3/d, bytowo-  gospodarcze z indywidualnych gospodarstw rolnych, 
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Zakładu Rolnego - Kotowiecko, SHR - Sobótka oraz zanieczyszczenia przestrzenne spływające 
z terenu zlewni o różnorodnym zagospodarowaniu i użytkowaniu.

• Niesób – do, którego odprowadzają bezpośrednio ścieki nie najlepiej działające oczyszczalnie: 
oczyszczalnia  ścieków  w  Bralinie,  OSM  w  Kępnie,  Zakłady  Mięsne  w  Kępnie  (bez 
oczyszczenia), oczyszczalnia ścieków w Kępnie, "CHEMOMET" – Sp. z o.o w Kępnie, gmina 
Baranów 

• Ner  Pleszewski   – do, którego zrzucają ścieki:  Zakład Gospodarki  Komunalnej  w  Pleszewie, 
OSM Kowalew,  "FAMOT"  Pleszew  Ze względu  na rolniczy charakter  zlewni  znaczną część 
zanieczyszczeń  stanowią  nawozy,  środki  ochrony  roślin  pochodzące  ze  spływów 
powierzchniowych. Łącznie do Neru Pleszewskiego trafia 3 516 m3/d ścieków

• Pomianka – znaczącym źródłem zrzutu zanieczyszczeń jest oczyszczalnia w gminie Trzcinica 
(około 150 m3/d).

8.1.3 PARAMETRY BILANSU WODNO-GOSPODARCZEGO 

Przykładowe  parametry  wariantów  związane  z  zadaniem  bilansowania  wodnogospodarczego  w 
zadanej zlewni są następujące

• wielkość zapotrzebowania na wodę zadanej zlewni,  w ciągu całego roku i w poszczególnych 
miesiącach, z podziałem na grupy użytkowników o tej samej hierarchii zaopatrzenia w wodę, 
osobno wg pozwolenia wodnoprawnego i wg ostatniego roku sprawozdawczego, w tys. m3,

• zestawienie dziesięciu użytkowników wody o największych rocznych sumach poboru wody (z 
ostatniego  sprawozdania  rocznego),  wraz  z  wielkościami  tych  poborów,  w  tys.  m3/rok,  z 
zaznaczeniem  miejsca  tych  użytkowników  w  hierarchii  ważności  zaopatrzenia  w  wodę. 
Dodatkowo należy zamieścić wielkość SNQ w przekroju zamykającym zlewnię, 

• zestawienie dziesięciu punktów poboru wody powierzchniowej o największych, w stosunku do 
SNQ  (w  przekroju  ujęcia  wody),  chwilowych  poborach  wody  (z  ostatniego  sprawozdania 
rocznego), wraz z wielkościami tych poborów, w l / s, z zaznaczeniem miejsca użytkowników 
tych punktów poboru w hierarchii ważności zaopatrzenia w wodę oraz z wielkościami SNQ w 
przekrojach ujęć wody,

• zestawienie dziesięciu punktów poboru wody podziemnej o największych dobowych  poborach 
wody (z ostatniego sprawozdania rocznego), wraz z wielkościami tych poborów, w  m3 / dobę, z 
zaznaczeniem pozycji użytkowników tych punktów poboru w hierarchii ważności zaopatrzenia w 
wodę,

W przypadku pilotowej zlewni Prosny zestawienie to obejmuje: 

 14 746  m3  /  dobę  (rok  1997),  z  ujęcia  H-163  (ul.  Lis)  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i 
Kanalizacji w Kaliszu (poziom zaopatrzenia ludności w wodę),

 2 400 m3 / dobę (rok 1993) z ujęcia H-30 (Tursko II, III) Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Pleszewie (poziom j.w.),

 1671 m3  /  dobę (rok 1997) z ujęcia H-36 (ZGK nr 2) Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Pleszewie (poziom j.w.),

 1574  m3  /  dobę  (rok  1998)  z  ujęcia  Trąba  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji 
„WODKAN” w Ostrowie Wielkopolskim (poziom j.w.),

 1454  m3  /  dobę  (rok  1997)  z  ujęcia  H-153  (ul.  Niemojewskich)  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i  Kanalizacji w Kaliszu (poziom j.w.),

 1453  m3  /  dobę  (rok  1998)  z  ujęcia  H-248  (Wtórek  –  Kęszyce)  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji „WODKAN” w Ostrowie Wielkopolskim (poziom j.w.),
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 1440  m3  /  dobę  (rok  1992)  z  ujęcia  H-480 (wieś  Strojec)  Przedsiębiorstwa  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  w Praszce  (poziom j.w.),

 1399 m3  / dobę (rok 1998) z ujęcia H-353 Przedsiębiorstwa  Komunalnego S.A. Kępno w 
Kępnie (poziom j.w.),

 1253  m3  /  dobę  (rok  1997)  z  ujęcia  H-29  (Tursko)  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w 
Pleszewie (poziom j.w.),

 1135 m3 / dobę (rok 1993) z ujęcia H-230 Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Ostrowie 
Wielkopolskim (poziom ważnych podmiotów gospodarczo – społecznych (poziom dużych 
strat)),

• zestawienie  dziesięciu  wylotów  ścieków  o  największych,  w  stosunku  do  SNQ  (w  przekroju 
wylotu),  chwilowych  zrzutach  ścieków  (z  ostatniego  sprawozdania  rocznego),  wraz  z 
wielkościami tych zrzutów, w l / s, oraz z wielkościami SNQ w przekrojach wylotów,

dla bilansu statycznego

• przewidywana wielkość niedoborów wody powierzchniowej zadanej zlewni występująca w roku 
suchym, średnim i mokrym, w ciągu całego roku i w poszczególnych miesiącach, z podziałem 
na grupy użytkowników o tej samej hierarchii zaopatrzenia w wodę, w tys. m3,

• procent  długości  głównego  cieku  zlewni,  na  której  występuje  dodatnia  nadwyżka  wody 
powierzchniowej  (bezzwrotne  zasoby  dyspozycyjne  wody),  dla  roku  suchego,  średniego  i 
mokrego, z podziałem na miesiące, w %,

• dla  głównego  cieku  zlewni,  wielkość  średniej  i  największej  dodatniej  nadwyżki  wody 
powierzchniowej, dla roku suchego, średniego i mokrego, z podziałem na miesiące, w m3/dobę,

• jak ostatnie dwa wyliczenia, dla najważniejszych dopływów głównego cieku zlewni,

• procent  długości  głównego  cieku  zlewni,  na  której  występują  dodatnie  wartości  zwrotnych 
zasobów  dyspozycyjnych  wody powierzchniowej,  dla  roku  suchego,  średniego  i  mokrego,  z 
podziałem na miesiące, w %,

• dla  głównego  cieku  zlewni,  wielkości  średniej  i  największej  dodatniej  wartości   zwrotnych 
zasobów  dyspozycyjnych  wody powierzchniowej,  dla  roku  suchego,  średniego  i  mokrego,  z 
podziałem na miesiące, w m3/s,

• jak ostatnie dwa wyliczenia, dla najważniejszych dopływów głównego cieku zlewni,

• jak ostatnie trzy wyliczenia, dla ujemnych wartości zwrotnych zasobów dyspozycyjnych wody.

dla bilansu dynamicznego

• procent  użytkowników  wody zlewni,  którzy będą  zaopatrzeni  w  wodę  z  gwarancją  czasową 
przewyższającą  właściwą  dla  każdego  z  nich  gwarancją  minimalną.  Przyjęta,  osobno  dla 
każdego użytkownika wody tej zlewni, minimalna gwarancja czasowa zaopatrzenia w wodę jest 
zależna od ustalonej,  przez zarządzającego zasobami  wodnymi  zadanej  zlewni,  pozycji  tego 
użytkownika w hierarchii ważności zaopatrzenia w wodę. Hierarchia ta powinna być budowana 
na  podstawie  przewidywanych  strat  gospodarczo-społecznych  powstałych  w  wyniku 
ewentualnego nie dostarczenia wody w wielkości równej zapotrzebowaniu. 

W  przypadku pilotowej  zlewni  Prosny następujący procent  użytkowników  wody ma  zaspokojone 
potrzeby przez odpowiednią liczbę dni roku: 

 w grupie użytkowników poziomu zaopatrzenia ludności w wodę: 97%,

 w grupie użytkowników poziomu ważnych podmiotów gospodarczo – społecznych (poziomu 
dużych strat): 94 %,

 w  grupie  użytkowników  poziomu  drugorzędnych podmiotów  gospodarczo  – społecznych 
(poziomu umiarkowanych strat): 100 %, 

IMGW ODDZIAŁ W KRAKOWIE - STRONA - 78 -



PROJEKT PBZ-KBN-061/T07/2001
ZADANIE 13. OPRACOWANIE PROGRAMU NARODOWEGO PLANU ZINTEGROWANEGO  ROZWOJU GOSPODARKI  WODNEJ W POLSCE

STUDIUM DLA ZLEWNI PROSNY

 w  grupie  użytkowników  poziomu  drobnych  podmiotów  gospodarczo  –  społecznych 
(poziomu  małych  strat):  99  %.  W  przypadku  zlewni  Prosny do  tego  poziomu  ważności 
zaliczono również nawodnienia rolnicze. 

• procent użytkowników wody zlewni w poszczególnych grupach ważności zaopatrzenia w wodę,

W przypadku pilotowej zlewni Prosny dane opisujące ten parametr zostały zamieszczone poniżej:

 poziom zaopatrzenia ludności w wodę – 9 % użytkowników wody,

 poziom ważnych podmiotów gospodarczo – społecznych (poziom dużych strat) – 7 %,

 poziom  drugorzędnych  podmiotów  gospodarczo  –  społecznych  (poziom  umiarkowanych 
strat) – 34.5 %, 

 poziom drobnych podmiotów gospodarczo – społecznych (poziom małych strat) – 49.5 %. 

• średni oraz największy wśród użytkowników zlewni niedobór gwarancji zaopatrzenia w wodę w 
porównaniu z gwarancją minimalną, przedstawione dla każdej grupy ważności zaopatrzenia w 
wodę,  

• procent  długości  głównego  cieku  zlewni,  na  której  występuje  dodatnia  nadwyżka  wody 
powierzchniowej  (bezzwrotne zasoby dyspozycyjne wody),  przeznaczona dla kolejnej  z  grup 
ważności zaopatrzenia w wodę, w %.

W  przypadku pilotowej  zlewni  Prosny, na całej długości głównego cieku – Prosny, nie występują 
dodatnie nadwyżki wody powierzchniowej, dla każdej z grup ważności zaopatrzenia w wodę. 

• dla  głównego  cieku  zlewni,  wielkości  średniej  i  największej  dodatniej  nadwyżki  wody 
powierzchniowej, przeznaczonej dla kolejnej z grup ważności zaopatrzenia w wodę, w m3/dobę,

• jak ostatnie dwa wyliczenia, dla najważniejszych dopływów głównego cieku zlewni,

W  przypadku  pilotowej  zlewni  Prosny,  dodatnie  nadwyżki  wody  występują  jedynie  na 
prawobrzeżnym dopływie Prosny – Trojanówce, na skutek istnienia na tym cieku zbiornika Szałe o 
pojemności całkowitej  ok. 4.4 mln m3.  Wielkości nadwyżek wody na tym cieku przedstawiają się 
następująco:

 dla użytkowników poziomu zaopatrzenia ludności w wodę – maksymalnie 16 416, średnio 
2377 m3/dobę, (procent długości cieku z dodatnimi nadwyżkami wody: 56,4%),

 dla  użytkowników  poziomu  ważnych  podmiotów  gospodarczo  –  społecznych  (poziomu 
dużych strat) – max.16 416, śr. 3852 m3/dobę, (75 %),

 dla użytkowników poziomu drugorzędnych podmiotów gospodarczo – społecznych (poziomu 
umiarkowanych strat) – max. 16 416, śr. 3909 m3/dobę, (87 %),

 dla  użytkowników  poziomu  drobnych  podmiotów  gospodarczo  –  społecznych  (poziomu 
małych strat) – max. 16 416, śr. 5549 m3/dobę, (87 %),

• procent  długości  głównego  cieku  zlewni,  na  której  występują  dodatnie  wartości  zwrotnych 
zasobów dyspozycyjnych wody powierzchniowej,  przeznaczone dla kolejnej  z grup  ważności 
zaopatrzenia w wodę, w %,

• dla  głównego  cieku  zlewni,  wielkości  średniej  i  największej  dodatniej  wartości  zwrotnych 
zasobów dyspozycyjnych wody powierzchniowej,  przeznaczonej dla kolejnej z grup ważności 
zaopatrzenia w wodę, w m3/s,

• jak ostatnie dwa wyliczenia, dla najważniejszych dopływów głównego cieku zlewni,

• jak ostatnie trzy wyliczenia, dla ujemnych wartości  zwrotnych zasobów dyspozycyjnych wody 
powierzchniowej,
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8.2 DZIAŁANIA PODSTAWOWE

8.2.1 PODSUMOWANIE PLANOWANYCH INWESTYCJI W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W REGIONIE 
WODNYM WARTY

Poniżej  przedstawiono planowane do 2015 roku inwestycje  w  zakresie  oczyszczania ścieków  w 
regionie wodnym Warty. 

TABELA 20. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O OBCIĄŻENIU W RLM W 2015 ROKU I SZACOWANE KOSZTY INWESTYCJI W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W 
[MLN. PLN]

Symbol obszaru Oczyszczalnie ścieków o 
obciążeniu w RLM w 
2015 roku

Szacowane koszty 
inwestycji w zakresie 
oczyszczania ścieków w 
[mln. PLN]

W1 2 615 707 2457,985

W2 654 554 449,460

W3 1 915 762 2726,217

Razem 5 186 023 5633,662

Zadania  planowane  w  zakresie  oczyszczania  ścieków  komunalnych  wynikają  z  opracowanego 
Krajowego  Programu  Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych  (KPOŚK).  Głównym  celem 
odprowadzenia i  oczyszczenia ścieków w Polsce jest realizacja systemów kanalizacji  zbiorczej  i 
oczyszczalni ścieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie. Aglomeracja zgodnie z Prawem 
wodnym  oznacza  teren,  na  którym  zaludnienie  lub  działalność  gospodarcza  są  wystarczająco 
skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.  -  Prawo wodne (art.  208, ust.1)  zobowiązuje gminy do realizacji 
zadania  własnego  gmin  w  zakresie  usuwania  i  oczyszczania  ścieków  (ustawa  o  samorządzie 
gminnym. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.:

• do 31 grudnia 2015 r.  w  przypadku aglomeracji  o równoważnej  liczbie  mieszkańców (RLM) 
wynoszącej od 2000 do 15 000,

• do 31 grudnia 2010 r. w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej powyżej 15 000.

W  trakcie negocjacji  sektora „Środowisko” Polska uzyskała zgodę państw członkowskich Unii  na 
okres  dostosowawczy  w  zakresie  wyposażenia  aglomeracji  w  systemy  kanalizacji  zbiorczej  i 
oczyszczalnie ścieków sięgający 2015r uzgodniono, że 

„wymagania  dotyczące  systemów  kanalizacji  zbiorczej  i  oczyszczania  ścieków  komunalnych 
wynikające z art. 3,4,5 (2) i 7 dyrektywy 91/271/EWG nie będą w Polsce w pełni zastosowane do 31 
grudnia 2015r”.

Sformułowane zostały również cele pośrednie, które znalazły swój zapis w Traktacie

Akcesyjnym, a mianowicie:

• do 31 grudnia 2005r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 aglomeracjach, z 
których  ładunki  zanieczyszczeń  biodegradowalnych stanowią  69%  całkowitego  ładunku  tych 
zanieczyszczeń pochodzącego z aglomeracji,

• do 31 grudnia 2010 r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 aglomeracjach, 
których  ładunki  zanieczyszczeń  im  przypisywane  stanowią  86%  całkowitego  ładunku  tych 
zanieczyszczeń pochodzącego z aglomeracji
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• do 31 grudnia 2013 r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 aglomeracjach, z 
których  ładunki  zanieczyszczeń  stanowią  91%  całkowitego  ładunku  tych  zanieczyszczeń 
pochodzących z aglomeracji.

Potrzeby  budowy,  rozbudowy  i  modernizacji  oczyszczalni  ścieków  komunalnych  wynikające  z 
konieczności dotrzymania wymagań ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne i rozporządzenia 
Ministra  Środowiska z  dnia  29 listopada 2002r.  w  sprawie  warunków,  jakie  należy spełnić  przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska  wodnego  (Dz.  U.  Nr  212,  poz.  1799).,  a  tym  samym  dyrektywy  91/271/EWG, 
opracowano przy następujących założeniach:

1. Standardy jakości ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych muszą spełniać 
wymagania uzależnione od wielkości aglomeracji określone w załączniku 1 do ww. rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r., tzn. zapewniać:

• w  przypadku  oczyszczalni  komunalnych  w  aglomeracjach  o  RLM  wynoszącej  ≥  15  000  - 
podwyższone usuwanie związków azotu i fosforu,

• w  przypadku  aglomeracji  o  RLM  wynoszącej  <  15  000  -  pełne  biologiczne  oczyszczanie 
ścieków.

2. Wartości wskaźników dla oczyszczalni o RLM ≥ 15 000 kształtują się następująco:

• RLM ≥ 100 000; PUB 1 - podwyższone usuwanie biogenów, ze standardami odpływu: Nog =10 
mg/l, Pog =1mg/l

• 15 000 ≤ RLM <100 000, PUB 2 –podwyższone usuwanie biogenów ze standardami odpływu: 
Nog=15mg/l, Pog= 2mg/l

W  Regionie  Wodnym  Warty  oczyszczalnie  wykazujące  się  standardami  PUB1  dotyczą  m.in.: 
Poznania, Konina, Piły, Gorzowa Wielkopolskiego, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego. 

Największy zakres inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków planuje się w obszarach W1 i W3, 
obszar W3 charakteryzuje się dużym udziałem w kosztach całkowitych kosztów związanych z 
budową kanalizacji. Obszar W3 to obszar zlewni Warty dolnej i Obry. Wysokie koszty budowy 
kanalizacji i urządzeń towarzyszących (przepompownie) związane są z charakterem budowy 
osadniczej na tym terenie

W tabeli 21 zestawiono oczyszczalnie ścieków ujęte w KPOŚK dla gmin położonych w zlewni 
Prosny.

.
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TABELA 21. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W ZLEWNI PROSNY UJĘTE W KPOŚK

Lp. Nazwa gminy R. gminy Powiat Woj. Oczyszczalnia RLM POŚ DRO PI TR DPOK KWOK BS KWS KWS05 KWS10 KW

1. Praszka mw oleski OP Praszka 22741 4000 PUB2 M 2003 3662 9800 25 28853 6658  38653

2. Kępno mw kępiński WI Kępno 64732 8100 PUB2 M 2005 9000 10088 54 60150 13881  70238

3. Pleszew mw pleszewski WI Pleszew 23034 9000 PUB2 M 2005 3455 7133 7 9009 2079  16143

4. Kalisz mnpp  WI Kuchary 138991 40000 PUB1 M 2005 23591 19745 25 55103 12716  32461

5. Byczyna mw kluczborski OP Byczyna 10103 480 B RM 2004 1515 1400 11 8084 1866  9484

6. Grabów n/Prosną mw ostrzeszowski WI
Grabów 
Wójtostwo 6734 350 B R 2005 599 979 5 1903 439  2882

7. Gołuchów w pleszewski WI Gołuchów 6965 1131 B M 2004 1200 3640 19 6834 1577  10474

8. Ostrów Wlkp. m ostrowski WI Rąbczyn 245446 26000 PUB1 RM 2010 27630 24655 133 260683  160420 185075

9. Błaszki mw sieradzki LO Błaszki 15767 1066 PUB2 RM 2010 2365 9811 43 46396  28552 56207

10. Bralin w kępińska WI Bralin 3682 200 B RM 2010 400 4106 10 3480  2142 7586

11. Dobrzyca w pleszewski WI Dobrzyca 8475  B BN 2006 600 2949 47 15825  9738 18773

12. Wieruszów mw wieruszowski LO Wieruszów 14661 1500 B RM 2015 2199 7783 7 6053   13835

13. Wróblew w sieradzki LO 2     2015  4832 21 14568   19400

14. Wróblew w sieradzki LO Wróblew 2081  B BN 2015 0 1832  0   1832

15. Wróblew w sieradzki LO Smardzew 2833  B BN 2015 400 3000  0   3000

16. Trzcinica w kępiński WI Laski 2293 376 B M 2015 344 2100 0 304   2404

17. Doruchów w ostrzeszowski WI Doruchów 2435 493 B RM 2015 614 3330 4 1339   4670

18. Gołuchów w pleszewski WI Kościelna Wieś 2078  B BN 2015 312 1727 12 3880   5607

Razem 573051 92696 77886 118911 423 522464 39216 200852 498726
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Legenda do tabeli 6
RLM – równoważna liczba mieszkańców
TR – termin realizacji inwestycji oczyszczalni ścieków
POŚ – średnia przepustowość oczyszczalni w m3/d
DPOK – potrzebna docelowa przepustowość oczyszczalni w m3/d
KWOK –koszty wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnię dostosowaną do wymagań U E w tys. zł
ROWR – rodzaj oczyszczalni wg kryteriów rozporządzenia
BS – przewidywana budowa sieci w km 
DRO – docelowy rodzaj oczyszczalni
KWS – koszty budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w aglomeracji w tys. zł 
B - oczyszczalnia biologiczna
KWS05 – koszty wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną w tys. zł do 2005 r.
PUB1 -  z podwyższonym usuwaniem biogenów, ze standardami odpływu: Nog = 10 mg/l,  Pog = 1 mg/l
PUB2 -  z podwyższonym usuwaniem biogenów, ze standardami odpływu: Nog = 15 mg/l,  Pog = 2 mg/)
KWS10 – koszty wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną w tys. zł do 2010 r.
KW – koszty wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię wg UE w tys. zł do TR
R - rozbudowa oczyszczalni,
RM - rozbudowa oczyszczalni wraz z jej modernizacją
BN - budowa nowej oczyszczalni
M - modernizacja oczyszczalni, w tym gospodarki osadowej

Z uwagi na to, że wymienione oczyszczalnie powstają na bazie oczyszczalni już istniejących 
(rozbudowa, modernizacja, rozbudowa z modernizacją) jak również na zaawansowany stan prac 
i konieczność realizacji zobowiązań państwa wobec Unii Europejskiej, zakłada się zakończenie 
tych inwestycji do 2015 roku (opóźnienie w stosunku do planu). Dla ich realizacji ważne będzie 
wprowadzenie uproszczonych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji 
oczyszczalni ścieków rozumianej jako podwyższenie efektu oczyszczania ścieków i rozwiązanie 
gospodarki osadami bez zwiększenia przepustowości oczyszczalni. Konieczne też będzie 
uproszczenie procedur prowadzących do zawarcia umów z funduszami o udziały w finansowaniu 
inwestycji i postępowanie o przyznanie środków unijnych. W tym zakresie konieczne jest również 
zapewnienie, w możliwie dużym zakresie, środków z funduszy unijnych (spójności i 
strukturalnego) na finansowanie oczyszczalni ścieków i rozwoju systemów kanalizacyjnych 
objętych programem w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM. Bezwzględnie istotne będzie 
zapewnienie dotacji i nisko oprocentowanych kredytów z funduszy ekologicznych.

Zasadnicze znaczenie dla realizacji programu będzie miało wprowadzenie wymogu opracowania 
przez  gminy  wspólnych  planów  gospodarki  ściekowej  lub  planów  generalnych  systemów 
kanalizacyjnych  w  przypadku  miast,  w  ramach,  których  wyznaczone  będą  na  terenie  gmin 
granice aglomeracji, to jest terenów obsługiwanych przez systemy kanalizacji zbiorczej. Analiza 
ekonomiczna  dotycząca  sieci  kanalizacyjnej  wykonana  przez  PIOŚ  wykazała,  że  optymalne 
dociążenie  sieci  kanalizacyjnej  jest  wtedy,  gdy  liczba  mieszkańców/1km  sieci  kanalizacyjnej 
przekracza  120  osób.  Należy  wypracować  rozwiązania  sprzyjające  podejmowaniu  przez 
samorządy  lokalne  i  przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjne  inwestycji  z  zakresu 
wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków.

Istnieje  konieczność  opracowania  zarówno  programu  oczyszczania  ścieków  komunalnych dla 
aglomeracji poniżej 2000 RLM, jak i oczyszczania ścieków przemysłowych. 

8.3 DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Przez działania uzupełniające rozumiane są dodatkowe wymogi, które muszą być spełnione dla 
osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. Poniżej przedstawiono przykłady działań 
uzupełniających:

Instrumenty prawne i administracyjne
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• wprowadzanie  dokumentacją  zlewniową,  restrykcji  w  użytkowaniu  wód  podziemnych  i 
powierzchniowych poprzez określenie zasad udzielania pozwoleń wodno – prawnych na 
poszczególnych obszarach i prowadzenie zróżnicowanej polityki opłat.

• opracowanie  dokumentacji  hydrogeologicznych  dla  GZWP  na  obszarze  województwa, 
wraz z korektą granic i opracowaniem zasad ochrony,

• opracowywanie  dokumentacji  hydrogeologicznych  dla  zlewni  i  jednostek  zasobowych  i 
określenie w nich zasobów dyspozycyjnych i wskazań co do zasobów eksploatacyjnych,

• kontrolę rozdziału zasobów i weryfikację pozwoleń wodno – prawnych na pobór wód,

• decyzje  o  zakresie  i  sposobie  usunięcia  przyczyn  szkodliwego  oddziaływania  na 
środowisko lub zagrożenia, i przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

• dokumentacje dla nowych zezwoleń koncesyjnych

• zintegrowane pozwolenia ograniczenia emisji z uwzględnieniem wymogów BAT.

• opracowanie zlewniowych dokumentacji zasobów dyspozycyjnych

• opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych GZWP 

• opracowanie bilansów zlewniowych zasobów wód powierzchniowych

• ustalenie przepływów nienaruszalnych

• opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

• opracowanie Operatów Hydrologicznych

• oceny strategii środowiskowych

Instrumenty ekonomiczne i fiskalne

• opracowanie polityki zróżnicowania opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych 

• kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska

• opłaty podatkowe np. opłata azotowa

W skali województwa możliwe jest wykorzystanie istniejących instrumentów poprzez 
porozumienie się z partnerami, w kompetencjach, których znajdują się dane instrumenty. Mogą to 
być partnerzy wewnątrz województwa (powiaty, gminy) lub na poziomie województwa 
(wojewoda, samorząd wojewódzki).

Wynegocjowane porozumienia dotyczące środowiska

• Szczególna uwaga będzie zwrócona na współpracę  międzygminną w  zakresie  ochrony 
środowiska  (gospodarka  wodno-ściekowa,  komunikacja)  w  ramach  Związków 
Międzygminnych. 

Kodeksy dobrej praktyki

• wdrażanie  kodeksu  dobrych  praktyk  rolniczych  -  promowanie  technologii  upraw 
wykorzystujących w szerszym zakresie nawozy naturalne bez zagrożenia zanieczyszczenia 
związkami azotu wód powierzchniowych i podziemnych

• wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego, 
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• wspieranie zakładów/instytucji wdrażających system zarządzania środowiskiem
Projekty edukacyjne, badawcze, rozwojowe i demonstracyjne

• współpraca w zakresie edukacji, programy edukacyjne prowadzone wspólnie ze szkołami, 
polityka informacyjna

• doradztwo dla rolnictwa

• udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debaty publiczne

• dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń dla samorządów

• realizacja  ustawy  o dostępie  do informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  ocenach 
oddziaływania na środowisko

• większe  wykorzystanie  mediów  (prasa,  telewizja,  internet)  w  celach  informowania 
społeczeństwa  o  podejmowanych  i  planowanych  działaniach  z  zakresu  ochrony 
środowiska, w tym realizacji programów

• stosowanie  systemu  "krótkich  informacji"  o  środowisku  (wydawanie  ulotek  i  broszur 
informacyjnych)

• stworzenie i obsługa portalu internetowego dla RDW (forum wodne)

Ochrona gleb

• ochrona  gleb  -  doświadczenia  krajów  Europy  Zachodniej  wskazują,  że  skażenie  gleby 
może być poważnym problemem i nie może być pominięte w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska.  Większość  problemów  pojawia  się  na  terenach  aktualnie  funkcjonujących 
zakładów  przemysłowych  oraz  tam,  gdzie  były  usytuowane  zakłady  w  przeszłości. 
Dokładne  rozpoznanie  stanu  zanieczyszczenia  gleb  pozwala  na  ukierunkowanie  ich 
wykorzystania  i  prowadzenie  zabiegów  rekultywacyjnych.  Zatem  istnieje  konieczność 
podjęcia  kompleksowych  działań  chroniących  glebę  przed  skażeniem  oraz  działań 
zmierzających do eliminacji istniejących zanieczyszczeń. 

Ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych gospodarką odpadami

• zarządzanie gospodarką odpadami; wdrożenie systemu współpracy ponadlokalnej, np. w 
formie związków celowych.

• zbiórka  i  transport.  Objęcie  wszystkich  mieszkańców  usługami  w  zakresie 
zorganizowanego wywozu odpadów komunalnych. 

• recykling.  Wdrożenie  wymogów  odnośnie  do  rozporządzenia  o  odpadach 
opakowaniowych, rozporządzenia o opłatach produktowych i depozytowych. 

• kompostowanie. Objęcie selektywną zbiórką bioodpadów 

• składowanie  odpadów.  Ustalenia,  co  do  składowisk  (ilości  i  miejsca)  należy  oprzeć  o 
dokładną analizę pojemności  składowisk  w  relacji  do prognoz i  systemu łączenia gmin 
(zaakceptowanego przez gminy). 

• unieszkodliwianie odpadów. 
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