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1. WODY POWIERZCHNIOWE

1.1. Zakres badañ oraz sposób interpretacji ich
wyników

Prace zwi¹zane z ustaleniem sieci pomiarowej, czêsto�ci
poboru prób oraz zakresu niezbêdnych badañ jako�ci wód po-
wierzchniowych p³yn¹cych podjête zosta³y jeszcze w latach 50.
a wdro¿enie wypracowanych zasad pomiarów, badañ analitycz-
nych oraz interpretacji uzyskiwanych wyników i klasyfikacji wód
obejmuje okres prze³omu lat 50. i 60.

Od po³owy lat 60. a¿ do 1991 r. badania jako�ci wód w wiêk-
szych ciekach Opolszczyzny wykonywane by³y w seriach rocz-
nych obejmuj¹cych 12 analiz, a wy¿sza czêstotliwo�æ badañ
stosowana by³a jedynie do pewnych oznaczeñ w³a�ciwo�ci wód
Odry w przekroju granicznym Cha³upki (do 1975 r. w granicach
woj.opolskiego) zw³aszcza po uruchomieniu urz¹dzeñ automa-
tycznej stacji pomiarów jako�ci wód.

Dla przekrojów pomiarowo-kontrolnych, w³¹czonych od 1992
r. do sieci krajowej, zasady prowadzenia badañ okre�lane by³y
w corocznych zarz¹dzeniach G³ównego Inspektora Ochrony
�rodowiska. W okresie od drugiego kwarta³u 1992 r. do koñca
1997 r. z wyj¹tkiem 20 przekrojów uznanych jako reperowe (zlo-
kalizowanych poza granicami woj. opolskiego) badania prowa-
dzono z czêsto�ci¹ dwutygodniow¹, zatem serie roczne obej-
mowa³y wyniki 24 analiz.

Zarz¹dzeniem GIO� z 3 lutego 1998 r. ograniczono czê-
sto�æ badañ w przekrojach monitoringu podstawowego
(z wyj¹tkiem reperowych i granicznych) do miesiêcznej dla ozna-
czeñ w³a�ciwo�ci wód grupy pierwszej, obejmuj¹cych: przep³yw,
temperaturê wody, odczyn, przewodnictwo elektrolityczne w³a-
�ciwe, tlen rozpuszczony, BZT

5
, ChZT

Mn
, chlorki, siarczany, sub-

stancje rozpuszczone, zawiesinê ogóln¹, zasadowo�æ, wapñ,
magnez, sód, potas, azot (amonowy, azotynowy, azotanowy,
Kjeldahla i ogólny), fosforany, fosfor ogólny i Miano Coli typu
fekalnego.

Z czêsto�ci¹ kwartaln¹ przewidziano badania cech grupy
drugiej (ChZT

Cr
, ¿elazo ogólne, mangan, chrom ogólny, cynk,

kadm, mied�, nikiel, o³ów, rtêæ, fenole, detergenty anionowe,
chlorofil �a�, saprobowo�æ sestonu i peryfitionu) a jednokrotnie
� w pierwszej po³owie czerwca � zakres badañ uwzglêdnia rów-
nie¿ wska�niki zanieczyszczenia wód z grupy trzeciej (pesty-
cydy, substancje ekstrahuj¹ce siê eterem naftowym i wêglowo-
dory aromatyczne).

W programie pañstwowego monitoringu �rodowiska na lata
1998-2002 [7] przyjêto, ¿e badania w sieci krajowej obejmo-
waæ bêd¹ ³¹cznie 51 parametrów w celu uzyskania informacji
o stanie kontrolowanych wód w zakresie: substancji organicz-
nych, sk³adników zasolenia, ilo�ci niesionych zawiesin, sub-
stancji biogennych i wska�ników biologicznych, przy czym za-
kres i czêsto�æ badañ uzale¿niona jest od rodzaju przekroju
pomiarowo-kontrolnego (ppk).

W pierwszym kwartale 1992 r. program monitoringu pod-
stawowego obejmowa³ badania jako�ci wód w 38 przekrojach
pomiarowo-kontrolnych najwiêkszych rzek regionu opolskiego.
W zwi¹zku z dyrektywami G³ównego Inspektora Ochrony �ro-
dowiska od drugiego kwarta³u do koñca 1992 r. sieæ pomiaro-
wa monitoringu podstawowego zosta³a ograniczona do 31 ppk,
st¹d te¿ badania jako�ci wód w pozosta³ych siedmiu przekro-
jach kontynuowano w ramach monitoringu regionalnego.
W 1993 r. zakres oceny analitycznej wód g³ównych cieków
Opolszczyzny obejmowa³:

a) Odrê kontrolowan¹ w sze�ciu przekrojach (Przewóz, Zdzie-
szowice, Krapkowice, Groszowice, Mikolin i Brzeg),

b) Nysê K³odzk¹, której wody badano w siedmiu ppk (Stary
Paczków, Otmuchów, Wójcice, Nysa, G³êbocko, Lewin Brze-
ski i Skorogoszcz),

c) dolny odcinek Ma³ej Panwi, obejmuj¹cy rejon powy¿ej i po-
ni¿ej zbiornika Turawa oraz przekrój uj�ciowy,

d) uj�ciowe przekroje dop³ywów Odry (Bierawka, K³odnica)
i Nysy K³odzkiej (Struga Grodkowska i �cinawa Niemo-
dliñska),

e) przekroje graniczne Bia³ej G³ucho³askiej, Z³otego Potoku,
Prudnika i Osob³ogi.

W okresie 1994-1996 sieæ pomiarowa monitoringu podsta-
wowego by³a identyczna, natomiast od 1997 r. wy³¹czono z niej
przekroje pozwalaj¹ce na ocenê jako�ci wód Nysy K³odzkiej
w rejonie G³êbocka oraz wód uj�ciowych odcinków Strugi Grod-
kowskiej i �cinawy Niemodliñskiej.

W okresie 1997-2001, a tak¿e w roku bie¿¹cym, zasiêg ba-
dañ monitoringu podstawowego nie uleg³ zmianie i obejmu-
je ³¹cznie 21 ppk pozwalaj¹cych na ocenê w³a�ciwo�ci wód
w charakterystycznych odcinkach Odry, Nysy K³odzkiej i Ma³ej
Panwi, w uj�ciowych rejonach Bierawki i K³odnicy, a tak¿e
w przekrojach granicznych Bia³ej G³ucho³askiej, Z³otego Poto-
ku, Prudnika i Osob³ogi (por. mapa pogl¹dowa).

W ramach monitoringu regionalnego od drugiego do
czwartego kwarta³u 1992 r. realizowano badania jako�ci wód
Odry w rejonie poni¿ej uj�cia Nysy K³odzkiej (ppk Kopanie)
oraz wód w uj�ciowych przekrojach sze�ciu jej wiêkszych do-
p³ywów, uwzglêdnionych pierwotnie w programie monitoringu
podstawowego (Cisek, Kana³ Gliwicki, Stradunia, Sworni-
ca, Osob³oga i Stobrawa). Ze wzglêdu na ograniczone mo¿li-
wo�ci finansowe w 1993 r. zakres monitoringu regionalnego
obejmowa³ jedynie badania jako�ci wód Nysy K³odzkiej w re-
jonie ich przerzutu do zlewni O³awy (ppk Micha³ów oraz dwa
przekroje doprowadzalnika), a tak¿e wód Cielnicy w przekroju
uj�ciowym (przekrój kontrolowany w 1992 r. w ramach monito-
ringu podstawowego).

Pierwszy w miarê kompleksowy program badañ jako�ci wód
powierzchniowych p³yn¹cych województwa opolskiego, stano-
wi¹cy niezbêdne uzupe³nienie informacji z sieci podstawowej,
zaproponowano w czê�ci �B� raportu o stanie �rodowiska
w województwie opolskim w okresie 1991-1992 (grudzieñ 1992
r.).

Przy zagwarantowaniu mo¿liwo�ci czê�ciowego dofinanso-
wania badañ ze �rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej od stycznia 1994 r. rozpo-
czêto realizacjê koncepcji monitoringu regionalnego zapropo-
nowanej w czê�ci �B� raportu, uwzglêdniaj¹c zarazem celowo�æ
wprowadzenia do badañ ci¹g³ych czterech ppk zwi¹zanych z
przerzutem wód Nysy K³odzkiej do O³awy oraz wód rzeki Ciel-
nicy.

Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami w harmonogramie badañ
cyklicznych obejmuj¹cych ³¹cznie 94 ppk uwzglêdniono w la-
tach 1994-1996 nastêpuj¹ce rejony:

1994 r. � zlewnia Opawy i Psiny oraz Nysy K³odzkiej i O³awy,

1995 r. � lewobrze¿ne dop³ywy rzeki Odry od Potoku Dzielnicz-
ka do Swornicy oraz ppk w zlewni Ma³ej Panwi wraz z
Czarnk¹,

1996 r. � lewobrze¿ne dop³ywy rzeki Odry od Osob³ogi do Do-
¿yny oraz �cinawê Niemodliñsk¹, a tak¿e ppk w zlewni
Stobrawy.

Ze wzglêdu na ograniczone �rodki, z wyj¹tkiem piêciu prze-
krojów zakwalifikowanych do badañ ci¹g³ych, zakres badañ wód
uwzglêdnionych w programie monitoringu regionalnego na lata
1994-1996 zosta³ zawê¿ony jedynie do grupy wska�ników uzna-
nych jako podstawowe (temperatura wody, odczyn, tlen roz-
puszczony, ChZT

Mn
, ChZT

Cr
, chlorki, siarczany, substancje roz-

puszczone, zawiesina ogólna, azot amonowy, azot azotynowy,
fosforany, fosfor ogólny i Miano Coli typu ka³owego). Badania
te wykonywano w seriach rocznych z czêstotliwo�ci¹ miesiêczn¹
przy za³o¿onym 3-letnim okresie ich powtarzalno�ci.

W okresie 1997-2000 zrealizowano kolejny, czteroletni cykl
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badañ monitoringu regionalnego, którego zakres obejmowa³
pierwotnie 6 ppk kontrolowanych w sposób ci¹g³y (od 1999 r.
zrezygnowano z kontynuacji badañ w dwóch przekrojach do-
prowadzalnika Nysa K³odzka-O³awa) oraz 94 przekroje prze-
widziane do badañ cyklicznych przy nastêpuj¹cej ich rejoniza-
cji:

1997 r. � prawobrze¿ne dop³ywy Odry od Potoku £¹cza do Po-
toku Abisynia oraz ppk w zlewniach: Smortawy, Wi-
dawy i Prosny,

1998 r. � zlewnie Opawy i Psiny oraz Nysy K³odzkiej i O³awy,

1999 r. � lewobrze¿ne dop³ywy Odry od Dzielniczki do Sworni-
cy oraz uj�ciowy odcinek Czarnki i ppk w zlewni Ma³ej
Panwi,

2000 r. � lewobrze¿ne dop³ywy Odry od Osob³ogi do Do¿yny,
�cinawa Niemodliñska oraz zlewnia Stobrawy.

Po dokonaniu pewnych korekt sieci pomiarowej, zwi¹za-
nych z wprowadzeniem nowego podzia³u administracyjnego
kraju zasiêg badañ zrealizowanych w okresie 1997-2000 obj¹³
ostatecznie 100 przekrojów pomiarowo-kontrolnych monitorin-
gu regionalnego. Ze wzglêdu na ograniczone �rodki zakres
oznaczeñ analitycznych w koñcowych latach realizacji progra-
mu obejmowa³ jedynie 10 wska�ników uznanych jako podsta-
wowe (tlen rozpuszczony, BZT

5
, substancje rozpuszczone, za-

wiesina, azot amonowy i azotynowy, fosforany, fosfor ogólny,
¿elazo i Miano Coli).

W publikacji z czerwca 1999 r. �Stan �rodowiska w woje-
wództwie opolskim w latach 1997-1998� przedstawiono kon-
cepcjê monitoringu regionalnego badañ jako�ci wód powierzch-
niowych na lata 2001-2005, obejmuj¹c¹ 3 wersje mo¿liwych
rozwi¹zañ, ró¿ni¹ce siê ilo�ci¹ przekrojów pomiarowo-kontrol-
nych przewidzianych do badañ cyklicznych oraz okresami po-
wtarzalno�ci rocznych serii badañ.

Bior¹c pod uwagê wyniki ankietyzacji organów samorz¹do-
wych gmin i powiatów w projekcie programu opracowanym
przez Wydzia³ Monitoringu �rodowiska w grudniu 1999 r. jako
miarodajne do dalszych prac i uzgodnieñ przyjêto za³o¿enia
przewidziane w wersji �B� koncepcji zasygnalizowanej w publi-
kacji WIO� [5].

Za³o¿enia tej wersji uwzglêdniaj¹ce 4-letni okres realizacji
programu stanowi¹ w zasadzie kontynuacjê poprzedniego cy-
klu badañ (1997-2000) przy rezygnacji z badañ ci¹g³ych oraz
ograniczeniu sieci pomiarowo-kontrolnej.

Zgodnie z ustaleniami programu regionalnego monitoringu
�rodowiska w województwie opolskim na lata 2001-2005, sieæ
pomiarowo-kontroln¹ badañ jako�ci wód powierzchniowych
Opolszczyzny tworzy 87 ppk wykazanych w tabeli 18 opraco-
wania WIO� z maja 2001 [6] oraz w rozdziale 8 (tab. 1).

W publikacji z 1998 r. �Zmiany jako�ci wód powierzchnio-
wych województwa opolskiego� [4] zamieszczono m.in.nastê-
puj¹ce stwierdzenia charakteryzuj¹ce zasady klasyfikacji

i ocen stanu czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchnio-

wych:

W rozporz¹dzeniu MO�ZNiL z 5 listopada 1991 r. (Dz.U. nr
116, poz.503) przewiduje siê trzystopniow¹ klasyfikacjê czy-
sto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych, w zale¿no�ci od
ich nastêpuj¹cego mo¿liwego wykorzystania:

klasa pierwsza klasa druga klasa trzecia

� zaopatrzenie ludno�ci � bytowanie w warunkach � zaopatrzenie zak³adów

w wodê do picia naturalnych innych ryb innych ni¿ zak³ady

� zaopatrzenie zak³adów  ni¿ ³ososiowate  wymagaj¹ce wody

wymagaj¹cych wody � chów i hodowla zwierz¹t o jako�ci wody do picia

o jako�ci wody do picia gospodarskich � nawadnianie terenów

� bytowanie w warunkach � cele rekreacyjne, uprawia- rolniczych, wykorzystywa-

naturalnych ryb ³ososio- nie sportów wodnych oraz  nych do upraw ogrodni-

watych urz¹dzanie zorganizowa- czych oraz upraw pod

nych k¹pielisk  szk³em i pod os³onami z

 innych materia³ów

Dopuszczalne warto�ci wska�ników zanieczyszczenia �ród-
l¹dowych wód powierzchniowych I-III klasy czysto�ci zestawiono
w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia. Zestawienie to obejmuje
57 wska�ników, przy czym dla niektórych (bor, cynk, chrom+6,
mied�, nikiel, o³ów, selen, srebro, wanad, chlor wolny, cyjanki
wolne, akrylonitryl, insektycydy, kaprolaktam, benzo(a)piren
i bakterie chorobotwórcze) wymogi klasyfikacyjne nie obejmu-
j¹ rozró¿nienia klas czysto�ci i s¹ identyczne zarówno dla wód
pierwszej, jak i trzeciej klasy.

Wobec braku w rozporz¹dzeniu dodatkowych przepisów
interpretacyjnych mo¿na przyj¹æ, ¿e w pe³ni uprawnione
zaliczenie okre�lonych wód do jednej z trzech klas czysto�ci
wi¹¿e siê z konieczno�ci¹ przeprowadzenia badañ w zakresie
przewidzianym w za³¹czniku nr 1 rozporz¹dzenia (57
wska�ników), a o ostatecznym wyniku klasyfikacji ogólnej
decyduje najbardziej niekorzystny wynik ocen cz¹stkowych (dla
poszczególnych wska�ników zanieczyszczenia). St¹d te¿ jako
formalnie niepe³ne mo¿na uznaæ nawet rezultaty badañ
monitoringu podstawowego (obejmuj¹ce w woj. opolskim 35-
41 wska�ników zanieczyszczenia w latach 1994-1996),
albowiem nie zosta³o wykluczone domniemane przekroczenie
warunków normatywnych dla wska�ników nie uwzglêdnionych
w programie badañ.

W tym kontek�cie zakres kilkunastu oznaczeñ w³a�ciwo�ci
wód stosowany w monitoringu regionalnym okre�liæ mo¿na jako
jedynie wycinkowy. Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e
rozporz¹dzenie nie rozstrzyga nie tylko dylematu mo¿liwo�ci
korzystania z wód, dla których wyniki badañ przekraczaj¹
kryteria przewidziane w za³¹czniku nr 1 (nawet incydentalnie w
jednym lub dwu wska�nikach zanieczyszczenia), ale nawet nie
wprowadza terminu na ich okre�lenie. Do�æ powszechnie
okre�la siê je jako wody nadmiernie zanieczyszczone, stosuj¹c
jednak do wskazania wyniku klasyfikacji skrót non (nie
odpowiada normatywom).

W dotychczasowych publikacjach WIO� Opole, a tak¿e
w tym opracowaniu zamiast tego skrótu stosowano symbol N.

Zarz¹dzeniem nr 35 Prezesa Centralnego Urzêdu
Gospodarki Wodnej z dnia 1 sierpnia 1967 r. zobowi¹zano
organy administracji wodnej prezydiów wojewódzkich rad
narodowych do stosowania zasad zawartych w opracowaniu
pn. �Tymczasowa instrukcja przeprowadzania pomiarów oraz
oceny stanu czysto�ci wód powierzchniowych p³yn¹cych�.

Instrukcja ta, podejmuj¹c próbê ujednolicenia dzia³añ
zwi¹zanych z prowadzeniem monitoringu w tym zakresie,
bazowa³a zarazem na obowi¹zuj¹cych wówczas
rozstrzygniêciach prawnych normuj¹cych problematykê ochrony
wód (m.in. podzia³ wód na piêæ klas czysto�ci). System oceny
stanu czysto�ci wód zaproponowany w �Tymczasowej
instrukcji...� zwany w skrótowym ujêciu jako �metoda CUGW�,
okaza³ siê niezwykle odporny na up³yw czasu i do�æ chêtnie
stosowany by³ nawet w opracowaniach z lat 90. Wed³ug zapisów
wstêpnych tej instrukcji ocenê stanu czysto�ci wód oraz ich
przydatno�ci do okre�lonych zastosowañ gospodarczych
dokonuje siê poprzez porównanie charakterystycznych stê¿eñ
poszczególnych wska�ników czysto�ci do wielko�ci
uwzglêdnionych w obowi¹zuj¹cym wówczas rozporz¹dzeniu
Prezesa Rady Ministrów z 28 lutego 1962 r. w sprawie norm
dopuszczalnych zanieczyszczeñ wody oraz warunków jakim
powinny odpowiadaæ �cieki odprowadzane do wody i do ziemi.

Przy okre�leniu przydatno�ci wody do poszczególnych
zastosowañ gospodarczych nale¿y (wg instrukcji) kierowaæ siê
zasad¹, ¿e jeden wska�nik przekraczaj¹cy normê podan¹
w rozporz¹dzeniu dyskwalifikuje badan¹ wodê dla danego
sposobu u¿ytkowania. Zasada ta, mimo i¿ niepowo³ywana
w kolejnych modyfikacjach aktów normatywnych, do�æ
jednoznacznie funkcjonuje w �wiadomo�ci specjalistów
zajmuj¹cych siê problematyk¹ ochrony wód. W metodzie CUGW
sposób obliczania charakterystycznych stê¿eñ wska�ników
zanieczyszczenia uzale¿niony jest od rodzaju wska�nika.
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Do oceny wyników badañ hydrobiologicznych, a tak¿e
wska�ników uznanych za toksyczne (m.in. cynk, chrom, mied�,
rtêæ, kadm, o³ów, nikiel, aldehyd mrówkowy, siarkowodór,
cyjanki, pestycydy i herbicydy), jako stê¿enie charakterystyczne
przyjmuje siê najniekorzystniejszy wynik badañ, natomiast
w przypadku badañ bakteriologicznych � drugi z kolei
najniekorzystniejszy rezultat oznaczeñ. Dla pozosta³ych
wska�ników zanieczyszczenia jako stê¿enie charakterystyczne
przyjmuje siê �redni¹ arytmetyczn¹ z dwóch
najniekorzystniejszych wyników, odrzucaj¹c jednak wynik
odbiegaj¹cy od drugiego z kolei co do wielko�ci o ponad 200%
(w takich przypadkach �redni¹ arytmetyczn¹ ustala siê
z drugiego i trzeciego wyniku badañ).

Podstaw¹ zatem oceny jako�ci wód w metodzie CUGW jest
ich najwy¿szy b¹d� niemal najwy¿szy stopieñ zanieczyszczenia
stwierdzony w rocznej serii badañ. Mimo do�æ licznych
zapowiedzi nie wprowadzono dotychczas ujednoliconego
systemu ocen i klasyfikacji wód kontrolowanych zarówno w sieci
krajowej, jak i w systemach o znaczeniu regionalnym czy zgo³a
lokalnym. Mo¿na przyj¹æ, ¿e ocenê jako�ci wód p³yn¹cych
wykonuje siê przez porównanie wyników badañ z warto�ciami
dopuszczalnymi zestawionymi w za³¹czniku nr 1 do
rozporz¹dzenia MO�ZNiL z dnia 5 listopada 1991 r., przy
generalnym stosowaniu zasady, i¿ o koñcowym rezultacie oceny
decyduje najbardziej niekorzystny wynik porównania nawet dla
jednego wska�nika zanieczyszczenia.

Ze wzglêdu na deaktualizacjê przepisów wprowadzaj¹cych
�metodê CUGW�, w corocznych informacjach a tak¿e publika-
cjach ksi¹¿kowych charakteryzuj¹cych stan czysto�ci wód po-
wierzchniowych Opolszczyzny ju¿ od ponad 15 lat nie stosuje
siê zasad oceny i klasyfikacji wód na podstawie stê¿eñ cha-
rakterystycznych wprowadzonych �Tymczasow¹ instrukcj¹...�
w 1967 r.

Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami dla ka¿dego ocenianego
parametru jako�ci wód ustala siê warto�ci �rodkowe (mediany)
oraz najbardziej niekorzystne wyniki (ekstremalne) okre�laj¹-
ce najwy¿szy stan zanieczyszczenia stwierdzony w rocznej serii
badañ.

Zakres interpretacji i ocen uwzglêdniaj¹cy te wielko�ci wyj-
�ciowe obejmuje:

� przeciêtn¹ jako�æ wód (PJW) � ustalon¹ na podstawie
warto�ci �rodkowych (S

s
) z rozpatrywanej serii,

� najwy¿szy stopieñ zanieczyszczenia (NSZ) � dokumen-
towany ekstremalnymi (S

E
) warto�ciami oznaczeñ z rocz-

nej serii badañ (dla tlenu rozpuszczonego i Miana Coli naj-
ni¿sze, a w pozosta³ym zakresie badañ wyniki najwy¿sze).

Dodatkowe u�ci�lenie tych ocen stanowi¹ wyniki oszaco-
wania czêsto�ci przekroczeñ wymogów normatywnych klasy I-
III.

Klasyfikacja wód kontrolowanych w ramach monitoringu
podstawowego i regionalnego dokonywana jest zarówno w za-
kresie przeciêtnej jako�ci jak i najwy¿szego zanieczyszczenia
przy rygorystycznym jednak stosowaniu zasady klasyfikacyj-
nej wprowadzonej zarz¹dzeniem Prezesa CUGW z 1967 r.,
w my�l której nawet jeden wska�nik przekraczaj¹cy normê po-
dan¹ w rozporz¹dzeniu dyskwalifikuje badan¹ wodê dla dane-
go sposobu u¿ytkowania.

W ramach wstêpnego oszacowania ustala siê wyniki klasy-
fikacji cz¹stkowej dla wska�ników zanieczyszczenia objêtych
programem badañ (poprzez porównanie obliczeniowych war-
to�ci S

s 
i S

E
 do warto�ci dopuszczalnych przewidzianych w roz-

porz¹dzeniu MO�ZNiL z dnia 5 listopada 1991 r.).
W tabelach klasyfikacyjnych wykazywane s¹ wska�niki za-

nieczyszczenia, dla których warto�ci S
s 
i S

E
 nie odpowiada³y

wymogom normatywnym najni¿szej (III) z trzech klas czysto�ci
�ródl¹dowych wód powierzchniowych, a wyniki klasyfikacji prze-
ciêtnej jako�ci wód (na podstawie warto�ci S

s
) b¹d� najwy¿-

szego stwierdzonego zanieczyszczenia (wed³ug warto�ci S
E
)

okre�la symbol N, którego indeks zawiera dodatkow¹ informa-
cjê w ilu wska�nikach stwierdzono nie osi¹gniêcie warunków
dopuszczalnych klasy trzeciej (N

2 
, N

6
 , N

11
).

Je¿eli dla ocenianej serii badañ obliczeniowe warto�ci (S
s

b¹d� S
E
) mie�ci³y siê w granicach normatywnych rozporz¹dze-

nia o wyniku klasyfikacji wód w rozpatrywanym przekroju (PJW
lub NSZ) decyduje najbardziej niekorzystny rezultat ocen cz¹st-
kowych (trzecia lub druga klasa).

Osi¹gniêcie najwy¿szego wyniku klasyfikacji przeciêtnych
w³a�ciwo�ci wód (pierwsza klasa) jest zarazem uwarunkowa-
ne identycznymi rezultatami ocen cz¹stkowych we wszystkich
kontrolowanych parametrach i jest na Opolszczy�nie zjawiskiem
wrêcz unikalnym (w okresie minionego 10-lecia zaledwie kilka
serii badañ), przy czym rejestrowanym jedynie w wodach objê-
tych monitoringiem regionalnym o bardzo ograniczonym za-
kresie badañ analitycznych.

1.2. Monitoring podstawowy

Podobnie jak w okresie 1997-2000 w roku ubieg³ym bada-
nia monitoringu podstawowego obejmowa³y wody (w nawia-
sach kilometra¿ ppk):

� Odry kontrolowane w przekrojach:

o Przewóz (72+300) � granica z woj. �l¹skim,
o Zdzieszowice (108+300) � poni¿ej Kêdzierzyna-Ko�-

la,
o Krapkowice (126+200) � poni¿ej uj�cia Osob³ogi,
o Groszowice (143+000) � powy¿ej stopnia wodnego

Groszowice,
o Mikolin (179+000) � poni¿ej uj�cia Ma³ej Panwi,
o Brzeg (199+100) � poni¿ej uj�cia Nysy K³odzkiej i Sto-

brawy,

� Nysy K³odzkiej badane w ppk:
o Stary Paczków (84+500) � powy¿ej zbiornika Otmu-

chów,
o Otmuchów (75+600) � poni¿ej zbiornika Otmuchów,
o Wójcice (74+500) � cofkowy rejon zbiornika Nysa,
o Nysa (61+800) � poni¿ej zbiornika Nysa,
o Lewin Brzeski (13+200) � powy¿ej uj�cia �cinawy Nie-

modliñskiej,
o Skorogoszcz (7+500) � odcinek uj�ciowy,

� Ma³ej Panwi oceniane w przekrojach:
o Schodnia Stara (27+200) � powy¿ej zbiornika wstêp-

nego Jedlice,
o Turawa (17+100) � poni¿ej zbiornika Turawa,
o Czarnow¹sy (1+900) � odcinek uj�ciowy,

� prawobrze¿nych dop³ywów Odry:
P Bierawki (Bierawa � km 1+800),
P K³odnicy (K³odnica � km 0+500),

� w przekrojach granicznych (z Republik¹ Czesk¹):
P Bia³ej G³ucho³askiej (G³ucho³azy � km 21+000),
P Osob³ogi (Rac³awice �l¹skie � km 28+300),
P Prudnika (Dytmarów � km 6+000),
P Z³otego Potoku (Jarno³tówek � km 14+000).

Badania wód w przekrojach granicznych Bia³ej G³ucho³a-
skiej i Z³otego Potoku prowadzono z czêsto�ci¹ dwutygodnio-
w¹ (24 analizy w roku) a w pozosta³ych ppk pobór prób do oce-
ny analitycznej dokonywany by³ z czêsto�ci¹ miesiêczn¹.

W punktach 1.2.1.- 1.2.21. dla ka¿dego z 21 ppk monitorin-
gu podstawowego przedstawiono syntetyczn¹ charakterysty-
kê stanu czysto�ci wód w 2001 r., na podstawie wyników ozna-
czeñ w 26 wska�nikach zanieczyszczenia badanych z czêsto-
�ci¹ dwutygodniow¹ (przekroje graniczne), miesiêczn¹ i kwar-
taln¹.
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Obliczeniowe wyniki badañ (S
s 
i S

E
) dla 13 wska�ników za-

nieczyszczenia ustalone z serii ubieg³orocznej i poprzedniej
(2000 r.) wykazane w zestawieniach A-Z, a tak¿e rezultaty osza-
cowania czêsto�ci przekraczania dopuszczalnych norm klasy
I-III stanowi³y podstawê zasygnalizowania istotnych zmian oce-
nianych w³a�ciwo�ci wód w okresie 2000-2001.

Uzupe³nieniem tych informacji s¹ mapy pogl¹dowe z loka-
lizacj¹ ppk oraz wykresy ilustruj¹ce relacje przeciêtnych wyni-
ków oznaczeñ z ubieg³orocznej serii badañ do warto�ci dopusz-
czalnych klasy I-III.

Ich skala obejmuje 10 przedzia³ów, z czego dwa (0-0,5 S
1

oraz 0,5 S
1
 - S

1
) przewidziane dla warto�ci S

s
 spe³niaj¹cych

kryteria klasy pierwszej (< S
1
) wyró¿nione zosta³y odmiennymi

opisami (z wyj¹tkiem wykresów dla Bierawki i K³odnicy).
Dla warto�ci S

s
 przekraczaj¹cych dopuszczalne normy kla-

sy trzeciej (S
s
>S

3
) przewidziano 6 przedzia³ów zmienno�ci przy

nieco innej wielko�ci przedzia³ów S
3
 - 2 S

3
 oraz 5 S

3
 - 10 S

3
.

Ten specyficzny dobór skali wi¹¿e siê z bardzo du¿ym zró¿ni-
cowaniem przeciêtnych wyników oznaczeñ w kontrolowanych
ppk o czym �wiadcz¹ m.in. ró¿nice warto�ci S

s
 dla chlorków

w ppk K³odnicy i Bierawki (831-1285 mgCl/dm3) oraz w prze-
krojach pomiarowo-kontrolnych Z³otego Potoku, Bia³ej G³ucho-
³askiej, Nysy K³odzkiej i Ma³ej Panwi (7-19 mgCl/dm3).

Dla oznaczenia wska�ników zanieczyszczenia objêtych oce-
n¹ zastosowano skróty powo³ane w tabeli 1 zawieraj¹cej ze-
stawienie dopuszczalnych norm klasy I-III, wed³ug ustaleñ za-
³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia MO�ZNiL z dnia 5 listopada
1991 r. Skróty te przedstawione na ciemnym tle sygnalizuj¹, ¿e
warto�ci przeciêtne (S

s
) z serii badañ przeprowadzonych w 2001

r. by³y wy¿sze od dopuszczalnych dla wód klasy pierwszej
(S

s
>S

1
).

Ze wzglêdu na za³o¿ony, pogl¹dowy jedynie rodzaj infor-
macji przyjêto za wystarczaj¹cy do jej prezentacji �a¿urowy�

sposób konstrukcji wykresów, pozwalaj¹cy na ustalenie w ja-
kich wska�nikach zanieczyszczenia relacje warto�ci przeciêt-
nych do dopuszczalnych s¹ najbardziej niekorzystne (najwy¿-
sze elementy wykresów), a tak¿e �wizualizacjê� podstawowych
ró¿nic zanieczyszczenia wód w ró¿nych przekrojach monito-
ringu podstawowego.

Podobnie jak w poprzednich opracowaniach [m.in. 5, 6]
w tabelach 2-5 przedstawiono warto�ci S

s
 i S

E
 oraz wyniki osza-

cowania czêsto�ci przekroczeñ dopuszczalnych stê¿eñ klasy
pierwszej i trzeciej dla 16 parametrów jako�ci wód obejmuj¹-
cych grupê tlenow¹ (tlen rozpuszczony, BZT

5
, CZN i CZD),

wska�niki zasolenia (substancje rozpuszczone, chlorki, siar-
czany i PEW), zwi¹zki biogenne (azot amonowy, azotynowy,
azotanowy i ogólny, fosforany i fosfor ogólny), a tak¿e ¿elazo
ogólne i Miano Coli.

W tabelach 6 i 7 zamieszczono informacje charakteryzuj¹-
ce kryteria wstêpne i wyniki klasyfikacji (PJW i NSZ) wód
w przekrojach monitoringu podstawowego z wykazaniem wska�-
ników dla których stwierdzono w 2001 r. objawy d³ugotrwa³ego
(warto�ci S

s
) b¹d� jedynie okresowego (warto�ci S

E
) nadmier-

nego zanieczyszczenia, a dla wód o relatywnie najwy¿szych
ocenach przeciêtnej jako�ci równie¿ dodatkowe dane o zakre-
sie przekroczeñ dopuszczalnych norm klasy pierwszej i drugiej
(tabela 7).

Interpretacja wyników klasyfikacji przedstawiona zosta³a
w punkcie 1.2.22, a w kolejnym charakterystyka ró¿nic oblicze-
niowych wyników badañ z 2001 r. (S

s
 i S

E
) do warto�ci sygnali-

zuj¹cych przeciêtny i najwy¿szy stan zanieczyszczenia wód
w ppk monitoringu podstawowego, ustalonych w publikacji
WIO� z 1998 r. [4] na podstawie wyników badañ z wielolecia
(1965-1996).
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1.2.1. Odra � Przewóz

Ze wzglêdu na nadmiern¹ zawarto�æ azotu azotynowego

(75% wyników oznaczeñ � N) przeciêtna jako�æ wód Odry wp³y-

waj¹cych na obszar województwa opolskiego nie odpowiada³a

w 2001 r. kryteriom normatywnym klasy trzeciej. Nieco ni¿szy

stopieñ zanieczyszczenia (warto�ci S
S
< S

3
) sygnalizuj¹ warto-

�ci �rodkowe przewodno�ci elektrolitycznej w³a�ciwej (PEW)

i Miana Coli oraz substancji rozpuszczonych, fosforanów, fos-

foru ogólnego i manganu (S
s 
< S

2
) a zw³aszcza BZT

5
, CZN,

chlorków, zawiesiny ogólnej, azotu azotanowego i ogólnego,

¿elaza ogólnego i chlorofilu �a� oraz odczynu, tlenu rozpusz-

czonego, siarczanów, sodu, potasu, azotu amonowego, deter-

gentów anionowych i kadmu utrzymuj¹ce siê w granicach do-

puszczalnych dla wód klasy pierwszej, przy czym dla ostatniej

grupy wska�ników (od odczynu do kadmu) spe³nienie norm tej

najwy¿szej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchnio-

wych dokumentuj¹ wszystkie wyniki badañ.

Informacje z tabel 4-6 wskazuj¹, ¿e poza azotem azotyno-

wym okresowe (C = 17%) przekroczenia norm klasy trzeciej

stwierdzono równie¿ w zakresie PEW, fosforu ogólnego i Mia-

na Coli oraz zawiesiny ogólnej. Nadmierne zanieczyszcze-

nie bakteriologiczne wód Odry w ppk Przewóz sygnalizowa³y

wyniki oznaczeñ ze stycznia i lutego, a pozosta³e wyniki ozna-

czeñ Miana Coli utrzymywa³y siê w granicach przewidzianych

dla wód klasy trzeciej i drugiej (warto�æ S
S
 - 0,04 odpowiada³a

kryteriom klasy  trzeciej).

W roku ubieg³ym stwierdzono niemal identyczny w stosunku

do danych z 2000 r. odsetek przekroczeñ warto�ci S
3
 azotu azo-

tynowego i fosforu ogólnego oraz nieco ni¿szy (42-17%) dla PEW

i Miana Coli.

Relacje przeciêtnych wyników (S
s
) z dwóch ostatnich serii

badañ (por. zestawienie A) wskazuj¹ na pewn¹ poprawê jako�ci

wód Odry w zakresie BZT
5
 (4,3-3,2 mgO

2
/dm3), CZN (8,0-6,9

mgO
2
/dm3), substancji rozpuszczonych (701-556 mg/dm3), chlor-

ków (223-156 mgCl/dm3), siarczanów (95-85 mgSO
4
/dm3), PEW

(1144-910 µS/cm), azotu amonowego (0,57-0,51 mgN/dm3), azotu

azotynowego (0,094-0,077 mgN/dm3), azotu ogólnego (4,6-4,0

mgN/dm3) oraz fosforu ogólnego (0,31-0,21 mgP/dm3). Wy¿sze

od stwierdzonych w 2000 r. by³y jednak warto�ci S
E
 z ubieg³o-

rocznej serii oznaczeñ CZN, chlorków, PEW, azotu azotyno-

wego, azotanowego i ogólnego oraz fosforu ogólnego.

A Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 5,6 7,9 

 rozpuszczony 9,6 9,1 

2 BZT5 8,1 4,7 

  4,3 3,2 

3 CZN 13,3 14,0 

  8,0 6,9 

4 Substancje 983 953 

 rozpuszczone 701 556 

5 Chlorki 349 353 

  223 156 

6 Siarczany 136 100 

  95 85 

7 PEW 1692 1699 

  1144 910 

8 Azot 1,80 0,99 

 amonowy 0,57 0,51 

9 Azot  0,183 0,362 

 azotynowy 0,094 0,077 

10 Azot  4,7 5,5 

 azotanowy 2,7 2,9 

11 Azot  6,5 8,0 

 ogólny 4,6 4,0 

12 Fosforany 0,75 0,64 

  0,39 0,38 

13 Fosfor 0,62 0,67 

 ogólny 0,31 0,21 
    

SE           

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2. 2. Odra � Zdzieszowice

Wp³yw znacznie bardziej zanieczyszczonych wód Bierawki

i K³odnicy, a w czê�ci równie¿ �cieków miejsko-przemys³owych

odprowadzanych do Odry w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la mo¿na

stwierdziæ na podstawie oceny ró¿nic obliczeniowych wyników

badañ w przekrojach Przewóz i Zdzieszowice.

Relacje warto�ci S
s
 z zestawieñ A i B wskazuj¹, ¿e w 2001

r. szczególnie istotne pogorszenie walorów Odry w odcinku

Przewóz-Zdzieszowice obejmowa³o wska�niki zasolenia oraz

azot amonowy i azotynowy (niemal dwukrotny wzrost przeciêt-

nych wyników badañ).

O objawach praktycznie ci¹g³ego nadmiernego zanieczysz-

czenia wód Odry w ppk Zdzieszowice �wiadcz¹ wszystkie wy-

niki badañ azotu azotynowego oraz przewa¿aj¹ca ilo�æ ozna-

czeñ PEW i sodu. Z tych te¿ wzglêdów w zestawieniu klasyfi-

kacyjnym (tabela 6) wynik oceny przeciêtnej jako�ci wód w ppk

Zdzieszowice okre�la symbol N
3
 .

Z odpowiednio ni¿sz¹ czêsto�ci¹ (wielko�ci w nawiasach

wyra¿one w procentach) przekroczenia kryteriów normatywnych

klasy trzeciej stwierdzono w 2001 r. w zakresie: chlorków (33),

zawiesiny (25), fosforu ogólnego i ¿elaza (16-17) oraz sub-

stancji rozpuszczonych, fosforanów i chlorofilu �a� (8).

Podobnie jak w ppk Przewóz w granicach dopuszczalnych

dla pierwszej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchnio-

wych utrzymywa³y siê wszystkie wyniki badañ odczynu, tlenu roz-

puszczonego, kadmu, fenoli lotnych i detergentów anionowych.

Wyniki oceny czêsto�ci przekroczeñ warto�ci S
3
 w ubieg³o-

rocznej serii badañ w stosunku do odpowiednich danych z 2000

r. s¹ korzystniejsze dla substancji rozpuszczonych (33-8%),

chlorków (50-33%), PEW (75-67%) oraz fosforu ogólnego (33-

17%) i Miana Coli (25-0%), natomiast wy¿sza ni¿ poprzednio

(2000 r.) by³a ilo�æ wyników oznaczeñ sygnalizuj¹cych nadmier-

ne zanieczyszczenie badanych wód w zakresie : azotu azoty-

nowego (92-100%) i ¿elaza ogólnego (0-16%).

Ró¿nice przeciêtnych rezultatów badañ analitycznych (war-

to�ci S
s
 z zestawienia B), stwarzaj¹ podstawy do wniosku, ¿e

w 2001 r. wody Odry w ppk Zdzieszowice charakteryzowa³y siê

nieco mniejszym zasoleniem ni¿ poprzednio (2000 r.), korzyst-

niejszymi wynikami oznaczeñ BZT
5
, CZN i fosforu ogólnego,

niemniej wy¿sz¹ zawarto�ci¹ zwi¹zków azotu (zw³aszcza amo-

nowego i azotynowego) oraz fosforanów.

B Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 6,6 7,4 

 rozpuszczony 10,7 9,8 

2 BZT5 8,5 8,4 

  4,5 3,5 

3 CZN 12,1 16,7 

  8,1 7,7 

4 Substancje 1453 1366 

 rozpuszczone 1117 1015 

5 Chlorki 528 483 

  406 360 

6 Siarczany 186 190 

  137 128 

7 PEW 2340 2330 

  1955 1844 

8 Azot 2,42 1,94 

 amonowy 0,65 0,99 

9 Azot  0,216 0,285 

 azotynowy 0,094 0,134 

10 Azot  5,2 7,2 

 azotanowy 2,3 2,5 

11 Azot  7,9 9,5 

 ogólny 4,4 4,5 

12 Fosforany 0,80 1,22 

  0,39 0,56 

13 Fosfor 0,51 0,75 

 ogólny 0,38 0,28 
 

SE            

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.3. Odra � Krapkowice

W przekroju pozwalaj¹cym m.in. na kontrolê wp³ywu �cie-

ków miejsko-przemys³owych odprowadzanych z rejonu Zdzie-

szowic przeciêtna jako�æ wód Odry nie odpowiada³a kryteriom

klasy trzeciej, ze wzglêdu na utrzymuj¹ce siê równie¿ w ppk

Krapkowice objawy ci¹g³ego nadmiernego zanieczyszczenia

w zakresie azotu azotynowego oraz identycznie wysok¹ jak

w przekroju Zdzieszowice czêsto�æ przekroczeñ (67%) warto-

�ci S
3
 dla PEW.

W nieco mniejszej ilo�ci badañ (<50%) nieosi¹gniêcie pa-

rametrów jako�ci przewidzianych dla wód klasy trzeciej stwier-

dzono dla chlorków, substancji rozpuszczonych, sodu, za-

wiesiny ogólnej, fosforu ogólnego i ¿elaza. Ocena ró¿nic

przeciêtnych wyników badañ wykazanych w zestawieniach C

i B pozwala na stwierdzenie, ¿e w roku ubieg³ym w odcinku

Zdzieszowice � Krapkowice efektywno�æ procesów samo-

oczyszczania siê wód Odry przewy¿sza³a znacznie skutki od-

dzia³ywania lokalnych �róde³ zanieczyszczenia, o czym �wiad-

cz¹ odpowiednio korzystniejsze warto�ci S
s
 z serii badañ w ppk

Krapkowice obejmuj¹cych wska�niki tlenowe (tlen rozpuszczo-

ny, BZT
5
, CZN) i zasolenia (substancje rozpuszczone, chlorki,

siarczany, PEW)), a tak¿e oznaczenia azotu amonowego i azo-

tynowego.

Identyczne b¹d� zbli¿one by³y warto�ci S
s
 (zest. C i B) fosfo-

ru ogólnego, fosforanów oraz azotu azotanowego i ogólnego.

W roku ubieg³ym ni¿sza ni¿ poprzednio (2000 r.) by³a czê-

sto�æ przekroczeñ dopuszczalnych warto�ci klasy trzeciej dla

substancji rozpuszczonych (33-8%), chlorków (58-17%) i fosforu

ogólnego (33-17%) natomiast nieco wy¿szy ni¿ w 2000 r. by³

odsetek przekroczeñ azotu azotynowego i ¿elaza ogólnego.

Spadek zasolenia wód Odry w ppk Krapkowice w latach 2000-

2001 dokumentuj¹ wykazane w zestawieniu C obliczeniowe war-

to�ci stê¿eñ (S
s
 i S

E
) substancji rozpuszczonych, chlorków, siar-

czanów i PEW.

Korzystniejsze ni¿ w 2000 r. by³y równie¿ przeciêtne wyniki

oznaczeñ BZT
5
, CZN i fosforu ogólnego, natomiast o wzro�cie

zanieczyszczenia �wiadcz¹ relacje warto�ci S
s
 zwi¹zków azotu,

fosforanów i tlenu.

W roku ubieg³ym wy¿sze ni¿ w poprzedniej serii badañ by³y

ekstremalne warto�ci CZN, azotu azotynowego, azotanowego

i ogólnego oraz fosforanów i fosforu ogólnego.

C Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 8,1 7,5 

 rozpuszczony 10,6 10,3 

2 BZT5 8,5 7,3 

  4,2 3,3 

3 CZN 12,5 17,4 

  8,5 7,0 

4 Substancje 1455 1273 

 rozpuszczone 1157 913 

5 Chlorki 549 475 

  424 301 

6 Siarczany 180 168 

  136 118 

7 PEW 2380 2280 

  1926 1608 

8 Azot 2,45 1,87 

 amonowy 0,61 0,72 

9 Azot  0,384 0,628 

 azotynowy 0,086 0,111 

10 Azot  5,0 5,7 

 azotanowy 2,3 2,7 

11 Azot  7,2 8,4 

 ogólny 3,8 4,3 

12 Fosforany 0,80 0,90 

  0,42 0,55 

13 Fosfor 0,46 0,78 

 ogólny 0,38 0,28 
    

SE           

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.4. Odra � Groszowice

W rejonie Opola identycznie wysoka jak w ppk Krapkowice

czêsto�æ przekroczeñ warto�ci S
3
 dla azotu azotynowego

(100%) i PEW (67%) zadecydowa³a o rezultacie klasyfikacji

przeciêtnej jako�ci wód Odry w 2001 r. (N
2
). W ograniczonej

ilo�ci badañ (<50%) objawy nadmiernego ich zanieczyszcze-

nia stwierdzono w zakresie chlorków, zawiesiny ogólnej,

sodu, fosforu ogólnego, ¿elaza ogólnego i chlorofilu �a�,

natomiast w granicach dopuszczalnych dla pierwszej klasy czy-

sto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych mie�ci³y siê wszyst-

kie rezultaty ocen analitycznych odczynu, tlenu rozpuszczone-

go, kadmu, fenoli lotnych i detergentów anionowych oraz wiêk-

szo�æ oznaczeñ BZT
5
, CZN, CZD, siarczanów, zawiesiny ogól-

nej, potasu, azotu amonowego, azotu azotanowego i azotu ogól-

nego.

W stosunku do danych dla ppk Krapkowice przeciêtne wy-

niki oznaczeñ zrealizowanych w przekroju Groszowice sygna-

lizuj¹ zmniejszenie zanieczyszczenia Odry w zakresie BZT
5
,

CZN, azotu amonowego i azotynowego oraz fosforanów.

O nieco wy¿szym ich zasoleniu �wiadcz¹ relacje warto�ci

S
s
 dla substancji rozpuszczonych, chlorków i siarczanów, nie-

mniej zmiany przeciêtnych oznaczeñ PEW (1608 - 1546 µS/

cm) w odcinku Krapkowice � Groszowice nie potwierdzaj¹ tych

sugestii. Nieco gorsze ni¿ w Krapkowicach by³y równie¿ wyniki

badañ tlenu rozpuszczonego oraz azotu azotanowego i ogól-

nego.

W ubieg³orocznej serii badañ wód Odry w rejonie Opola

(ppk Groszowice) z ni¿sz¹ ni¿ poprzednio (2000 r.) czêstotli-

wo�ci¹ (warto�ci w nawiasach w procentach) rejestrowano prze-

kroczenia warto�ci S
3
 chlorków (33-8), PEW (75-67), fosforu

ogólnego (33-8), a zw³aszcza Miana Coli i substancji rozpusz-

czonych (w 2000 r. 8-25% wyników �ponadnormatywnych�,

a w roku ubieg³ym nawet najbardziej niekorzystne odpowiada-

³y normom klasy trzeciej).

Na podkre�lenie zas³uguje jednak wy¿sza o 25% czêsto�æ

przekroczeñ warto�ci S
3
 azotu azotynowego oraz nadmierna

zawarto�æ ¿elaza ogólnego w po³owie ocenianych prób wody.

W stosunku do danych z 2000 r. (por.zestawienie D) na popra-

wê jako�ci wód wskazuj¹ warto�ci S
s
 dla BZT

5
, CZN, wska�ni-

ków zasolenia (z wyj. siarczanów) i fosforu ogólnego, a o wzro-

�cie zanieczyszczenia �wiadcz¹ relacje przeciêtnych oznaczeñ

dla zwi¹zków azotu, fosforanów i tlenu rozpuszczonego.

D Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 6,9 7,7 

 rozpuszczony 10,5 9,9 

2 BZT5 10,1 8,3 

  3,6 3,1 

3 CZN 10,4 19,5 

  7,4 6,8 

4 Substancje 1793 1198 

 rozpuszczone 1025 924 

5 Chlorki 477 413 

  379 314 

6 Siarczany 159 172 

  128 134 

7 PEW 2210 2120 

  1690 1546 

8 Azot 2,20 1,62 

 amonowy 0,54 0,57 

9 Azot  0,131 0,747 

 azotynowy 0,081 0,088 

10 Azot  5,2 5,4 

 azotanowy 2,6 2,9 

11 Azot  7,2 8,3 

 ogólny 4,0 4,6 

12 Fosforany 0,78 0,77 

  0,40 0,48 

13 Fosfor 1,42 0,87 

 ogólny 0,32 0,27 
 

SE            

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.5. Odra � Mikolin

Z porównania warto�ci S
s 
zamieszczonych w zestawieniach

D i E wynika, ¿e w odcinku Groszowice-Mikolin przy sympto-
mach zmniejszenia zasolenia oraz ograniczenia zawarto�ci
zwi¹zków azotu i fosforanów, a tak¿e istotnego wzrostu zawar-
to�ci tlenu rozpuszczonego, negatywne przes³anki zmian jako-
�ci wód Odry mia³y miejsce w zakresie BZT

5
, CZN i fosforu

ogólnego. Z pewnym uproszczeniem mo¿na przyj¹æ, ¿e zakres
tych zmian jest konsekwencj¹ istotnych efektów poprawy zwi¹-
zanych z procesami samooczyszczania (m.in. rozcieñczenie
wodami Ma³ej Panwi) jak i skutków oddzia³ywania �cieków od-
prowadzanych w rejonie Opola.

W serii badañ Odry przeprowadzonych w 2001 r. w ppk Mi-
kolin o niekorzystnym wyniku klasyfikacji przeciêtnej ich jako-
�ci (N

1
) decydowa³y jedynie oznaczenia przewodno�ci elektro-

litycznej w³a�ciwej (PEW), których wiêkszo�æ (58%) by³a wy-
¿sza od warto�ci dopuszczalnej dla wód trzeciej klasy.

Przekroczenia kryteriów tej klasy wyst¹pi³y równie¿ w za-
kresie azotu azotynowego (42%) oraz sodu, fosforu ogól-

nego, Miana Coli, zawiesiny, ¿elaza ogólnego i chlorofilu

�a�. W przedzia³ach warto�ci przewidzianych rozporz¹dzeniem
MO�ZNiL dla wód klasy pierwszej utrzymywa³y siê zarazem
wszystkie rezultaty badañ odczynu, tlenu rozpuszczonego, siar-
czanów, potasu, kadmu, fenoli lotnych i detergentów aniono-
wych oraz wiêkszo�æ oznaczeñ BZT

5
, CZN, zawiesiny ogólnej,

azotu amonowego, azotanowego i ogólnego.
W stosunku do danych z 2000 r. ubieg³oroczna seria badañ

wód Odry w ppk Mikolin charakteryzowa³a siê ni¿sz¹ czêstotli-
wo�ci¹ przekroczeñ warto�ci S

3
 dla PEW (66-58%), fosforu

ogólnego (17-0%), Miana Coli (17-8%) i tlenu rozpuszczonego
(8-0%), identyczn¹ dla azotu azotynowego (42-42%) oraz wy-
¿sz¹ dla ¿elaza ogólnego (0-20%).

W zakresie wska�ników uwzglêdnionych w zestawieniu E
mo¿na stwierdziæ poprawê przeciêtnej jako�ci wód Odry kon-
trolowanych w ppk Mikolin w latach 2000-2001 w zakresie
wska�ników tlenowych (tlen rozpuszczony BZT

5
, CZN) i zaso-

lenia (substancje rozpuszczone, chlorki, siarczany i PEW) oraz
fosforanów i fosforu ogólnego, przy do�æ niejednoznacznych
tendencjach zmian zwi¹zków azotu. Wy¿sze ni¿ w 2000 r. by³y
ekstremalne warto�ci CZN, substancji rozpuszczonych, PEW,
azotu azotanowego i ogólnego oraz fosforu ogólnego.

E Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 1,2 7,6 

 rozpuszczony 10,3 10,7 

2 BZT5 9,2 6,6 

  4,8 3,7 

3 CZN 11,6 14,3 

  8,6 8,3 

4 Substancje 1078 1090 

 rozpuszczone 920 822 

5 Chlorki 399 382 

  297 255 

6 Siarczany 155 146 

  112 104 

7 PEW 1859 1890 

  1489 1318 

8 Azot 2,12 1,58 

 amonowy 0,54 0,55 

9 Azot  0,473 0,110 

 azotynowy 0,054 0,059 

10 Azot  4,8 6,1 

 azotanowy 2,8 2,6 

11 Azot  7,0 8,7 

 ogólny 4,3 4,0 

12 Fosforany 0,77 0,65 

  0,37 0,29 

13 Fosfor 0,48 0,83 

 ogólny 0,33 0,24 
    

SE           
  

SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm 3 
** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.6. Odra � Brzeg

Jak wynika z porównania warto�ci S
s
 zamieszczonych w

zestawieniach E i F równie¿ w odcinku Mikolin � Brzeg domi-

nowa³y w roku ubieg³ym pozytywne skutki procesów samo-

oczyszczania siê wód g³ównego cieku Opolszczyzny (m.in.

wp³yw bardziej czystych wód Nysy K³odzkiej i Stobrawy) a od-

dzia³ywanie czê�ci lokalnych �róde³ zanieczyszczenia mo¿na

jedynie wi¹zaæ z pewnym wzrostem przeciêtnej zawarto�ci azotu

azotanowego i ogólnego.

W odró¿nieniu od scharakteryzowanych uprzednio wyników

ocen PJW (1.2.1-1.2.5)w ppk Brzeg przeciêtna jako�æ wód Odry

spe³nia³a kryteria normatywne rozporz¹dzenia w pe³nym za-

kresie badañ monitoringu podstawowego. W granicach norma-

tywnych klasy trzeciej mie�ci³y siê warto�ci �rodkowe oznaczeñ

PEW, azotu azotynowego i Miana Coli, nieco lepsza (II klasa)

by³a ocena warto�ci S
s
 dla substancji rozpuszczonych, fosfora-

nów, fosforu ogólnego, manganu i chlorofilu �a�, natomiast dla

pozosta³ych wska�ników przeciêtne wyniki badañ nie przekra-

cza³y warto�ci granicznych klasy pierwszej.

Spe³nienie tych najwy¿szych kryteriów klasyfikacyjnych do-

kumentuj¹ pe³ne serie badañ: odczynu, tlenu rozpuszczone-

go, siarczanów, sodu, manganu, kadmu, fenoli lotnych i deter-

gentów anionowych. Objawy okresowego nadmiernego zanie-

czyszczenia wód Odry w ppk Brzeg wyst¹pi³y w 2001 r. w za-

kresie 6 wska�ników (PEW, zawiesina ogólna, azot azotyno-

wy, ¿elazo ogólne, Miano Coli i chlorofil �a�).

Ocena czêsto�ci przekroczeñ dopuszczalnych norm klasy

trzeciej w dwóch ostatnich seriach badañ jest identyczna dla

azotu azotynowego (25%) ni¿sza w 2001 r. w zakresie fosforu

ogólnego (17-0%) i Miana Coli (16-8%) oraz niekorzystna dla

PEW (25-33%) a zw³aszcza ¿elaza ogólnego (0-20%).

Z informacji przedstawionych w zestawieniu F mo¿na wno-

siæ, ¿e w okresie 2000-2001 nast¹pi³o zmniejszenie zasolenia

kontrolowanych wód (odpowiednio ni¿sze w 2001 r. warto�ci

S
s
 a tak¿e S

E
 dla substancji rozpuszczonych, chlorków, siar-

czanów i PEW) oraz poprawa przeciêtnych ich w³a�ciwo�ci w

zakresie tlenu rozpuszczonego, BZT
5
 i zwi¹zków fosforu, przy

równoczesnym wzro�cie zawarto�ci azotu azotynowego i azo-

tanowego oraz niekorzystnych relacjach zmian stê¿eñ CZN.

Wy¿sze ni¿ w 2000 r. by³y ekstremalne warto�ci CZN, azotu

azotanowego i ogólnego oraz fosforanów.

F Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 7,0 7,2 

 rozpuszczony 10,1 10,6 

2 BZT5 8,0 6,2 

  3,8 3,3 

3 CZN 11,7 14,0 

  7,4 7,9 

4 Substancje 930 846 

 rozpuszczone 671 610 

5 Chlorki 312 270 

  190 150 

6 Siarczany 123 123 

  95 93 

7 PEW 1571 1316 

  1108 1002 

8 Azot 1,30 1,24 

 amonowy 0,49 0,47 

9 Azot  0,190 0,108 

 azotynowy 0,043 0,044 

10 Azot  4,2 5,5 

 azotanowy 2,6 2,9 

11 Azot  5,9 8,1 

 ogólny 3,4 4,3 

12 Fosforany 0,47 0,49 

  0,28 0,24 

13 Fosfor 0,55 0,26 

 ogólny 0,29 0,21 
 

SE            

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.7. Bierawka � Bierawa

W roku ubieg³ym objawy nadmiernego zanieczyszczenia w

zakresie chlorków, sodu i PEW stwierdzono w ka¿dej z 12

prób pobranych do oceny analitycznej z uj�ciowego odcinka

Bierawki, natomiast dla substancji rozpuszczonych, siarcza-

nów, potasu i azotu azotynowego przekroczenia warunków

klasy trzeciej (S
3
) rejestrowano w przewa¿aj¹cej ilo�ci badañ

(75-92%).

Z tych te¿ wzglêdów w zestawieniu klasyfikacyjnym (tabela

6) przeciêtn¹ jako�æ wód Bierawki okre�la symbol N
7
, sygnali-

zuj¹cy, ¿e d³ugotrwa³e, a nawet ci¹g³e przekroczenia kryteriów

normatywnych klasy trzeciej stwierdzono w zakresie 7 wska�-

ników. Rezultat klasyfikacji najwy¿szego stopnia zanieczysz-

czenia (N
12

) uwzglêdnia dodatkowo, wystêpuj¹ce z nieco mniej-

sz¹ czêsto�ci¹ (<50%) przekroczenia warto�ci S
3
 dla BZT

5
,

zawiesiny ogólnej, ¿elaza ogólnego, fosforu ogólnego i

Miana Coli.

Do oceny stopnia zanieczyszczenia wód tego prawobrze¿-

nego dop³ywu Odry istotne znaczenie ma równie¿ rozmiar prze-

kroczeñ dopuszczalnych norm klasy trzeciej zw³aszcza dla sodu

i azotu azotynowego (najwy¿sze wyniki oznaczeñ 8-20 krotnie

wy¿sze od warto�ci S
3
). Nale¿y równie¿ podkre�liæ, ¿e poza

chlorkami, sodem i PEW tak¿e w serii badañ CZN, CZD, sub-

stancji rozpuszczonych, azotu azotynowego, fosforu ogólne-

go, manganu i Miana Coli ¿aden wynik oznaczeñ nie odpowia-

da³ warunkom normatywnym klasy pierwszej.

W stosunku do danych z 2000 r. wyniki oceny czêsto�ci

przekroczeñ warto�ci S
3
 w serii ubieg³orocznej by³y identyczne

dla chlorków i PEW (100%), nieco ni¿sze dla substancji roz-

puszczonych (100-92%), siarczanów (83-75%), azotu azoty-

nowego (92-83%), Miana Coli (33-25%) i CZN (8-0%) oraz wy-

¿sze w zakresie fosforu ogólnego (8-25%), ¿elaza ogólnego

(11-28%) i BZT
5
 (0-9%).

Przegl¹d obliczeniowych wyników z dwóch ostatnich serii

badañ (por. zestawienie G) stwarza do�æ jednoznaczne pod-

stawy do wniosku, ¿e w roku ubieg³ym wody Bierawki charak-

teryzowa³y siê ni¿szym zasoleniem (odpowiednio ni¿sze war-

to�ci S
s
 i S

E
 substancji rozpuszczonych, chlorków, siarczanów

i PEW) oraz mniejsz¹ zawarto�ci¹ zwi¹zków fosforu (fosforany

i fosfor ogólny) niemniej istotnym wzrostem stê¿eñ azotu amo-

nowego i azotu azotanowego. Wy¿sze ni¿ w 2000 r. by³y rów-

nie¿ ekstremalne wyniki oznaczeñ BZT
5 
i azotu azotynowego.

G Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 5,5 7,3 

 rozpuszczony 9,1 8,6 

2 BZT5 11,1 12,5 

  4,8 4,7 

3 CZN 38,8 18,8 

  14,0 13,5 

4 Substancje 6758 3974 

 rozpuszczone 4015 2820 

5 Chlorki 3515 1792 

  1413 1285 

6 Siarczany 495 403 

  334 288 

7 PEW 11600 6660 

  5295 4765 

8 Azot 4,96 4,80 

 amonowy 1,36 2,36 

9 Azot  0,730 1,200 

 azotynowy 0,180 0,257 

10 Azot  7,2 3,8 

 azotanowy 3,1 2,7 

11 Azot  10,1 7,7 

 ogólny 5,4 5,9 

12 Fosforany 0,33 0,22 

  0,20 0,18 

13 Fosfor 0,75 0,55 

 ogólny 0,28 0,25 
    

SE           

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.8. K³odnica � K³odnica

Równie¿ wody K³odnicy charakteryzuj¹ siê d³ugotrwa³ym a
nawet ci¹g³ym ponadnormatywnym zanieczyszczeniem i po-
dobnie jak dla Bierawki wi¹¿e siê to w dominuj¹cym stopniu z
oddzia³ywaniem �róde³ uci¹¿liwo�ci zlokalizowanych na obsza-
rze województwa �l¹skiego. W serii badañ z 2001 r. wy¿sze od
warto�ci uznanych w rozporz¹dzeniu MO�ZNiL jako graniczne
dla wód klasy trzeciej (S

3
) by³y wszystkie rezultaty ocen anali-

tycznych chlorków, substancji rozpuszczonych, sodu, PEW

i azotu azotynowego, a dla siarczanów, potasu, fosforanów

i fosforu ogólnego symptomy nadmiernego zanieczyszcze-
nia wyst¹pi³y w przewa¿aj¹cej ilo�ci badañ (58-92%).

Wyniki badañ bakteriologicznych (Miano Coli) osi¹ga³y wiel-
ko�ci odpowiadaj¹ce na ogó³ kryteriom klasy II-III, niemniej
objawy nadmiernego ska¿enia stwierdzono w kwietniu, a w
sierpniu jako�æ kontrolowanych wód spe³nia³a wymogi klasy
pierwszej.

W granicach dopuszczalnych tej klasy utrzymywa³y siê za-
razem wszystkie wyniki oznaczeñ odczynu, tlenu rozpuszczo-
nego, kadmu, fenoli lotnych i detergentów anionowych oraz
wiêkszo�æ rezultatów badañ zawiesiny ogólnej, azotu azota-
nowego, ¿elaza i chlorofilu �a�. Przeciêtne wyniki oznaczeñ
BZT

5
, CZN, CZD, azotu amonowego i ogólnego odpowiada³y

normom klasy drugiej.
Przy identycznych wynikach oszacowania dla PEW i azotu

azotynowego (100%) czêsto�æ przekroczeñ norm klasy trze-
ciej dla substancji rozpuszczonych i chlorków by³a w 2001 r.
nieco wy¿sza ni¿ w serii badañ z 2000 r. (92-100%), wy¿szy by³

równie¿ odsetek oznaczeñ fosforanów (50-75%), siarczanów
(58-50%) i Miana Coli (0-8%) przekraczaj¹cych warto�ci S

3
, a

pewne zmniejszenie przejawów nadmiernego zanieczyszcze-
nia wód K³odnicy w 2001 r. sygnalizuj¹ jedynie relacje porów-
nywanych wyników oceny dla BZT

5
 (19-0%) i fosforu ogólnego

(100-92%).
O wzro�cie zasolenia wód K³odnicy �wiadcz¹ relacje wyka-

zanych w zestawieniu H przeciêtnych wyników oznaczeñ chlor-
ków i siarczanów a zw³aszcza substancji rozpuszczonych i PEW.
Gorsze ni¿ poprzednio by³y równie¿ warto�ci S

s.
 z ubieg³orocz-

nej serii badañ tlenu rozpuszczonego, CZN, azotu azotynowe-
go i ogólnego oraz fosforanów, a nieco lepsze dla BZT

5
, azotu

amonowego i fosforu ogólnego.

H Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 6,5 7,3 

 rozpuszczony 9,5 8,9 

2 BZT5 18,0 8,6 

  5,4 4,7 

3 CZN 12,8 11,9 

  9,6 10,1 

4 Substancje 2605 2560 

 rozpuszczone 1758 2161 

5 Chlorki 1040 1042 

  735 831 

6 Siarczany 336 388 

  256 292 

7 PEW 4320 4380 

  2940 3790 

8 Azot 5,72 5,36 

 amonowy 1,73 1,49 

9 Azot  1,710 1,320 

 azotynowy 0,296 0,439 

10 Azot  5,0 4,6 

 azotanowy 3,0 3,3 

11 Azot  9,3 8,6 

 ogólny 6,2 6,6 

12 Fosforany 3,18 3,23 

  1,01 1,32 

13 Fosfor 1,33 1,23 

 ogólny 0,69 0,59 

 

SE            
  

SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm 3 
** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.9. Osob³oga � Rac³awice �l¹skie

W odró¿nieniu od scharakteryzowanych w pktach 1.2.7. i
1.2.8. prawobrze¿nych dop³ywów Odry, z wyj¹tkiem incyden-
talnych przekroczeñ, jako�æ wód Osob³ogi w rejonie granicy z
Republik¹ Czesk¹ odpowiada³a w roku ubieg³ym warunkom
normatywnym ustalonym w rozporz¹dzeniu MO�ZNiL z dnia 5
listopada 1991 r. Decyduj¹cy wp³yw na rezultat klasyfikacji prze-
ciêtnych ich w³a�ciwo�ci (por. tabela 6) mia³y warto�ci �rodko-
we azotu azotynowego i Miana Coli, odpowiadaj¹ce kryteriom
zaledwie klasy trzeciej.

Odpowiednio lepsze (II klasa) by³y wyniki cz¹stkowych ocen
w tym zakresie (S

s
) dla fosforanów i fosforu ogólnego. W grani-

cach dopuszczalnych dla pierwszej klasy czysto�ci �ródl¹do-
wych wód powierzchniowych utrzymywa³y siê wszystkie wyniki
badañ analitycznych zrealizowanych w 2001 r. w zakresie od-
czynu, wska�ników tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT

5
, CZN i

CZD), wska�ników zasolenia (chlorki, siarczany, substancje
rozpuszczone, PEW, sód i potas), azotu amonowego, kadmu,
fenoli lotnych i detergentów anionowych.

Spe³nienie kryteriów normatywnych tej najwy¿szej z klas
czysto�ci wód powierzchniowych (I) dokumentuj¹ równie¿ prze-
ciêtne wyniki badañ azotu azotanowego i ogólnego, manganu
i chlorofilu �a� dla których stê¿enia maksymalne osi¹ga³y wiel-
ko�ci przewidziane dla wód klasy drugiej.

Przekroczenia warto�ci S
3
 stwierdzono jedynie w dwóch

oznaczeniach zawiesiny, oraz trzema rezultatami badañ azo-
tu azotynowego (V-VII) i oznaczeniem Miana Coli z marca.

O pewnym zmniejszeniu zanieczyszczenia wód Osob³ogi
w ppk Rac³awice �wiadcz¹ czêsto�ci przekraczania warto�ci
S

3
, osi¹gaj¹ce w 2000 r. dla fosforu ogólnego � 29%,

Miana Coli � 25% i fosforanów � 17% podczas gdy w roku ubie-
g³ym nawet ekstremalne warto�ci fosforanów i fosforu ogólne-
go odpowiada³y wymogom klasy trzeciej, a nadmierne zanie-
czyszczenie bakteriologiczne stwierdzono tylko w próbie z
marca.

Te tendencje zmian jako�ci wód Osob³ogi w latach 2000-
2001 potwierdzaj¹ relacje obliczeniowych wyników badañ (S

s
 i

S
E
) dla grupy tlenowej (tlen rozpuszczony, BZT

5
, CZN) i zaso-

lenia (substancje rozpuszczone, chlorki, siarczany i PEW) a
tak¿e zwi¹zków fosforu (fosforany, fosfor ogólny) oraz azotu
amonowego i azotynowego. Z grupy wska�ników uwzglêdnio-
nych w zestawieniu J jedynie dla azotu azotanowego i ogólne-
go przeciêtne i ekstremalne wyniki badañ z 2001 r. by³y wy¿sze
ni¿ w poprzedniej serii badañ.

J Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 5,9 8,0 

 rozpuszczony 9,9 11,1 

2 BZT5 4,0 3,3 

  2,2 2,0 

3 CZN 11,7 10,0 

  4,6 4,5 

4 Substancje 526 433 

 rozpuszczone 371 307 

5 Chlorki 68 47 

  46 29 

6 Siarczany 143 92 

  84 69 

7 PEW 671 614 

  577 426 

8 Azot 1,05 0,51 

 amonowy 0,32 0,31 

9 Azot  0,154 0,082 

 azotynowy 0,037 0,033 

10 Azot  5,1 8,4 

 azotanowy 3,1 3,7 

11 Azot  6,2 9,8 

 ogólny 4,4 4,5 

12 Fosforany 1,87 0,68 

  0,66 0,34 

13 Fosfor 0,69 0,37 

 ogólny 0,32 0,20 
    

SE           
  

SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm 3 
** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.10. Prudnik � Dytmarów

Przeciêtna jako�æ wód tego lewobrze¿nego dop³ywu Oso-
b³ogi (uchodz¹cego do niej na terytorium Republiki Czeskiej)
odpowiada³a w 2001 r. równie¿ warunkom przewidzianym dla
klasy trzeciej, ze wzglêdu na wyniki ocen cz¹stkowych (warto-
�ci S

s
) w zakresie azotu azotynowego, fosforu ogólnego i Mia-

na Coli.
Spe³nienie najwy¿szych kryteriów klasyfikacyjnych rozpo-

rz¹dzenia MO�ZNiL (pierwsza klasa) dokumentuj¹ wszystkie
rezultaty rocznej serii badañ odczynu, tlenu rozpuszczonego,
CZD, chlorków, siarczanów, substancji rozpuszczonych, PEW,
sodu, potasu, azotu amonowego, ¿elaza ogólnego, kadmu, fe-
noli lotnych i detergentów anionowych oraz wiêkszo�æ ozna-
czeñ BZT

5
, CZN, zawiesiny ogólnej, azotu azotanowego, man-

ganu i chlorofilu �a�.
Okresowe przejawy nadmiernego zanieczyszczenia wód

Prudnika w rejonie granicy z Republik¹ Czesk¹ stwierdzono w
ubieg³ym roku niemal w po³owie oznaczeñ azotu azotynowe-

go, w czê�ci badañ Miana Coli (38%) i fosforu ogólnego (23%)
oraz incydentalnie dla zawiesiny (w kwietniu) i fosforanów

(w styczniu).
Z porównania warto�ci S

s
 z zestawieñ J i K wynika, ¿e w

stosunku do w³a�ciwo�ci wód Osob³ogi (zestawienie J) wody
Prudnika charakteryzowa³y siê wy¿szym zanieczyszczeniem,
a stan czysto�ci wód recypienta scharakteryzowany w pkcie
1.2.9. jest w czê�ci konsekwencj¹ negatywnego oddzia³ywa-
nia tego lewobrze¿nego dop³ywu.

W stosunku do wyników oceny czêsto�ci przekroczeñ war-
to�ci S

3
 w 2000 r. ubieg³oroczna seria badañ wód Prudnika cha-

rakteryzowa³a siê ni¿szym odsetkiem przekroczeñ azotu

azotynowego (67-47%) i Miana Coli (42-38%) a zw³aszcza fos-
foranów (58-8%) i fosforu ogólnego (71-23%).

Z porównania przeciêtnych wyników badañ z dwóch ostat-
nich serii wynika, ¿e w zakresie wska�ników tlenowych i zaso-
lenia oraz zwi¹zków azotu i fosforu (por. dane w zestawieniu
K) wody Prudnika by³y mniej zanieczyszczone ni¿ w 2000 r. co
wi¹zaæ mo¿na z istotnym zmniejszeniem wp³ywu lokalnych
�róde³ uci¹¿liwo�ci zlokalizowanych zw³aszcza w rejonie mia-
sta Prudnik.

Relacje warto�ci ekstremalnych równie¿ sygnalizuj¹ korzyst-
ne tendencje zmian, z wyj¹tkiem warto�ci S

E
 dla BZT

5 
oraz azotu

azotanowego i ogólnego, które w serii z 2001 r. by³y nieco
wy¿sze ni¿ poprzednio.

K Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 6,9 8,2 

 rozpuszczony 9,5 11,1 

2 BZT5 5,5 5,6 

  2,9 2,2 

3 CZN 13,9 10,4 

  5,5 4,7 

4 Substancje 605 432 

 rozpuszczone 471 316 

5 Chlorki 103 63 

  72 35 

6 Siarczany 190 123 

  126 86 

7 PEW 928 736 

  780 528 

8 Azot 2,92 0,64 

 amonowy 0,45 0,45 

9 Azot  0,824 0,094 

 azotynowy 0,066 0,050 

10 Azot  6,4 9,1 

 azotanowy 3,9 4,0 

11 Azot  8,0 10,2 

 ogólny 5,5 5,1 

12 Fosforany 3,01 1,25 

  1,37 0,51 

13 Fosfor 1,29 0,63 

 ogólny 0,59 0,33 
 

SE            
  

SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm 3 
** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.11. Z³oty Potok � Jarno³tówek

Podobnie jak w latach poprzednich, decyduj¹ce o rezulta-

tach klasyfikacji zarówno przeciêtnej jako�ci jak i najwy¿szego

zanieczyszczenia wód Z³otego Potoku w rejonie granicy z Re-

publik¹ Czesk¹ by³y wyniki badañ bakteriologicznych, w zde-

cydowanej wiêkszo�ci (92%) nie odpowiadaj¹ce warunkom

dopuszczalnym nawet trzeciej klasy czysto�ci �ródl¹dowych

wód powierzchniowych.

W pozosta³ym zakresie badañ monitoringu podstawowego

stwierdzono jedynie incydentalne przekroczenia warto�ci S
3
 dla

zawiesiny ogólnej, azotu azotynowego i ¿elaza ogólnego,

st¹d wykazany w tabeli 6 wynik klasyfikacji najwy¿szego stop-

nia zanieczyszczenia � N
4
, sygnalizuj¹cy, ¿e nieosi¹gniêcie kry-

teriów normatywnych klasy trzeciej stwierdzono ³¹cznie (z

uwzglêdnieniem Miana Coli) dla 4 wska�ników.

Jako bardzo dobre mo¿na oceniæ wyniki badañ odczynu,

tlenu rozpuszczonego, CZD, chlorków, siarczanów, substancji

rozpuszczonych, PEW, sodu potasu, azotu amonowego, azo-

tanowego i ogólnego, kadmu, detergentów i chlorofilu �a� miesz-

cz¹ce siê w przedzia³ach warto�ci ustalonych dla wód klasy

pierwszej. Kryteria tej klasy spe³nia³y równie¿ przeciêtne wyni-

ki badañ BZT
5
, CZN, azotu azotynowego, manganu i fenoli lot-

nych.

O poprawie jako�ci wód Z³otego Potoku w okresie 2000-

2001 �wiadcz¹ ró¿nice ilo�ci wyników badañ przekraczaj¹cych

warto�ci S
3
 dla azotu azotynowego (33-4%) i Miana Coli (100-

92%) oraz fosforanów i fosforu ogólnego (4-0%). Na podsta-

wie oceny zmian obliczeniowych wyników (S
S
 i S

E
) z rocznych

serii badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e przeciêtna jako�æ wód Z³ote-

go Potoku by³a w 2001 r. lepsza w zakresie tlenu rozpuszczo-

nego, wska�ników zasolenia (substancje rozpuszczone, chlor-

ki, siarczany i PEW), oraz zwi¹zków biogennych (azot amono-

wy, azotynowy, azotanowy i ogólny, fosforany i fosfor ogólny), a

nieco gorsze ni¿ w 2000 r. by³y warto�ci S
S
 dla BZT

5
 i CZN.

Dla wska�ników tych ,a tak¿e dla grupy azotowej wy¿sze

ni¿ poprzednio by³y równie¿ ekstremalne wyniki z ubieg³orocz-

nej serii badañ.

L Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 8,5 8,6 

 rozpuszczony 9,7 10,5 

2 BZT5 4,6 7,0 

  2,0 2,5 

3 CZN 4,6 14,2 

  2,5 2,8 

4 Substancje 564 340 

 rozpuszczone 343 284 

5 Chlorki 15 14 

  10 7 

6 Siarczany 297 133 

  129 97 

7 PEW 521 514 

  471 370 

8 Azot 0,91 0,96 

 amonowy 0,53 0,40 

9 Azot  0,092 0,104 

 azotynowy 0,052 0,020 

10 Azot  2,6 3,2 

 azotanowy 2,0 1,8 

11 Azot  3,9 4,1 

 ogólny 3,0 2,6 

12 Fosforany 1,22 0,43 

  0,27 0,24 

13 Fosfor 0,42 0,30 

 ogólny 0,17 0,15 
    

SE           

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.12. Ma³a Panew � Czarnow¹sy

Ze wzglêdu na wyniki oznaczeñ bakteriologicznych (Miano
Coli) oraz nieco podwy¿szon¹ zawarto�æ azotu azotynowego,
fosforu ogólnego, ¿elaza i manganu przeciêtna jako�æ wód w
uj�ciowym odcinku Ma³ej Panwi odpowiada³a w 2001 r. kryte-
riom normatywnym klasy drugiej.

W zakresie tlenu rozpuszczonego, chlorków, siarczanów,
substancji rozpuszczonych, PEW, sodu, potasu, azotu amono-
wego i azotanowego oraz fosforanów, fenoli lotnych i deter-
gentów anionowych wyniki oznaczeñ z ca³ej rocznej serii ba-
dañ spe³nia³y warunki przewidziane w rozporz¹dzeniu MO�-
ZNiL dla pierwszej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód po-
wierzchniowych.

W granicach warto�ci tej klasy utrzymywa³y siê równie¿ prze-
ciêtne rezultaty oznaczeñ odczynu, BZT

5
, azotu ogólnego, kad-

mu i chlorofilu �a�. Objawy ponadnormatywnego zanieczysz-
czenia wód stwierdzono tylko ekstremalnymi wynikami ozna-
czeñ azotu azotynowego (z lipca), ¿elaza ogólnego (z pa�-
dziernika), odczynu (z wrze�nia) oraz chlorofilu �a� (z wrze-
�nia i listopada).

W stosunku do danych dla Odry w ppk Mikolin przeciêtne
wyniki badañ w uj�ciowym biegu Ma³ej Panwi by³y w 2001 r.
zdecydowanie ni¿sze dla wska�ników zasolenia, azotu azoty-
nowego, fosforanów i fosforu ogólnego.

Zgodnie z informacjami podanymi w zestawieniu M relacje
zmian przeciêtnych wyników badañ zrealizowanych w latach
2000-2001 sygnalizuj¹ zmniejszenie zasolenia wód Ma³ej Panwi
w ppk Czarnow¹sy (odpowiednio ni¿sze ni¿ w 2000 r. warto�ci

S
S
 dla substancji rozpuszczonych, chlorków, siarczanów i PEW).
Równie¿ przeciêtne wyniki oznaczeñ tlenu rozpuszczone-

go oraz azotu amonowego, azotanowego i ogólnego z ubieg³o-
rocznej serii badañ by³y korzystniejsze od ustalonych dla 2000
r. Identyczne b¹d� bardzo zbli¿one by³y relacje warto�ci S

S 
azotu

azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego a dla BZT
5
 i CZN

ich zmiany interpretowaæ mo¿na jako wzrost zanieczyszcze-
nia.

W serii z 2001 r. stwierdzono wy¿sze ni¿ poprzednio (2000
r.) warto�ci S

E
 dla

 
BZT

5
, CZN, substancji rozpuszczonych, chlor-

ków, PEW, azotu azotynowego, azotanowego i ogólnego oraz
fosforanów.

M Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 5,8 8,4 

 rozpuszczony 9,9 10,3 

2 BZT5 3,1 4,5 

  2,1 2,6 

3 CZN 20,1 21,5 

  10,0 10,3 

4 Substancje 388 404 

 rozpuszczone 365 284 

5 Chlorki 30 50 

  23 19 

6 Siarczany 99 94 

  75 59 

7 PEW 546 588 

  490 413 

8 Azot 1,06 0,67 

 amonowy 0,49 0,45 

9 Azot  0,051 0,065 

 azotynowy 0,023 0,023 

10 Azot  4,2 4,4 

 azotanowy 3,1 2,7 

11 Azot  5,6 6,0 

 ogólny 4,9 4,1 

12 Fosforany 0,16 0,20 

  0,08 0,08 

13 Fosfor 1,11 0,26 

 ogólny 0,12 0,11 
 

SE            
  

SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm 3 
** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.13. Ma³a Panew � Turawa

Decyduj¹ce o rezultacie przeciêtnej klasyfikacji wód Ma³ej
Panwi wyp³ywaj¹cych w 2001 r. ze zbiornika retencyjnego Tu-
rawa (III klasa) by³y wyniki oznaczeñ chlorofilu �a��, których wiêk-
szo�æ przekracza³a dopuszczalne stê¿enie dla wód klasy dru-
giej (S

2
 - 20 µg/dm3).

Warto�ci �rodkowe CZN, CZD, fosforu ogólnego i manga-
nu sygnalizowa³y równie¿ nieco zwiêkszone zanieczyszczenie
kontrolowanych wód (II klasa), natomiast wszystkie oceny ana-
lityczne chlorków, siarczanów, substancji rozpuszczonych,
PEW, sodu, potasu, azotu amonowego, azotanowego i ogól-
nego oraz fenoli lotnych i detergentów, a tak¿e wiêkszo�æ ozna-
czeñ odczynu, tlenu rozpuszczonego, BZT

5
, zawiesiny ogól-

nej, azotu azotynowego, fosforanów, ¿elaza ogólnego, kadmu
i Miana Coli spe³nia³a najwy¿sze kryteria klasyfikacyjne prze-
widziane w rozporz¹dzeniu MO�ZNiL z dnia 5 listopada 1991
r. (I klasa).

Przejawy okresowego nadmiernego zanieczyszczenia wód
Ma³ej Panwi w ppk Turawa wyst¹pi³y w 2001 r. jedynie w zakre-
sie chlorofilu �a� (wyniki oznaczeñ z lutego, wrze�nia i grud-
nia) i odczynu (w sierpniu) co mia³o zwi¹zek ze skutkami za-
kwitu glonów w akwenie zbiornika a tak¿e incydentalnie w za-
kresie ¿elaza ogólnego (w pa�dzierniku). Wyniki badañ bak-
teriologicznych w wiêkszo�ci odpowiada³y normom klasy pierw-
szej, a objawy zwiêkszonego zanieczyszczenia (III klasa) stwier-
dzono w okresie pa�dziernik-listopad.

Z porównania warto�ci S
S
 z ubieg³orocznej serii badañ wód

Ma³ej Panwi w ppk Turawa i Czarnow¹sy wynika, ¿e przeciêtna
jako�æ wód w uj�ciowym odcinku charakteryzowa³a siê w 2001

r. nieco wiêkszym zasoleniem oraz wy¿sz¹ zawarto�ci¹ zwi¹z-
ków azotu, niemniej korzystniejsze ni¿ w ppk Turawa by³y wy-
niki badañ fosforanów, fosforu ogólnego, BZT

5
 i CZN.

Oceniaj¹c zakres zmian wielko�ci wykazanych w zestawie-
niu N mo¿na stwierdziæ, ze w zakresie fosforanów i fosforu ogól-
nego oraz wska�ników zasolenia obliczeniowe warto�ci (S

S 
i

S
E
) z ostatnich serii badañ by³y bardzo zbli¿one, o pewnym

wzro�cie zanieczyszczenia wód w ppk Turawa �wiadcz¹ rela-
cje tych warto�ci dla BZT

5
 i CZN oraz warto�ci przeciêtnych

azotu azotanowego i ogólnego, natomiast w zakresie tlenu roz-
puszczonego, azotu amonowego i azotynowego dostrzegalne
s¹ symptomy poprawy jako�ci wód.

N Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 2,9 4,2 

 rozpuszczony 9,9 10,1 

2 BZT5 4,7 6,0 

  2,2 2,5 

3 CZN 13,6 26,2 

  10,2 11,0 

4 Substancje 267 271 

 rozpuszczone 232 239 

5 Chlorki 22 20 

  19 17 

6 Siarczany 64 65 

  51 46 

7 PEW 386 371 

  335 348 

8 Azot 0,97 0,77 

 amonowy 0,47 0,40 

9 Azot  0,065 0,048 

 azotynowy 0,023 0,018 

10 Azot  6,9 2,9 

 azotanowy 1,3 2,3 

11 Azot  7,7 4,3 

 ogólny 2,8 3,6 

12 Fosforany 0,26 0,28 

  0,15 0,15 

13 Fosfor 0,29 0,29 

 ogólny 0,12 0,13 
    

SE           
  

SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm 3 
** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.14. Ma³a Panew � Schodnia Stara

W rejonie niemal bezpo�rednio powy¿ej zbiornika wstêp-

nego Jedlice przeciêtna jako�æ wód Ma³ej Panwi odpowiada³a

równie¿ kryteriom normatywnym klasy trzeciej, przy czym w

odró¿nieniu od ppk Turawa jedyn¹ przes³ank¹ tej oceny klasy-

fikacyjnej by³o zwiêkszone zanieczyszczenie bakteriologiczne

(rezultaty badañ Miana Coli odpowiada³y warunkom dopusz-

czalnym jedynie klasy trzeciej, a oznaczenie z wrze�nia sygna-

lizowa³o nadmierne zanieczyszczenie wód zasilaj¹cych zbior-

nik Turawa).

Najbardziej niekorzystne (ekstremalne) wyniki ubieg³orocz-

nej serii badañ azotu azotynowego, fosforu ogólnego, ¿elaza i

manganu mie�ci³y siê w granicach przewidzianych dla wód klasy

trzeciej, a dla BZT
5
, CZN, CZD, zawiesiny ogólnej, azotu ogól-

nego, fosforanów i kadmu warto�ci S
E
 nie przekracza³y stê¿eñ

dopuszczalnych klasy drugiej (S
2
).

Osi¹gniêcie kryteriów normatywnych najwy¿szej z trzech

klas czysto�ci sygnalizuj¹ wszystkie wyniki badañ odczynu, tle-

nu rozpuszczonego, wska�ników zasolenia (chlorki, siarczany,

substancje rozpuszczone, PEW, sód i potas), azotu azotano-

wego, fenoli lotnych i chlorofilu �a� oraz wiêkszo�æ oznaczeñ

BZT
5
 , zawiesiny i azotu ogólnego.

Przyjmuj¹c jako miarodajne do oceny zmian w³a�ciwo�ci wód

Ma³ej Panwi w zbiorniku Turawa warto�ci S
S
 z ubieg³orocznej

serii badañ w ppk Schodnia Stara i Turawa (zestawienia O i N)

mo¿na stwierdziæ, ¿e przy identycznych wynikach oceny chlor-

ków przeciêtne w³a�ciwo�ci wód wyp³ywaj¹cych ze zbiornika

charakteryzowa³y siê nieco mniejsz¹ zawarto�ci¹ substancji roz-

puszczonych, PEW i siarczanów, ni¿szymi stê¿eniami zwi¹zków

biogennych (azotu i fosforu) i korzystniejszymi równie¿ warto-

�ciami S
S 
w zakresie tlenu rozpuszczonego i BZT

5
.

 W okresie 2000-2001 jako�æ wód zasilaj¹cych zbiornik Tu-

rawa i kontrolowanych w ppk Schodnia Stara charakteryzuje pe-

wien wzrost zanieczyszczenia w zakresie wska�ników tlenowych

(relacje warto�ci S
S
 z zestawienia O ) oraz azotu amonowego i

fosforanów, przy zmniejszeniu zarazem ich zasolenia.

O Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 6,5 7,0 

 rozpuszczony 10,8 9,4 

2 BZT5 3,9 4,3 

  2,5 3,0 

3 CZN 19,9 17,5 

  8,3 10,5 

4 Substancje 319 274 

 rozpuszczone 278 249 

5 Chlorki 29 20 

  21 17 

6 Siarczany 63 58 

  58 51 

7 PEW 430 377 

  386 352 

8 Azot 1,00 0,90 

 amonowy 0,57 0,64 

9 Azot  0,371 0,041 

 azotynowy 0,024 0,025 

10 Azot  4,5 4,4 

 azotanowy 2,8 2,6 

11 Azot  6,9 6,0 

 ogólny 4,0 4,0 

12 Fosforany 0,39 0,41 

  0,23 0,26 

13 Fosfor 0,31 0,26 

 ogólny 0,18 0,19 
 

SE            

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.15. Nysa K³odzka � Skorogoszcz

Wyniki badañ biologicznych, obejmuj¹cych ocenê zawar-

to�ci chlorofilu �a� stanowi³y jedyne kryterium negatywnej oce-

ny przeciêtnej jako�ci wód Nysy K³odzkiej w dolnym biegu (N
1

� por. tabela 6). Spo�ród 12 oznaczeñ po³owa sygnalizowa³a

stan nadmiernego zanieczyszczenia, a tylko oznaczenia chlo-

rofilu �a� z sierpnia i grudnia odpowiada³y kryteriom klasy pierw-

szej.

Stan podwy¿szonego zanieczyszczenia wód Nysy K³odz-

kiej w ppk Skorogoszcz (III klasa) stwierdzono dla wiêkszo�ci

oznaczeñ Miana Coli, których najkorzystniejsze wyniki mie�ci-

³y siê w granicach dopuszczalnych dla drugiej klasy czysto�ci

�ródl¹dowych wód powierzchniowych.

Zdecydowanie lepsze by³y rezultaty badañ w³a�ciwo�ci fi-

zyczno-chemicznych, gdy¿ w zakresie odczynu, tlenu rozpusz-

czonego, CZN, chlorków, siarczanów, substancji rozpuszczo-

nych, PEW, sodu, potasu, azotu amonowego i azotanowego,

fosforanów, kadmu, fenoli lotnych i detergentów anionowych

wszystkie wyniki z serii badañ przeprowadzonych w 2001 r.

osi¹ga³y wielko�ci odpowiadaj¹ce warunkom normatywnym kla-

sy pierwszej.

Spe³nienie kryteriów tej najwy¿szej z klas czysto�ci �ródl¹-

dowych wód powierzchniowych stwierdzono równie¿ rezultata-

mi wiêkszo�ci oznaczeñ BZT
5
, CZD i azotu ogólnego, których

warto�ci S
E
 nie przekracza³y stê¿eñ dopuszczalnych

klasy drugiej. Wynik klasyfikacji NSZ (N
2
) poza chlorofilem �a�

uwzglêdnia równie¿ stwierdzon¹ w styczniu nadmiern¹ zawar-

to�æ ¿elaza ogólnego (3,2 mg Fe/dm3).

W stosunku do danych charakteryzuj¹cych przeciêtn¹ ja-

ko�æ wód Odry w ppk Kopanie (zestawienie E) przeciêtne wy-

niki badañ Nysy K³odzkiej w ppk Skorogoszcz sygnalizuj¹ znacz-

nie mniejsze zasolenie, ni¿sz¹ zawarto�æ biogenów (zwi¹zki

azotu i fosforu) oraz nieco korzystniejsze wyniki ocen dla wska�-

ników tlenowych (BZT
5
, CZN).

Z porównania warto�ci S
E
 dla przekroju pomiarowo-kontro-

lnego Skorogoszcz (por. zestawienie P) mo¿na wysnuæ wnio-

sek o nieznacznym wzro�cie zasolenia wód Nysy K³odzkiej w

okresie 2000-2001 a tak¿e nieco wy¿szych w 2001 r. warto-

�ciach S
S
 dla BZT

5
, CZN, azotu amonowego i azotanowego,

przy korzystniejszych zarazem relacjach zmian zawarto�ci tle-

nu rozpuszczonego, fosforanów i fosforu ogólnego oraz azotu

azotynowego.

P Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 6,9 7,7 

 rozpuszczony 10,1 10,4 

2 BZT5 4,8 5,1 

  3,0 3,6 

3 CZN 8,1 9,9 

  6,0 6,4 

4 Substancje 275 290 

 rozpuszczone 233 257 

5 Chlorki 23 30 

  16 19 

6 Siarczany 64 68 

  48 49 

7 PEW 424 488 

  347 390 

8 Azot 0,57 0,60 

 amonowy 0,33 0,36 

9 Azot  0,115 0,058 

 azotynowy 0,025 0,022 

10 Azot  2,7 4,0 

 azotanowy 1,2 1,6 

11 Azot  4,3 5,8 

 ogólny 2,4 2,5 

12 Fosforany 0,36 0,19 

  0,17 0,10 

13 Fosfor 0,27 0,29 

 ogólny 0,17 0,15 
    

SE           

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.16. Nysa K³odzka � Lewin Brzeski

W przekroju pomiarowo-kontrolnym usytuowanym powy¿ej
uj�cia �cinawy Niemodliñskiej objawy ponadnormatywnego
zanieczyszczenia wód Nysy K³odzkiej stwierdzono w 2001 r. w
czê�ci oznaczeñ chlorofilu �a� (40%) oraz incydentalnie dla
azotu azotynowego (wynik analizy z czerwca).

Ze wzglêdu na ocenê cz¹stkow¹ dla azotu azotynowego
(S

S
 � III klasa) rezultat przeciêtnej klasyfikacji wód w ppk Lewin

Brzeski jest lepszy ni¿ dla odcinka uj�ciowego (por. tabela 6),
zw³aszcza, ¿e zarówno dla chlorofilu �a� jak i fosforu ogólnego
oraz manganu i Miana Coli warto�ci przeciêtne (S

S
) z serii ba-

dañ przeprowadzonych w 2001 r. odpowiada³y normom klasy
drugiej.

Nieco korzystniejsze (warto�ci S
S
 w granicach dopuszczal-

nych dla pierwszej a S
E
 odpowiednio drugiej klasy czysto�ci)

by³y oceny w³a�ciwo�ci kontrolowanych wód w zakresie odczy-
nu, BZT

5
, fosforanów i ¿elaza ogólnego, natomiast spe³nienie

kryteriów najwy¿szej z trzech klas czysto�ci �ródl¹dowych wód
powierzchniowych dokumentuj¹ pe³ne wyniki rocznej serii ba-
dañ dla tlenu rozpuszczonego, CZN i CZD, wska�ników zaso-
lenia (chlorki, siarczany, substancje rozpuszczone, PEW, sód,
potas) oraz azotu amonowego, azotanowego i ogólnego, kad-
mu, fenoli lotnych i detergentów anionowych.

Na podstawie porównania wielko�ci S
S
 z 2001 r. wykaza-

nych w zestawieniach P i R mo¿na stwierdziæ, ¿e w odcinku
Lewin Brzeski � Skorogoszcz przy niezmiennych b¹d� bardzo
zbli¿onych wynikach oceny stê¿eñ tlenu rozpuszczonego i azotu
azotanowego o wzro�cie zanieczyszczenia wód �wiadcz¹

relacje przeciêtnych wyników oznaczeñ BZT
5
, CZN, wska�ni-

ków zasolenia, azotu amonowego i fosforu ogólnego, natomiast
ró¿nice warto�ci S

S
 z porównywanych przekrojów w zakresie

azotu azotynowego i ogólnego oraz fosforanów wi¹zaæ mo¿na
z efektami samooczyszczania.

Zakres zmian warto�ci S
S
 z dwóch ostatnich serii badañ

wód Nysy K³odzkiej w ppk Lewin Brzeski (por. dane w zesta-
wieniu R) pozwala na stwierdzenie, ¿e w okresie 2000-2001
by³y one stosunkowo nieznaczne dla CZN i azotu amonowego,
wskazywa³y na do�æ ograniczony wzrost zasolenia oraz zwiêk-
szenie zawarto�ci zwi¹zków azotu (poza NH

4
), a jako korzyst-

ne mo¿na uznaæ relacje przeciêtnych wyników badañ fosforu
ogólnego i fosforanów.

R Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 6,3 8,0 

 rozpuszczony 10,7 10,4 

2 BZT5 9,1 7,2 

  2,5 2,8 

3 CZN 8,3 7,7 

  5,3 5,2 

4 Substancje 278 314 

 rozpuszczone 218 235 

5 Chlorki 22 24 

  18 16 

6 Siarczany 56 69 

  41 44 

7 PEW 421 433 

  331 355 

8 Azot 0,45 0,57 

 amonowy 0,33 0,33 

9 Azot  0,062 0,062 

 azotynowy 0,023 0,039 

10 Azot  3,0 3,3 

 azotanowy 1,2 1,7 

11 Azot  4,5 4,4 

 ogólny 2,2 2,8 

12 Fosforany 0,40 0,37 

  0,22 0,13 

13 Fosfor 0,24 0,33 

 ogólny 0,15 0,13 
 

SE            
  

SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm 3 
** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.17. Nysa K³odzka � Nysa

Przekroczenia warto�ci dopuszczalnych dla trzeciej klasy
czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych stwierdzono w
roku ubieg³ym wynikami 4 oznaczeñ chlorofilu �a� (z lutego,
kwietnia, lipca i wrze�nia) oraz ocenami analitycznymi zawar-
to�ci azotu azotynowego z sierpnia i zawiesiny ogólnej z wrze-
�nia st¹d te¿ odpowiedni wynik klasyfikacji najwy¿szego stop-
nia zanieczyszczenia wykazany w tabeli 6 (N

3
).

W klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód Nysy K³odzkiej w ppk
Nysa (III klasa) uwzglêdniono ocenê cz¹stkow¹ dla chlorofilu
�a�, gdy¿ odpowiednio lepsze by³y wyniki porównania do war-
to�ci normatywnych przeciêtnych wyników oznaczeñ azotu azo-
tynowego, fosforu ogólnego i Miana Coli (II klasa).

Wyniki badañ bakteriologicznych w po³owie wskazywa³y na
spe³nienie kryteriów rozporz¹dzenia MO�ZNiL przewidzianych
dla wód klasy pierwszej, b¹d� na nieco podwy¿szone zanie-
czyszczenie (II klasa).

W granicach dopuszczalnych dla wód klasy pierwszej utrzy-
mywa³y siê wszystkie wyniki analiz z 2001 r. w zakresie: CZN,
CZD, wska�ników zasolenia (chlorki, siarczany, substancje roz-
puszczone, PEW, sód, potas), azotu amonowego, azotanowe-
go i ogólnego, ¿elaza, manganu, fenoli lotnych i detergentów
anionowych oraz wiêkszo�æ oznaczeñ odczynu, tlenu rozpusz-
czonego, BZT

5
 i fosforanów.

W odcinku Nysy K³odzkiej od Nysy do Lewina Brzeskiego,
korzystne zmiany przeciêtnych wyników badañ z 2001 r.
sygnalizuj¹ relacje warto�ci S

S
 dla BZT

5
, CZN i fosforanów, na-

tomiast dla pozosta³ych wska�ników uwzglêdnionych

w zestawieniach R i S przeciêtne wyniki badañ w ppk Nysa
by³y lepsze b¹d� zbli¿one do wielko�ci S

S
 dla Lewina

Brzeskiego.
Przeciêtne wyniki badañ wód Nysy K³odzkiej w ppk Nysa z

2000 r. i 2001 r. zamieszczone w zestawieniu S stwarzaj¹ pod-
stawê do wniosku, ¿e przy identycznych relacjach warto�ci S

S

dla BZT
5
 i CZN korzystny zakres zmian w³a�ciwo�ci wód Nysy

K³odzkiej w rejonie poni¿ej zbiornika Nysa obejmuje stê¿enia
tlenu rozpuszczonego, azotu amonowego i zwi¹zków fosforu
(dla substancji rozpuszczonych, PEW oraz azotu azotanowe-
go i ogólnego odwrotne tendencje zmian).

S Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 5,1 5,5 

 rozpuszczony 9,4 10,8 

2 BZT5 8,0 6,4 

  3,0 3,0 

3 CZN 8,5 9,3 

  6,2 6,2 

4 Substancje 243 227 

 rozpuszczone 181 204 

5 Chlorki 16 16 

  13 12 

6 Siarczany 50 47 

  35 39 

7 PEW 402 657 

  293 311 

8 Azot 0,47 0,46 

 amonowy 0,39 0,21 

9 Azot  0,044 0,079 

 azotynowy 0,022 0,024 

10 Azot  3,0 2,5 

 azotanowy 0,7 1,6 

11 Azot  5,2 3,4 

 ogólny 1,9 2,6 

12 Fosforany 0,39 0,30 

  0,24 0,17 

13 Fosfor 0,28 0,35 

 ogólny 0,17 0,13 
    

SE           
  

SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm 3 
** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.18. Nysa K³odzka � Wójcice

W odcinku Nysy K³odzkiej powy¿ej zbiornika retencyjnego

Nysa na rezultat oceny przeciêtnej jako�ci wód kontrolowanych

w 2001 r. mia³y wp³yw jedynie wyniki oznaczeñ chlorofilu �a�,

których wiêkszo�æ nie odpowiada³a warunkom dopuszczalnym

klasy drugiej, a oceny z maja i lipca sygnalizuj¹ nadmierne za-

nieczyszczenie wód zasilaj¹cych zbiornik.

Dla pozosta³ych wska�ników uwzglêdnionych w ubieg³orocz-

nym programie badañ monitoringu podstawowego wyniki cz¹st-

kowe klasyfikacji przeciêtnych w³a�ciwo�ci wód by³y odpowied-

nio lepsze, gdy¿ poza warto�ciami S
S
 dla azotu azotynowego,

fosforanów, fosforu ogólnego i Miana Coli spe³niaj¹cymi kryte-

ria klasy drugiej, oceny przeciêtnych walorów sygnalizowa³y

osi¹gniêcie najwy¿szych przedzia³ów klasyfikacji �ródl¹dowych

wód powierzchniowych.

Ni¿sze od granicznych wielko�ci klasy pierwszej by³y wszyst-

kie rezultaty oznaczeñ tlenu rozpuszczonego, CZN, CZD,

wska�ników zasolenia (chlorki, siarczany, substancje rozpusz-

czone, PEW, sód, potas) azotu amonowego, azotanowego i

ogólnego, kadmu, fenoli lotnych, ¿elaza ogólnego i detergen-

tów anionowych oraz wiêkszo�æ wyników badañ odczynu, BZT
5
,

zawiesiny ogólnej i manganu. Poza chlorofilem �a� i azotem

azotynowym (III klasa) ekstremalne wyniki oznaczeñ spe³nia³y

warunki przewidziane dla wód klasy drugiej b¹d� pierwszej.

Ocena porównawcza warto�ci S
S
 z 2001 r. zamieszczonych

w zestawieniach S i T wskazuje, ¿e w stosunku do danych dla

ppk Nysa przeciêtna jako�æ wód Nysy K³odzkiej zasilaj¹cych w

roku ubieg³ym zbiornik retencyjny Nysa charakteryzowa³a siê

nieco wy¿szym zanieczyszczeniem w zakresie azotu azotano-

wego i ogólnego, fosforanów, fosforu ogólnego, substancji roz-

puszczonych i PEW, przy korzystniejszych zarazem wynikach

badañ dla wska�ników tlenowych.

Zmiany przeciêtnych rezultatów badañ wód Nysy K³odzkiej

w ppk Wójcice w ostatnich latach, zgodnie z relacjami wielko-

�ci S
S
 dla 13 wska�ników uwzglêdnionych w zestawieniu T, obej-

muj¹ zarówno przes³anki wzrostu zanieczyszczenia (CZN, sub-

stancje rozpuszczone, PEW, azot azotanowy i ogólny) jak i

poprawy niektórych w³a�ciwo�ci w serii z 2001 r. (tlen rozpusz-

czony, chlorki, azot amonowy, fosforany i fosfor ogólny) przy

bardzo zbli¿onych wynikach ocen dla pozosta³ych wska�ników.

T Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 5,3 6,9 

 rozpuszczony 10,7 11,4 

2 BZT5 3,5 6,4 

  2,6 2,5 

3 CZN 8,5 7,3 

  5,4 6,0 

4 Substancje 259 249 

 rozpuszczone 211 224 

5 Chlorki 19 18 

  14 12 

6 Siarczany 52 54 

  38 38 

7 PEW 427 404 

  326 336 

8 Azot 0,56 0,47 

 amonowy 0,34 0,23 

9 Azot  0,075 0,051 

 azotynowy 0,024 0,023 

10 Azot  3,3 3,4 

 azotanowy 1,3 1,9 

11 Azot  5,0 4,5 

 ogólny 2,2 3,1 

12 Fosforany 0,86 0,38 

  0,32 0,23 

13 Fosfor 0,35 0,24 

 ogólny 0,19 0,15 
 

SE            

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.19. Nysa K³odzka � Otmuchów

W przekroju pomiarowo-kontrolnym pozwalaj¹cym na ocenê

wód Nysy K³odzkiej wyp³ywaj¹cych ze zbiornika retencyjnego

Otmuchów, ich przeciêtne w³a�ciwo�ci zosta³y ocenione relatyw-

nie najwy¿ej (II klasa � por. tabela 6 i 7) z grupy 21 ppk monitorin-

gu podstawowego. O koñcowym rezultacie klasyfikacji PJW za-

decydowa³y cz¹stkowe wyniki ocen (na podstawie S
S
) w zakre-

sie azotu azotynowego, fosforanów, fosforu ogólnego i chlorofilu

�a�.

Warto podkre�liæ, ¿e z wyj¹tkiem warto�ci Miana Coli z sierp-

nia i wrze�nia (II klasa) rezultaty pozosta³ych badañ bakteriolo-

gicznych sygnalizowa³y spe³nienie kryteriów pierwszej klasy czy-

sto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych.

Przekroczenia dopuszczalnych norm klasy trzeciej stwierdzo-

no jedynie incydentalnymi wynikami oznaczeñ zawiesiny ogól-

nej (z wrze�nia) i chlorofilu �a� (z lipca). Stosunkowo najko-

rzystniejsze, bo mieszcz¹ce siê w granicach normatywnych kla-

sy pierwszej w ca³ej rocznej serii badañ by³y wyniki ocen anali-

tycznych CZN, CZD, chlorków, siarczanów, substancji rozpusz-

czonych, PEW, sodu, potasu, azotu amonowego i ogólnego,

¿elaza, manganu, fenoli lotnych i detergentów anionowych.

Poza Mianem Coli, równie¿ w zakresie tlenu rozpuszczone-

go, odczynu i zawiesiny ogólnej spe³nienie kryteriów klasy pierw-

szej sygnalizuje wiêkszo�æ ubieg³orocznych oznaczeñ, a ekstre-

malne warto�ci (S
E
) mie�ci³y siê w granicach norm klasy drugiej.

O do�æ ograniczonym zakresie zmian przeciêtnych w³a�ci-

wo�ci wód Nysy K³odzkiej w odcinku Otmuchów � Wójcice �wiad-

cz¹ ró¿nice warto�ci S
S
 z 2001 r. wykazanych w zestawieniach U

i T. Przy identycznych b¹d� bardzo zbli¿onych kryteriach oceny

dla chlorków, siarczanów, PEW, azotu amonowego i azotynowe-

go oraz fosforanów i fosforu ogólnego, na pewien wzrost zanie-

czyszczenia wskazuj¹ jedynie relacje S
S
 dla CZN, substancji roz-

puszczonych oraz azotu azotanowego i ogólnego, niemniej dla

BZT
5
 i tlenu rozpuszczonego sygnalizuj¹ odmienne tendencje

zmian.

Z porównania warto�ci S
E
 z ostatnich serii badañ w ppk Otmu-

chów (zestawienie U) wynika, ¿e w roku ubieg³ym przeciêtna ja-

ko�æ wód Nysy K³odzkiej wyp³ywaj¹cych ze zbiornika Otmuchów

charakteryzowa³a siê wy¿szym ni¿ w 2000 r. zanieczyszczeniem

w zakresie BZT
5
, PEW oraz azotu azotanowego i ogólnego przy

zbli¿onych b¹d� korzystniejszych wynikach oceny (m.in. azot

amonowy, fosforany) w pozosta³ych wska�nikach.

U Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 3,4 5,1  

 rozpuszczony 9,2 10,4  

2 BZT5 4,0 5,6  

  2,5 2,9  

3 CZN 8,0 7,7  

  5,9 5,3  

4 Substancje 260 246  

 rozpuszczone 214 215  

5 Chlorki 17 17  

  12 12  

6 Siarczany 56 48  

  36 38  

7 PEW 421 390  

  318 335  

8 Azot 0,77 0,63  

 amonowy 0,36 0,23  

9 Azot  0,041 0,056  

 azotynowy 0,020 0,021  

10 Azot  3,1 2,4  

 azotanowy 0,8 1,5  

11 Azot  5,1 3,9  

 ogólny 1,8 2,4  

12 Fosforany 0,85 0,39  

  0,37 0,24  

13 Fosfor 0,39 0,32  

 ogólny 0,19 0,14  
    

SE           

  
SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm
3
 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.20. Nysa K³odzka � Stary Paczków

Na wykazany w tabeli 6 wynik klasyfikacji przeciêtnej jako-
�ci wód Nysy K³odzkiej w ppk Paczków (III klasa) wy³¹czny
wp³yw mia³y efekty ocen cz¹stkowych (na podstawie warto�ci
S

S
) dla azotu azotynowego i Miana Coli . O ile jednak nawet

najwy¿sze oznaczenia azotu azotynowego mie�ci³y siê w prze-
dziale warto�ci dla wód klasy trzeciej, to oznaczenie Miana Coli

z marca sygnalizowa³o nadmierne zanieczyszczenie wód Nysy
K³odzkiej zasilaj¹cych zbiornik Otmuchów. Wy¿sze od warto-
�ci S

3
 by³y równie¿ wyniki oznaczeñ chlorofilu �a� z badañ

analitycznych prób wody pobranych w maju i lipcu.
Spe³nienie kryteriów normatywnych, przewidzianych w za-

³¹czniku nr 1 rozporz¹dzenia MO�ZNiL z dnia 5 listopada 1991
r. dla pierwszej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzch-
niowych stwierdzono w ca³ej ubieg³orocznej serii badañ odczy-
nu, tlenu rozpuszczonego, CZN, CZD, wska�ników zasolenia
(chlorki, siarczany, substancje rozpuszczone, PEW, sód, po-
tas), azotu amonowego, azotanowego i ogólnego, ¿elaza, kad-
mu, fenoli lotnych i detergentów anionowych oraz w wiêkszo-
�ci oznaczeñ BZT

5
 i manganu.

W granicach dopuszczalnych klasy drugiej utrzymywa³y siê
przeciêtne wyniki badañ zawiesiny ogólnej, fosforanów i fosfo-
ru ogólnego (S

E
-III klasa), a tak¿e chlorofilu �a�.

Ró¿nice przeciêtnych w³a�ciwo�ci wód w rejonie powy¿ej i
poni¿ej zbiornika retencyjnego Otmuchów (por. warto�ci S

S
 z

2001 r. wykazane w zestawieniach U i W) sygnalizuj¹ zmniej-

szenie zawarto�ci zwi¹zków biogennych w ppk Otmuchów przy
zbli¿onych kryteriach ocen dla wska�ników tlenowych
i zasolenia.

Z porównania warto�ci S
S
 wykazanych w zestawieniu W

wynika, ¿e w stosunku do stanu z 2000 r. przeciêtna jako�æ
wód Nysy K³odzkiej w ppk Stary Paczków charakteryzowa³a
siê mniejszym zasoleniem i ni¿sz¹ zawarto�ci¹ zwi¹zków fos-
foru, przy pewnym zwiêkszeniu jednak stê¿eñ azotu (amono-
wego, azotynowego, azotanowego i ogólnego).

Wy¿sze ni¿ w 2000 r. by³y równie¿ warto�ci ekstremalne z
ubieg³orocznej serii badañ azotu azotanowego i ogólnego (dla
pozosta³ych wska�ników nie osi¹ga³y wielko�ci z 2000 r.).

W Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 6,1 7,6 

 rozpuszczony 10,4 10,3 

2 BZT5 5,3 4,9 

  2,8 2,5 

3 CZN 7,7 7,7 

  5,1 5,4 

4 Substancje 288 268 

 rozpuszczone 250 220 

5 Chlorki 18 14 

  15 12 

6 Siarczany 52 46 

  41 38 

7 PEW 416 389 

  382 331 

8 Azot 0,58 0,55 

 amonowy 0,27 0,32 

9 Azot  0,070 0,051 

 azotynowy 0,028 0,031 

10 Azot  2,8 3,6 

 azotanowy 2,1 2,3 

11 Azot  4,5 4,6 

 ogólny 3,0 3,3 

12 Fosforany 0,65 0,41 

  0,36 0,27 

13 Fosfor 0,40 0,26 

 ogólny 0,22 0,19 
 

SE            
  

SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm 3 
** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.21. Bia³a G³ucho³aska � G³ucho³azy

Jedynym kryterium stosunkowo niskiej oceny przeciêtnej
jako�ci wód Bia³ej G³ucho³askiej w rejonie granicy z Republik¹
Czesk¹ (III klasa)by³o zwiêkszone ich zanieczyszczenie bakte-
riologiczne. ¯aden z 24 wyników oznaczeñ Miana Coli nie od-
powiada³ w 2001 r. kryterium normatywnym klasy pierwszej, a
dominuj¹ca ich ilo�æ mie�ci³a siê zaledwie w przedzia³ach war-
to�ci przewidzianych dla trzeciej klasy czysto�ci �ródl¹dowych
wód powierzchniowych, przy czym rezultat badañ z drugiej po-
³owy lipca wskazywa³ na nadmierne zanieczyszczenie wód, uj-
mowanych w rejonie ppk do zasilania miejskich urz¹dzeñ wo-
doci¹gowych.

Okresowe przekroczenia warto�ci S
3
 poza Mianem Coli

stwierdzono równie¿ wynikami 4 oznaczeñ zawiesiny ogólnej

oraz dwukrotnie dla ¿elaza ogólnego, st¹d odpowiedni wynik
klasyfikacji NSZ w tabeli 6 (N

3
). Dla azotu azotynowego i fosfo-

ru ogólnego warto�ci S
S
 odpowiada³y kryteriom klasy drugiej, a

warto�ci ekstremalne trzeciej.
Spe³nienie najwy¿szych warunków klasyfikacyjnych (klasa

I) stwierdzono w ca³ej serii oznaczeñ odczynu, CZN, CZD,
wska�ników zasolenia, azotu amonowego, azotanowego i ogól-
nego, manganu, kadmu, fenoli lotnych i detergentów aniono-
wych oraz w wiêkszo�ci badañ BZT

5
, zawiesiny ogólnej

i fosforanów.
Porównanie wielko�ci S

S
 z zestawieñ S i Z pozwala na stwier-

dzenie, ¿e w 2001 r. w stosunku do danych dla Nysy K³odzkiej
w ppk Nysa przeciêtna jako�æ wód Bia³ej G³ucho³askiej w rejo-

nie G³ucho³az by³a znacz¹co lepsza w zakresie wska�ników
tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT

5
, CZN) oraz charakteryzo-

wa³a siê mniejszym zasoleniem i ni¿sz¹ zawarto�ci¹ zwi¹zków
fosforu, a nieco wy¿sze by³y jedynie warto�ci S

S
 azotu amono-

wego i azotanowego.
Z oceny zakresu zmian warto�ci S

S
 podanych w zestawie-

niu Z wynika, ¿e warto�ci charakteryzuj¹ce przeciêtn¹ jako�æ
wód Bia³ej G³ucho³askiej by³y w roku ubieg³ym identyczne lub
bardzo zbli¿one do odpowiednich wielko�ci z 2000 r. w zakre-
sie wska�ników tlenowych, siarczanów i azotu amonowego, a
relacje ich zmian w pozosta³ych wska�nikach uwzglêdnionych
w zestawieniu interpretowaæ mo¿na jako przes³anki poprawy
jako�ci wód kontrolowanych w ppk G³ucho³azy.

Z Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 2000 2001 

1 Tlen 8,5 9,0 

 rozpuszczony 11,0 11,3 

2 BZT5 3,0 4,1 

  1,6 1,7 

3 CZN 6,3 13,7 

  3,0 2,9 

4 Substancje 210 195 

 rozpuszczone 167 153 

5 Chlorki 12 25 

  10 7 

6 Siarczany 26 29 

  21 21 

7 PEW 304 282 

  225 205 

8 Azot 1,41 0,87 

 amonowy 0,26 0,27 

9 Azot  0,900 0,034 

 azotynowy 0,028 0,021 

10 Azot  3,1 3,6 

 azotanowy 2,3 1,9 

11 Azot  4,7 4,3 

 ogólny 3,1 2,6 

12 Fosforany 0,87 0,48 

  0,31 0,14 

13 Fosfor 0,29 0,26 

 ogólny 0,20 0,11 
    

SE           
  

SS 

 * z wyj¹tkiem PEW w mg/dm 3 

** kursyw¹ zaznaczono warto�ci nie 
odpowiadaj¹ce normom klasy trzeciej  
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1.2.22. Wyniki klasyfikacji

Na podstawie cz¹stkowych ocen obliczeniowych wyników
badañ (S

S
 i S

E
) obejmuj¹cych 26 wska�ników zanieczyszcze-

nia w kolumnie 3 zestawienia klasyfikacyjnego (tabela 6) wy-
kazano symbole wska�ników, dla których warto�ci przeciêtne
(mediany) nie odpowiada³y warunkom dopuszczalnym klasy
trzeciej.

W kolumnie 4 tej tabeli okre�laj¹cej kryteria wstêpne oceny
najwy¿szego stopnia zanieczyszczenia (NSZ) wód badanych
w 2001 r. oprócz ilo�ci wska�ników z kol. 3 wykazano równie¿
symbole wska�ników o stwierdzonych okresowo b¹d� incyden-
talnie przekroczeniach warto�ci S

3
. Wyniki klasyfikacji prze-

ciêtnej jako�ci wód obejmuj¹ symbole III, wzglêdnie II (trze-
cia ew. druga klasa czysto�ci) oraz N, dla wód charakteryzuj¹-
cych siê d³ugotrwa³ym ponadnormatywnym zanieczyszczeniem,
przy czym wielko�ci w indeksie (N

1
, N

7
) okre�laj¹ w ilu wska�-

nikach zanieczyszczenia warto�ci �rodkowe z rocznych serii
badañ przekracza³y wymogi normatywne dla wód klasy trze-
ciej. Wyniki klasyfikacji najwy¿szego stopnia zanieczyszcze-

nia wód kontrolowanych w roku ubieg³ym obejmuj¹ oznacze-
nia N

1
-N

12
 przy czym stosunkowo najkorzystniejsze (przekro-

czenia warto�ci S
3
 tylko w jednym lub w dwu wska�nikach) usta-

lono dla 5 przekrojów Nysy K³odzkiej oraz ppk Ma³a Panew �
Schodnia Stara.

Uwzglêdniaj¹c dodatkowe kryteria oceny (por. tabela 7)
najwy¿sze wyniki klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód w serii
badañ z 2001 r. obejmuj¹ wody Nysy K³odzkiej w rejonie poni-
¿ej zbiornika Otmuchów i uj�ciowego odcinka Ma³ej Panwi (II
klasa) a tak¿e Ma³ej Panwi w rejonie powy¿ej i poni¿ej zbiorni-
ka Turawa, Nysy K³odzkiej w 4 ppk, Bia³ej G³ucho³askiej, Oso-
b³ogi i Prudnika w przekrojach granicznych z Republik¹ Cze-
sk¹ oraz Odry w rejonie Brzegu (III klasa).

W stosunku do wyników klasyfikacji wód badanych w 2000
r. rezultaty ocen przedstawione w tabeli 6 s¹ zbli¿one b¹d�
bardziej korzystne (zw³aszcza dla Odry, Osob³ogi i Prudnika) w
zakresie NSZ, natomiast ocena PJW dla ppk Ma³a Panew �
Turawa, oraz 3 przekrojów Nysy K³odzkiej (Wójcice � Lewin
Brzeski) jest za 2001 r. nieco ni¿sza ni¿ poprzednio (II klasa).

1.2.23. Porównanie wyników badañ z 2001 r. do

danych z wielolecia

W oparciu o wyniki oceny zamieszczonej w publikacji WIO�
z 1998 r. pt. �Zmiany jako�ci wód powierzchniowych wojewódz-
twa opolskiego� [4] w zestawieniu oznaczonym symbolem X
zamieszczono warto�ci (S

S 
i S

E
) charakteryzuj¹ce przeciêtne i

ekstremalne wyniki badañ z wielolecia 1964-1996 ustalone
dla 9 przekrojów pomiarowo-kontrolnych monitoringu podsta-
wowego.

Zestawienie to obejmuj¹ce 8 wska�ników zanieczyszcze-
nia (tlen rozpuszczony, BZT

5
, CZN, chlorki, substancje roz-

puszczone, azot amonowy, fosforany i Miano Coli) uzupe³nio-
ne zosta³o wielko�ciami S

S 
i S

E
 z tabel 3 i 4 co stwarza mo¿li-

wo�ci oceny ró¿nic obliczeniowych wyników z ubieg³orocznej
serii badañ do odpowiednich wielko�ci dla wielolecia.

Wyniki tej oceny pozwalaj¹ na sprecyzowanie nastêpuj¹cej
charakterystyki zmian rozpatrywanych w³a�ciwo�ci wód (dla
wska�ników z kol. 5-11 zestawienia przytoczone w nawiasach
warto�ci S

S 
lub S

E 
wyra¿one s¹ w mg/dm3 przy czym pierwszy

element informacji obejmuje dane z wielolecia a drugi z 2001 r.):

o TLEN ROZPUSZCZONY

Z wyj¹tkiem ppk Nysa K³odzka � Stary Paczków (10,5-10,3)
przeciêtna zawarto�æ tlenu by³a w roku ubieg³ym wy¿sza od
warto�ci S

S
 z wielolecia (najwiêksze ró¿nice dla ppk Odry).

Relacje te charakteryzuj¹ równie¿ zmiany warto�ci ekstremal-
nych (S

E
) dla wszystkich ocenianych przekrojów.

o BZT
5

Stosunkowo najwiêkszy zakres korzystnych zmian w³a�ci-
wo�ci wód sygnalizuj¹ relacje warto�ci S

S
 dla ppk Odry: Prze-

wóz (8,3-3,2), Groszowice (7,4-3,1) i Brzeg (6,6-3,3) przy czym
znacz¹co ni¿sze od wielko�ci z wielolecia by³y równie¿ prze-
ciêtne wyniki oznaczeñ dla pozosta³ych przekrojów uwzglêd-
nionych w zestawieniu .

O skali zmniejszenia zanieczyszczenia �wiadczy równie¿
porównanie ekstremalnych wyników oznaczeñ (S

E
) dla wód

Odry w ppk Przewóz (41,0-4,7), Bierawki (40,4-12,5) i K³odnicy
(54,4-8,6), przy czym równie¿ dla pozosta³ych przekrojów war-
to�ci S

E
 z 2001r. by³y ni¿sze od stwierdzonych w wieloleciu.

o CZN

Na znacz¹c¹ poprawê jako�ci wód Odry wskazuj¹ relacje
przeciêtnych wyników oznaczeñ w ppk: Przewóz (23,4-6,9),
Groszowice (18,3-6,8) i Brzeg (13,4-7,9). Dla pozosta³ych prze-
krojów zmiany warto�ci S

S
 nie by³y tak korzystne, a dla ppk

Czarnow¹sy (9,6-10,3) sygnalizuj¹ pewien wzrost zanieczysz-
czenia wód w uj�ciowym odcinku Ma³ej Panwi.

Na bardzo du¿y zakres ró¿nic warto�ci ekstremalnych wska-
zuj¹ m.in. wyniki porównania dla ppk: Odra � Przewóz (230-
14), oraz uj�ciowych odcinków Bierawki (1328-19) i K³odnicy
(189-12).

o CHLORKI

Dla wód Odry w ppk Groszowice (305-314) a zw³aszcza K³od-
nicy w dolnym biegu (747-831) przeciêtna zawarto�æ chlorków
by³a w roku ubieg³ym wy¿sza od wielko�ci S

S
 z wielolecia. W

pozosta³ych przekrojach relacje tych zmian by³y odwrotne, a naj-
wiêkszy spadek zasolenia (275-156) stwierdzono dla wód Odry
w rejonie granicy z województwem �l¹skim (ppk Przewóz).

Warto�ci ekstremalne z ubieg³orocznej serii badañ wód w
ocenianych przekrojach by³y znacznie ni¿sze od stwierdzonych
w wieloleciu, a najwiêksze ró¿nice sygnalizuj¹ wielko�ci wykaza-
ne w zestawieniu X dla ppk: Odra-Przewóz (1800-353), Bieraw-
ka-Bierawa (4500-1792) oraz K³odnica-K³odnica (2820-1042).

o SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE

Wy¿sz¹ od wyników oszacowania z wielolecia przeciêtn¹
zawarto�ci¹ substancji rozpuszczonych charakteryzowa³y siê
w 2001 r. wody w ppk: Odra-Groszowice (881-924), Odra-Brzeg
(587-610), K³odnica-K³odnica (1897-2161) i Nysa K³odzka-Sko-
rogoszcz (234-257).

W zakresie warto�ci ekstremalnych wielko�ci obliczeniowe
z ubieg³orocznej serii badañ by³y ni¿sze od warto�ci S

E
 z wielo-

lecia, a najwiêkszy zakres ró¿nic stwierdzono dla przekrojów:
Odra-Przewóz (2340-953), Bierawka-Bierawa (8511-3974) oraz
K³odnica-K³odnica (4579-2560).

o AZOT AMONOWY

Z grupy rozpatrywanych wska�ników zanieczyszczenia sto-
sunkowo najkorzystniejsze relacje zmian obejmuj¹ wyniki po-
równania obliczeniowych wielko�ci (S

S
 i S

E
) azotu amonowego

dla ppk Odry, Bierawki i K³odnicy. Bior¹c pod uwagê warto�ci
przeciêtne najwiêksze zmniejszenie jego zawarto�ci dokumen-
tuj¹ dane dla ppk Groszowice (5,8-0,6), przy czym w przekro-
jach: Przewóz (3,4-0,5) i Brzeg (2,9-0,5) a tak¿e w uj�ciowym
odcinku K³odnicy (6,9-1,5) zakres zmian warto�ci S

S
 by³ rów-

nie¿ bardzo istotny.

o FOSFORANY

Z porównania wielko�ci S
S
 wykazanych w kol. 11 zestawie-

nia X wynika,¿e z wyj¹tkiem ppk Nysa K³odzka-Nysa (0,16-0,17)
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przeciêtna zawarto�æ azotu amonowego w pozosta³ych rozpa-

trywanych przekrojach by³a w 2001 r. ni¿sza od warto�ci S
S

ustalonych dla wielolecia, a stosunkowo najwiêkszy zakres

zmian obejmuje wody Bierawki (0,51-0,18), K³odnicy (2,25-1,32)

oraz Odry w ppk Przewóz (0,68-0,38) i Brzeg (0,40-0,24 ).

W zakresie stê¿eñ ekstremalnych, w ka¿dym z 9 ppk wyni-

ki ubieg³orocznej serii nie osi¹ga³y warto�ci najwy¿szych z wie-

lolecia.

o MIANO COLI

Dla ocenianej grupy przekrojów zarówno przeciêtne jak i

ekstremalne wyniki oznaczeñ z 2001r. by³y korzystniejsze w

stosunku do odpowiednich danych (S
S
 i S

E
) z wielolecia.

Na podkre�lenie zas³uguje istotne zmniejszenie zanieczysz-

czenia bakteriologicznego wód Odry (zw³aszcza w ppk Prze-

wóz), Bierawki, Ma³ej Panwi oraz Nysy K³odzkiej.

X NAZWA 

CIEKU 

 Okres badañ Przeciêtne (SS) i ekstremalne (SE) wyniki oznaczeñ *: 

Lp

. 

-przekrój- SX (lata) Tlen 

rozp. 

BZT5 CZN Chlorki Subst. 

rozp. 

Azot 

amon. 

Fosfo-

rany 

Miano 

Coli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1   1964-1996 0,0 41,0 230 1800 2340 13,1 3,34 0,0001 

 ODRA SE 2001 7,9 4,7 14,0 353 953 1,0 0,64 0,004 

1.2 -Przewóz-  1964-1996 6,2 8,3 23,4 275 754 3,4 0,68 0,001 

  SS 2001 9,1 3,2 6,9 156 556 0,5 0,38 0,040 

2.1   1966-1996 0,8 39,0 352 970 2255 14,0 2,30 0,0004 

 ODRA SE 2001 7,7 8,3 19,5 413 1198 1,6 0,77 0,010 

2.2 -Groszowice-  1966-1996 8,9 7,4 18,3 305 881 5,8 0,59 0,010 

  SS 2001 9,9 3,1 6,8 314 924 0,6 0,48 0,040 

3.1   1966-1996 3,0 22,0 96 740 1708 8,8 3,20 0,0004 

 ODRA SE 2001 7,2 6,2 14,0 270 846 1,2 0,49 0,004 

3.2 -Brzeg-  1966-1996 9,3 6,6 13,4 168 587 2,9 0,40 0,010 

  SS 2001 10,6 3,3 7,9 150 610 0,5 0,24 0,040 

4.1   1965-1996 0,8 40,4 1328 4500 8511 15,3 12,5 0,0001 

 BIERAWKA SE 2001 7,3 12,5 18,8 1792 3974 4,8 0,22 0,004 

4.2 -Bierawa-  1965-1996 8,3 7,2 16,7 1655 3315 4,4 0,51 0,001 

  SS 2001 8,6 4,7 13,5 1285 2820 2,4 0,18 0,010 

5.1   1965-1996 2,6 54,4 189 2820 4579 22,4 16,0 0,0004 

 K£ODNICA SE 2001 7,3 8,6 11,9 1042 2560 5,4 3,23 0,0009 

5.2 -K³odnica-  1965-1996 8,6 9,1 10,5 747 1897 6,9 2,25 0,020 

  SS 2001 8,9 4,7 10,1 831 2161 1,5 1,32 0,040 

6.1   1965-1996 5,8 12,6 35,2 85 496 3,4 1,32 0,0004 

 MA£A PANEW SE 2001 8,4 4,5 21,5 50 404 0,7 0,20 0,010 

6.2 -Czarnow¹sy-  1965-1996 10,0 3,0 9,6 34 303 0,5 0,11 0,040 

  SS 2001 10,3 2,6 10,3 19 284 0,5 0,08 0,200 

7.1 NYSA  1965-1996 4,0 22,3 98 47 451 3,4 2,04 0,00004 

 K£ODZKA SE 2001 7,6 4,9 7,7 14 268 0,6 0,41 0,007 

7.2 -St. Paczków-  1965-1996 10,5 4,5 6,3 21 241 0,5 0,49 0,004 

  SS 2001 10,3 2,5 5,4 12 220 0,3 0,27 0,040 

8.1 NYSA  1965-1996 4,4 38,4 244 34 315 1,4 1,06 0,0004 

 K£ODZKA SE 2001 5,5 6,4 9,3 16 227 0,5 0,30 0,100 

8.2 -Nysa-  1965-1996 10,2 4,2 6,2 20 219 0,3 0,16 0,100 

  SS 2001 10,8 3,0 6,2 12 204 0,2 0,17 0,850 

9.1 NYSA  1965-1996 0,6 41,0 83 77 361 6,6 0,92 0,0004 

 K£ODZKA SE 2001 7,7 5,1 9,9 30 290 0,6 0,19 0,010 

9.2 -Skorogoszcz-  1965-1996 9,8 4,6 7,3 24 234 0,5 0,20 0,004 

  SS 2001 10,4 3,6 6,4 19 257 0,4 0,10 0,030 

    * z wyj¹tkiem Miana Coli w mg/dm3 
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Tabela 1 
Wybrane* wielko�ci wska�ników zanieczyszczenia �ródl¹dowych wód powierzchniowych  

(wed³ug za³¹cznika nr 1 rozporz¹dzenia MO�ZNL z dnia 5.XI.1991r) 

 
Lp. 

  
 Nazwa wska�nika 

 
Jednostka 

Warto�ci dopuszczalne **  
 dla klas czysto�ci 

   I II III 

1 2 3 4 5 6 

1. Odczyn pH 6,5-8,5 6,5-9,0 6,0-9,0 
2. Tlen rozpuszczony mgO2/l 6 5 4 
3. BZT5 mgO2/l 4 8 12 
4. ChZT Mn (CZN) *** mgO2/l 10 20 30 
5. ChZT Cr (CZD) *** mgO2/l 25 70 100 
6. Chlorki (CHL) mgCl/l 250 300 400 
7. Siarczany (SIA) mgSO4/l 150 200 250 
8. Substancje rozpuszczone (SR) mg/l 500 1000 1200 
9. Zawiesiny ogólne  mg/l 20 30 50 

10. Azot amonowy (NNH4) mgNNH4/l 1,0 3,0 6,0 
11. Azot azotanowy (NNO3) mgNNO3/l 5,0 7,0 15,0 
12. Azot azotynowy (NNO2) mgNNO2/l 0,02 0,03 0,06 
13. Azot ogólny (NOG) mgN/l 5,0 10,0 15,0 
14. Fosforany rozpuszczone (PO4) mgPO4/l 0,2 0,6 1,0 
15. Fosfor ogólny (POG) mgP/l 0,1 0,25 0,4 
16. Przewodno�æ elektrolit. w³.(PEW) µS/cm 800 900 1200 
17. Sód mgNa/l 100 120 150 
18. Potas mgK/l 10 12 15 
19. Fenole lotne mg/l 0,005 0,02 0,05 
20. Mied� mgCu/l 0,05 0,05 0,05 
21. O³ów mgPb/l 0,05 0,05 0,05 
22. Cynk mgZn/l 0,2 0,2 0,2 
23. Kadm mgCd/l 0,005 0,03 0,1 
24. Chrom +3 mgCr/l 0,05 0,10 0,10 
25. Chrom +6 mgCr/l 0,05 0,05 0,05 
26. Nikiel mgNi/l 1,0 1,0 1,0 
27. Rtêæ mgHg/l 0,001 0,005 0,010 
28. ¯elazo ogólne (¯OG) mgFe/l 1,0 1,5 2,0 
29. Mangan mgMn/l 0,1 0,3 0,8 
30. Miano Coli typu ka³owego - 1,0 0,1 0,01 
31. Chlorofil a µg/l 10 20 30 
32. Substancje ekstrahuj¹ce siê 

eterem naftowym (SEE) 
mg/l 5 10 15 

33. Saprobowo�æ µg/l 1,5 1,51-2,5 2,51-3,5 
34. Substancje powierzchniowo- 

czynne anionowe 
mg/l 0,2 0,5 1,0 

      * Z grupy 57 wska�ników przewidzianych w rozporz¹dzeniu.  

    ** Dla tlenu rozpuszczonego (poz. 2) i Miana Coli (poz. 30) wiêksze lub 

         równe, a dla pozosta³ych wska�ników odpowiednio mniejsze lub równe. 

  *** W nawiasach podano skrótowe oznaczenia wska�ników stosowane w opracowaniu. 
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Tabela 2 

Przeciêtne i ekstremalne wyniki oznaczeñ w zakresie wska�ników tlenowych i zasolenia 

(z serii badañ monitoringu podstawowego przeprowadzonych w 2001 r.) 
 

Lp. NAZWA CIEKU Przeciêtne (SS) i ekstremalne (SE) wyniki oznaczeñ w mg/dm
3
 * 

 -ppk- Tlen rozp. BZT5 CZN CZD Sub. rozp. Chlorki Siarczany PEW** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ODRA 
-Przewóz- 

7,9 
9,1 

4,7 
3,2 

14,0 
6,9 

38,4 
16,6 

953 
556 

353 
156 

100 
85 

1699 
910 

2. ODRA 
-Zdzieszowice- 

7,4 
9,8 

8,4 
3,5 

16,7 
7,7 

41,4 
19,4 

1366 
1015 

483 
360 

190 
128 

2330 
1844 

3. ODRA 
-Krapkowice- 

7,5 
10,3 

7,3 
3,3 

17,4 
7,0 

41,4 
19,5 

1273 
913 

475 
301 

168 
118 

2280 
1608 

4. ODRA 
-Groszowice- 

7,7 
9,9 

8,3 
3,1 

19,5 
6,8 

44,7 
18,7 

1198 
924 

413 
314 

172 
134 

2120 
1546 

5. ODRA 
-Mikolin- 

7,6 
10,7 

6,6 
3,7 

14,3 
8,3 

46,2 
25,7 

1090 
822 

382 
255 

146 
104 

1890 
1318 

6. ODRA 
-Brzeg- 

7,2 
10,6 

6,2 
3,3 

14,0 
7,9 

45,8 
23,3 

846 
610 

270 
150 

123 
93 

1316 
1002 

7. BIERAWKA 
-Bierawa- 

7,3 
8,6 

12,5 
4,7 

18,8 
13,5 

87,8 
40,2 

3974 
2820 

1792 
1285 

403 
288 

6660 
4765 

8. K£ODNICA 
-K³odnica- 

7,3 
8,9 

8,6 
4,7 

11,9 
10,1 

34,5 
27,6 

2560 
2161 

1042 
831 

388 
292 

4380 
3790 

9. OSOB£OGA 
-Rac³awice �l.- 

8,0 
11,1 

3,3 
2,0 

10,0 
4,5 

21,7 
14,6 

433 
307 

47 
29 

92 
69 

614 
426 

10. PRUDNIK 
-Dytmarów- 

8,2 
11,1 

5,6 
2,2 

10,4 
4,7 

18,8 
17,0 

432 
316 

63 
35 

123 
86 

736 
528 

11. Z£OTY POTOK 
-Jarno³tówek- 

8,6 
10,5 

7,0 
2,5 

14,2 
2,8 

11,6 
10,0 

340 
284 

14 
7 

133 
97 

514 
370 

12. MA£A PANEW 
-Czarnow¹sy- 

8,4 
10,3 

4,5 
2,6 

21,5 
10,3 

60,7 
33,7 

404 
284 

50 
19 

94 
59 

588 
413 

13. MA£A PANEW 
-Turawa- 

4,2 
10,1 

6,0 
2,5 

26,2 
11,0 

66,8 
33,0 

271 
239 

20 
17 

65 
46 

371 
348 

14. MA£A PANEW 
-Schodnia Stara- 

7,0 
9,4 

4,3 
3,0 

17,5 
10,5 

62,3 
27,9 

274 
249 

20 
17 

58 
51 

377 
352 

15. NYSA K£ODZKA 
-Skorogoszcz- 

7,7 
10,4 

5,1 
3,6 

9,9 
6,4 

25,1 
19,3 

290 
257 

30 
19 

68 
49 

488 
390 

16. NYSA K£ODZKA 
-Lewin Brzeski- 

8,0 
10,4 

7,2 
2,8 

7,7 
5,2 

23,0 
15,3 

314 
235 

24 
16 

69 
44 

433 
355 

17. NYSA K£ODZKA 
-Nysa- 

5,5 
10,8 

6,4 
3,0 

9,3 
6,2 

18,3 
15,9 

227 
204 

16 
12 

47 
39 

657 
311 

18. NYSA K£ODZKA 
-Wójcice- 

6,9 
11,4 

6,4 
2,5 

7,3 
6,0 

21,2 
14,8 

249 
224 

18 
12 

54 
38 

404 
336 

19. NYSA K£ODZKA 
-Otmuchów- 

5,1 
10,4 

5,6 
2,9 

7,7 
5,3 

23,8 
13,4 

246 
215 

17 
12 

48 
38 

390 
335 

20. NYSA K£ODZKA 
-Stary Paczków- 

7,6 
10,3 

4,9 
2,5 

7,7 
5,4 

18,4 
12,8 

268 
220 

14 
12 

46 
38 

389 
331 

21. BIA£A G£UCH. 
-G³ucho³azy- 

9,0 
11,3 

4,1 
1,7 

13,7 
2,9 

11,7 
10,0 

195 
153 

25 
7 

29 
21 

282 
205 

*                 ** PEW - przewodno�æ elektrolityczna w³a�ciwa 
 

 

 SE 

                 SS 
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Tabela 3 

Przeciêtne i ekstremalne wyniki oznaczeñ w zakresie substancji biogennych, ¿elaza i Miana Coli 

(z serii badañ monitoringu podstawowego przeprowadzonych w 2001 r.) 

Lp. NAZWA CIEKU Przeciêtne (SS) i ekstremalne (SE) wyniki oznaczeñ w mg/dm3 * 
 -ppk- Azot 

amon. 
Azot 

azotyn. 
Azot 

azotan. 
Azot 

ogólny 
Fosfora-

ny 
Fosfor 
ogólny 

¯elazo 
ogólne 

Miano 
Coli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ODRA 
-Przewóz- 

0,99 
0,51 

0,362 
0,077 

5,52 
2,88 

7,96 
3,96 

0,64 
0,38 

0,67 
0,21 

1,52 
0,59 

0,004 
0,040 

2. ODRA 
-Zdzieszowice- 

1,94 
0,99 

0,285 
0,134 

7,15 
2,45 

9,54 
4,51 

1,22 
0,56 

0,75 
0,28 

3,18 
0,46 

0,020 
0,040 

3. ODRA 
-Krapkowice- 

1,87 
0,72 

0,628 
0,111 

5,68 
2,71 

8,41 
4,25 

0,90 
0,55 

0,78 
0,28 

2,37 
0,52 

0,010 
0,030 

4. ODRA 
-Groszowice- 

1,62 
0,57 

0,747 
0,088 

5,43 
2,87 

8,30 
4,57 

0,77 
0,48 

0,87 
0,27 

5,44 
1,36 

0,010 
0,040 

5. ODRA 
-Mikolin- 

1,58 
0,55 

0,110 
0,059 

6,07 
2,63 

8,66 
3,95 

0,65 
0,29 

0,83 
0,24 

3,55 
0,58 

0,002 
0,020 

6. ODRA 
-Brzeg- 

1,24 
0,47 

0,108 
0,044 

5,51 
2,86 

8,06 
4,28 

0,49 
0,24 

0,26 
0,21 

3,55 
0,87 

0,004 
0,040 

7. BIERAWKA 
-Bierawa- 

4,80 
2,36 

1,200 
0,257 

3,83 
2,69 

7,69 
5,89 

0,22 
0,18 

0,55 
0,25 

3,52 
1,43 

0,004 
0,010 

8. K£ODNICA 
-K³odnica- 

5,36 
1,49 

1,320 
0,439 

4,55 
3,31 

8,57 
6,62 

3,23 
1,32 

1,23 
0,59 

1,10 
0,59 

0,0009 
0,040 

9. OSOB£OGA 
-Rac³awice �l.- 

0,51 
0,31 

0,082 
0,033 

8,36 
3,69 

9,78 
4,49 

0,68 
0,34 

0,37 
0,20 

1,31 
0,42 

0,004 
0,020 

10. PRUDNIK 
-Dytmarów- 

0,64 
0,45 

0,094 
0,050 

9,07 
4,01 

10,20 
5,13 

1,25 
0,51 

0,63 
0,33 

0,72 
0,52 

0,0009 
0,020 

11. Z£OTY POTOK 
-Jarno³tówek- 

0,96 
0,40 

0,104 
0,020 

3,16 
1,81 

4,06 
2,63 

0,43 
0,24 

0,30 
0,15 

2,67 
0,32 

0,0004 
0,004 

12. MA£A PANEW 
-Czarnow¹sy- 

0,67 
0,45 

0,065 
0,023 

4,43 
2,74 

5,96 
4,10 

0,20 
0,08 

0,26 
0,11 

2,25 
1,21 

0,010 
0,200 

13. MA£A PANEW 
-Turawa- 

0,77 
0,40 

0,048 
0,018 

2,86 
2,28 

4,29 
3,57 

0,28 
0,15 

0,29 
0,13 

5,36 
0,97 

0,040 
1,000 

14. MA£A PANEW 
-Schodnia Stara- 

0,90 
0,64 

0,041 
0,025 

4,41 
2,62 

6,00 
3,97 

0,41 
0,26 

0,26 
0,19 

1,72 
1,33 

0,002 
0,040 

15. NYSA K£ODZKA 
-Skorogoszcz- 

0,60 
0,36 

0,058 
0,022 

4,03 
1,59 

5,82 
2,50 

0,19 
0,10 

0,29 
0,15 

3,16 
0,88 

0,010 
0,030 

16. NYSA K£ODZKA 
-Lewin Brzeski- 

0,57 
0,33 

0,062 
0,039 

3,30 
1,68 

4,39 
2,78 

0,37 
0,13 

0,33 
0,13 

1,12 
0,54 

0,020 
0,200 

17. NYSA K£ODZKA 
-Nysa- 

0,46 
0,21 

0,079 
0,024 

2,48 
1,62 

3,37 
2,58 

0,30 
0,17 

0,35 
0,13 

0,66 
0,37 

0,100 
0,850 

18. NYSA K£ODZKA 
-Wójcice- 

0,47 
0,23 

0,051 
0,023 

3,35 
1,87 

4,47 
3,10 

0,38 
0,23 

0,24 
0,15 

0,58 
0,34 

0,100 
0,200 

19. NYSA K£ODZKA 
-Otmuchów- 

0,63 
0,23 

0,056 
0,021 

2,41 
1,50 

3,91 
2,41 

0,39 
0,24 

0,32 
0,14 

0,66 
0,29 

0,400 
4,000 

20. NYSA K£ODZKA 
-Stary Paczków- 

0,55 
0,32 

0,051 
0,031 

3,55 
2,26 

4,55 
3,26 

0,41 
0,27 

0,26 
0,19 

0,90 
0,54 

0,007 
0,040 

21. BIA£A G£UCH. 
-G³ucho³azy- 

0,87 
0,27 

0,034 
0,021 

3,55 
1,93 

4,27 
2,59 

0,48 
0,14 

0,26 
0,11 

3,19 
0,27 

0,004 
0,085 

 

*  

 

 

 SE 

                 SS 
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Tabela 4 

Czêsto�æ przekroczeñ dopuszczalnych norm 

w zakresie wska�ników tlenowych i zasolenia 

dla serii badañ monitoringu podstawowego przeprowadzonych w 2001r. 

 

 
Lp. 

 
NAZWA CIEKU 

Czêsto�æ przekroczeñ warunków normatywnych pierwszej (1) i trzeciej (3) 
klasy czysto�ci wód* 

 -ppk- Tlen 
rozp. 

BZT5 CZN CZD 
Subst. 
rozp. 

Chlorki 
Siarcza-

ny 
PEW** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ODRA 
-Przewóz- 

0 

0 

25 

0 

17 

0 

20 

0 

75 

0 

8 

0 

0 

0 

67 

17 

2. ODRA 
-Zdzieszowice- 

0 

0 

33 

0 

25 

0 

20 

0 

92 

8 

67 

33 

42 

0 

92 

67 

3. ODRA 
-Krapkowice- 

0 

0 

33 

0 

17 

0 

20 

0 

92 

8 

67 

17 

33 

0 

92 

67 

4. ODRA 
-Groszowice- 

0 

0 

33 

0 

17 

0 

20 

0 

92 

0 

58 

8 

33 

0 

92 

67 

5. ODRA 
-Mikolin- 

0 

0 

42 

0 

33 

0 

62 

0 

83 

0 

50 

0 

0 

0 

83 

58 

6. ODRA 
-Brzeg- 

0  

0 

17 

0 

25 

0 

33 

0 

75 

0 

8 

0 

0 

0 

75 

33 

7. BIERAWKA 
-Bierawa- 

0 

0 

73 

9 

100 

0 

100 

0 

100 

92 

100 

100 

100 

75 

100 

100 

8. K£ODNICA 
-K³odnica- 

0 

0 

70 

0 

50 

0 

75 

0 

100 

100 

100 

100 

100 

58 

100 

100 

9. OSOB£OGA 
-Rac³awice �l.- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10. PRUDNIK 
-Dytmarów- 

0 

0 

15 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11. Z£OTY POTOK 
-Jarno³tówek- 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12. MA£A PANEW 
-Czarnow¹sy- 

0 

0 

8 

0 

58 

0 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13. MA£A PANEW 
-Turawa- 

8 

0 

17 

0 

67 

0 

75 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14. MA£A PANEW 
-Schodnia Stara- 

0 

0 

8 

0 

67 

0 

62 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15. NYSA K£ODZKA 
-Skorogoszcz- 

0 

0 

33 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16. NYSA K£ODZKA 
-Lewin Brzeski- 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17. NYSA K£ODZKA 
-Nysa- 

8 

0 

33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18. NYSA K£ODZKA 
-Wójcice- 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19. NYSA K£ODZKA 
-Otmuchów- 

8 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20. NYSA K£ODZKA 
-Stary Paczków- 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21. BIA£A G£UCH. 
-G³ucho³azy- 

0 

0 

4 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* warto�ci: 0 - 100 (%)                ** PEW - przewodno�æ elektrolityczna w³a�ciwa 

 

 

1 

3 
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Tabela 5 

Czêsto�æ przekroczeñ dopuszczalnych norm 

w zakresie substancji biogennych, ¿elaza i Miana Coli 

dla serii badañ monitoringu podstawowego przeprowadzonych w 2001r. 

 

 
Lp. 

 
NAZWA CIEKU 

Czêsto�æ przekroczeñ warunków normatywnych pierwszej (1) i trzeciej (3) 
klasy czysto�ci wód* 

 -ppk- Azot 
amon. 

Azot 
azotyn. 

Azot 
azotan. 

Azot 
ogólny 

Fosfora-
ny 

Fosfor 
ogólny 

¯elazo 
ogólne 

Miano 
Coli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ODRA 

-Przewóz- 
0 

0 

100 

75 

8 

0 

25 

0 

92 

0 

100 

17 

20 

0 

100 

17 
2. ODRA 

-Zdzieszowice- 
50 

0 

100 

100 

8 

0 

25 

0 

92 

8 

92 

17 

33 

16 

100 

0 
3. ODRA 

-Krapkowice- 
33 

0 

100 

100 

8 

0 

17 

0 

100 

0 

100 

8 

20 

20 

92 

0 
4. ODRA 

-Groszowice- 
33 

0 

100 

100 

8 

0 

25 

0 

92 

0 

92 

8 

50 

50 

92 

0 
5. ODRA 

-Mikolin- 
17 

0 

100 

42 

8 

0 

25 

0 

75 

0 

100 

8 

20 

20 

100 

33 
6. ODRA 

-Brzeg- 
8 

0 

100 

25 

8 

0 

25 

0 

92 

0 

100 

0 

20 

20 

100 
8 

7. BIERAWKA 
-Bierawa- 

83 

0 

100 

83 

0 

0 

83 

0 

33 

0 

100 

25 

82 

28 

100 

25 
8. K£ODNICA 

-K³odnica- 
92 

0 

100 

100 

0 

0 

92 

0 

92 

75 

100 

92 

20 

0 

92 

8 
9. OSOB£OGA 

-Rac³awice �l.- 
0 

0 

100 

23 

8 

0 

31 

0 

100 

0 

100 

0 

20 

0 

100 

8 
10. PRUDNIK 

-Dytmarów- 
0 

0 

100 

47 

15 

0 

54 

0 

100 

8 

100 

23 

0 

0 

100 

38 
11. Z£OTY POTOK 

-Jarno³tówek- 
0 

0 

46 

4 

0 

0 

0 

0 

58 

0 

92 

0 

21 

4 

100 

92 
12. MA£A PANEW 

-Czarnow¹sy- 
0 

0 

67 

8 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

50 

0 

57 

14 

100 

0 
13. MA£A PANEW 

-Turawa- 
0 

0 

33 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

67 

0 

50 

16 

42 

0 
14. MA£A PANEW 

-Schodnia Stara- 
0 

0 

75 

0 

0 

0 

25 

0 

75 

0 

100 

0 

90 

0 

100 

8 
15. NYSA K£ODZKA 

-Skorogoszcz- 
0 

0 

67 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

75 

0 

33 

16 

100 

0 
16. NYSA K£ODZKA 

-Lewin Brzeski- 
0 

0 

75 

8 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

75 

0 

20 

0 

92 

0 
17. NYSA K£ODZKA 

-Nysa- 
0 

0 

58 

8 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

58 

0 

0 

0 

50 

0 
18. NYSA K£ODZKA 

-Wójcice- 
0 

0 

58 

0 

0 

0 

0 

0 

67 

0 

92 

0 

0 

0 

83 

0 
19. NYSA K£ODZKA 

-Otmuchów- 
0 

0 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

58 

0 

92 

0 

0 

0 

17 

0 
20. NYSA K£ODZKA 

-Stary Paczków- 
0 

0 

92 

0 

0 

0 

0 

0 

82 

0 

100 

0 

0 

0 

100 

8 
21. BIA£A G£UCH. 

-G³ucho³azy- 
0 

0 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

58 

0 

17 

8 

100 

4 

* warto�ci: 0 - 100 (%)                

 

 

1 

3 
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Tabela 7 

Dodatkowe kryteria oceny przeciêtnej jako�ci wód w przekrojach o najni¿szym stopniu zanieczyszczenia 
 

Lp. NAZWA CIEKU-   
                        -Przekrój 

Wska�niki 
zanieczyszczenia* 

 Lp. NAZWA CIEKU-   
                        -Przekrój 

Wska�niki 
zanieczyszczenia* 

1 2 3  1 2 3 
1 NYSA K£ODZKA-Otmuchów AY, F, FO, CA  7 MA£A PANEW-Schodnia St. MC 

2 MA£A PANEW-Czarnow¹sy AY, FO, ¯, MN, MC, D  8 NYSA K£ODZKA-Lewin Brz. AY 

3 MA£A PANEW -Turawa CA  9 NYSA K£. -St. Paczków AY, MC 

4 NYSA K£ODZKA-Nysa CA  10 OSOB£OGA-Rac³awice �l. AY, MC 

5 NYSA K£ODZKA-Wójcice CA  11 PRUDNIK-Dytmarów AY, FO, MC 

6 BIA£A G£UCH.-G³ucho³azy MC  12 ODRA-Brzeg E, AY, MC 

* dla których stê¿enia �rodkowe nie odpowiada³y normom klasy pierwszej (poz. 1 i 2) i klasy drugiej (poz. 3-12) 

 

Tabela 6 

Kryteria wstêpne oraz wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych 

województwa opolskiego kontrolowanych w 2001 r. w ramach monitoringu podstawowego 
 

 
Lp. 

 
NAZWA CIEKU - Przekrój 

Wska�niki* zanieczyszczenia, dla których 
stê¿enia obliczeniowe oceniono jako �N� 

przy klasyfikacji 

Wyniki klasyfikacji** 
na podstawie stê¿eñ 

  przeciêtnej 
jako�ci wód 

najwy¿szego stopnia 
zanieczyszczenia*** 

�rodko-
wych 

ekstre-
malnych 

1 2 3 4 5 6 
1 ODRA - Przewóz AY 1+E, ZA, FO, MC N1 N5 
2 ODRA - Zdzieszowice E, S, AY 3+CH, R, ZA, F, FO, CA, ¯ N3 N10 
3 ODRA - Krapkowice E, AY 2+CH, R, S, ZA, FO, ¯ N2 N8 
4 ODRA- Groszowice E, AY 2+CH, S, ZA, ¯, FO, CA N2 N8 
5 ODRA - Mikolin E 1+S, ZA, AY, FO, ¯, MC, CA N1 N8 
6 ODRA - Brzeg - E, ZA, AY, ¯, MC, CA III N6 
7 BIERAWKA - Bierawa E, CH, R, SA, 

S, P, AY 
7+B, ZA, FO, ¯, MC N7 N12 

8 K£ODNICA - K³odnica E, CH, R, SA, 
S, P, AY, F, FO 

9+MC N9 N10 

9 OSOB£OGA - Rac³awice �l. - ZA, AY, MC III N3 
10 PRUDNIK - Dytmarów - ZA, AY, F, FO, MC III N5 
11 Z£OTY POTOK - Jarno³tówek MC 1+ZA, AY, ¯ N1 N4 
12 MA£A PANEW - Czarnow¹sy - O, AY, ¯, CA II N4 
13 MA£A PANEW - Turawa - O, ¯, CA III N3 
14 MA£A PANEW - Schodnia St. - MC III N1 
15 NYSA K£ODZKA - Skorogoszcz CA 1+¯ N1 N2 
16 NYSA K£ODZKA - Lewin Brzeski - AY, CA III N2 
17 NYSA K£ODZKA  - Nysa - AY, CA, ZA III N3 
18 NYSA K£ODZKA - Wójcice - CA III N1 
19 NYSA K£ODZKA - Otmuchów - ZA, CA II N2 
20 NYSA K£ODZKA - St. Paczków - MC, CA III N2 
21 BIA£A G£UCH. - G³ucho³azy - ZA, ¯, MC III N3 

* O - odczyn, B - BZT5, CH - chlorki, SA - siarczany, R - substancje rozpuszczone, E - PEW, S - sód,  P - potas, CA - chlorofil �a�,                       
ZA - zawiesina,  AY - azot azotynowy, F - fosforany, FO - fosfor ogólny, MC - Miano Coli, ¯ - ¿elazo ogólne, D - CZD, MN - mangan 
** II, III -  druga,  trzecia klasa czysto�ci, N - nie odpowiada kryteriom klasy III, 
*** pierwszy element informacji sygnalizuje ilo�æ wska�ników w kolumnie 3. 
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1.3. Monitoring regionalny

W roku ubieg³ym zrealizowano pierwsz¹ z czterech rocz-

nych serii badañ cyklicznych przewidzianych w programie

regionalnego monitoringu �rodowiska na lata 2001-2004.

Zgodnie z za³o¿eniami przedstawionymi w publikacji z maja

ubieg³ego roku [6] zasiêg przestrzenny badañ obejmowa³ pra-

wobrze¿n¹ czê�æ zlewni Odry, przy czym zdecydowana wiêk-

szo�æ przekrojów pomiarowo-kontrolnych by³a ju¿ uwzglêdnio-

na w poprzednim programie badañ na lata 1997-2000 (w serii

zrealizowanej w 1997 r.).

Badania prowadzono w zakresie 10 wska�ników zanieczysz-

czenia (tlen rozpuszczony, BZT
5
, substancje rozpuszczone,

zawiesina ogólna, azot amonowy i azotanowy, fosforany, fosfor

ogólny, ¿elazo i Miano Coli) z za³o¿on¹ miesiêczn¹ czêsto�ci¹

poboru prób do ocen analitycznych.

Spo�ród 21 kontrolowanych przekrojów pomiarowo-kontro-

lnych monitoringu regionalnego przewidzianych do badañ

w 2001 r. 9 obejmowa³o odcinki uj�ciowe bezpo�rednich i dru-

gorzêdnych dop³ywów Odry od Potoku £¹cza (prawobrze¿ny

dop³yw Bierawki) do Potoku Abisynia, a pozosta³e usytuowane

by³y w zlewniach Smortawy (5 ppk), Widawy (3 ppk) i Prosny (4

ppk).

Przy uwzglêdnieniu kryteriów przedstawionych w czê�ci

wstêpnej (1.1.) syntetyczn¹ charakterystykê jako�ci wód

w przekrojach monitoringu regionalnego, a tak¿e relacji zmian

obliczeniowych wyników (S
S
 i S

E
) z ubieg³orocznej serii w sto-

sunku do odpowiednich wielko�ci z poprzednich badañ przed-

stawiono w punktach 1.3.1.-1.3.21.

Uzupe³nieniem tych informacji s¹ zestawienia (A-Z) warto-

�ci S
S
 i S

E
 z porównywanych serii badañ, mapy pogl¹dowe sy-

gnalizuj¹ce lokalizacjê ocenianych przekrojów oraz wykresy

ilustruj¹ce wyniki oceny czêsto�ci przekroczeñ dopuszczalnych

kryteriów klasy trzeciej i pierwszej w serii badañ z 2001 r.

Zakres oceny obejmuje 7 wska�ników zanieczyszczenia

(BZT
5
, azot amonowy, azot azotynowy, fosforany, fosfor ogól-

ny, ¿elazo i Miano Coli), a z informacji przedstawionych na wy-

kresach mo¿na oceniæ ilo�æ wyników oznaczeñ przekraczaj¹-

cych kryteria klasy trzeciej (liczba elementów przedstawionych

na planie pierwszym � oznaczenie � 3) oraz klasy pierwszej

(elementy cz¹stkowe wykresu wykazane na planie drugim �

oznaczenie 1), a tak¿e orientacyjne czêsto�ci przekroczeñ tych

norm (dane ze skali zmian czêsto�ci).

Przy spe³nieniu wstêpnych za³o¿eñ miesiêcznej czêsto�ci

poboru prób seria roczna obejmuje 12 wyników oznaczeñ, za-

tem relacje czêsto�ci przekroczeñ charakteryzuj¹ wielko�ci (%):

8,17,25 ... 92, 100, natomiast dla niepe³nej serii obejmuj¹cej

11 wyników czêsto�ci te s¹ nieco inne (%): 9,18,27 .... 91, 100.

Odpowiednio dok³adne wyniki oceny czêsto�ci przekroczeñ

warunków normatywnych (S
3
 i S

1
) wykazano w tabeli 9, uwzglêd-

niaj¹cej 8 wska�ników zanieczyszczenia. Dla wska�ników tych

warto�ci S
S
 i S

E
 z ubieg³orocznej serii badañ zestawiono w ta-

beli 8, natomiast kryteria wstêpne oraz wyniki klasyfikacji prze-

ciêtnej jako�ci wód (PJW) i najwy¿szego stopnia zanieczysz-

czenia (NSZ) uwzglêdniaj¹ pe³ny zakres ubieg³orocznej serii

badañ przeprowadzonych w 21 ppk monitoringu regionalnego

(tabela 10). Przes³anki do u�ci�lenia klasyfikacji przeciêtnej ja-

ko�ci wód o najni¿szym zanieczyszczeniu przedstawiono

w tabeli 11.

Ze wzglêdu na zmianê metodyki oznaczeñ zasygnalizowa-

n¹ w publikacji z 1999 r. [5] w interpretacji zmian jako�ci wód

pominiêto fosfor ogólny uznaj¹c jako niemiarodajne wielko�ci

z 1997 r.
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1.3.1. Potok £¹cza � Korzonek

Wszystkie wyniki badañ jako�ci wód w uj�ciowym odcinku
tego prawobrze¿nego dop³ywu Bierawki mie�ci³y siê w grani-
cach normatywnych rozporz¹dzenia MO�ZNiL z dnia 5 listo-
pada 1991 r., a o rezultacie klasyfikacji najwy¿szego stopnia
zanieczyszczenia (NSZ) zadecydowa³y jedynie wyniki ozna-
czeñ: zawiesiny ogólnej z marca (47 mg/dm3 � III klasa) oraz
Miana Coli ze stycznia (0,040 � III klasa).

Wyniki badañ bakteriologicznych z okresu luty-wrzesieñ
spe³nia³y kryteria przewidziane w rozporz¹dzeniu dla drugiej
klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych, a w mie-
si¹cach X-XII by³y odpowiednio korzystniejsze (I klasa),
niemniej to warto�æ S

S
 dla Miana Coli (0,400 � II klasa) przes¹-

dzi³a o wyniku klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód Potoku
£¹cza w 2001 r., gdy¿ dla pozosta³ych 9 wska�ników zanie-
czyszczenia warto�ci �rodkowe z ubieg³orocznej serii badañ
odpowiada³y kryteriom klasy pierwszej.

Nale¿y podkre�liæ, ze poza zawiesin¹ (dla której pozosta³e
wyniki osi¹ga³y warto�æ � 10 mg/dm3, co stanowi po³owê stê-
¿enia dopuszczalnego dla wód klasy pierwszej) i Mianem Coli
przekroczenia najwy¿szych kryteriów klasyfikacyjnych
(I klasa) stwierdzono jedynie w oznaczeniach ¿elaza ogólnego
z sierpnia i wrze�nia (1,05-1,14 mg Fe/dm3 a stê¿enie S

1
 = 1,0

mg Fe/dm3).
W relacjach do warto�ci dopuszczalnych klasy pierwszej

na stosunkowo najwy¿sz¹ ocenê zas³uguj¹ warto�ci �rodko-

we i maksymalne (mg/dm3) ustalone z ubieg³orocznej serii ba-
dañ (w nawiasach warto�ci S

1
 � równie¿ w mg/dm3): fosfora-

nów: 0,05-0,08 (0,20), substancji rozpuszczonych: 176-207
(500) i BZT

5
: 1,2-1,9 (4,0), a tak¿e azotu azotynowego: 0,010-

0,013 (0,020) i fosforu ogólnego: 0,04-0,07 (0,10) sygnalizuj¹-
ce spe³nienie norm klasy pierwszej w ca³ej serii badañ nieosi¹-
galne w innych ppk zarówno monitoringu podstawowego jak
 i regionalnego.

Z porównania przeciêtnych wyników badañ z ubieg³ego roku
do warto�ci S

S
 z 1997 r. wynika niezmienny b¹d� bardzo zbli-

¿ony stan czysto�ci wód uj�ciowego odcinka Potoku £¹cza w
zakresie azotu azotynowego, fosforanów, ¿elaza ogólnego
i azotu amonowego. O pewnej poprawie jako�ci wód �wiadcz¹
relacje przeciêtnych (2,0-1,2 mgO

2
/dm3) i ekstremalnych (2,7-

1,9 mgO
2
/dm3) wyników oznaczeñ BZT

5
, a tak¿e substancji roz-

puszczonych (dla warto�ci �rodkowych: 185-176 mg/dm3, a eks-
tremalnych: 219-207 mg/dm3) .

Znacznie lepsze ni¿ w 1997 r. by³y obliczeniowe warto�ci z
ubieg³orocznych badañ Miana Coli, sygnalizuj¹ce istotne
zmniejszenie wp³ywu lokalnych �róde³ zanieczyszczenia.
Niekorzystne przes³anki zmian obejmuj¹ relacje warto�ci S

S
 dla

tlenu rozpuszczonego oraz obliczeniowych stê¿eñ zawiesiny.
W porównaniu do przedstawionych w ubieg³orocznej publi-

kacji [6] list rankingowych przekrojów o najwy¿szych parame-
trach jako�ci wód w latach 1997-2000 jako szczególnie niskie
mo¿na uznaæ warto�ci S

S
 i S

E
 fosforu ogólnego dla ppk Korzo-

nek (korzystniejsze od odpowiednich wyników oszacowania dla
najwy¿ej sklasyfikowanego przekroju Rosa-Niwa: 0,05-0,11
mgP/dm3), przy czym odpowiednio wysokie lokaty w podob-
nym zestawieniu mog¹ wi¹zaæ siê z wynikami badañ BZT

5
, azotu

azotynowego i fosforanów.

A Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 8,0 8,1 

 rozpuszczony 10,7 10,1 

2 BZT5 2,7 1,9 

  2,0 1,2 

3 Substancje 219 207 

 rozpuszczone 185 176 

4 Zawiesina 28 47 

  8 10 

5 Azot 1,15 0,93 

 amonowy 0,45 0,44 

6 Azot 0,022 0,013 

 azotynowy 0,010 0,010 

7 Fosforany 0,17 0,08 

  0,05 0,05 

8 Fosfor 5,31 0,07 

 ogólny 0,74 0,04 

9 ¯elazo 1,16 1,14 

 ogólne 0,83 0,85 

10 Miano Coli 0,004 0,040 

  0,200 0,400 

    

SE           
               SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.2. Kana³ Gliwicki � Ko�le

Niemal diametralnie ró¿ne w stosunku do scharakteryzo-
wanych w pkcie 1.3.1. by³y wyniki ubieg³orocznej serii badañ
wód dolnego odcinka Kana³u Gliwickiego, zw³aszcza w zakre-
sie substancji rozpuszczonych, azotu azotynowego, fosforanów
i fosforu ogólnego, przy czym krytyczne objawy nadmiernego
ich zanieczyszczenia maj¹ zasadniczy zwi¹zek ze specyficz-
nymi w³a�ciwo�ciami wód K³odnicy (por. pkt. 1.2.8.) zasilaj¹-
cych urz¹dzenia Kana³u.

W 2001 r. dla tej grupy wska�ników zakres zmian wyników
badañ ( Smin � Smax w mg/dm3) okre�laj¹ nastêpuj¹ce stê¿e-
nia (w nawiasach podano warto�ci S

3
 równie¿ w mg/dm3): sub-

stancje rozpuszczone: 1753-2738 (1200), azot azotynowy:

0,140-0,686 (0,060), fosforany: 0,47-2,80 (1,00) i fosfor ogól-

ny: 0,38-1,06 (0,40). Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e objawy ci¹g³ego
nadmiernego zanieczyszczenia stwierdzono dla substancji roz-
puszczonych i azotu azotynowego przy czym czêsto�æ prze-
kroczeñ warto�ci S

3
 dla fosforanów (83%) i fosforu ogólnego

(92%) �wiadczy o zdecydowanej dominacji negatywnych ocen
w³a�ciwo�ci wód Kana³u Gliwickiego równie¿ w zakresie za-
warto�ci zwi¹zków fosforu.

Wyniki ocen cz¹stkowych dla tych 4 wska�ników uwzglêd-
nione zosta³y w klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód Kana³u wy-
kazanej w tabeli 10 (N

4
), przy czym identyczny rezultat klasyfi-

kacji najwy¿szego stopnia zanieczyszczenia sygnalizuje, ¿e dla
pozosta³ych wska�ników objêtych programem badañ monito-
ringu regionalnego nie stwierdzono przekroczeñ kryteriów nor-
matywnych klasy trzeciej.

W granicach dopuszczalnych klasy pierwszej utrzymywa³y
siê wszystkie wyniki oznaczeñ ¿elaza ogólnego oraz zdecydo-
wana wiêkszo�æ rezultatów badañ tlenu rozpuszczonego i za-
wiesiny, natomiast warto�ci przeciêtne (mediany) dla BZT

5

i Miana Coli odpowiada³y kryteriom klasy drugiej.

Zestaw informacji zamieszczonych w zestawieniu B pozwala
na stwierdzenie pewnego zmniejszenia zanieczyszczenia bak-
teriologicznego kontrolowanych wód o czym �wiadcz¹ zarówno
relacje warto�ci przeciêtnych (0,300-0,400) jak i ekstremalnych
Miana Coli (0,020-0,040). W roku ubieg³ym wody Kana³u Gliwic-
kiego charakteryzowa³y siê równie¿ ni¿sz¹ ni¿ w 1997 r. zawarto-
�ci¹ zawiesiny ogólnej (ró¿nice przeciêtnych wyników badañ obej-
muj¹ wielko�ci: 44-15 mg/dm3, a dla warto�ci ekstremalnych:
74-24 mg/dm3) i ¿elaza ogólnego (zakres zmian warto�ci S

S
: 0,82-

0,43 mgFe/dm3, a wielko�ci ekstremalnych: 0,92-0,58 mgFe/dm3).
Odpowiednio korzystniejsze w stosunku do danych z 1997 r.

by³y równie¿ przeciêtne wyniki badañ dla wska�ników tlenowych
(tlen rozpuszczony: 9,5-10,4 mgO

2
/dm3, oraz BZT

5
: 6,8-6,2

mgO
2
/dm3), natomiast o istotnym wzro�cie zanieczyszczenia wód

Kana³u Gliwickiego w okresie 1997-2001 �wiadcz¹ ró¿nice war-
to�ci S

S
 z obu porównywanych serii badañ dla: azotu amonowe-

go (2,34-2,91 mgN/dm3), azotu azotynowego (0,177-0,298 mgN/
dm3), fosforanów (0,64-1,36 mgPO

4
/dm3) oraz substancji rozpusz-

czonych (1555-2197 mg/dm3).
Potwierdzaj¹ to równie¿ relacje zmian stê¿eñ ekstremalnych:

azotu azotynowego (0,400-0,686 mgN/dm3), fosforanów (2,04-
2,80 mgPO

4
/dm3) oraz substancji rozpuszczonych (2144-2738

mg/dm3). Warto zwróciæ uwagê, ¿e przeciêtna zawarto�æ azotu
azotynowego z ubieg³orocznej serii badañ (0,298 mgN/dm3) jest
wy¿sza od wyników oceny w tym zakresie dla wszystkich ppk
monitoringu regionalnego objêtych programem badañ w latach
1997-2000,a warto�ci S

S 
azotu amonowego i fosforanów s¹ po-

równywalne do najbardziej niekorzystnych z tego okresu.

B Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 6,6 5,9 

 rozpuszczony 9,5 10,4 

2 BZT5 10,7 11,5 

  6,8 6,2 

3 Substancje 2144 2738 

 rozpuszczone 1555 2197 

4 Zawiesina 74 24 

  44 15 

5 Azot 6,04 5,6 

 amonowy 2,34 2,91 

6 Azot 0,400 0,686 

 azotynowy 0,177 0,298 

7 Fosforany 2,04 2,80 

  0,64 1,36 

8 Fosfor 9,58 1,06 

 ogólny 3,15 0,64 

9 ¯elazo 0,92 0,58 

 ogólne 0,82 0,43 

10 Miano Coli 0,020 0,040 

  0,300 0,400 

 

SE            
             SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.3. Kana³ Kêdzierzyñski-Blachownia

W serii badañ monitoringu regionalnego przeprowadzonych
w 2001 r. na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ bardzo korzystne
wyniki badañ bakteriologicznych (zakres zmian oznaczeñ Mia-
na Coli wynosi³: 1,0-4,0, a warto�æ dopuszczalna dla wód klasy
pierwszej S

1
 = 1,0).

W granicach przewidzianych rozporz¹dzeniem MO�ZNiL
dla pierwszej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchnio-
wych utrzymywa³y siê równie¿ wszystkie wyniki badañ zawar-
to�ci tlenu rozpuszczonego osi¹gaj¹ce wielko�ci: 8,4-18,0
mgO

2
/dm3, a tak¿e wiêkszo�æ oznaczeñ fosforanów (S

S
 = S

1
 =

0,20 mgPO
4
/dm3) i ¿elaza ogólnego (S

S
 = 0,51 mgFe/dm3,

a stê¿enie dopuszczalne dla wód klasy pierwszej: S
1
 = 1,00

mgFe/dm3), przy czym najwy¿sze (S
E
) oznaczenia fosforanów

mie�ci³y siê w granicach ustalonych dla wód klasy drugiej,
a dla ¿elaza ogólnego by³y nieco wy¿sze (III klasa).

Mo¿na przyj¹æ, ¿e kontakt hydrauliczny z Kana³em Gliwic-
kim wi¹¿e siê z rejestrowanymi w uj�ciowym odcinku Kana³u
Kêdzierzyñskiego objawami ci¹g³ego nadmiernego zanieczysz-
czenia wód w zakresie azotu azotynowego (warto�ci stê¿eñ
w granicach: 0,184-0,431 mgN/dm3 przy wielko�ci dopuszczal-
nej: S

3 
= 0,06 mgN/dm3) i d³ugotrwa³ymi (91%) przekroczenia-

mi warto�ci S
3
 (1200 mg/dm3) dla substancji rozpuszczonych,

niemniej o wp³ywie lokalnych �róde³ uci¹¿liwo�ci �wiadcz¹ prze-
ciêtne (13,6 mgO

2
/dm3) i ekstremalne (24,0 mgO

2
/dm3) wyniki

oznaczeñ BZT
5
 osi¹gaj¹ce warto�ci wy¿sze ni¿ w uj�ciowym

odcinku Kana³u Gliwickiego (6,2 -11,5 mgO
2
/dm3).

Przy uwzglêdnieniu ocen cz¹stkowych dla tych wska�ników
wynik klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód Kana³u Kêdzierzyñ-
skiego (N

3
) sygnalizuje d³ugotrwa³o�æ procesów zanieczyszcze-

nia w zakresie 3 parametrów, natomiast klasyfikacja NSZ obej-
muje równie¿ stwierdzone trzykrotnie przekroczenia stê¿enia
dopuszczalnego (S

3
) dla fosforu ogólnego.

Ró¿nice obliczeniowych warto�ci (S
S 

i S
E
) z rocznych serii

badañ wód Kana³u Kêdzierzyñskiego w rejonie Blachowni wska-
zuj¹ na bardzo istotne zmniejszenie ich zanieczyszczenia bakte-
riologicznego w okresie 1997-2001, a tak¿e korzystne relacje
zmian w³a�ciwo�ci kontrolowanych wód w zakresie: tlenu roz-
puszczonego (dla warto�ci �rodkowych: 9,6-11,9 mgO

2
/dm3,

a dla ekstremalnych 8,1-8,4 mgO
2
/dm3), zawiesiny ogólnej (26-

24 mg/dm3 dla warto�ci przeciêtnych a dla ekstremalnych: 132-
45 mg/dm3), a tak¿e azotu amonowego (3,07-1,84 mgN/dm3 dla
S

S
 oraz 5,57-4,98 mgN/dm3 dla S

E
) i azotu azotynowego (0,251-

0,213 mgN/dm3 dla stê¿eñ �rodkowych i 0,480-0,431 dla ekstre-
malnych).

Jako korzystne mo¿na oceniæ równie¿ zmiany przeciêtnych
wyników badañ zawarto�ci ¿elaza ogólnego (0,82-0,51 mgFe/
dm3), przy czym ró¿nice warto�ci ekstremalnych (1,30-1,78 mgFe/
dm3) sygnalizuj¹ odwrotne tendencje zmian.

O przejawach jednoznacznego wzrostu zasolenia wód w dol-
nym odcinku Kana³u Kêdzierzyñskiego �wiadcz¹ ró¿nice wyni-
ków oceny zarówno przeciêtnych (1211-1404 mg/dm3) jak i eks-
tremalnych (1623-1822) stê¿eñ substancji rozpuszczonych.

Dla fosforanów korzystne relacje zmian obejmuj¹ co prawda
warto�ci ekstremalne z okresu 1997-2001 (0,69-0,52 mg
PO

4
/dm3), niemniej bardziej istotne s¹ ró¿nice przeciêtnych wy-

ników oznaczeñ (0,09-0,20 mgPO
4
/dm3) dokumentuj¹ce ponad

dwukrotny wzrost ich zawarto�ci w kontrolowanych wodach.
Mimo sygnalizowanego zmniejszenia, mo¿na przyj¹æ, ¿e za-

równo przeciêtne jak i ekstremalne wyniki oznaczeñ azotu azo-
tynowego w ocenianym przekroju zaliczone bêd¹ do najwy¿szych
w ca³ym 4-letnim cyklu badawczym.

C Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 8,1 8,4 

 rozpuszczony 9,6 11,9 

2 BZT5 11,4 24,0 

  7,4 13,6 

3 Substancje 1623 1822 

 rozpuszczone 1211 1404 

4 Zawiesina 132 45 

  26 24 

5 Azot 5,57 4,98 

 amonowy 3,07 1,84 

6 Azot 0,480 0,431 

 azotynowy 0,251 0,213 

7 Fosforany 0,69 0,52 

  0,09 0,20 

8 Fosfor 5,65 0,49 

 ogólny 2,51 0,25 

9 ¯elazo 1,30 1,78 

 ogólne 0,82 0,51 

10 Miano Coli 0,020 1,000 

  0,400 2,000 

    

SE           
               SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.4. £¹cka Woda � Kozielskie £¹ki

Wody tego lewobrze¿nego dop³ywu Potoku Padó³ charak-
teryzowa³y siê w 2001 r. nieco podwy¿szonym zanieczyszcze-
niem bakteriologicznym. Wyniki oznaczeñ Miana Coli osi¹ga³y
warto�ci w granicach 0,010-0,500, zatem odpowiada³y kryte-
riom normatywnym rozporz¹dzenia MO�ZNiL dla wód klasy
drugiej b¹d� trzeciej, niemniej przewa¿a³a liczebno�æ gorszych
rezultatów ocen, zatem wynik klasyfikacji przeciêtnej jako�ci
wód £¹ckiej Wody w ppk Kozielskie £¹ki jest identyczny jak
ocena cz¹stkowa warto�ci S

S
 Miana Coli (klasa III).

Podobnie jak dla Miana Coli równie¿ w pozosta³ych wska�-
nikach zanieczyszczenia ekstremalne wyniki oznaczeñ mie�ci³y
siê w granicach normatywnych rozporz¹dzenia, przy czym je-
dynie dla azotu azotynowego (S

E
 -0,035 mgN/dm3) oraz ¿elaza

ogólnego (S
E
-1,65 mgN/dm3) osi¹ga³y wielko�ci odpowiadaj¹-

ce kryteriom klasy trzeciej. Najwy¿sze rezultaty badañ zawiesi-
ny (23 mg/dm3 � w kwietniu) oraz fosforanów (0,24 mgPO

4
/dm3

� w styczniu) nieznacznie przekracza³y stê¿enia dopuszczalne
dla wód klasy pierwszej.

Osi¹gniêcie tych najwy¿szych wymogów klasyfikacyjnych
dla �ródl¹dowych wód powierzchniowych dokumentuje zakres
zmienno�ci oznaczeñ (w mg/dm3, w nawiasach stê¿enia
dopuszczalne klasy pierwszej): tlenu rozpuszczonego: 7,7-13,3
(6,0), BZT

5
: 0,5-2,0 (4,0), substancji rozpuszczonych: 406-481

(500), azotu amonowego: 0,15-0,35 (1,00) i fosforu ogólnego:
0,05-0,10 (0,10).

W stosunku do wykazanych uprzednio warto�ci S
1
 jako naj-

korzystniejsze mo¿na oceniæ przeciêtne wyniki oznaczeñ azo-
tu amonowego (0,23 mgN/dm3), BZT

5
 (1,3 mgO

2
/dm3), ¿elaza

ogólnego (0,39 mgFe/dm3) i fosforanów (0,08 mgPO
4
/dm3).

W relacjach do odpowiednich wielko�ci z 1997 r. (por. ze-
stawienie D) obliczeniowe wyniki (S

S 
i S

E
) z ubieg³orocznej serii

badañ charakteryzuj¹ zmniejszenie zanieczyszczenia wód £¹c-
kiej Wody w zakresie wska�ników tlenowych (tlen rozpuszczo-
ny i BZT

5
), zawiesiny ogólnej, azotu azotynowego i fosforanów.

Dokumentuj¹ to nastêpuj¹ce ró¿nice warto�ci przeciêtnych

i ekstremalnych (w mg/dm3, warto�ci S
E
 w nawiasach): tlenu

rozpuszczonego: 9,5-10,6 (6,8-7,7), BZT
5
: 2,4-1,3 (3,7-2,0),

zawiesiny ogólnej: 13-10 (43-23), azotu azotynowego: 0,032-

0,017 (0,114-0,035) i fosforanów: 0,17-0,08 (0,89-0,24). Jako
korzystne uznaæ mo¿na równie¿ relacje zmian przeciêtnych
wyników oznaczeñ (warto�ci S

S
) ¿elaza ogólnego: 0,46-0,39

mg Fe/dm3, niemniej dane dla wielko�ci ekstremalnych (1,19-
1,65 mgFe/dm3) �wiadcz¹, ¿e w roku ubieg³ym stwierdzono
wy¿szy stopieñ zanieczyszczenia wód.

Odmienny zakres zmian obliczeniowych wyników badañ
sygnalizuj¹ wykazane w zestawieniu D warto�ci S

S
 (pogorsze-

nie jako�ci wód) i S
E
 (zmniejszenie zanieczyszczenia) z porów-

nywanych serii badañ bakteriologicznych, natomiast dla sub-
stancji rozpuszczonych zarówno ró¿nice przeciêtnych stê¿eñ:
415-448 mg/dm3 jak i ekstremalnych: 458-481 mg/dm3 wska-
zuj¹ na wzrost zasolenia wód £¹ckiej Wody. Na podstawie oceny
uwzglêdniaj¹cej dane z lat 1997-2000 mo¿na przyj¹æ, ¿e sto-
sunkowo korzystne warto�ci (S

S
 i S

E
) dla BZT

5
, azotu amono-

wego i fosforu ogólnego znajd¹ siê na listach rankingowych
dla ca³ego cyklu badañ (2001-2004).

D Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 6,8 7,7 

 rozpuszczony 9,5 10,6 

2 BZT5 3,7 2,0 

  2,4 1,3 

3 Substancje 458 481 

 rozpuszczone 415 448 

4 Zawiesina 43 23 

  13 10 

5 Azot 1,14 0,35 

 amonowy 0,10 0,23 

6 Azot 0,114 0,035 

 azotynowy 0,032 0,017 

7 Fosforany 0,89 0,24 

  0,17 0,08 

8 Fosfor 5,19 0,10 

 ogólny 1,10 0,08 

9 ¯elazo 1,19 1,65 

 ogólne 0,46 0,39 

10 Miano Coli 0,0004 0,010 

  0,040 0,030 

 

SE            
             SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.5. Potok Padó³ � Januszkowice

Podobnie jak dla £¹ckiej Wody rezultat klasyfikacji prze-
ciêtnych w³a�ciwo�ci wód uj�ciowego odcinka Potoku Padó³
(klasa III) wi¹¿e siê jedynie z ocen¹ sanitarn¹. W okresie od
stycznia do wrze�nia wyniki oznaczeñ Miana Coli osi¹ga³y
warto�ci: 0,02-0,04 (S

3
 � 0,01) przy czym nadmierne ska¿enie

bakteriologiczne kontrolowanych wód stwierdzono w lipcu
(0,004).

Nieco korzystniejsze i odpowiadaj¹ce kryteriom klasy dru-
giej by³y wyniki badañ Miana Coli z ostatniego kwarta³u (0,2-
0,4). W pozosta³ym zakresie badañ monitoringu regionalnego
z wyj¹tkiem wyników oznaczeñ z lipca : ¿elaza ogólnego (2,51
mg Fe/dm3, a stê¿enie dopuszczalne dla wód klasy trzeciej: S

3

-2,00 mg Fe/dm3), oraz zawiesiny (119 mg/dm3 a S
3
 = 50 mg/

dm3) warto�ci ekstremalne azotu azotynowego (0,043 mgN/dm3)
oraz fosforu ogólnego (0,38 mgP/dm3) utrzymywa³y siê w gra-
nicach przewidzianych rozporz¹dzeniem MO�ZNiL dla trzeciej
klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych natomiast
dla BZT

5
 (4,3 mgO

2
/dm3), substancji rozpuszczonych (714 mg/

dm3) i fosforanów odpowiednio drugiej.
Do�æ charakterystyczn¹ cech¹ wód ocenianego cieku jest

ich podwy¿szone zasolenie o czym �wiadcz¹ rezultaty badañ
substancji rozpuszczonych (II klasa) z wyj¹tkiem oznaczenia z
lipca, które jak mo¿na wnioskowaæ ze stê¿eñ zawiesiny i ¿ela-
za obejmuje próbê wody pobran¹ w okresie wezbrania. W gra-
nicach wielko�ci ustalonych w rozporz¹dzeniu dla pierwszej
klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych utrzymy-
wa³y siê wszystkie wyniki badañ tlenu rozpuszczonego (8,0-
13,3 mgO

2
/dm3) i azotu amonowego (0,23-0,53 mgN/dm3).

Spe³nienie tych najwy¿szych kryteriów klasyfikacyjnych w
przewa¿aj¹cej ilo�ci oznaczeñ sygnalizuj¹ równie¿ warto�ci S

S

(mg/dm3): BZT
5
 (1,7), zawiesiny (12), fosforanów (0,14) i ¿ela-

za ogólnego (0,48).

Z porównania przeciêtnych i ekstremalnych wyników ubie-
g³orocznej serii badañ wód £¹ckiej Wody i Potoku Padó³ (por.
dane z zestawieñ D i E) mo¿na wnioskowaæ o wy¿szym zanie-
czyszczeniu wód bezpo�redniego dop³ywu Odry (Potok Padó³)
co dokumentuj¹ ró¿nice warto�ci S

S
 i S

E
 niemal w ca³ym zakre-

sie badañ zrealizowanych w 2001 r.
Dokonuj¹c oceny zmian obliczeniowych wyników z dwóch

ostatnich serii badañ wód Potoku Padó³ w rejonie Januszkowic
(warto�ci S

S
 i S

E
 wykazane w zestawieniu E) mo¿na stwierdziæ

dominuj¹ce przes³anki istotnego zmniejszenia stopnia ich za-
nieczyszczenia. Stwierdzenie to uzasadnione jest relacjami
zmian zarówno przeciêtnych jak i ekstremalnych wyników ba-
dañ (w mg/dm3 a warto�ci S

E
 w nawiasach): BZT

5
: 3,4-1,7 (4,6-

4,3), substancji rozpuszczonych: 642-589 (765-714), azotu
amonowego: 0,59-0,30 (1,03-0,53), azotu azotynowego: 0,046-

0,025 (0,168-0,043) i fosforanów: 0,18-0,14 (0,51-0,33).
W roku ubieg³ym nieco ni¿sze ni¿ poprzednio by³y przeciêt-

ne wyniki oznaczeñ (mg/dm3) zawiesiny: 14-12 i ¿elaza ogól-
nego: 0,55-0,48, niemniej ró¿nice warto�ci ekstremalnych sy-
gnalizuj¹ nieco wy¿szy stopieñ zanieczyszczenia wód kontro-
lowanych w 2001 r. (dla zawiesiny ogólnej: 101-119 a dla ¿ela-
za ogólnego: 0,96-2,51). Przy nieco korzystniejszej warto�ci
S

E
 przeciêtny wynik badañ bakteriologicznych z ubieg³orocz-

nej serii by³ identyczny jak dla serii z 1997 r. (0,040), a jedynym
wska�nikiem, dla którego zmiany warto�ci S

S
 i S

E
 pozwalaj¹ na

stwierdzenie wzrostu zanieczyszczenia by³ tlen rozpuszczony.

E Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 8,4 8,0 

 rozpuszczony 10,4 10,1 

2 BZT5 4,6 4,3 

  3,4 1,7 

3 Substancje 765 714 

 rozpuszczone 642 589 

4 Zawiesina 101 119 

  14 12 

5 Azot 1,03 0,53 

 amonowy 0,59 0,30 

6 Azot 0,168 0,043 

 azotynowy 0,046 0,025 

7 Fosforany 0,51 0,33 

  0,18 0,14 

8 Fosfor 2,30 0,38 

 ogólny 0,35 0,11 

9 ¯elazo 0,96 2,51 

 ogólne 0,55 0,48 

10 Miano Coli 0,0001 0,004 

  0,040 0,040 

    

SE           
               SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.6. Potok Anka � Zdzieszowice

Podstawowym i jedynym kryterium negatywnej oceny prze-
ciêtnej jako�ci wód Potoku Anka kontrolowanych w 2001 r. by³o
ich d³ugotrwa³e nadmierne zanieczyszczenie bakteriologiczne,
gdy¿ 50% wyników oznaczeñ Miana Coli utrzymywa³o siê
w granicach poni¿ej wielko�ci dopuszczalnej dla wód klasy trze-
ciej (S

3
 = 0,010), a warto�æ �rodkowa (S

S
 � 0,009) przes¹dzi³a

o rezultacie klasyfikacji PJW (N
1
).

Z nieco ni¿sz¹ czêsto�ci¹ rejestrowano nadmiern¹ zawar-
to�æ azotu azotynowego (42%), zawiesiny ogólnej (25%)
i ¿elaza (17%) a tak¿e fosforu ogólnego (wynik oznaczenia
z sierpnia). Wyniki badañ tlenu rozpuszczonego utrzymywa³y
siê w granicach 5,2-11,3 mgO

2
/dm3, przy czym ni¿szy od war-

to�ci granicznej dla klasy pierwszej by³ jedynie rezultat badañ
przeprowadzonych w maju.

Równie incydentalny charakter mia³ wynik oznaczenia BZT
5

z grudnia � 6,1 mgO
2
/dm3 odpowiadaj¹cy warunkom dopusz-

czalnym klasy drugiej (pozosta³e badania okre�la zakres zmian:
1,5-3,4 mgO

2
/dm3). Na nieco podwy¿szone zasolenie wód uj-

�ciowego odcinka Potoku Anka wskazuje 75% wyników ozna-
czeñ substancji rozpuszczonych, przy czym najwy¿sze z nich
nie przekracza³y warto�ci S

2
.

Zawarto�æ azotu amonowego w tych wodach okre�laj¹ stê-
¿enia: 0,43-1,76 mgN/dm3, w zakresie trzech wyników ozna-
czeñ wy¿sze od stê¿enia dopuszczalnego klasy pierwszej.
Osi¹gniêcie tych najbardziej rygorystycznych kryteriów rozpo-
rz¹dzenia stwierdzono w ca³ej rocznej serii badañ fosforanów
(warto�ci stê¿eñ w granicach: 0,06-0,18 mgPO

4
/dm3, a S

1
 =

0,20 mgPO
4
/dm3). Poza zdecydowanie wy¿szymi oznaczenia-

mi z okresu czerwiec � sierpieñ (N) wyniki pozosta³ych badañ
zawiesiny odpowiada³y kryteriom klasy pierwszej.

Rezultaty nawet pobie¿nego przegl¹du obliczeniowych wy-
ników z dwóch ostatnich serii badañ (por. zestawienie F) po-
zwalaj¹ na stwierdzenie znacz¹cej poprawy jako�ci wód Poto-
ku Anka w okresie 1997-2001. Dokumentuj¹ to w pe³ni ró¿nice
przeciêtnych i ekstremalnych wyników oznaczeñ (warto�ci w
mg/dm3, dla S

E
 w nawiasach): BZT

5
 5,4-2,6 (9,7-6,1), substan-

cji rozpuszczonych: 587-520 (647-625), azotu amonowego:
2,96-0,88 (7,20-1,76), azotu azotynowego: 0,169-0,048 (0,210-
0,105), fosforanów: 0,24-0,09 (0,87-0,18) oraz Miana Coli:
0,003-0,009 (0,0002-0,002).

Dotyczy to równie¿ korzystnych relacji zmian przeciêtnych

wyników oznaczeñ (w nawiasach podano warto�ci S
E
 charak-

teryzuj¹ce siê jednak odmiennymi tendencjami zmian): tlenu
rozpuszczonego: 7,0-8,0 (5,4-5,2) i zawiesiny ogólnej: 20-10

(40-157). O wzro�cie zanieczyszczenia ocenianych wód �wiad-
cz¹ jedynie relacje obliczeniowych wielko�ci dla ¿elaza ogól-
nego: 1,27-1,46 (4,03-5,42).

Nale¿y podkre�liæ, ¿e zgodnie z wynikami oceny przedsta-
wionej w publikacji z maja 2001 r. [6] na listach rankingowych
przekrojów pomiarowo-kontrolnych monitoringu regionalnego
charakteryzuj¹cych siê w okresie 1997-2000 najwy¿szym za-
nieczyszczeniem wód Potok Anka wykazany zosta³ sze�cio-
krotnie. Mo¿na przyj¹æ, ¿e sygnalizowany zakres ich poprawy
znajdzie odzwierciedlenie w kolejnych ocenach tego typu.

F Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 5,4 5,2 

 rozpuszczony 7,0 8,0 

2 BZT5 9,7 6,1 

  5,4 2,6 

3 Substancje 647 625 

 rozpuszczone 587 520 

4 Zawiesina 40 157 

  20 10 

5 Azot 7,20 1,76 

 amonowy 2,96 0,88 

6 Azot 0,210 0,105 

 azotynowy 0,169 0,048 

7 Fosforany 0,87 0,18 

  0,24 0,09 

8 Fosfor 5,70 0,49 

 ogólny 2,57 0,12 

9 ¯elazo 4,03 5,42 

 ogólne 1,27 1,46 

10 Miano Coli 0,0002 0,002 

  0,003 0,009 

 

SE            

             SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm3 
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1.3.7. Potok Cegielnia � Krêpna

Dla uj�ciowego odcinka Potoku Cegielnia wynik klasyfika-
cji przeciêtnych w³a�ciwo�ci wód w 2001 r. wykazany w tabeli
10 (klasa III) jest identyczny jak dla £¹ckiej Wody i Potoku
Padó³, przy czym wi¹¿e siê on nie z ocen¹ bakteriologiczn¹
lecz przeciêtn¹ zawarto�ci¹ azotu azotynowego (S

S
= 0,035

mgN/dm3). Wyniki oznaczeñ Miana Coli z wyj¹tkiem badañ lip-
cowych (0,004-N) osi¹ga³y wielko�ci w granicach 0,2-4,0 od-
powiadaj¹ce kryteriom klasy drugiej i pierwszej. O okresowym
ni¿szym natlenieniu wód tego cieku �wiadcz¹ wyniki oznaczeñ
z lipca (5,1 mgO

2
/dm3) a zw³aszcza sierpnia (4,8 mgO

2
/dm3)

mieszcz¹ce siê jednak w granicach dopuszczalnych dla wód
klasy drugiej i trzeciej (pozosta³e rezultaty badañ tlenu spe³nia-
³y wymogi klasy pierwszej).

Stosunkowo nieznaczne przekroczenie warto�ci S
1
 dla BZT

5

(4,0 mgO
2
/dm3) stwierdzono jedynie w lipcu a rezultaty pozo-

sta³ych badañ (0,8-2,7 mgO
2
/dm3) mo¿na uznaæ za bardzo ko-

rzystne. Incydentalnie wy¿sze od pozosta³ych by³y równie¿
wyniki lipcowych badañ azotu amonowego (1,13 mgN/dm3), fos-
foranów (0,30 mgPO

4
/dm3) i fosforu ogólnego (0,18 mgP/dm3)

mieszcz¹ce siê jednak w granicach dopuszczalnych dla wód
klasy drugiej.

Zakres zmian wyników badañ substancji rozpuszczonych
(382-448 mgO

2
/dm3) zawiesiny ogólnej (10-12 mgO

2
/dm3) i ¿e-

laza ogólnego (0,11-0,58 mgFe/dm3) pozwala na stwierdzenie
bardzo wysokich w³a�ciwo�ci kontrolowanych wód. W okresie
luty � kwiecieñ wyniki oznaczeñ azotu azotynowego osi¹ga³y
warto�ci: 0,015-0,023 mgN/dm3, a kolejne by³y jednak znacz-
nie wy¿sze i utrzymywa³y siê w przedziale warto�ci dopusz-
czalnych dla wód klasy trzeciej (0,032-0,058 mgN/dm3).

W stosunku do warunków normatywnych rozporz¹dzenia
(S

1
) jako szczególnie niskie mo¿na uznaæ przeciêtne wyniki

badañ (mg/dm3): BZT
5
 (1,2), zawiesiny (10), azotu amonowe-

go (0,30), fosforanów (0,05) i fosforu ogólnego (0,04).

Z oceny obliczeniowych wyników serii badañ przeprowa-
dzonych w 2001 r. i w poprzednim cyklu badawczym (1997 r.)
mo¿na wysnuæ ogólne stwierdzenie o poprawie jako�ci wód
uj�ciowego odcinka Potoku Cegielnia dla wiêkszo�ci parame-
trów uwzglêdnionych w programie monitoringu regionalnego.
Potwierdzaj¹ go relacje zmian przeciêtnych wyników oznaczeñ
(warto�ci S

S
 w mg/dm3, w nawiasach warto�ci S

E
): BZT

5
: 1,8-

1,2 (3,0-5,0), substancji rozpuszczonych : 441-418 (473-448),
azotu amonowego: 0,41-0,30 (0,75-1,13), azotu azotynowego:
0,042-0,035 (0,070-0,058), ¿elaza ogólnego: 0,46-0,44 (0,89-
0,58), fosforanów: 0,06-0,05 (0,13-0,30) i Miana Coli: 0,200-

0,400 (0,010-0,004).
O ile jednak dla substancji rozpuszczonych, azotu azotyno-

wego i ¿elaza ogólnego zmiany przeciêtnych wyników badañ
by³y równie korzystne jak relacje zmian warto�ci ekstremalnych,
to dla BZT

5
, azotu amonowego, fosforanów i Miana Coli warto-

�ci S
E
 z ubieg³orocznej serii by³y gorsze od wielko�ci dokumen-

tuj¹cych najwy¿szy stopieñ zanieczyszczenia wód w 1997 r.
Jak ju¿ zasygnalizowano ma to zwi¹zek ze szczególnie nieko-
rzystnymi wynikami badañ z lipca sygnalizuj¹cymi nadmierne
zanieczyszczenie bakteriologiczne oraz podwy¿szone stê¿e-
nia BZT

5
, azotu amonowego, fosforanów i fosforu ogólnego.

Na do�æ jednoznaczny wzrost zanieczyszczenia wód Poto-
ku Cegielnia w okresie 1997-2001 wskazuj¹ jednak zarówno
przeciêtne jak i ekstremalne wyniki obu porównywanych serii
badañ w zakresie tlenu rozpuszczonego 8,8-7,6 (6,2-4,8),
a tak¿e warto�ci S

S 
dla zawiesiny ogólnej: 7-10 (55-12).

G Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 6,2 4,8 

 rozpuszczony 8,8 7,6 

2 BZT5 3,0 5,0 

  1,8 1,2 

3 Substancje 473 448 

 rozpuszczone 441 418 

4 Zawiesina 55 12 

  7 10 

5 Azot 0,75 1,13 

 amonowy 0,41 0,30 

6 Azot 0,070 0,058 

 azotynowy 0,042 0,035 

7 Fosforany 0,13 0,30 

  0,06 0,05 

8 Fosfor 5,76 0,18 

 ogólny 0,79 0,04 

9 ¯elazo 0,89 0,58 

 ogólne 0,46 0,44 

10 Miano Coli 0,010 0,004 

  0,200 0,400 

    

SE           
               SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.8. Kana³ Sonia � Obrowiec

Równie¿ wody tego kolejnego prawobrze¿nego dop³ywu
Odry charakteryzowa³y siê w roku ubieg³ym (ocena warto�ci
S

S
) podwy¿szon¹ zawarto�ci¹ azotu azotynowego i nieco zwiêk-

szonym zanieczyszczeniem bakteriologicznym, co zadecydo-
wa³o o koñcowym rezultacie przeciêtnej klasyfikacji wód (klasa
III). Przekroczenia warunków normatywnych przewidzianych dla
wód klasy trzeciej (w rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony �rodo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 5 listopada 1991
r.) stwierdzono w ograniczonej ilo�ci oznaczeñ Miana Coli (33%)
i azotu azotynowego (18%) oraz wynikami sierpniowych ba-
dañ: tlenu rozpuszczonego (2,3 mgO

2
/dm3), BZT

5
 (15,2 mgO

2
/

dm3), zawiesiny ogólnej (605 mg/dm3) i ¿elaza (19,4 mgFe/
dm3).

Z wyj¹tkiem rezultatów ocen analitycznych z lipca i wrze-
�nia oznaczenia substancji rozpuszczonych charakteryzuj¹
warto�ci: 527-688 mg/dm3, odpowiadaj¹ce kryteriom klasy dru-
giej, co wskazuje na nieco zwiêkszone zasolenie kontrolowa-
nych wód.

Spe³nienie najwy¿szych kryteriów klasyfikacyjnych (I kla-
sa) w ca³ej ubieg³orocznej serii badañ sygnalizuj¹ stwierdzone
zakresy zmian stê¿eñ (warto�ci w mg/dm3, w nawiasach S

1
):

azotu amonowego: 0,14-0,54 (1,00) i fosforanów: 0,05-0,20
(0,20). W granicach dopuszczalnych klasy pierwszej utrzymy-
wa³a siê równie¿ wiêkszo�æ wyników oznaczeñ tlenu rozpusz-
czonego, BZT

5
, zawiesiny, fosforu ogólnego i ¿elaza, przy czym

bior¹c pod uwagê warto�ci dopuszczalne klasy pierwszej (wy-
kazane w nawiasach) jako najkorzystniejsze mo¿na uznaæ prze-
ciêtne wyniki oznaczeñ (w mg/dm3): azotu amonowego: 0,40

(1,00), fosforanów: 0,06 (0,20), BZT
5
: 2,3 (4,0), tlenu rozpusz-

czonego: 10,0 (6,0) i zawiesiny: 17 (20) a tak¿e fosforu ogólne-
go: 0,09 (0,10).

Wykazane w zestawieniu H wielko�ci, charakteryzuj¹ce
przeciêtn¹ jako�æ wód i najwy¿szy stan ich zanieczyszczenia
w 2001 r. oraz w poprzedniej rocznej serii badañ, pozwalaj¹ na
stwierdzenie dominacji przes³anek poprawy jako�ci wód Kana-
³u Sonia w okresie 1997-2001. Wi¹¿e siê to g³ównie z ocen¹
zakresu zmian przeciêtnych wyników oznaczeñ (w mg/dm3,
w nawiasach dla porównania podano zmiany warto�ci S

E
): tle-

nu rozpuszczonego: 9,6-10,0 (5,8-2,3), BZT
5
: 3,1-2,3 (6,1-15,2),

substancji rozpuszczonych: 576-541 (630-688), zawiesiny ogól-
nej: 18-17 (31-605), azotu azotynowego: 0,060-0,035 (0,082-
0,073) i fosforanów: 0,08-0,06 (0,41-0,20).

O ile jednak dla azotu azotynowego i fosforanów korzystne
tendencje zmian przeciêtnych wyników badañ potwierdzaj¹ rów-
nie¿ relacje warto�ci ekstremalnych, to w zakresie tlenu roz-
puszczonego, BZT

5
, substancji rozpuszczonych i zawiesiny

ogólnej warto�ci S
E
 z serii badañ przeprowadzonych w roku

ubieg³ym sygnalizuj¹ wy¿szy stopieñ zanieczyszczenia wód
uj�ciowego odcinka Kana³u Sonia w stosunku do stwierdzone-
go najbardziej niekorzystnymi wynikami oznaczeñ z 1997 r.

Warto�æ �rodkowa z ubieg³orocznej serii badañ bakteriolo-
gicznych (Miano Coli) jest identyczna z rezultatem odpowied-
niej oceny z 1997 r. (0,040 � III klasa), przy nieco korzystniej-
szym oszacowaniu warto�ci ekstremalnej (0,0004-0,0009).

Na wzrost zanieczyszczenia wód Kana³u Sonia wskazuj¹
jedynie ró¿nice przeciêtnych i ekstremalnych (warto�ci w na-
wiasie) wyników oznaczeñ ¿elaza ogólnego: 0,57-0,94 (1,82-
19,40).

H Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 5,8 2,3 

 rozpuszczony 9,6 10,0 

2 BZT5 6,1 15,2 

  3,1 2,3 

3 Substancje 630 688 

 rozpuszczone 576 541 

4 Zawiesina 31 605 

  18 17 

5 Azot 1,33 0,54 

 amonowy 0,39 0,40 

6 Azot 0,082 0,073 

 azotynowy 0,060 0,035 

7 Fosforany 0,41 0,20 

  0,08 0,06 

8 Fosfor 0,88 0,18 

 ogólny 0,27 0,09 

9 ¯elazo 1,82 19,40 

 ogólne 0,57 0,94 

10 Miano Coli 0,0004 0,0009 

  0,040 0,040 

 

SE            
             SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.9. Potok Abisynia � Malnie

Szczególnie du¿y zakres zmian charakteryzowa³ wyniki ubie-
g³orocznej serii badañ bakteriologicznych wód uj�ciowego od-
cinka Potoku Abisynia, co mo¿e �wiadczyæ o zró¿nicowanym
oddzia³ywaniu lokalnych �róde³ zanieczyszczenia.

Wiêkszo�æ oznaczeñ Miana Coli odpowiada³a warunkom
dopuszczalnym klasy trzeciej, co przy oszacowaniu warto�ci S

S

(0,040) przes¹dzi³o o rezultacie klasyfikacji przeciêtnych w³a�ci-
wo�ci ocenianych wód w 2001 r., niemniej wyniki badañ z czerw-
ca i lipca sygnalizowa³y ich nadmierne zanieczyszczenie.  Odpo-
wiednio najlepsze wyniki badañ Miana Coli wskazuj¹ na spe³nie-
nie kryteriów klasy drugiej (marzec i listopad) a nawet pierwszej
(grudzieñ). Osi¹gniêcie warunków przewidzianych w rozporz¹-
dzeniu Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Le�nictwa z dnia 5 listopada 2001 r. dla pierwszej klasy czysto-
�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych dokumentuje pe³ny za-
kres oznaczeñ tlenu rozpuszczonego: 6,2-12,6 mgO

2
/dm3, (S

1
=6,0

mgO
2
/dm3) i azotu amonowego: 0,15-0,72 mgN/dm3, (S

1
=1,0

mgN/dm3) oraz wiêkszo�æ wyników badañ BZT
5
, zawiesiny ogól-

nej, azotu azotynowego, fosforanów, fosforu ogólnego i ¿elaza.
Podobnie jak dla innych scharakteryzowanych uprzednio pra-

wobrze¿nych dop³ywów Odry równie¿ wody Potoku Abisynia ce-
chuje nieco zwiêkszone zasolenie o czym �wiadczy przewa¿aj¹-
ca ilo�æ wyników oznaczeñ substancji rozpuszczonych przekra-
czaj¹cych stê¿enie dopuszczalne dla wód klasy pierwszej (S

1
 =

500 mg/dm3).
W zakresie pozosta³ych czynników fizyczno-chemicznych,

poza azotem azotynowym, którego zwiêkszon¹ zawarto�æ stwier-
dzono czterokrotnie i ¿elazem ogólnym (wyniki oznaczeñ ze stycz-
nia i marca wy¿sze od S

1
) przekroczenia warunków dopuszczal-

nych klasy pierwszej dla BZT
5
 (maj), zawiesiny ogólnej (styczeñ)

oraz fosforanów i fosforu ogólnego (luty) mia³y jedynie charakter
incydentalny. Jako najkorzystniejsze mo¿na uznaæ warto�ci S

S

(mg/dm3) fosforanów (0,08), azotu amonowego (0,28), BZT
5
 (1,6)

i ¿elaza ogólnego (0,40).
Wyniki oceny porównawczej wielko�ci wykazanych w zesta-

wieniu J wskazuj¹ na korzystne zmiany w³a�ciwo�ci wód uj�cio-
wego odcinka Potoku Abisynia w latach 1997-2001 w zakresie
wska�ników tlenowych (BZT

5
, tlen rozpuszczony), zwi¹zków azotu

(azot amonowy i azotynowy) a tak¿e zawiesiny ogólnej i fosfora-
nów.

Poprawê jako�ci wód Potoku Abisynia dokumentuj¹ zarów-
no przeciêtne jak i ekstremalne wyniki oznaczeñ (w mg/dm3,
warto�ci S

E
 w nawiasach): tlenu rozpuszczonego: 6,9-9,2 (4,6-

6,2), BZT
5
 2,6-1,6 (4,4-4,1), azotu amonowego: 0,38-0,28 (1,24-

0,72) i azotu azotynowego: 0,028-0,017 (0,066-0,035). W zakre-
sie ograniczonym jednak do relacji warto�ci przeciêtnych sygna-
lizuj¹ to równie¿ ró¿nice obliczeniowych wyników badañ: zawie-
siny ogólnej: 20-12 (37-41) oraz fosforanów: 0,26-0,08 (0,54-0,56).

Przyjmuj¹c jednak do oceny wy³¹cznie warto�ci przeciêtne
najwiêkszy zakres poprawy jako�ci wód Potoku Abisynia obej-
mowa³ oznaczenia (S

S
): fosforanów: 0,26-0,08 mgPO

4
/dm3, BZT

5
:

2,6-1,6 mgO
2
/dm3, azotu azotynowego: 0,028-0,017 mgN/dm3

oraz zawiesiny: 20-12 mg/dm3.
Wzrost zanieczyszczenia ocenianych wód w okresie 1997-

2001 sygnalizuj¹ przeciêtne i ekstremalne wyniki oznaczeñ sub-
stancji rozpuszczonych: 596-686 (655-749) i ¿elaza ogólnego:
0,23-0,40 (0,54-1,35) a tak¿e Miana Coli: 0,200-0,040 (0,004-
0,002). Zgodnie z informacj¹ zamieszczon¹ w czê�ci wstêpnej
punktu 1.3., ze wzglêdu na zmianê metodyki oznaczeñ i niemia-
rodajne wyniki z 1997 r. ocena nie obejmuje fosforu ogólnego.

J Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 4,6 6,2 

 rozpuszczony 6,9 9,2 

2 BZT5 4,4 4,1 

  2,6 1,6 

3 Substancje 655 749 

 rozpuszczone 596 686 

4 Zawiesina 37 41 

  20 12 

5 Azot 1,24 0,72 

 amonowy 0,38 0,28 

6 Azot 0,066 0,035 

 azotynowy 0,028 0,017 

7 Fosforany 0,54 0,56 

  0,26 0,08 

8 Fosfor 3,02 0,27 

 ogólny 0,69 0,07 

9 ¯elazo 0,54 1,35 

 ogólne 0,23 0,40 

10 Miano Coli 0,004 0,002 

  0,200 0,040 

    

SE           
               SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.10. Smortawa � Raciszów

Na wyniki klasyfikacji wód w górnym odcinku Smortawy
decyduj¹cy wp³yw mia³y oznaczenia Miana Coli i ¿elaza ogól-
nego, dla których warto�ci przeciêtne spe³nia³y kryteria klasy
drugiej (wynik klasyfikacji PJW) oraz 4 oznaczenia ¿elaza ogól-

nego z okresu maj-wrzesieñ (2,25-2,79 mgFe/dm3) i odosob-
niony wynik badañ azotu azotynowego (0,065 mgN/dm3) prze-
s¹dzaj¹ce o rezultacie klasyfikacji najwy¿szego stopnia zanie-
czyszczenia wód rozpatrywanego cieku (N

2
).

Jako bardzo korzystne i spe³niaj¹ce warunki dopuszczalne
klasy pierwszej w ca³ej rocznej serii badañ mo¿na uznaæ wyni-
ki oznaczeñ (warto�ci w mg/dm3, w nawiasach stê¿enia do-
puszczalne � S

1
): tlenu rozpuszczonego: 6,3-12,3 (6,0), BZT

5
:

1,1-2,3 (4,0), azotu amonowego: 0,42-0,94 (1,00), a zw³aszcza
fosforanów: 0,05-0,09 (0,20).

Z wyj¹tkiem wyniku oznaczenia z wrze�nia (504 mg/dm3 �
II klasa) pozosta³e rezultaty oznaczeñ substancji rozpuszcz-
czonych utrzymywa³y siê w granicach przewidzianych dla pierw-
szej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych (415-
489 mg/dm3). Spe³nienie tych najwy¿szych norm klasyfikacyj-
nych rozporz¹dzenia MO�ZNiL dokumentuje równie¿ zdecy-
dowana wiêkszo�æ rezultatów badañ zawiesiny utrzymuj¹cych
siê w granicach 10-20 mg/dm3, z wyj¹tkiem znacznie wy¿szej
zawarto�ci stwierdzonej we wrze�niu (40 mg/dm3).

Podobnie jak dla ¿elaza ogólnego, nieco wy¿sze ni¿ w po-
zosta³ym okresie by³y 4 wyniki badañ fosforu ogólnego osi¹ga-
j¹ce w miesi¹cach V-IX wielko�ci w granicach : 0,09-0,17 mg
P/dm3. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e warto�ci S

S
 dla fosforu

ogólnego a tak¿e azotu azotynowego odpowiada³y normom kla-
sy pierwszej.

Na poprawê jako�ci wód Smortawy w ppk Raciszów wska-
zuj¹ zw³aszcza relacje wykazanych w zestawieniu K oblicze-
niowych wyników badañ (S

S
 i S

E
) z dwóch ostatnich serii w za-

kresie: BZT
5
, substancji rozpuszczonych, zawiesiny, azotu

amonowego i fosforanów.
Dla tych parametrów porównywane stê¿enia przeciêtne

 i ekstremalne osi¹ga³y w latach 1997-2001 warto�ci (w mg/
dm3, S

E
 w nawiasach): BZT

5
: 2,9-1,5 (5,2-2,3), substancje roz-

puszczone: 486-469 (528-504), azot amonowy: 0,76-0,55 (1,52-
0,94) i fosforany: 0,07-0,06 (0,62-0,09).

Korzystne tendencje zmian w³a�ciwo�ci ocenianych wód w
okresie 1997-2001 obejmuj¹ równie¿ przeciêtne wyniki badañ
zawarto�ci azotu azotynowego: 0,040-0,018 mgN/dm3 przy bra-
ku potwierdzenia tych tendencji w relacjach warto�ci ekstre-
malnych (0,063-0,065 mgN/dm3). Przy identycznych wynikach
oszacowania przeciêtnej zawarto�ci tlenu w wodach badanych
w 1997 r. i w kolejnej serii badawczej (9,0 mgO

2
dm3) zakres

zmian warto�æ S
E
: 3,7-6,3 mo¿na uznaæ równie¿ za przes³ankê

zmniejszenia przejawów zanieczyszczenia wód.
Zarówno dla zawiesiny ogólnej: 7-11 (56-40) jak i ¿elaza

ogólnego: 1,00-1,11 (2,86-2,79) oraz Miana Coli: 0,400-0,300

(0,010-0,070) przeciêtne wyniki oznaczeñ z 2001 r. sygnalizo-
wa³y pogorszenie siê w³a�ciwo�ci badanych wód, niemniej od-
wrotny zakres zmian wynika z oceny relacji warto�ci S

E
.

K Wska�nik Wynik ibadañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 3,7 6,3 

 rozpuszczony 9,0 9,0 

2 BZT5 5,2 2,3 

  2,9 1,5 

3 Substancje 528 504 

 rozpuszczone 486 469 

4 Zawiesina 56 40 

  7 11 

5 Azot 1,52 0,94 

 amonowy 0,76 0,55 

6 Azot 0,063 0,065 

 azotynowy 0,040 0,018 

7 Fosforany 0,62 0,09 

  0,07 0,06 

8 Fosfor 1,86 0,17 

 ogólny 0,15 0,07 

9 ¯elazo 2,86 2,79 

 ogólne 1,00 1,11 

10 Miano Coli 0,010 0,070 

  0,400 0,300 

 

SE            
             SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.11. Smortawa � Dobrzyñ

W drugim punkcie pomiarowo-kontrolnym Smortawy pozwa-
laj¹cym na kontrolê w³a�ciwo�ci jej wód w rejonie granicy z
województwem dolno�l¹skim decyduj¹ce znaczenie dla rezul-
tatów oceny zarówno przeciêtnej jako�ci wód jak i najwy¿sze-
go ich zanieczyszczenia mia³y wyniki badañ bakteriologicznych.
Co prawda rezultat oznaczenia Miana Coli z listopada wskazu-
je na osi¹gniêcie najwy¿szych kryteriów normatywnych (I kla-
sa) niemniej pozosta³e wyniki badañ utrzymywa³y siê w grani-
cach dopuszczalnych dla klasy drugiej, a nawet trzeciej.

Warto�æ �rodkowa Miana Coli (0,200) by³a jedyn¹ przes³an-
k¹ klasyfikacji PJW, gdy¿ dla pozosta³ych wska�ników zanie-
czyszczenia warto�ci S

S
 sygnalizowa³y spe³nienie kryteriów

przewidzianych dla pierwszej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód
powierzchniowych.

Osi¹gniêcie ich w ca³ej rocznej serii dokumentuje zakres
zmian wyników oznaczeñ (w mg/dm3, w nawiasach warto�ci
S

1
): tlenu rozpuszczonego: 7,2-13,9 (6,0), BZT

5
: 0,6-2,6 (4,0),

substancji rozpuszczonych: 107-481 (500), azotu amonowe-
go: 0,36-0,67 (1,00) i fosforanów: 0,05-0,19 (0,20). Jako ko-
rzystne i odpowiadaj¹ce normom klasy pierwszej (warto�ci S

1

w nawiasach) mo¿na równie¿ uznaæ przeciêtne wyniki ozna-
czeñ (w mg/dm3): zawiesiny ogólnej � 11 (20), azotu azotyno-
wego � 0,017 (0,20), fosforu ogólnego � 0,10 (0,10) oraz ¿ela-
za ogólnego � 0,76 (1,00).

Najbardziej niekorzystne wyniki badañ wód Smortawy w ppk
Dobrzyñ osi¹ga³y warto�ci klasy trzeciej w zakresie: 3 ozna-
czeñ Miana Coli oraz stê¿enia azotu azotynowego z maja (0,042
mgN/dm3), st¹d odpowiedni wynik klasyfikacji NSZ � III klasa.

Na podstawie porównania ubieg³orocznych warto�ci cha-
rakteryzuj¹cych przeciêtne w³a�ciwo�ci wód Smortawy w ppk
Raciszów i Dobrzyñ (por. dane w zestawieniach K i L) mo¿na

stwierdziæ, ¿e wody kontrolowane w ppk Dobrzyñ wyró¿nia³y
siê nieco wy¿szym zanieczyszczeniem w zakresie wska�ników
tlenowych, zwi¹zków fosforu i Miana Coli natomiast korzyst-
niejszymi relacjami zmian warto�ci azotu amonowego
 i azotynowego oraz ¿elaza ogólnego.

Ró¿nice obliczeniowych wyników badañ z dwóch ostatnich
serii (1997-2001) wykazanych w zestawieniu L stwarzaj¹ pod-
stawê do oceny, ¿e podobnie jak dla ppk Raciszów równie¿ w
przekroju Dobrzyñ odpowiednio lepsze ni¿ w 1997 r. by³y prze-

ciêtne i ekstremalne wyniki oznaczeñ (w mg/dm3, w nawiasach
warto�ci S

E
): BZT

5
: 2,7-1,6 (4,6-2,6), azotu amonowego: 0,46-

0,44 (1,01-0,67), azotu azotynowego: 0,026-0,017 (0,050-0,042)
i fosforanów: 0,12-0,08 (0,44-0,19).

Na do�æ jednoznaczne tendencje wzrostu zanieczyszcze-
nia w latach 1997-2001 wskazuj¹ ró¿nice przeciêtnych jak
i ekstremalnych wyników oznaczeñ: substancji rozpuszczonych:
422-430 (447-481) i Miana Coli: 0,400-0,200 (0,200-0,070). Przy
stosunkowo korzystnym zakresie zmian warto�ci ekstremalnych
o pogorszeniu siê przeciêtnych w³a�ciwo�ci wód Smortawy
�wiadcz¹ zmiany warto�ci dla: zawiesiny ogólnej: 10-11 (35-
26) ¿elaza ogólnego: 0,58-0,76 (1,84-1,40) oraz tlenu rozpusz-
czonego: 9,4-8,7 (6,4-7,2).

L Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 6,4 7,2 

 rozpuszczony 9,4 8,7 

2 BZT5 4,6 2,6 

  2,7 1,6 

3 Substancje 447 481 

 rozpuszczone 422 430 

4 Zawiesina 35 26 

  10 11 

5 Azot 1,01 0,67 

 amonowy 0,46 0,44 

6 Azot 0,050 0,042 

 azotynowy 0,026 0,017 

7 Fosforany 0,44 0,19 

  0,12 0,08 

8 Fosfor 2,59 0,17 

 ogólny 0,46 0,10 

9 ¯elazo 1,84 1,40 

 ogólne 0,58 0,76 

10 Miano Coli 0,200 0,070 

  0,400 0,200 

    

SE           
               SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.12. Pijawka � Minkowskie

W rejonie powy¿ej uj�cia Potoku Minkowskiego (lewobrze¿-
ny dop³yw Pijawki � por. mapa pogl¹dowa 12), podobnie jak w
dolnym ppk Smortawy w ca³ej ubieg³orocznej serii badañ nie
stwierdzono objawów nadmiernego zanieczyszczenia wód,
a w granicach dopuszczalnych dla klasy trzeciej mie�ci³y siê
jedynie ekstremalne wyniki oznaczeñ azotu azotynowego z pa�-
dziernika (0,031 mgN/dm3), fosforu ogólnego z lipca (0,27 mgP/
dm3) oraz Miana Coli (0,070).

Pozosta³e wyniki oznaczeñ dla tych wska�ników zanieczysz-
czenia a tak¿e rezultaty badañ tlenu rozpuszczonego, ¿elaza
ogólnego i substancji rozpuszczonych utrzymywa³y siê w gra-
nicach przewidzianych w rozporz¹dzeniu MO�ZNiL dla wód
klasy pierwszej b¹d� drugiej. Osi¹gniêcie najwy¿szych kryte-
riów normatywnych (klasa I) stwierdzono wszystkimi wynikami
oznaczeñ (warto�ci w mg/dm3, w nawiasach-S

1
): BZT

5
: 1,0-1,8

(4,0), zawiesiny ogólnej: 10-12 (20), azotu amonowego: 0,27-
0,69 (1,00) i fosforanów: 0,05-0,09 (0,20).

Wyniki oznaczeñ Miana Coli z I kwarta³u oraz z listopada
i grudnia sygnalizowa³y spe³nienie norm klasy pierwszej, nie-
mniej warto�æ przeciêtna z rocznej serii badañ bakteriologicz-
nych (0,400) odpowiada³a wymogom jedynie klasy drugiej, co
przes¹dzi³o o wyniku klasyfikacji PJW (dla pozosta³ych wska�-
ników warto�ci S

S
 mie�ci³y siê w granicach dopuszczalnych dla

wód klasy pierwszej).
W stosunku do kryteriów klasy pierwszej odpowiednio naj-

korzystniejsze by³y przeciêtne wyniki oznaczeñ (S
S
 � w mg/

dm3): BZT
5
 � 1,2, azotu amonowego � 0,47, zawiesiny ogólnej

� 10 i fosforanów � 0,05. Warto zwróciæ uwagê, ze by³y one
zarazem ni¿sze od wykazanych w zestawieniu K wielko�ci cha-
rakteryzuj¹cych przeciêtn¹ jako�æ wód Smortawy w ppk
Raciszów.

Z oceny zmian obliczeniowych wyników serii badañ jako�ci
wód Pijawki (por. warto�ci S

S
 i S

E
 wykazane w zestawieniu M)

wynika pewna poprawa ich w³a�ciwo�ci w zakresie BZT
5
, za-

wiesiny ogólnej, fosforanów i azotu azotynowego, a w nieco
mniejszym stopniu (przy identycznych wynikach oceny warto-
�ci S

S
, korzystne relacje jedynie warto�ci ekstremalnych) rów-

nie¿ azotu amonowego i Miana Coli.
Potwierdzaj¹ to nastêpuj¹ce ró¿nice przeciêtnych i ekstre-

malnych warto�ci z 1997 r. i 2001 r.: BZT
5
: 2,0-1,2 mgO

2
/dm3

(4,8-1,8 mgO
2
/dm3), zawiesina ogólna: 11-10 mg/dm3 (31-12

mg/dm3), fosforany: 0,07-0,05 mgPO
4
/dm3 (0,41-0,09 mgPO

4
/

dm3), azot azotynowy: 0,015-0,014 mgN/dm3 (0,032-0,031 mgN/
dm3), azot amonowy 0,47-0,47 mgO

2
/dm3 (0,78-0,69 mgO

2
/dm3),

Miano Coli: 0,400-0,400 (0,010-0,070).
Na wzrost zanieczyszczenia wód Pijawki w okresie 1997-

2001 wskazuje zakres zmian porównywanych wielko�ci dla: tle-
nu rozpuszczonego: 9,4-8,5 mgO

2
/dm3 (7,4-5,2 mgO

2
/dm3),

substancji rozpuszczonych: 468-471 mg/dm3 (484-506 mg/dm3)
i ¿elaza ogólnego: 0,61-0,86 (1,23-1,24).

Bior¹c pod uwagê wyniki oceny najlepszej jako�ci wód w
przekrojach pomiarowo-kontrolnych objêtych systemem badañ
monitoringu regionalnego w latach 1997-2000 ustalone z ubie-
g³orocznej serii badañ wód Pijawki warto�ci przeciêtne i eks-
tremalne zw³aszcza w zakresie BZT

5
 i fosforanów mo¿na uznaæ

za szczególnie korzystne.

M Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 7,4 5,2 

 rozpuszczony 9,4 8,5 

2 BZT5 4,8 1,8 

  2,0 1,2 

3 Substancje 484 506 

 rozpuszczone 468 471 

4 Zawiesina 31 12 

  11 10 

5 Azot 0,78 0,69 

 amonowy 0,47 0,47 

6 Azot 0,032 0,031 

 azotynowy 0,015 0,014 

7 Fosforany 0,41 0,09 

  0,07 0,05 

8 Fosfor 1,03 0,27 

 ogólny 0,26 0,08 

9 ¯elazo 1,23 1,24 

 ogólne 0,61 0,86 

10 Miano Coli 0,010 0,070 

  0,400 0,400 

 

SE            
             SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.13. Potok Minkowski � Minkowskie

W ubieg³orocznej serii badañ jako�ci wód uj�ciowego od-
cinka Potoku Minkowskiego jedynie wyniki sierpniowych ozna-
czeñ ¿elaza ogólnego (3,44 mgFe/dm3) i Miana Coli (0,004)
sygnalizowa³y objawy ich nadmiernego zanieczyszczenia, nie-
mniej te incydentalne rezultaty badañ stanowi³y podstawê wy-
kazanej w tabeli 10 klasyfikacji najwy¿szego stopnia zanieczysz-
czenia wód kontrolowanych w 2001 r.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e poza zwiêkszon¹ zawarto�ci¹ zawie-
siny ogólnej � 38 mg/dm3 (równie¿ w sierpniu) najbardziej nie-
korzystne rezultaty badañ (S

E
) substancji rozpuszczonych, azotu

azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego odpowiada³y wa-
runkom dopuszczalnym klasy drugiej a o spe³nieniu kryteriów
normatywnych pierwszej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód
powierzchniowych w ca³ej serii badañ �wiadcz¹ zakresy zmien-
no�ci stê¿eñ (w mg/dm3, w nawiasach podano warto�ci S

1
):

tlenu rozpuszczonego: 6,5-13,2 (6,0), BZT
5
: 1,2-2,4 (4,0) i azo-

tu amonowego: 0,36-0,71 (1,00).
Z wyj¹tkiem badañ ze stycznia, maja i lipca, których warto-

�ci (502-527 mg/dm3) nieco przekracza³y stê¿enie graniczne
dla wód klasy pierwszej (500 mg/dm3) pozosta³e wyniki ozna-
czeñ substancji rozpuszczonych utrzymywa³y siê w granicach
dopuszczalnych tej najwy¿szej z klas czysto�ci �ródl¹dowych
wód powierzchniowych.

Dotyczy to równie¿ serii badañ zawiesiny ogólnej (z wyj¹t-
kiem oznaczenia z sierpnia) oraz fosforanów, dla których nieco
wy¿sze stê¿enie (0,28 mgPO

4
/dm3) stwierdzono we wrze�niu.

Dla dominuj¹cego zakresu badañ przeciêtne rezultaty ozna-
czeñ mie�ci³y siê w granicach przewidzianych w rozporz¹dze-
niu MO�ZNiL dla wód klasy pierwszej a jedynie dla fosforu ogól-
nego i Miana Coli by³y nieco gorsze (druga klasa) co przes¹-
dzi³o o rezultacie klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód.

Z porównania warto�ci S
E
 dla Pijawki (zestawienie M) i Po-

toku Minkowskiego (zestawienie N) mo¿na wnosiæ, ¿e przy zbli-
¿onych wynikach oszacowania dla substancji rozpuszczonych,
zawiesiny i azotu amonowego przeciêtna jako�æ wód Potoku
Minkowskiego charakteryzowa³a siê w 2001 r. nieco wy¿szym
zanieczyszczeniem w zakresie BZT

5
, azotu azotynowego, fos-

foranów, fosforu ogólnego i Miana Coli a nieco lepsze ni¿ dla
Pijawki by³y jedynie warto�ci S

E
 tlenu rozpuszczonego i ¿elaza.

Ocena zmian obliczeniowych wyników badañ wód Potoku
Minkowskiego w okresie 1997-2001 r. (warto�ci S

S
 i S

E
 w ze-

stawieniu N), wskazuje na poprawê w³a�ciwo�ci kontrolowa-
nych wód w zakresie zw³aszcza BZT

5
, azotu amonowego i azoty-

nowego oraz fosforanów. Dla wska�ników tych do�æ jedno-
znaczne tendencje zmian sygnalizuj¹ nastêpuj¹ce ró¿nice za-
równo przeciêtnych jak i ekstremalnych wyników badañ ( w mg/
dm3, warto�ci S

S
 w nawiasach): BZT

5
: 2,0-1,7 (5,1-2,4), azot

amonowy: 0,47-0,46 (0,91-0,71), azot azotynowy: 0,020-0,017

(0,036-0,030) i fosforany: 0,12-0,10 (0,98-0,28).
O wzro�cie zanieczyszczenia wód Potoku Minkowskiego w

okresie 1997-2001 �wiadcz¹ relacje przeciêtnych i ekstremal-
nych wyników oznaczeñ: tlenu rozpuszczonego: 9,9-9,2 (7,6-
6,5), zawiesiny ogólnej: 8-11 (29-38), ¿elaza ogólnego: 0,57-

0,81 (0,86-3,44) oraz Miana Coli: 0,400-0,200 (0,020-0,004), a
tak¿e zmiany przeciêtnych wyników badañ zawarto�ci sub-
stancji rozpuszczonych: 449-472.

N Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 7,6 6,5 

 rozpuszczony 9,9 9,2 

2 BZT5 5,1 2,4 

  2,0 1,7 

3 Substancje 549 527 

 rozpuszczone 449 472 

4 Zawiesina 29 38 

  8 11 

5 Azot 0,91 0,71 

 amonowy 0,47 0,46 

6 Azot 0,036 0,030 

 azotynowy 0,020 0,017 

7 Fosforany 0,98 0,28 

  0,12 0,10 

8 Fosfor 2,59 0,22 

 ogólny 0,45 0,11 

9 ¯elazo 0,86 3,44 

 ogólne 0,57 0,81 

10 Miano Coli 0,020 0,004 

  0,400 0,200 

    

SE           
               SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.14. �mieszka � Dobrzyñ

Podobnie jak dla 4 scharakteryzowanych uprzednio (pkty
1.3.10.-1.3.13.)przekrojów monitoringu regionalnego zlokalizo-
wanych w zlewni Smortawy równie¿ dla wód uj�ciowego odcin-
ka �mieszki ocena przeciêtnej ich jako�ci w 2001 r. (II klasa)
sygnalizuje stosunkowo ma³e zanieczyszczenie kontrolowanych
wód.

Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e o ile w innych przekrojach po-
zwalaj¹cych na ocenê w³a�ciwo�ci wód Smortawy, Pijawki
 i Potoku Minkowskiego rezultaty klasyfikacji PJW wi¹za³y siê
z wynikami badañ dla wska�ników antropogenicznych (Miano
Coli, fosfor ogólny) to dla wód �mieszki jedynym kryterium unie-
mo¿liwiaj¹cym uzyskanie wy¿szego wyniku klasyfikacji (I kla-
sa) by³a podwy¿szona zawarto�æ ¿elaza ogólnego (S

S
-1,39

mgFe/dm3), co mo¿na jednak kojarzyæ ze specyfik¹ gleb w zlew-
ni cieku.

Jako wyj¹tkowo dobre mo¿na uznaæ wyniki badañ bakte-
riologicznych, z których jedynie oznaczenia Miana Coli z sierp-
nia i pa�dziernika (0,100) mie�ci³y siê w granicach dopuszczal-
nych dla wód klasy drugiej, a pozosta³e (1,000-7,000) sygnali-
zowa³y spe³nienie najwy¿szych wymogów klasyfikacyjnych roz-
porz¹dzenia MO�ZNiL z dnia 5 listopada 1991 r.

Osi¹gniêcie kryteriów klasy pierwszej w ca³ej serii badañ
stwierdzono dla substancji rozpuszczonych (242-479 mg/dm3)
i fosforanów (0,05-0,15 mgPO

4
/dm3) a tak¿e zdecydowan¹ ilo-

�ci¹ oznaczeñ (w nawiasach podano warto�ci S
E
- w mg/dm3

incydentalnie wy¿sze od S
1
): BZT

5
 (6,4), zawiesiny (29), azotu

amonowego (1,60) i azotu azotynowego (0,021).
Najbardziej niekorzystne wyniki oznaczeñ fosforu ogólne-

go odpowiada³y normom klasy drugiej, a tlenu rozpuszczone-
go � klasy trzeciej, natomiast na wynik klasyfikacji NSZ wy-
³¹czny wp³yw mia³y stê¿enia ¿elaza ze stycznia i sierpnia (N

1
).

W stosunku do danych dla Smortawy w ppk Dobrzyñ (por.
dane w zestawieniu L) warto�ci �rodkowe z ubieg³orocznej se-
rii badañ �mieszki wykazane w zestawieniu O wskazuj¹, ¿e
przy bardzo nieznacznych ró¿nicach obliczeniowych stê¿eñ (S

S
)

BZT
5
, zawiesiny ogólnej i fosforanów, przeciêtna jako�æ wód

uj�ciowego odcinka �mieszki by³a znacznie lepsza w zakresie
Miana Coli, azotu azotynowego, fosforu ogólnego i substancji
rozpuszczonych a gorsze w relacji do Smortawy by³y wyniki
porównania dla tlenu rozpuszczonego, azotu amonowego i ¿e-
laza ogólnego.

Na podstawie oceny ró¿nic obliczeniowych wyników badañ
(zestawienie O) mo¿na stwierdziæ istotne symptomy ich popra-
wy w zakresie BZT

5
, azotu amonowego i azotynowego, fosfo-

ranów, ¿elaza ogólnego i Miana Coli. Dokumentuje to nastêpu-
j¹cy zakres zmian przeciêtnych i ekstremalnych wyników z
serii badañ przeprowadzonych w 1997 r. i 2001 r. (warto�ci S

E

w nawiasach): BZT
5
: 3,0-1,5 mgO

2
/dm3 (9,9-6,4), azot amono-

wy: 0,78-0,63 mgN/dm3 (2,28-1,60), azot azotynowy: 0,019-
0,009 mgN/dm3 (0,076-0,021), fosforany: 0,12-0,07 mgPO

4
/dm3

(0,22-0,15), ¿elazo ogólne: 1,80-1,39 mgFe/dm3 (14,6-2,8)
i Miano Coli: 0,200-3,000 (0,010-0,100).

Na wzrost zanieczyszczenia wskazuj¹ jedynie relacje po-
równywanych stê¿eñ: tlenu rozpuszczonego 8,8-8,1 mgO

2
/dm3

(5,0-4,0) oraz substancji rozpuszczonych: 294-306 mg/dm3

(377-479). W stosunku do list rankingowych dla badañ prze-
prowadzonych w latach 1997-2000 jako szczególnie niskie
mo¿na uznaæ wyniki oznaczeñ azotu azotynowego i fosforu
ogólnego.

O Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 5,0 4,0 

 rozpuszczony 8,8 8,1 

2 BZT5 9,9 6,4 

  3,0 1,5 

3 Substancje 377 479 

 rozpuszczone 294 306 

4 Zawiesina 106 29 

  10 10 

5 Azot 2,28 1,60 

 amonowy 0,78 0,63 

6 Azot 0,076 0,021 

 azotynowy 0,019 0,009 

7 Fosforany 0,22 0,15 

  0,12 0,07 

8 Fosfor 1,47 0,14 

 ogólny 0,36 0,05 

9 ¯elazo 14,6 2,75 

 ogólne 1,80 1,39 

10 Miano Coli 0,010 0,100 

  0,200 3,000 
 

SE            
             SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.15. Widawa � Paw³owice Namys³owskie

Równie korzystny jak dla przekrojów zlokalizowanych w
zlewni Smortawy by³ wynik oceny przeciêtnej jako�ci wód Wi-
dawy wp³ywaj¹cych w 2001 r. ma obszar województwa opol-
skiego i kontrolowanych w ppk Paw³owice Namys³owskie (II
klasa). O rezultacie tej klasyfikacji (PJW) zdecydowa³y wyniki
ocen cz¹stkowych (S

S
) azotu azotynowego, fosforu ogólnego,

¿elaza i Miana Coli, gdy¿ w pozosta³ych wska�nikach zanie-
czyszczenia objêtych programem badañ monitoringu regional-
nego przeciêtne wyniki badañ (mediany) odpowiada³y warun-
kom dopuszczalnym klasy pierwszej.

Osi¹gniêcie tych najwy¿szych kryteriów ustalonych w roz-
porz¹dzeniu MO�ZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. dokumentuje
pe³ny zakres analiz dla: tlenu rozpuszczonego: 6,6-12,2 mgO

2
/

dm3, BZT
5
: 1,2-3,2 mgO

2
/dm3, substancji rozpuszczonych: 395-

459 mg/dm3 i azotu amonowego: 0,28-0,77 mgN/dm3, a tak¿e
zawiesiny ogólnej (z wyj¹tkiem nieco wy¿szego stê¿enia z grud-
nia � 21 mg/dm3).

Równie¿ dominuj¹ca ilo�æ badañ fosforanów (75%) odpo-
wiada³a kryteriom klasy pierwszej, a najwy¿sze warto�ci nie
przekracza³y stê¿enia granicznego klasy drugiej. Wyniki ozna-
czeñ ¿elaza ogólnego charakteryzowa³y siê do�æ du¿ym za-
kresem zmian (I-III) klasa, natomiast fosforu ogólnego: 0,12-
0,26 mgPO

4
/dm3 i Miana Coli: 0,040-0,400 sygnalizowa³y zwiêk-

szone zanieczyszczenie wód w ca³ej serii badañ (brak ozna-
czeñ odpowiadaj¹cych normom klasy pierwszej).

Na ocenê najwy¿szego stopnia zanieczyszczenia wód Wi-
dawy w ppk Paw³owice Namys³owskie wy³¹czny wp³yw mia³y
rezultaty oznaczeñ azotu azotynowego z czerwca i pa�dzier-
nika (0,075-0,082 mgN/dm3) przekraczaj¹ce warto�æ dopusz-
czaln¹ dla wód klasy trzeciej (S

3
 � 0,06 mgN/dm3).

Na podstawie porównania obliczeniowych wyników (S
S
 i S

E
)

z serii badañ wód Widawy przeprowadzonych w 1997 r. i 2001
r. w przekroju Paw³owice Namys³owskie (por. dane w zestawie-
niu P) mo¿na stwierdziæ symptomy poprawy jako�ci wód Wida-
wy w zakresie: BZT

5
, substancji rozpuszczonych, zawiesiny

ogólnej, azotu amonowego i azotynowego oraz fosforanów, przy
rejestrowanym zarazem wzro�cie przeciêtnej zawarto�ci ¿ela-
za ogólnego oraz gorszych ni¿ w 1997 r. wynikach badañ tlenu
rozpuszczonego.

Na poprawê badanych w³a�ciwo�ci wód wskazuj¹ ró¿nice
przeciêtnych i ekstremalnych rezultatów badañ (w mg/dm3,
warto�ci S

E
 w nawiasach): BZT

5
: 3,4-2,1 (7,4-3,2), substancji

rozpuszczonych: 424-423 (528-459), zawiesiny ogólnej: 22-15

(65-21), azotu amonowego: 0,53-0,43 (0,97-0,77), azotu azo-
tynowego: 0,030-0,029 (0,150-0,082) i fosforanów: 0,26-0,16

(0,94-0,32). Wzrost zawarto�ci ¿elaza ogólnego dokumentuj¹
jedynie warto�ci przeciêtne (mediany): 0,81-1,10 przy korzyst-
nym zarazem zakresie zmian stê¿eñ ekstremalnych (1,74-1,69),
natomiast o do�æ jednoznacznym pogorszeniu siê w³a�ciwo�ci
ocenianych wód w okresie 1997-2001 �wiadcz¹ ró¿nice zarów-
no przeciêtnych jak i ekstremalnych oznaczeñ tlenu rozpusz-
czonego:10,2-9,5 (8,2-6,6).

Przy nieco gorszym wyniku oszacowania warto�ci przeciêt-
nej Miana Coli z serii ubieg³orocznych badañ: 0,120-0,100, zna-
cz¹co ni¿sza warto�æ S

E
 z 2001 r. (0,0004-0,040) sygnalizuje

brak przekroczeñ kryteriów klasy trzeciej rejestrowanych
poprzednio.

P Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 8,2 6,6 

 rozpuszczony 10,2 9,5 

2 BZT5 7,4 3,2 

  3,4 2,1 

3 Substancje 528 459 

 rozpuszczone 424 423 

4 Zawiesina 65 21 

  22 15 

5 Azot 0,97 0,77 

 amonowy 0,53 0,43 

6 Azot 0,150 0,082 

 azotynowy 0,030 0,029 

7 Fosforany 0,94 0,32 

  0,26 0,16 

8 Fosfor 0,84 0,26 

 ogólny 0,48 0,20 

9 ¯elazo 1,74 1,69 

 ogólne 0,81 1,10 

10 Miano Coli 0,0004 0,040 

  0,120 0,100 

    

SE           
               SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.16. Widawa � Pielgrzymowice

O wynikach klasyfikacji zarówno przeciêtnej jako�ci jak i
najwy¿szego stopnia zanieczyszczenia wód Widawy kontrolo-
wanych w rejonie poni¿ej Namys³owa zadecydowa³y wy³¹cznie
ubieg³oroczne rezultaty badañ azotu azotynowego.

Na nieco gorszy ni¿ w przekroju Paw³owice Namys³owskie
wynik klasyfikacji PJW mia³a wp³yw nieznacznie wy¿sza war-
to�æ S

S
 (0,031 mgN/dm3 � trzecia klasa), a o identycznym wy-

niku oceny najwy¿szego stopnia zanieczyszczenia równie¿ za-
decydowa³y dwa rezultaty oznaczeñ azotu azotynowego (z
maja i czerwca).

Spe³nienie wymogów rozporz¹dzenia MO�ZNiL dokumen-
tuj¹ wszystkie wyniki oznaczeñ zawiesiny ogólnej i azotu amo-
nowego oraz znaczna wiêkszo�æ rezultatów ocen analitycznych
BZT

5
, tlenu rozpuszczonego, fosforanów, ¿elaza ogólnego i

substancji rozpuszczonych (dla wska�ników tych warto�ci S
S

odpowiada³y normom klasy pierwszej).
Z wyj¹tkiem oceny z sierpnia (0,020-III klasa) pozosta³e

wyniki oznaczeñ Miana Coli osi¹ga³y wielko�ci dopuszczalne
dla drugiej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchnio-
wych, natomiast zakres zmian wyników oznaczeñ fosforu ogól-
nego by³ nieco wiêkszy (I-III klasa).

Z porównania wielko�ci charakteryzuj¹cych ubieg³oroczne
wyniki badañ wód Widawy w ppk Paw³owice Namys³owskie i
Pielgrzymowice (warto�ci S

S
 i S

E
 z zestawieñ P i R) wynika

brak przes³anek istotnego wzrostu zanieczyszczenia wód Wi-
dawy zwi¹zanych z oddzia³ywaniem �róde³ uci¹¿liwo�ci zloka-
lizowanych w rejonie Namys³owa. W ograniczonym stopniu sy-
gnalizuj¹ to warto�ci S

S
 tlenu rozpuszczonego, azotu azotyno-

wego i substancji rozpuszczonych przy wielko�ciach zbli¿onych
b¹d� korzystnych relacjach zmian dla pozosta³ych wska�ników.

Przyjmuj¹c jako miarodajne do oceny zmian w³a�ciwo�ci
wód Widawy w okresie 1997-2001 obliczeniowe wyniki dwóch

ostatnich serii badañ (S
S
 i S

E
) wykazane w zestawieniu R, za-

sadne wydaje siê stwierdzenie o nieznacznie wiêkszym zakre-
sie korzystnych tendencji zmian w przekroju Pielgrzymowice,
w stosunku do scharakteryzowanych uprzednio (pkt.1.3.15.) dla
ppk Paw³owice Namys³owskie.

Dla przekroju Pielgrzymowice odpowiednio lepsze ni¿ w
1997 r. by³y przeciêtne i ekstremalne wyniki badañ: BZT

5
, za-

wiesiny ogólnej, azotu amonowego, azotu azotynowego, fos-
foranów, ¿elaza ogólnego i Miana Coli, a wzrost zanieczysz-
czenia sygnalizuj¹ jedynie relacje obliczeniowych wielko�ci dla
tlenu rozpuszczonego i substancji rozpuszczonych.

Zakres korzystnych zmian w³a�ciwo�ci ocenianych wód w
ppk Pielgrzymowice okre�laj¹ nastêpuj¹ce ró¿nice przeciêt-

nych i ekstremalnych wyników z porównywanych serii badañ
(w mg/dm3, warto�ci S

E
 w nawiasach): BZT

5
: 2,3-2,1 (9,6-4,9),

zawiesina ogólna: 12-10 (52-13), azot amonowy: 0,58-0,43

(1,03-0,81), azot azotynowy: 0,043-0,031 (0,098-0,071), fosfo-
rany: 0,29-0,12 (1,37-0,31) i ¿elazo ogólne: 0,78-0,70 (1,50-
1,33). Relacje zmian warto�ci S

S
 i S

E
 Miana Coli: 0,040-0,250

(0,004-0,020) wi¹¿¹ siê równie¿ ze zmianami klasyfikacji cz¹st-
kowej w zakresie PJW (klasa III � klasa II) oraz NSZ
(N-klasa III).

Na pogorszenie jako�ci wód Widawy w rejonie granicy
z woj. dolno�l¹skim wskazuj¹ ró¿nice przeciêtnych i ekstre-
malnych wyników oznaczeñ: tlenu rozpuszczonego: 9,4-9,1

(6,4-5,3) i substancji rozpuszczonych: 445-469 (536-551).

R Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 6,4 5,3 

 rozpuszczony 9,4 9,1 

2 BZT5 9,6 4,9 

  2,3 2,1 

3 Substancje 536 551 

 rozpuszczone 445 469 

4 Zawiesina 52 13 

  12 10 

5 Azot 1,03 0,81 

 amonowy 0,58 0,43 

6 Azot 0,098 0,071 

 azotynowy 0,043 0,031 

7 Fosforany 1,37 0,31 

  0,29 0,12 

8 Fosfor 4,60 0,32 

 ogólny 0,69 0,12 

9 ¯elazo 1,50 1,33 

 ogólne 0,78 0,70 

10 Miano Coli 0,004 0,020 

  0,040 0,250 

 

SE            
             SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.17. Studnica � Baldwinowice

W rejonie Baldwinowic przeciêtna jako�æ wód tego lewo-
brze¿nego dop³ywu Widawy odpowiada³a w 2001 r. warunkom
dopuszczalnym dla klasy drugiej, ze wzglêdu na wyniki ocen
cz¹stkowych (warto�ci S

S
): azotu azotynowego, fosforanów,

fosforu ogólnego i Miana Coli, natomiast rezultat klasyfikacji
ich najwy¿szego zanieczyszczenia (N

1
 ) wi¹¿e siê jedynie z

wynikiem oznaczenia azotu azotynowego z czerwca (0,110
mgN/dm3).

W granicach przewidzianych w rozporz¹dzeniu MO�ZNiL
dla pierwszej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchnio-
wych utrzymywa³y siê wszystkie wyniki ubieg³orocznych badañ
(warto�ci w mg/dm3, w nawiasach stê¿enia dopuszczalne kla-
sy pierwszej � S

1
): tlenu rozpuszczonego: 6,9-12,4 (6,0), BZT

5
:

1,4-3,4 (4,0), substancji rozpuszczonych: 380-451 (500) i azo-
tu amonowego: 0,36-0,73 (1,00).

Z wyj¹tkiem nieco podwy¿szonej zawarto�ci w maju, sierp-
niu i pa�dzierniku tak¿e stê¿enia zawiesiny ogólnej nie prze-
kracza³y warto�ci S

1
 (20 mg/dm3).

W przedzia³ach warto�ci normatywnych dla drugiej i pierw-
szej klasy mie�ci³y siê stê¿enia fosforanów (0,13-0,49 mg
PO

4
/dm3). Wiêksza rozpiêto�æ wyników oznaczeñ (I-III klasa)

charakteryzuje seriê badañ ¿elaza ogólnego, a rezultaty ba-
dañ fosforu ogólnego oraz Miana Coli spe³nia³y wymogi jedy-
nie drugiej b¹d� trzeciej klasy.

W stosunku do wielko�ci okre�laj¹cych przeciêtn¹ jako�æ
 i najwy¿szy stopieñ zanieczyszczenia wód Widawy wp³ywaj¹-
cych w 2001 r. na obszar Opolszczyzny (dane z zestawienia P)
o nieco lepszej jako�ci wód Studnicy �wiadcz¹ warto�ci S

S
 sub-

stancji rozpuszczonych, zawiesiny, azotu azotynowego, fosfo-
ru ogólnego i ¿elaza, natomiast dla tlenu rozpuszczonego, azotu
amonowego i fosforanów sygnalizuj¹ wy¿sze ich zanieczysz-
czenie. Nieco inne wyniki wi¹¿¹ siê z ocen¹ zmian warto�ci S

E
.

W wyniku realizacji zbiornika wodnego Michalice, cofkowy
jego zasiêg obj¹³ równie¿ doln¹ czê�æ zlewni Studnicy unie-
mo¿liwiaj¹c kontynuacjê prowadzonych poprzednio badañ jej
wód w przekroju uj�ciowym (ppk Michalice).

Z tych te¿ wzglêdów w 2001 r. zdecydowano o przeprowa-
dzeniu rocznej serii badañ w ppk Baldwinowice (km 4+300).
Wobec braku istotnych �róde³ uci¹¿liwo�ci w odcinku Baldwi-
nowice � Michalice przyjêto mo¿liwo�æ traktowania wyników
badañ w obu przekrojach jako miarodajnych do oceny w³a�ci-
wo�ci wód w dolnym biegu Studnicy.

Z oceny obliczeniowych warto�ci wykazanych w zestawie-
niu S wynika, nieco ni¿szy stopieñ zanieczyszczenia wód Stud-
nicy w 2001 r. w stosunku do stanu stwierdzonego w 1996 r.
Potwierdzaj¹ to relacje zarówno przeciêtnych jak i ekstremal-
nych wyników badañ (warto�ci w mg/dm3, stê¿enia S

E
 w nawia-

sach): BZT
5
: 2.2-2,0 (4,0-3,4), zawiesiny ogólnej: 14-12 (37-

29) i azotu azotynowego: 0.041-0,026 (0,110-0,110) a tak¿e
znacznie korzystniejsze ró¿nice przeciêtnych (0,010-0,100)
i ekstremalnych (0,004-0,010) wyników oznaczeñ Miana Coli
zwi¹zane ze zmian¹ ocen cz¹stkowych (dla warto�ci S

S
 z trze-

ciej na druga klasê a dla S
E
 z N na trzeci¹). Na przejawy wzro-

stu zanieczyszczenia wskazuj¹ ró¿nice warto�ci S
S
 i S

E
: tlenu

rozpuszczonego: 9,2-9,0 (8,8-6,9) i ¿elaza ogólnego: 0,39-0,75

(0,50-1,51) oraz przeciêtnych wyników oznaczeñ substancji
rozpuszczonych i azotu amonowego.

S Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1996 2001 

1 Tlen 8,8 6,9 

 rozpuszczony 9,2 9,0 

2 BZT5 4,0 3,4 

  2,2 2,0 

3 Substancje 465 451 

 rozpuszczone 383 418 

4 Zawiesina 37 29 

  14 12 

5 Azot 0,89 0,73 

 amonowy 0 0,48 

6 Azot 0,110 0,110 

 azotynowy 0,041 0,026 

7 Fosforany 0,43 0,49 

  0,30 0,21 

8 Fosfor 1,73 0,32 

 ogólny 0,56 0,19 

9 ¯elazo 0,50 1,51 

 ogólne 0,39 0,75 

10 Miano Coli 0,004 0,010 

  0,010 0,100 

    

SE           
               SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.18. Prosna � Przedmo�æ

Objawy nadmiernego zanieczyszczenia wód Prosny w ppk
Przedmo�æ stwierdzono w 2001 r. tylko najbardziej niekorzyst-
nymi wynikami oznaczeñ azotu azotynowego z lipca (0,067
mgN/dm3), Miana Coli z sierpnia (0,004) oraz ¿elaza ogólne-

go z grudnia (2,22 mg Fe/dm3), st¹d odpowiedni wynik klasyfi-
kacji NSZ (N

3
) przedstawiony w tabeli 10. W pozosta³ym zakre-

sie badañ monitoringu regionalnego nie stwierdzono przekro-
czeñ warunków dopuszczalnych przewidzianych rozporz¹dze-
niem MO�ZNiL dla trzeciej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód
powierzchniowych. Rezultat klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód
w górnym biegu Prosny (ppk Przedmo�æ) jest konsekwencj¹
oceny przeciêtnej warto�ci Miana Coli (S

S
-0,035 co odpowiada

warunkom normatywnym klasy trzeciej), gdy¿ nieco podwy¿-
szone warto�ci S

S
 azotu azotynowego (0,030 mgN/dm3), fosfo-

ru ogólnego (0,15 mgP/dm3) oraz ¿elaza ogólnego (1,29 mgFe/
dm3), spe³nia³y kryteria klasy drugiej a dla innych wska�ników
przeciêtne wyniki oznaczeñ by³y odpowiednio lepsze (I klasa).

Osi¹gniêcie najwy¿szych wymogów klasyfikacyjnych usta-
lonych w rozporz¹dzeniu MO�ZNiL z dnia 5 listopada 1991 r.
dla wód klasy pierwszej sygnalizuj¹ pe³ne zakresy zmienno�ci
oznaczeñ z ubieg³orocznej serii badañ dla (warto�ci w mg/dm3,
w nawiasach stê¿enia dopuszczalne klasy pierwszej): tlenu roz-
puszczonego: 7,1-13,4 (6,0), BZT

5
: 0,7-2,4 (4,0), substancji

rozpuszczonych: 257-289 (500) i zawiesiny ogólnej: 10-16 (20).
Nieco wy¿sze od warto�ci S

1
 (1,00) by³y wyniki oznaczeñ azotu

amonowego z lipca i grudnia (1,02-1,35) oraz fosforanów z grud-
nia (0,26 a S

1
 � 0,20), niemniej pozosta³e oznaczenia sygnali-

zuj¹ spe³nienie kryteriów klasy pierwszej.
W stosunku do wielko�ci charakteryzuj¹cych przeciêtne

w³a�ciwo�ci wód Prosny z 1998 r. obliczeniowe warto�ci S
S

z ubieg³orocznej serii badañ wskazuj¹ na wzrost ich zanieczysz-

czenia w zakresie: (warto�ci w mg/dm3, w nawiasach relacje
zmian stê¿eñ ekstremalnych): tlenu rozpuszczonego: 10,0-9,0

(7,8-7,1), substancji rozpuszczonych: 212-275 (328-289), azo-
tu amonowego: 0,40-0,75 (2,93-1,35), azotu azotynowego
0,020-0,030 (0,060-0,067), fosforanów: 0,10-0,15 (0,28-0,26),
fosforu ogólnego: 0,09-0,15 (0,16-0,26) a tak¿e Miana Coli:
0,080-0,035 (0,0004-0,004). Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e
w do�æ ograniczonym zakresie (dla tlenu rozpuszczonego, azotu
azotynowego, fosforu ogólnego i Miana Coli) niekorzystne ten-
dencje zmian przeciêtnych wyników oznaczeñ w okresie 1998-
2001 potwierdzaj¹ zbli¿one relacje warto�ci ekstremalnych (wy-
kazanych w nawiasach). Dla substancji rozpuszczonych, azo-
tu amonowego i fosforanów najwy¿sze warto�ci stê¿eñ stwier-
dzone w 2001 r. sygnalizuj¹ nieco ni¿szy stopieñ zanieczysz-
czenia kontrolowanych wód w stosunku do stanu z 1998 r.
dokumentowanego warto�ciami S

E
.

Przes³anki poprawy jako�ci wód Prosny (w ppk Przedmo�æ)
w okresie 1998-2001 mo¿na wi¹zaæ jedynie z korzystnymi re-
lacjami przeciêtnych i ekstremalnych wyników oznaczeñ: BZT

5
:

2,5-1,4 mgO
2
/dm3 (3,1-2,4 mgO

2
/dm3) oraz zawiesiny ogólnej:

14-10 ( 34-16). Wobec niepe³nej serii badañ z 1998 r. niemo¿-
liwa jest ocena zmian zawarto�ci ¿elaza ogólnego.

T Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1998 2001 

1 Tlen 7,8 7,1 

 rozpuszczony 10,0 9,0 

2 BZT5 3,1 2,4 

  2,5 1,4 

3 Substancje 328 289 

 rozpuszczone 212 275 

4 Zawiesina 34 16 

  14 10 

5 Azot 2,93 1,35 

 amonowy 0,40 0,75 

6 Azot 0,060 0,067 

 azotynowy 0,020 0,030 

7 Fosforany 0,28 0,26 

  0,10 0,15 

8 Fosfor 0,16 0,26 

 ogólny 0,09 0,15 

9 ¯elazo 0,96 2,22 

 ogólne - 1,29 

10 Miano Coli 0,0004 0,004 

  0,080 0,035 

 

SE            
             SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.19. Pratwa � Paruszowice

Roczna seria badañ przeprowadzonych w 2001 r. w ppk

Paruszowice stwarza podstawy do stwierdzenia istotnego za-

kresu oddzia³ywania lokalnych �róde³ zanieczyszczenia usytu-

owanych w górnej czê�ci zlewni Pratwy. Objawy d³ugotrwa³ego

nadmiernego zanieczyszczenia kontrolowanych wód dokumen-

tuje wiêkszo�æ (58%) wyników oznaczeñ azotu azotynowego

osi¹gaj¹cych wielko�ci: 0,061-0,109 mg N/dm3 (warto�æ dopusz-

czalna dla wód klasy trzeciej: S
3
-0,06 mgO

2
/dm3).

Nadmierna zawarto�æ azotu azotynowego by³a jedyn¹

przes³ank¹ identycznej klasyfikacji przeciêtnej jako�ci i najwy¿-

szego zanieczyszczenia wód górnego odcinka Pratwy w 2001

r. (N
1
 � por. tabela 10).

O podwy¿szonym ich zanieczyszczeniu �wiadcz¹ warto�ci

ekstremalne: BZT
5
 (11,2 mgO

2
/dm3), zawiesiny (31-33 mg/dm3),

¿elaza ogólnego (1,96 mgFe/dm3) i Miana Coli (0,040) utrzy-

muj¹ce siê w granicach dopuszczalnych dla wód klasy trzeciej.

Spe³nienie najwy¿szych kryteriów rozporz¹dzenia (I klasa)

w ca³ej ubieg³orocznej serii badañ sygnalizuj¹ zakresy zmian

wyników oznaczeñ tlenu rozpuszczonego: 6,1-12,9 mgO
2
/dm3

(S
1
 -6,0 mgO

2
/dm3) i azotu amonowego: 0,45-0,81 mgN/dm3

(S
1
-1,00 mgN/dm3), a tak¿e zdecydowanej wiêkszo�ci badañ

substancji rozpuszczonych (wy¿sze od warto�ci S
1
 tylko stê¿e-

nie z grudnia � 523 mg/dm3) i fosforanów ( z wyj¹tkiem ozna-

czenia z czerwca � 0,31 mgPO
4
/dm3).

Poza azotem azotynowym i fosforem ogólnym (II klasa) prze-

ciêtne wyniki badañ mie�ci³y siê w granicach dopuszczalnych

dla wód klasy pierwszej, przy czym na szczególn¹ uwagê za-

s³uguj¹ korzystne rezultaty badañ bakteriologicznych (67%

oznaczeñ Miana Coli � I klasa czysto�ci).

Porównanie obliczeniowych wyników z dwóch ostatnich serii

badañ (por. dane w zestawieniu U), pozwala na sprecyzowa-

nie wniosku o znacz¹cym zmniejszeniu zakresu oddzia³ywa-

nia lokalnych lokalnych �róde³ uci¹¿liwo�ci mog¹cych mieæ

wp³yw na zanieczyszczenie wód górnego odcinka Pratwy.

Dokumentuj¹ to nastêpuj¹ce ró¿nice przeciêtnych i ekstremal-

nych wyników z rocznych serii badañ wód w ppk Paruszowice

(warto�ci w mg/dm3, stê¿enia ekstremalne w nawiasach): sub-

stancje rozpuszczone: 492-418 (700-523), zawiesina ogólna:

18-13 (71-33), azot amonowy: 1,01-0,60 (9,8-0,81), azot azo-

tynowy: 0,092-0,062 (0,256-0,109) i fosforany: 0,60-0,09 (2,45-

0,31) a tak¿e obliczeniowych warto�ci dla: tlenu rozpuszczo-

nego: 9,1-10,7 (5,7-6,1), BZT
5
: 5,7-3,6 (11,2-11,2) oraz ¿elaza

ogólnego: 0,60-0,56 (1,22-1,96).

W zakresie ¿elaza korzystne relacje warto�ci S
S
 nie znaj-

duj¹ potwierdzenia przes³ankami równoczesnego ogranicze-

nia przejawów najwy¿szego zanieczyszczenia (dla warto�ci S
E
).

Bardzo istotne, zbli¿one do fosforanów korzystne zakresy zmian

charakteryzuj¹ równie¿ obliczeniowe warto�ci dla Miana Coli:

0,040-1,500 (0,004-0,040) przes¹dzaj¹ce o zmianie cz¹stko-

wych wyników klasyfikacji zarówno przeciêtnej jako�ci wód (z

klasy trzeciej na pierwsz¹) jak i najwy¿szego ich zanieczysz-

czenia.

O pewnych symptomach pogorszenia siê w³a�ciwo�ci wód

Pratwy w okresie 1997-2001 �wiadcz¹ jedynie relacje warto�ci

S
E
 ¿elaza ogólnego.

 

U Wska�nik Wyniki badañ *  

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001  

1 Tlen 5,7 6,1  
 rozpuszczony 9,1 10,7  

2 BZT5 11,2 11,2  
  5,7 3,6  

3 Substancje 700 523  
 rozpuszczone 492 418  

4 Zawiesina 71 33  
  18 13  

5 Azot 9,8 0,81  
 amonowy 1,01 0,60  

6 Azot 0,256 0,109  
 azotynowy 0,092 0,062  

7 Fosforany 2,45 0,31  
  0,60 0,09  

8 Fosfor 4,78 0,25  
 ogólny 1,60 0,12  

9 ¯elazo 1,22 1,96  
 ogólne 0,60 0,56  

10 Miano Coli 0,004 0,040  
  0,040 1,500  
    

SE           

               SS 

 * z wyj¹tkiem Miana Coli  

  w mg/dm
3 
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1.3.20. Pratwa � Pro�lice

Podobnie jak dla ppk Paruszowice równie¿ badania wód
 w �rodkowym biegu Pratwy sygnalizowa³y nadmierne ich za-
nieczyszczenie jedynie w zakresie azotu azotynowego, st¹d
odpowiednia ocena klasyfikacji najwy¿szego stopnia zanie-
czyszczenia przedstawiona w tabeli 10 (N

1
).

Na nieco korzystniejszy rezultat klasyfikacji przeciêtnej
 jako�ci wód Pratwy w ppk Pro�lice (III klasa) wp³yw mia³a znacz-
nie mniejsza ni¿ w przekroju Paruszowice czêsto�æ przekro-
czeñ stê¿enia dopuszczalnego klasy trzeciej (25% � wyniki
oznaczeñ z okresu V-VII) i odpowiednio lepszy wynik oszaco-
wania warto�ci S

S
 (0,035 mgN/dm3).

W granicach przewidzianych dla trzeciej klasy �ródl¹dowych
wód powierzchniowych utrzymywa³y siê ekstremalne warto�ci
tlenu rozpuszczonego (4,0 mgO

2
/dm3) i fosforu ogólnego (0,26

mgP/dm3) a nieco ni¿szy stopieñ zanieczyszczenia (II klasa)
sygnalizuj¹ warto�ci S

E
 dla BZT

5
 (6,5 mgO

2
/dm3), substancji

rozpuszczonych (526 mg/dm3), fosforanów (0,32 mgPO
4
/dm3) i

¿elaza ogólnego (1,09 mgFe/dm3).
Osi¹gniêcie najbardziej rygorystycznych kryteriów rozpo-

rz¹dzenia (I klasa) stwierdzono w ca³ej rocznej serii oznaczeñ,
zawiesiny ogólnej (zakres zmian: 10-16 mg/dm3) oraz azotu
amonowego (0,26-0,73 mgN/dm3).

O bardzo ma³ym zanieczyszczeniu bakteriologicznym kon-
trolowanych wód �wiadcz¹ rezultaty oznaczeñ Miana Coli osi¹-
gaj¹ce w lipcu i sierpniu warto�æ 0,200 (II klasa) a w pozosta-
³ych badaniach warto�ci 1,0-33,0 odpowiadaj¹ce kryteriom klasy
pierwszej.

Z porównania przeciêtnych wyników ubieg³orocznej serii
badañ w ppk Paruszowice i Pro�lice wynika, ¿e w odcinku ogra-
niczonym tymi przekrojami korzystne zmiany jako�ci wód stwier-
dzono w zakresie zawiesiny, zwi¹zków azotu, ¿elaza ogólnego
i Miana Coli, przy objawach ich pogorszenia zw³aszcza dla
wska�ników tlenowych.

Przegl¹d informacji zamieszczonych w zestawieniu W,
pozwala na stwierdzenie, ¿e w stosunku do odpowiednich wiel-
ko�ci z 1997 r. obliczeniowe wyniki ubieg³orocznej serii badañ
w zakresie zawiesiny ogólnej, azotu amonowego, fosforanów,
¿elaza ogólnego i Miana Coli sygnalizuj¹ poprawê stanu czy-
sto�ci wód Pratwy w ppk Pro�lice, co �wiadczy o zmniejszeniu
oddzia³ywania lokalnych �róde³ uci¹¿liwo�ci w okresie 1997-
2001. Dokumentuj¹ to nastêpuj¹ce relacje zmian przeciêtnych

i ekstremalnych wyników oznaczeñ z porównywanych serii ba-
dañ (warto�ci w mg/dm3, stê¿enia ekstremalne w nawiasach):
zawiesina ogólna: 12-10 (99-16), azot amonowy: 0,41-0,37

(2,10-0,73), fosforany: 0,33-0,11 (1,00-0,32) i ¿elazo ogólne:
0,48-0,41 (7,93-1,09).

Szczególnie du¿y i zwi¹zany z popraw¹ cz¹stkowych ocen
klasyfikacyjnych by³ zakres zmian zarówno przeciêtnych jak
 i ekstremalnych wyników oznaczeñ Miana Coli: 0,300-2,00

(0,040-0,200). Dla BZT
5
 i azotu azotynowego przy nieznacz-

nym wzro�cie warto�ci �rodkowych (3,9-4,0 oraz 0,034-0,035)
relacje warto�ci ekstremalnych (9,3-6,5 oraz 0,130-0,090) sy-
gnalizuj¹ zmniejszenie w 2001 r. skali podwy¿szonego i nad-
miernego zanieczyszczenia kontrolowanych wód. Pogorszenie
ich jako�ci dokumentuj¹ relacje obliczeniowych wyników ozna-
czeñ substancji rozpuszczonych: 433-458 mg/dm3 (489-526 mg/
dm3) a przy identycznej ocenie warto�ci przeciêtnych (8,7 mgO

2
/

dm3) jako niekorzystne nale¿y uznaæ relacje ekstremalnych war-
to�ci dla tlenu rozpuszczonego (6,7-4,0 mgO

2
/dm3).

W Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 6,7 4,0 

 rozpuszczony 8,7 8,7 

2 BZT5 9,3 6,5 

  3,9 4,0 

3 Substancje 489 526 

 rozpuszczone 433 458 

4 Zawiesina 99 16 

  12 10 

5 Azot 2,10 0,73 

 amonowy 0,41 0,37 

6 Azot 0,130 0,090 

 azotynowy 0,034 0,035 

7 Fosforany 1,00 0,32 

  0,33 0,11 

8 Fosfor 5,37 0,26 

 ogólny 1,09 0,12 

9 ¯elazo 7,93 1,09 

 ogólne 0,48 0,41 

10 Miano Coli 0,040 0,200 

  0,300 2,000 

 

SE            
             SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.21. Pratwa � Kostów

W wodach uj�ciowego odcinka Pratwy objawy nadmierne-
go zanieczyszczenia stwierdzono dla azotu azotynowego ba-
daniami przeprowadzonymi w okresie czerwiec-pa�dziernik
(warto�ci w granicach: 0,088-0,981 mgN/dm3), przy czym wy-
¿sze od warto�ci S

3
 (0,40 mgP/dm3) by³o równie¿ stê¿enie fos-

foru ogólnego w analizie z lipca (0,61 mgP/dm3), st¹d rezultat
oceny najwy¿szego stopnia zanieczyszczenia wód Pratwy w
rozpatrywanym przekroju obejmuje dwa wska�niki (N

2
).

Podobnie jak dla pozosta³ych ppk Pratwy (Paruszowice,
Pro�lice) tak¿e dla przekroju Kostów wynik oszacowania prze-
ciêtnej zawarto�ci azotu azotynowego (0,042 mgN/dm3) by³ je-
dyn¹ przes³ank¹  klasyfikacji PJW (trzecia klasa), gdy¿ nieco
korzystniejsze (II klasa) by³y wyniki ocen cz¹stkowych (na pod-
stawie warto�ci S

S
) dla fosforanów (0,21 mgPO

4
/dm3), fosforu

ogólnego (0,22 mgP/dm3) i Miana Coli (0,400).
O spe³nieniu najwy¿szych wymogów klasyfikacyjnych roz-

porz¹dzenia MO�ZNiL �wiadcz¹ wszystkie wyniki oznaczeñ:
tlenu rozpuszczonego: 6,2-12,5 mgO

2
/dm3 i zawiesiny ogólnej:

10-18 mg/dm3, a tak¿e wiêkszo�æ rezultatów badañ: BZT
5
, sub-

stancji rozpuszczonych, azotu amonowego i ¿elaza ogólnego.
O wzro�cie zanieczyszczenia bakteriologicznego wód Pratwy
w odcinku Pro�lice-Kostów, �wiadczy znacznie ni¿szy ni¿ w
przekroju Pro�lice odsetek oznaczeñ Miana Coli sygnalizuj¹-
cych spe³nienie kryteriów klasy pierwszej w ppk Kostów (83%-
25%) a tak¿e rezultat oznaczenia z lipca (0,030 � III klasa).

Z porównania warto�ci S
S
 dla innych wska�ników wynika,

¿e wspomniany wzrost zanieczyszczenia obejmowa³ w 2001 r.
równie¿ zwi¹zki azotu i fosforu oraz ¿elazo ogólne i substancje
rozpuszczone.

Obliczeniowe warto�ci z dwóch ostatnich serii badañ wód
uj�ciowego odcinka Pratwy (por. zestawienie Z) potwierdzaj¹
sygnalizowane ju¿ dla ppk Paruszowice i Pro�lice przes³anki
istotnego zmniejszenia wp³ywu lokalnych �róde³ zanieczysz-
czenia i znacz¹cej poprawy stanu sanitarnego wód kontrolo-
wanych w okresie 1997-2001.

Dokumentuj¹ to zarówno relacje przeciêtnych: 0,030-0,400
jak i ekstremalnych wyników oznaczeñ Miana Coli (0,001-
0,030), przy czym rejestrowany zakres zmian tych wielko�ci
wi¹¿e siê zarazem ze zmian¹ cz¹stkowych ocen kwalifikacyj-
nych (III � II klasa oraz N � III klasa).

Korzystne zmiany w³a�ciwo�ci wód Pratwy w ppk Kostów
sygnalizuj¹ równie¿ ró¿nice przeciêtnych i ekstremalnych war-
to�ci z porównywanych serii badañ w zakresie (dane w mg/
dm3, warto�ci S

E
 w nawiasach): tlenu rozpuszczonego: 8,5-8,9

(3,4-6,2), BZT
5
: 4,8-3,3 (11,9-4,7), azotu amonowego: 2,30-0,84

(7,70-2,19), fosforanów: 1,06-0,21 (1,78-0,84) i ¿elaza ogólne-
go: 0,94-0,89 (1,77-1,61).

W ograniczonym stopniu dotyczy to równie¿ relacji oblicze-
niowych warto�ci dla substancji rozpuszczonych (korzystne
zmiany dla warto�ci �rodkowych przy identycznym oszacowa-
niu stê¿eñ ekstremalnych): 479-465 (510-510) oraz zawiesiny,
dla której na zmniejszenie zanieczyszczenia wskazuj¹ jedynie
warto�ci S

E
: 11-11 (30-18), a tak¿e dla azotu azotynowego, któ-

rego stê¿enie przeciêtne z 2001r, by³o co prawda ni¿sze ni¿ w
1997 r. (0,054-0,042), niemniej relacje warto�ci S

E
 charaktery-

zuj¹ bardzo du¿y wzrost objawów okresowego nadmiernego
zanieczyszczenia badanych wód.

Z Wska�nik Wyniki badañ * 

Lp. zanieczyszczenia 1997 2001 

1 Tlen 3,4 6,2 

 rozpuszczony 8,5 8,9 

2 BZT5 11,9 4,7 

  4,8 3,3 

3 Substancje 510 510 

 rozpuszczone 479 465 

4 Zawiesina 30 18 

  11 11 

5 Azot 7,70 2,19 

 amonowy 2,30 0,84 

6 Azot 0,124 0,981 

 azotynowy 0,054 0,042 

7 Fosforany 1,78 0,84 

  1,06 0,21 

8 Fosfor 6,90 0,61 

 ogólny 1,12 0,22 

9 ¯elazo 1,77 1,61 

 ogólne 0,94 0,89 

10 Miano Coli 0,001 0,030 

  0,030 0,400 

    

SE           
               SS 

 * z wyj¹tk iem Miana Coli  

  w mg/dm
3
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1.3.22. Wyniki klasyfikacji

Zbiorcze zestawienie kryteriów wstêpnych oraz wyników
klasyfikacji PJW i NSZ dla wód kontrolowanych w roku ubie-
g³ym w 21 ppk monitoringu regionalnego wykazano w tabeli
10.

Z przegl¹du informacji podanych w kol. 3-6 tabeli wynika,
¿e ubieg³oroczne serie badañ wód w czterech przekrojach po-
miarowo-kontrolnych: Potok £¹cza- Korzonek, £¹cka Woda-

Kozielskie £¹ki, Smortawa-Dobrzyñ i Pijawka-Minkowskie

dokumentuj¹ spe³nienie kryteriów normatywnych MO�ZNiL
z dnia 5 listopada 1991 r. w pe³nym zakresie ocenianych w³a-
�ciwo�ci wód (10 wska�ników zanieczyszczenia).

Najbardziej niekorzystne wyniki oznaczeñ dla wód z tych
przekrojów spe³nia³y kryteria dopuszczalne klasy trzeciej, st¹d
odpowiednie (III klasa) rezultaty klasyfikacji najwy¿szego stop-
nia ich zanieczyszczenia w 2001 r.

Okresowe przekroczenia (rejestrowane z czêsto�ci¹ < 50%)
warunków normatywnych trzeciej klasy w zakresie jedynie Miana
Coli charakteryzuj¹ serie badañ wód Potoku Cegielnia i Poto-
ku Abisynia, nadmierna zawarto�æ ¿elaza ogólnego by³a wy-
³¹cznym powodem negatywnej klasyfikacji NSZ dla wód �miesz-
ki, a identyczny wynik klasyfikacji (N

1
) w tym zakresie wód Wi-

dawy, Studnicy i Pratwy w ppk Pro�lice wi¹za³ siê z rejestrowa-
n¹ w czê�ci oznaczeñ nadmiern¹ zawarto�ci¹ azotu azotyno-
wego.

Przekroczenia dopuszczalnych wielko�ci klasy trzeciej w
zakresie 4-6 wska�ników stwierdzono w 2001 r. badaniami wód
Kana³u Gliwickiego, Kana³u Kêdzierzyñskiego, Potoku Anka
 i Kana³u Sonia. Bior¹c pod uwagê warto�ci przeciêtne (media-
ny) najwy¿sze rezultaty klasyfikacji PJW obejmuj¹ osiem ppk
monitoringu regionalnego, dla których warto�ci S

S
 w ca³ym za-

kresie badañ odpowiada³y wymogom co najmniej klasy dru-
giej.

Zgodnie z dodatkowymi informacjami podanymi w tabeli 11
mo¿na przyj¹æ, ¿e o zakwalifikowaniu przeciêtnej jako�ci wód
Potoku £¹cza, Smortawy w ppk Dobrzyñ oraz Pijawki zadecy-
dowa³y wy³¹cznie wyniki badañ bakteriologicznych, których
wiêkszo�æ odpowiada³a kryteriom klasy drugiej, natomiast war-
to�ci �rodkowe (S

S
) dla pozosta³ych 9 wska�ników zanieczysz-

czenia utrzymywa³y siê w granicach przewidzianych dla pierw-
szej klasy czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych.

Dla �mieszki tym jedynym czynnikiem przes¹dzaj¹cym
o koñcowej klasyfikacji PJW by³a zwiêkszona zawarto�æ ¿ela-
za ogólnego. W seriach badañ wód Potoku Minkowskiego, Wi-
dawy w rejonie Paw³owic Namys³owskich oraz Studnicy i Smor-
tawy w ppk Raciszów wiêkszo�æ oznaczeñ dla 2-4 wska�ników
sygnalizowa³a podwy¿szone zanieczyszczenie (II klasa).

Wyniki ocen cz¹stkowych (warto�ci S
S
) w zakresie Miana

Coli dla Potoku Anka oraz azotu azotynowego dla Pratwy
 w ppk Paruszowice stanowi³y podstawê identycznej negatyw-
nej klasyfikacji przeciêtnej jako�ci ich wód w 2001 r. (N

1
).

Dla Kana³u Gliwickiego i Kêdzierzyñskiego objawy d³ugo-
trwa³ego nadmiernego zanieczyszczenia stwierdzono w zakre-
sie 3-4 wska�ników, przy czym w znacznej mierze wi¹¿e siê to
z w³a�ciwo�ciami wód K³odnicy zasilaj¹cych te cieki (bezpo-
�rednio lub po�rednio).

W stosunku do wyników klasyfikacji wód kontrolowanych
 w 1997 r. wykazanych w publikacji WIO� z 1999r, [5] rezultaty
ocen PJW i NSZ zamieszczone w tabeli 10 s¹ zdecydowanie
korzystniejsze co wi¹¿e siê jednak w znacznej mierze z wpro-
wadzon¹ od 1998 r. zmian¹ metody oznaczania fosforu ogól-
nego. Wyniki ocen porównawczych przedstawione w pktach
1.3.1.-1.3.21. pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e w wiêkszo�ci ppk
monitoringu regionalnego w okresie 1997-2001 jako�æ kontro-
lowanych wód uleg³a pewnej poprawie.
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Tabela 8 

Przeciêtne i ekstremalne wyniki badañ wód powierzchniowych województwa opolskiego 

kontrolowanych w 2001 r. w ramach monitoringu regionalnego 
 

Lp. NAZWA CIEKU Przeciêtne (SS) i ekstremalne (SE) wyniki oznaczeñ *:  
 -ppk- Tlen 

rozp. 
BZT5 Azot 

amon. 
Azot 

azotyn. 
Fosfo-
rany 

Fosfor 
ogólny 

¯elazo 
ogólne 

Miano 
Coli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 POTOK £¥CZA 8,1 1,9 0,93 0,013 0,08 0,07 1,14 0,040 
 -Korzonek- 10,1 1,2 0,44 0,010 0,05 0,04 0,85 0,400 

2 KANA£ GLIWICKI 5,9 11,5 5,60 0,686 2,80 1,06 0,58 0,040 
 -Ko�le- 10,4 6,2 2,91 0,298 1,36 0,64 0,43 0,400 

3 K. KÊDZIERZYÑSKI 8,4 24,0 4,98 0,431 0,52 0,49 1,78 1,000 
 -Blachownia- 11,9 13,6 1,84 0,213 0,20 0,25 0,51 2,000 

4 £¥CKA WODA 7,7 2,0 0,35 0,035 0,24 0,10 1,65 0,010 
 -Kozielskie £¹ki- 10,6 1,3 0,23 0,017 0,08 0,08 0,39 0,030 

5 POTOK PADÓ£ 8,0 4,3 0,53 0,043 0,33 0,38 2,51 0,004 
 -Januszkowice- 10,1 1,7 0,30 0,025 0,14 0,11 0,48 0,040 

6 POTOK ANKA 5,2 6,1 1,76 0,105 0,18 0,49 5,42 0,002 
 -Zdzieszowice- 8,0 2,6 0,88 0,048 0,09 0,12 1,46 0,009 

7 POTOK CEGIELNIA 4,8 5,0 1,13 0,058 0,30 0,18 0,58 0,004 
 -Krêpna- 7,6 1,2 0,30 0,035 0,05 0,04 0,44 0,400 

8 KANA£ SONIA 2,3 15,2 0,54 0,073 0,20 0,18 19,4 0,0009 
 -Obrowiec- 10,0 2,3 0,40 0,035 0,06 0,09 0,94 0,040 

9 POTOK ABISYNIA 6,2 4,1 0,72 0,035 0,56 0,27 1,35 0,002 
 -Malnie- 9,2 1,6 0,28 0,017 0,08 0,07 0,40 0,040 

10 SMORTAWA 6,3 2,3 0,94 0,065 0,09 0,17 2,79 0,070 
 -Raciszów- 9,0 1,5 0,55 0,018 0,06 0,07 1,11 0,300 

11 SMORTAWA 7,2 2,6 0,67 0,042 0,19 0,17 1,40 0,070 
 -Dobrzyñ- 8,7 1,6 0,44 0,017 0,08 0,10 0,76 0,200 

12 PIJAWKA 5,2 1,8 0,69 0,031 0,09 0,27 1,24 0,070 
 -Minkowskie- 8,5 1,2 0,47 0,014 0,05 0,08 0,86 0,400 

13 P.  MINKOWSKI 6,5 2,4 0,71 0,030 0,28 0,22 3,44 0,004 
 -Minkowskie- 9,2 1,7 0,46 0,017 0,10 0,11 0,81 0,200 

14 �MIESZKA 4,0 6,4 1,60 0,021 0,15 0,14 2,75 0,100 
 -Dobrzyñ- 8,1 1,5 0,63 0,009 0,07 0,05 1,39 3,000 

15 WIDAWA 6,6 3,2 0,77 0,082 0,32 0,26 1,69 0,040 
 -Paw³owice Nam.- 9,5 2,1 0,43 0,029 0,16 0,20 1,10 0,100 

16 WIDAWA 5,3 4,9 0,81 0,071 0,31 0,32 1,33 0,020 
 -Pielgrzymowice- 9,1 2,1 0,43 0,031 0,12 0,12 0,70 0,250 

17 STUDNICA 6,9 3,4 0,73 0,110 0,49 0,32 1,51 0,010 
 -Baldwinowice- 9,0 2,0 0,48 0,026 0,21 0,19 0,75 0,100 

18 PROSNA 7,1 2,4 1,35 0,067 0,26 0,26 2,22 0,004 
 -Przedmo�æ- 9,0 1,4 0,75 0,030 0,15 0,15 1,29 0,035 

19 PRATWA 6,1 11,2 0,81 0,109 0,31 0,25 1,96 0,040 
 -Paruszowice- 10,7 3,6 0,60 0,062 0,09 0,12 0,56 1,500 

20 PRATWA 4,0 6,5 0,73 0,090 0,32 0,26 1,09 0,200 
 -Pro�lice- 8,7 4,0 0,37 0,035 0,11 0,12 0,41 2,000 

21 PRATWA 6,2 4,7 2,19 0,981 0,84 0,61 1,61 0,030 
 -Kostów- 8,9 3,3 0,84 0,042 0,21 0,22 0,89 0,400 

   

*  z wyj¹tkiem Miana Coli w mg/dm3
 

 SE              

           SS 
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Tabela 9 
Czêsto�æ przekroczeñ dopuszczalnych norm klasy pierwszej i trzeciej na podstawie wyników  

rocznej serii badañ przeprowadzonych w 2001 r. w ramach  monitoringu regionalnego 
 

Lp. NAZWA CIEKU Czêsto�æ przekroczeñ norm klasy pierwszej (1) i trzeciej (3) *: 
 -ppk- Tlen 

rozp. 
BZT5 Azot 

amon. 
Azot 

azotyn. 
Fosfo-
rany 

Fosfor 
ogólny 

¯elazo 
ogólne 

Miano 
Coli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 POTOK £¥CZA 0 0 0 0 0 0 17 75 
 -Korzonek- 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 KANA£ GLIWICKI 8 58 92 100 100 100 0 83 
 -Ko�le- 0 0 0 100 83 92 0 0 

3 K. KÊDZIERZYÑSKI 0 100 100 100 45 91 27 0 
 -Blachownia- 0 64 0 100 0 27 0 0 

4 £¥CKA WODA 0 0 0 33 8 0 8 100 
 -Kozielskie £¹ki- 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 POTOK PADÓ£ 0 8 0 67 8 58 17 100 
 -Januszkowice- 0 0 0 0 0 0 8 8 

6 POTOK ANKA 8 8 25 83 0 83 92 100 
 -Zdzieszowice- 0 0 0 42 0 8 17 50 

7 POTOK CEGIELNIA 18 9 9 82 9 9 0 55 
 -Krêpna- 0 0 0 0 0 0 0 9 

8 KANA£ SONIA 8 17 0 91 0 25 50 92 
 -Obrowiec- 8 8 0 18 0 0 8 33 

9 POTOK ABISYNIA 0 8 0 42 8 8 17 92 
 -Malnie- 0 0 0 0 0 0 0 17 

10 SMORTAWA 0 0 0 50 0 33 58 67 
 -Raciszów- 0 0 0 8 0 0 33 0 

11 SMORTAWA 0 0 0 17 0 42 42 92 
 -Dobrzyñ- 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 PIJAWKA 8 0 0 17 0 8 25 58 
 -Minkowskie- 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 P.  MINKOWSKI 0 0 0 42 8 50 25 75 
 -Minkowskie- 0 0 0 0 0 0 8 8 

14 �MIESZKA 17 8 8 8 0 25 67 17 
 -Dobrzyñ- 0 0 0 0 0 0 17 0 

15 WIDAWA 0 0 0 83 25 100 67 100 
 -Paw³owice Nam.- 0 0 0 17 0 0 0 0 

16 WIDAWA 17 8 0 92 17 75 17 100 
 -Pielgrzymowice- 0 0 0 17 0 0 0 0 

17 STUDNICA 0 0 0 64 55 100 27 100 
 -Baldwinowice- 0 0 0 9 0 0 0 0 

18 PROSNA 0 0 17 92 9 83 75 100 
 -Przedmo�æ- 0 0 0 8 0 0 8 8 

19 PRATWA 0 42 0 100 8 50 8 33 
 -Paruszowice- 0 0 0 58 0 0 0 0 

20 PRATWA 25 25 0 83 17 75 8 17 
 -Pro�lice- 0 0 0 25 0 0 0 0 

21 PRATWA 0 25 42 92 50 100 33 75 
 -Kostów- 0 0 0 42 0 8 0 0 

   

* warto�ci: 0-100% 

 1 

            3 
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Tabela 11 

Dodatkowe kryteria przeciêtnej oceny jako�ci wód w przekrojach o najni¿szym stopniu zanieczyszczenia 

 

Lp. NAZWA CIEKU - Przekrój Wska�niki 
zanieczysz. * 

 Lp. NAZWA CIEKU - Przekrój Wska�niki 
zanieczysz. * 

1 POTOK £¥CZA - Korzonek MC  9 £¥CKA WODA - Koz. £¹ki MC 
2 SMORTAWA - Dobrzyñ MC  10 P. CEGIELNIA - Krêpna AY 
3 PIJAWKA - Minkowskie MC  11 PRATWA - Pro�lice AY 
4 �MIESZKA - Dobrzyñ ¯  12 WIDAWA - Pielgrzymowice AY 
5 P. MINKOWSKI - Minkowskie FO, MC  13 P. ABISYNIA - Malnie MC 
6 WIDAWA - Paw³owice Nam. AY, FO, ¯, MC  14 P. PADÓ£ - Januszkowice MC 
7 STUDNICA - Baldwinowice AY, F, FO, MC  15 PRATWA - Kostów AY 
8 SMORTAWA - Raciszów ¯, MC  16 PROSNA - Przedmo�æ MC 

    17 KANA£ SONIA - Obrowiec AY, MC 

* dla których stê¿enia �rodkowe nie odpowiada³y normom klasy pierwszej (poz. 1-8) i drugiej (poz. 9-17) 

Tabela 10 

Kryteria wstêpne oraz wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych województwa opolskiego kontrolowanych  

w 2001 r. w ramach monitoringu regionalnego 
 

 
Lp. 

 
NAZWA CIEKU - Przekrój 

Wska�niki* zanieczyszczenia, dla których 
stê¿enia obliczeniowe oceniono jako �N� 

przy klasyfikacji 

Wyniki klasyfikacji** 
na podstawie stê¿eñ 

  przeciêtnej   
jako�ci wód 

najwy¿szego stopnia 
zanieczyszczenia*** 

�rodko-
wych 

ekstre-
malnych 

1 2 3 4 5 6 

1. POTOK £¥CZA - Korzonek   II III 
2. KANA£ GLIWICKI - Ko�le SR, AY, F, FO 4 N4 N4 
3. K. KÊDZIERZYÑSKI - Blachownia B, SR, AY 3+FO N3 N4 
4. £¥CKA WODA - Kozielskie £¹ki   III III 
5. POTOK PADÓ£ - Januszkowice  MC, ¯, Z III N3 
6. POTOK ANKA - Zdzieszowice MC 1+Z, AY, FO, ¯ N1 N5 
7. POTOK CEGIELNIA - Krêpna  MC III N1 
8. KANA£ SONIA - Obrowiec  T, B, Z, AY, ¯, MC III N6 
9. POTOK ABISYNIA - Malnie  MC III N1 
10. SMORTAWA - Raciszów  AY, ¯ II N2 
11. SMORTAWA - Dobrzyñ   II III 
12. PIJAWKA - Minkowskie   II III 
13. P. MINKOWSKI - Minkowskie  ¯, MC II N2 
14. �MIESZKA - Dobrzyñ  ¯ II N1 
15. WIDAWA - Paw³owice Namys³owskie  AY II N1 
16. WIDAWA - Pielgrzymowice  AY III N1 
17. STUDNICA - Baldwinowice  AY II N1 
18. PROSNA - Przedmo�æ  AY, ¯, MC III N3 
19. PRATWA - Paruszowice AY 1 N1 N1 
20. PRATWA - Pro�lice  AY III N1 
21. PRATWA - Kostów  AY, FO III N2 

* T - tlen rozpuszczony, B - BZT5, Z - zawiesina, AM - azot amonowy, AY - azot azotynowy,  
  F - fosforany, FO - fosfor ogólny, MC - Miano Coli, ¯- ¿elazo ogólne, SR - subst. rozp.,  
** II, III -  druga,  trzecia klasa czysto�ci, N - nie odpowiada kryteriom klasy III, 
*** pierwszy element informacji sygnalizuje ilo�æ wska�ników w kolumnie 3.  
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2. WODY PODZIEMNE

2.1. Monitoring podstawowy

2.1.1. Sieæ krajowa

Monitoring jako�ci zwyk³ych wód podziemnych stanowi je-
den z podsystemów Pañstwowego Monitoringu �rodowiska,
który zosta³ powo³any ustaw¹ o Pañstwowej Inspekcji Ochrony
�rodowiska (Dz.U. Nr 77 z 1991 r., poz. 335 z pó�niejszymi
zmianami). W bloku jako�æ �rodowiska pozyskiwane s¹ i gro-
madzone dane m. in. o wska�nikach i parametrach charaktery-
zuj¹cych jako�æ wód podziemnych. Ze wzglêdu na du¿e za-
gro¿enie, jakie stwarza dzisiejsza dzia³alno�æ cz³owieka istot-
ne jest �ledzenie zmian jako�ci wód podziemnych, okre�lenie
trendów i dynamiki zmian.

Od pocz¹tku funkcjonowania sieci krajowej monitorngu wód
podziemnych badania, pod nadzorem G³ównego Inspektora
Ochrony �rodowiska, prowadzone s¹ przez Pañstwowy Insty-
tut Geologiczny.

Pierwotnie w sieci krajowej monitoringu znajdowa³y siê 42
punkty badawcze Opolszczyzny. Po przeprowadzonej weryfi-
kacji, zwi¹zanej najczê�ciej ze z³ym stanem technicznym stud-
ni, ilo�æ kontrolowanych przez PIG punktów uleg³a zmniejsze-
niu i od 1995 wody pobierane s¹ z 23 otworów (tab. 1).

Tabela 1 

Punkty badawcze sieci krajowej monitoringu  

jako�ci zwyk³ych wód podziemnych dla województwa opolskiego 

 

 

Lp.* 

Nr 
otworu 

Nazwa 
otworu 

 

Miejscowo�æ 

 

Gmina 

Straty-
grafika 

G³êbo-
ko�æ 

stropu 

Wody 
W, G, Z 

Obszary 
GZWP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

POWIAT KÊDZIERZYÑSKO-KOZIELSKI 

1 364 PIG-1 Stara Ku�nia-1 Bierawa T 264,0 W 332 

2 365 PIG-2 Stara Ku�nia-2 Bierawa T 85,5 W 332 

3 366 PIG-3 Stara Ku�nia-3 Bierawa Q 18,0 W 332 

4 610 IMGW Dobros³awice Paw³owiczki Q 6,3 G  

5 611 IMGW Polska Cerekiew Polska Cerekiew Q 2,0 G 332 

6 1056 P-42, Stara Ku�nia-p Bierawa Q 3,0 G 332 

POWIAT KRAPKOWICKI 

7 619 KOM Zdzieszowice (2b) Zdzieszowice X 74,5 W 332 

POWIAT OPOLSKI (ZIEMSKI) 

8 370 PIG-1 Wrzoski-1 D¹browa Q 2,0 G 335 

9 371 PIG-2 Wrzoski-2 D¹browa P 535,0 W 335 

10 372 PIG-3 Wrzoski-3 D¹browa T 302,0 W 335 

11 373 PIG-4 Wrzoski-4 D¹browa K 169,0 W 335 

12 612 IMGW D¹browa D¹browa Q 1,2 G 335 

13 613 IMGW Dêbiniec Murów Q 3,0 G  

14 615 IMGW Brzezie Dobrzeñ Wielki Q 4,0 G 335 

15 617 KOM Opole-Zawada (16a) Turawa Q 49,0 W 334, 335 

16 629 PIG Prószków Prószków T 266,0 W 335 

17 630 PIG Przysiecz Prószków K 99,0 W 335 

18 632 PIG Grodziec Niemodlin T 477,0 W 335 

19 639 PIG M³yn w Lesie Popielów Q 3,0 G 323, 335 

20 640 PIG Radomierowice Murów Q 0,2 G  

21 641 PIG Kar³owiczki Popielów Q 0,4 G 323 

22 1055 P-41, Wrzoski-p D¹browa Q 1,7 G 335 

POWIAT OPOLSKI (GRODZKI) 

23 609 IMGW Malina Opole Q 1,7 G 336 

24 616 KOM Groszowice (IIa) Opole Q 2,3 G 336, 
335, 333 

25 1057 INF Groszowice (IIa) Opole Q 0,0 G 336 
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POWIAT NYSKI 

26 555 PIG Skoroszyce Skoroszyce X 40,0 W 338 

27 569 IMGW Paczków Paczków Q 2,4 G 338 

28 570 PIG Otmuchów Otmuchów X 72,0 W 338 

29 571 KOM Nysa (25) Nysa  X 128,0 W 338 

30 625 PIG Nysa (25) Nysa  X 76,7 W 338 

POWIAT PRUDNICKI 

31 572 PIG-ZR Rudziczka Prudnik Q 0,0 Z 338 

32 573 PIG Prudnik Prudnik Q 12,0 G  

33 574 IMGW Jasiona Lubrza Q 4,1 G  

34 575 IMGW Dêbina Bia³a Q 2,2 G 335 

35 631 PIG £¹cznik Bia³a Q 0,6 G 332 

POWIAT NAMYS£OWSKI 

36 614 IMGW Pokój Pokój Q 1,4 G  

37 647 IMGW Wojciechów Wilków Q 3,9 G  

POWIAT KLUCZBORSKI 

38 618 KOM Kluczbork- 
Chocianowice-60 

Lasowice 
Wielkie 

Q 4,0 G 324 

POWIAT STRZELECKI 

39 620 KOM Strzelce Opol. (3a) Strzelce Opol. T 40,0 W 335, 333 

POWIAT G£UBCZYCKI 

40 621 PIG Bogdanowice G³ubczyce Q 8,7 G 332 

41 622 PIG Boguchwa³ów Baborów K 10,1 G 332 

42 627 PIG Chróstno G³ubczyce C 6,4 G  

* Punkty badawcze uwzglêdnione w programie badañ na lata 1995-2001 zaznaczono czcionk¹ pogrubion¹ (1, 8) 

2.1.2. Zakres badañ i sposób oceny wyników

W 2001 r. próbki do badañ laboratoryjnych pobierane by³y
we wrze�niu i w pa�dzierniku. Zakres oznaczeñ obejmowa³ w
sumie 40. wska�ników fizyczno-chemicznych, w tym równie¿
cyjanki i rozpuszczony wêgiel organiczny, które by³y badane
tylko w wodach gruntowych. Ocena zosta³a przeprowadzona w
oparciu o zmodyfikowan¹ w 1995 r. �Klasyfikacjê jako�ci zwy-
k³ych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu� (PIO�). Ta-
bela 2 zawiera te wska�niki, które by³y badane w poprzednich
latach, a ich warto�ci zosta³y uwzglêdnione w klasyfikacji PIO�.
Wska�niki o charakterze toksycznym wyró¿niono pogrubion¹
czcionk¹. Przy kwalifikowaniu wody do okre�lonej klasy, zgod-

nie z zaleceniami przedstawionymi w cytowanej �Klasyfikacji...�,
jako dopuszczalne przyjmowano przekroczenie warto�ci gra-
nicznych trzech wska�ników. Jako niedopuszczalne przyjmo-
wano przekroczenie warto�ci granicznych wska�ników o cha-
rakterze toksycznym. Przy sporz¹dzaniu oceny ogólnej od 2000
r. nie uwzglêdniono przewodno�ci elektrolitycznej w³a�ciwej,
przyjmuj¹c za³o¿enie stosowane przez PIG, ¿e parametr ten
powinien byæ wykorzystywany tylko w odniesieniu do analiz
skróconych i wska�nikowych, a nie szczegó³owych, które s¹
standardem w sieci krajowej.
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Tabela 2 

Klasyfikacja zwyk³ych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu 

na podstawie oceny wska�ników fizycznych i chemicznych 

 

   Klasy jako�ci wód podziemnych: 

 

Lp. 

 

Wska�nik* 

 

Miano 

I a 

najwy¿szej 
jako�ci 

I b 

wysokiej 
jako�ci 

II 

�redniej 
jako�ci 

III 

niskiej 
jako�ci 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Arsen mg As/dm3 0,025 0,05 0,1 0,15 

2. Azot amonowy mg N/dm3 0,1 0,5 1,0 1,5 

3. Azot azotanowy mg N/dm3 1,0 10 10 50 

4. Azot azotynowy mg N/dm3 pon. 0,01 0,02 0,03 0,1 

5. Bar mg Ba/dm3 0,05 0,1 1,0 1,0 

6. Bor mg B/dm3 0,5 1,0 1,0 1,5 

7. Chlorki mg Cl/dm3 60 200 300 600 

8. Chrom mg Cr+6/dm3 0,005 0,01 0,05 0,1 

9. Cyjanki wolne mg CN-/dm3 0,001 0,02 0,02 0,02 

10. Cynk mg Zn/dm3 0,5 5,0 10 10 

11. Fluorki mg F/dm3 1,5 1,5 1,5 do 2,0 pow. 2,0 

12. Fosforany mg PO4
3-/ dm3 0,02 0,2 1,0 5,0 

13. Glin mg Al/dm3 0,1 0,2 0,2 0,25 

14. Kadm mg Cd/dm3 0,001 0,005 0,005 0,005 

15. Krzem mg SiO2/dm3 15 30 50 100 

16. Magnez mg Mg/dm3 30 50 125 150 

17. Mangan mg Mn/dm3 0,05 0,1 0,4 1,0 

18. Mied� mg Cu/dm3 0,01 0,05 0,5 1,0 

19. Nikiel mg Ni/dm3 0,01 0,03 0,1 0,1 

20. Odczyn pH 6,5 do 8,5 6,5 do 8,5 pon.6,5  

pow. 8,5 

pon. 5,0 

pow. 9,0 

21. O³ów mg Pb/dm3 0,025 0,05 0,05 0,1 

22. Potas mg K/dm3 5,0 10 12 20 

23. PEW (przew. 
elektr. w³a�ciwa) 

µS/cm 300 400 800 1000 

24. Rozpuszczony 
wêgiel organ. 

mg C/dm3 5,0 10 20 50 

25. Siarczany mg SO4
2-/dm3 60 200 250 500 

26. Stront mg Sr/dm3 0,2 0,5 1,0 2,0 

27. Suma subst. 
rozpuszczonych 

mg /dm3 150 do 400 100 do 150 
400 do 800 

50 do 100 
800 do 1000 

pon. 50 i 
1000 do 2000 

28. Sód mg Na/dm3 60 200 200 300 

29. Twardo�æ ogólna mg 

CaCO3/dm3 

150 do 300 100 do 150 

300 do 500 

50 do 100 

500 do 750 

pon. 50 

pow. 750 

30. Twardo�æ 
wêglanowa 

mg 

CaCO3/dm3 

150 300 400 600 

31. Wapñ mg Ca/dm3 20 do 100 200 400 500 

32. Wodorowêglany mg 

HCO3/dm3 

100 do 300 75 do 100 

300 do 350 

50 do 75 

350 do 400 

25 do 50 

pow. 400 

33. Wêgiel organ. mg C/dm3 5,0 10 20 50 

34. ¯elazo ogólne mg Fe/dm3 0,1 0,5 3,0 5,0 

* wska�niki o charakterze toksycznym zaznaczono czcionk¹ pogrubion¹ 
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2.1.3. Wyniki badañ z 2001 r.

Lokalizacjê punktów badawczych sieci krajowej oraz wyni-

ki klasyfikacji wód gruntowych i wg³êbnych kontrolowanych w

2001 r. wykazano na mapie pogl¹dowej, natomiast w tabeli 3

odpowiednio bardziej szczegó³owe informacje, m.in. wyszcze-

gólnienie wska�ników przyjmuj¹cych w ubieg³ym roku warto�ci

odpowiadaj¹ce wodzie niskiej jako�ci. Przy sporz¹dzaniu oce-

ny ogólnej nie uwzglêdniono przewodno�ci elektrolitycznej w³a-

�ciwej. Za³o¿ono, ¿e wska�nik ten powinien byæ brany pod

uwagê tylko w analizie skróconej lub wska�nikowej. Podobnie

jak w ubieg³ym roku, w którym równie¿ uwzglêdniono powy¿-

sze kryterium, w 2001r. najwy¿sz¹ jako�ci¹ (klasa Ia) charak-

teryzowa³y siê wody wg³êbne pobrane w Zawadzie (zawiera³y

jednak du¿o ¿elaza i manganu), a ponadto wody wg³êbne uj-

mowane w Skoroszycach. Wysok¹ jako�ci¹ (klasa Ib) odzna-

cza³y siê wody gruntowe pobrane z otworów badawczych we

Wrzoskach-1 (370), Chocianowicach (618), Chróstnie (627),

M³ynie w Lesie (639), Kar³owiczkach  (641) oraz Starej Ku�ni �

p (1056).  W trzech z nich: 618, 639, 641 nie stwierdzono wy-

¿szych stê¿eñ wska�ników ni¿ przewidziane dla klasy drugiej,

podobnie jak w Nysie, Zdzieszowicach i Starej Ku¿ni-2, gdzie

wody charakteryzowa³y siê �redni¹ jako�ci¹. Równie¿ we Wrzo-

skach-3 (372) i Wrzoskach-4 (373) oraz Groszowicach (616)

badane wody odpowiada³y drugiej klasie (jednocze�nie

stwierdzono w nich obecno�æ potasu � III klasa, strontu w pb

372  (NOK) i 373 (III klasa), oraz wapnia w pb 372 (NOK). Naj-

bardziej zanieczyszczone (III klasa) by³y wody gruntowe po-

brane z otworów badawczych: Dêbina, Polska Cerekiew, Bo-

guchwa³ów, Wojciechów, Wrzoski-p oraz wody wg³êbne pobra-

ne w Starej Ku¿ni-1, Starej Ku�ni-3, Wrzoskach-2 i Strzelcach

Opolskich. Nisk¹ jako�æ wód, spowodowan¹ wy³¹cznie zawar-

to�ci¹ azotu azotanowego (wska�nik toksyczny), zarejestrowa-

no w Strzelcach Opolskich. Ponadto azotany w wysokich stê-

¿eniach wyst¹pi³y w Polskiej Cerekwi, Boguchwa³owie i  Woj-

ciechowie. Kadm i nikiel, bêd¹ce równie¿ wska�nikami toksycz-

nymi, wyst¹pi³y w Dêbinie. Oprócz pozaklasowej zawarto�ci

niklu, w wodach gruntowych pobranych we Wrzoskach-p stwier-

dzono wystêpowanie wysokich stê¿eñ manganu, wodorowê-

glanów i ¿elaza. Ponadto w zakresie stê¿eñ odpowiadaj¹cych

wodzie o niskiej jako�ci zarejestrowano w ubieg³ym roku w

opolskich wodach nastêpuj¹ce wska�niki: potas (w 9. punk-

tach badawczych), siarczany, wodorowêglany, fosforany, sub-

stancje rozpuszczone, wapñ (4 pb) oraz z mniejsz¹ czêstotli-

wo�ci¹ stront, azot amonowy, wêgiel organiczny, twardo�æ ogól-

na, chlorki, odczyn, bor i sód. Wy¿sze ni¿ warto�ci przewidzia-

ne dla wód �redniej jako�ci by³y wyniki oznaczeñ 10. wska�ni-

ków w pb Stara-Ku�nia-1 oraz 9. we Wrzoskach-2.

W tabeli 4 przedstawiono wyniki ubieg³orocznych oznaczeñ

¿elaza ogólnego, manganu, azotu amonowego, azotu azota-

nowego i azotu azotynowego oraz potasu i wapnia. Pogrubio-

n¹ czcionk¹ wyró¿niono warto�ci wy¿sze od dopuszczalnych

dla klasy drugiej. Na podstawie danych z tabel 2 i 4 ustalono

nastêpuj¹c¹ charakterystykê wybranych w³a�ciwo�ci  wód pod-

ziemnych Opolszczyzny kontrolowanych w 2001 r.:

¯ELAZO OGÓLNE

Wysokie stê¿enia ¿elaza ogólnego (7,86-27,97 mgFe/dm3),

przekraczaj¹ce warto�ci dopuszczalne dla wód niskiej jako�ci

charakteryzowa³y wody pobrane we Wrzoskach-1, Wrzoskach-

2, Wrzoskach-p, Starej Ku¿ni-3 oraz Zawadzie. Zawarto�ci¹

¿elaza, kszta³tuj¹c¹ siê znacznie poni¿ej granicy dopuszczal-

nej dla wód klasy Ia (0,01-0,03 mgFe/dm3) odznacza³y siê wody

w 11. punktach badawczych. W przedziale warto�ci dopusz-

czalnych dla wód �redniej jako�ci (II klasa) by³y wyniki ozna-

czeñ ¿elaza w Dêbinie, Kar³owiczkach, Starej Ku�ni-2 i Zdzie-

szowicach. Wodê odpowiadaj¹c¹ klasie Ib (wysokiej jako�ci)

stwierdzono w otworze nr 373 � Wrzoski-4.

MANGAN

W granicach warto�ci przewidzianych dla wód klasy III utrzy-

mywa³y siê rezultaty badañ wód w siedmiu punktach badaw-

czych. Równie¿ w siedmiu otworach stwierdzono wody odzna-

czaj¹ce siê najwy¿sz¹ jako�ci¹. W Kar³owiczkach i Nysie wody

sklasyfikowano jako wysokiej jako�ci. Natomiast �redni¹ jako-

�ci¹ odznacza³y siê wody pobrane w Groszowicach, Chróst-

nie, M³ynie w Lesie, Starej Ku�ni-2, Skoroszycach i Zdzieszo-

wicach.

AZOT AMONOWY

Wyniki oznaczeñ tego wska�nika odpowiadaj¹ce klasie Ia

lub Ib stwierdzono w 20. punktach badawczych. Najwy¿sz¹

warto�æ, ponad siedmiokrotnie przekraczaj¹c¹ stê¿enie dopusz-

czalne dla III klasy stwierdzono w próbie wody pobranej w

Chróstnie. W Nysie i Starej Ku�ni-1 stê¿enia azotu amonowe-

go kszta³towa³y siê w granicach dopuszczalnych odpowiednio

drugiej i trzeciej klasy.

AZOT AZOTANOWY

Wody pobrane w trzech punktach badawczych: Polska

Cerekiew, Boguchwa³ów, Strzelce Opolskie, ze wzglêdu na

zawarto�æ azotu azotanowego (12,18-24,60 mgN/ dm3) zosta-

³y ocenione jako niskiej jako�ci. W Dêbinie, Groszowicach,

Chocianowicach i Starej Ku¿ni-p wyniki oznaczeñ tego wska�-

nika mie�ci³y siê w granicach 1,051-9,28 mgN/ dm3 (spe³nia³y

warunki dopuszczalne dla klasy Ib). W pozosta³ych punktach

sieci krajowej stê¿enia azotu azotanowego by³y korzystniejsze

� odpowiada³y wodom najwy¿szej jako�ci.

AZOT AZOTYNOWY

Zawarto�æ azotu azotynowego w wodach podziemnych

Opolszczyzny kszta³towa³a siê w 2001 r. g³ównie w granicach

dopuszczalnych dla klasy Ia. Najwy¿sze stê¿enia tego wska�-

nika (0,015-0,019 mgN/dm3) w wodach pobranych do badañ

w Polskiej Cerekwi, Wojciechowie i Starej Ku�ni-p odpowiada-

³y warto�ciom przewidzianym dla wód wysokiej jako�ci.

POTAS

Przekroczenia warto�ci dopuszczalnej dla wód klasy trze-

ciej (S
3
= 20 mg K/dm3) stwierdzono w wodach pobranych do

badañ w Dêbinie, Polskiej Cerekwi, Boguchwa³owie,

Chróstnie, Wrzoskach-2 oraz Wojciechowie, w którym zanoto-

wano najwy¿sz¹ warto�æ stê¿enia potasu (235,9 mg K/dm3).

W wiêkszo�ci pozosta³ych punktów badawczych stê¿enia po-

tasu odpowiada³y klasie Ia. Ponadto w pb Stara Ku�nia�1 ba-

dane wody by³y �redniej jako�ci, natomiast w Groszowicach,

Wrzoskach�3 i Wrzoskach�4 odpowiada³y klasie III.

WAPÑ

Stê¿enia ni¿sze od przewidzianych dla wód klasy Ia stwier-

dzono w wodach wg³êbnych z pb Stara Ku�nia-1 i Stara Ku�-

nia-3 oraz Wrzoski-3. Najwy¿sza, zanotowana w 2001 r. w pb

Wrzoski-2, warto�æ stê¿enia wapnia nie odpowiada³a kryteriom

dopuszczalnym III klasy. W pozosta³ych punktach badawczych

Opolszczyzny badane wody by³y najwy¿szej lub wysokiej

jako�ci.
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Tabela 3 

Wyniki klasyfikacji zwyk³ych wód podziemnych 

 województwa opolskiego w punktach badawczych sieci krajowej w 2001 r. 

 

Lp. 

Numer 

otworu Miejscowo�æ 

Straty-

grafia 

Typ 

o�rodka 

U¿ytko-

wanie 

Klasa 

wód 

Wska�niki* w zakresie 

stê¿eñ odpowiadaj¹cych 

wodzie o niskiej jako�ci 

     terenu  Klasa III NOK** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WODY GRUNTOWE 

1 370 Wrzoski-1 Q 1 5 Ib MN FET 

2 575 Dêbina Q 1 7 III SO4, MN K, CD, NI 

3 611 Polska Cerekiew Q 1 7 III HCO3, SSR, 
N_NO3 

K 

4 616 Groszowice (IIa) Q 1 5 II K - 

5 618 Chocianowice-60 Q 1 2 Ib - - 

6 622 Boguchwa³ów K 2 7 III N_NO3 HPO4, K 

7 627 Chróstno C 3 7 Ib - K, N_NH4 

8 639 M³yn w Lesie Q 1 7 Ib - - 

9 641 Kar³owiczki Q 1 7 Ib - - 

10 647 Wojciechów Q 1 7 III HCO3, CORG, 
HPO4, SO4, 
SSR, N_NO3 

K 

11 1055 Wrzoski-p Q 1 5 III MN HCO3, FET, 
NI 

12 1056 Stara Ku�nia-p Q 1 1 Ib HCO3, MN - 

WODY WG£ÊBNE 

1 364 Stara Ku�nia-1 T 2 3 III PH, CL, HPO4, 
SO4, B, N_NH4, 
TW_OG, SSR 

CA, NA 

2 365 Stara Ku�nia-2 T 2 3 II - - 

3 366 Stara Ku�nia-3 Q 1 3 III MN, TW_OG CA, FET 

4 371 Wrzoski-2 P 2 5 III HPO4, MN, 
TW_OG 

SO4, CA, 
FET, K, SR, 

SSR 

5 372 Wrzoski-3 T 3 5 II K CA, SR 

6 373 Wrzoski-4 K 3 5 II K, SR - 

7 555 Skoroszyce X 1 7 Ia - - 

8 571 Nysa (25) X 1 7 II - - 

9 617 Zawada (16a) Q 1 5 Ia MN FET 

10 619 Zdzieszowice (2b) X 1 7 II - - 

11 620 Strzelce Opol. (3a) T 3 5 III N_NO3 - 

* oznaczenia wg systematyki w bazie MONBADA: 

MN - mangan, FET � ¿elazo ogólne, CORG � wêgiel organiczny, N_NH4 � azot amonowy, 

N_NO3 � azot azotanowy, N_NO2 � azot azotynowy, B � bor, K � potas, HPO4 � fosforany, PH � odczyn,  

NI � nikiel, HCO3 � wodorowêglany, SO4 � siarczany,  NA � sód, TW_OG � twardo�æ ogólna, SR � stront,  

SSR � suma substancji rozpuszczonych, CA � wapñ, F � fluorki, CL � chlorki 

** nie odpowiada kryteriom nawet klasy trzeciej 
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2.1.4. Zmiany wyników badañ w latach 1995-2001

Od 1995 roku na terenie Opolszczyzny badania jako�ci
zwyk³ych wód podziemnych prowadzone s¹ w 23. punktach
badawczych (z wyj¹tkiem ubieg³ego roku, w którym nie po-
brano próby z ujêcia komunalnego Groszowice IIa). Wyko-
nawc¹ badañ jest PIG, który corocznie przeprowadza bada-
nia po wcze�niejszym uzgodnieniu zakresu pomiarowego z
G³ównym Inspektorem ochrony �rodowiska. W ostatnich la-
tach zakres oznaczanych parametrów obejmowa³ przeciêtnie
40. wska�ników. Ocenie poddano tylko te, których stê¿enia
dopuszczalne zosta³y uwzglêdnione w �Klasyfikacji jako�ci

zwyk³ych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu �rodowi-

ska�, zweryfikowanej w 1995 r. (tabela 2).
Poni¿ej przedstawiona zosta³a charakterystyka wód pobie-

ranych do badañ z otworów studziennych ujêæ komunalnych
Opole-Zawada  (pb nr 617) i Strzelce Opolskie (620) oraz z
punktów obserwacyjnych nale¿¹cych do Sieci Stacjonarnych

Obserwacji Wód Podziemnych Pañstwowego Instytutu
Geologicznego: Wrzoski-1 (370) i Stara Ku¿nia �1.

Wrzoski-1

Wyniki badañ zamieszczone w tabeli 5 wskazuj¹ na utrzy-
muj¹ce siê od 1995 roku pozaklasowe stê¿enia ¿elaza ogólnego
(NOK) oraz zawarto�æ manganu odpowiadaj¹c¹ wodzie
niskiej jako�ci. W zakresie warto�ci przewidzianych dla klasy II
(wody �redniej jako�ci) by³y w okresie 1995-2001 wyniki ozna-
czeñ fosforanów. W analizowanym okresie najni¿sz¹ jako�ci¹
(III klasa) charakteryzowa³y siê wody pobrane we Wrzoskach-1
w 1997 r., kiedy oprócz ¿elaza i manganu równie¿ wysokie by³o
stê¿enie potasu (III klasa) oraz zawiesiny  (NOK).
Natomiast w 2000 roku, kiedy nie oznaczono zawiesiny oraz nie
brano pod uwagê PEW, wody oceniono jako najwy¿szej jako�ci.

  
Tabela 4 

Wybrane parametry jako�ci zwyk³ych wód podziemnych 

województwa opolskiego na podstawie badañ monitoringu podstawowego w 2001 r. 

 

 

Lp. 

 

Numer 

 

Miejscowo�æ 

Wyniki* oznaczeñ (mg/dm3) przeprowadzonych 

w okresie IX-X: 

 otworu  ¯elazo 
ogólne 

Mangan Azot 
amon. 

Azot 
azotan. 

Azot 
azotyn. 

Potas Wapñ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

WODY GRUNTOWE 

1 370 Wrzoski-1  7,86 0,542 0,498 0,002 0,003 1,7 57,2 

2 575 Dêbina 0,94 0,684 0,1011 2,26 0,003 27,5 109,3 

3 611 Polska Cerekiew 0,01 0,003 0,039 24,60 0,015 63,2 131,7 

4 616 Groszowice (IIa) 0,08 0,339 0,0389 1,0510 0,003 19,7 111,2 

5 618 Chocianowice-60 0,01 0,039 0,039 4,22 0,003 1,7 68,5 

6 622 Boguchwa³ów 0,01 0,005 0,039 13,38 0,003 67,7 64,6 

7 627 Chróstno 0,01 0,193 10,81 0,007 0,003 21,6 39,0 

8 639 M³yn w Lesie 0,27 0,194 0,039 0,014 0,003 1,0 34,5 

9 641 Kar³owiczki 0,61 0,083 0,039 0,036 0,003 1,3 34,8 

10 647 Wojciechów 0,01 0,156 0,249 36,56 0,018 235,9 182,5 

11 1055 Wrzoski-p 10,07 0,429 0,171 0,002 0,003 3,7 55,1 

12 1056 Stara Ku�nia-p 0,03 0,468 0,039 9,28 0,015 7,5 63,2 

WODY WG£ÊBNE 

1 364 Stara Ku�nia-1 0,01 0,006 1,151 0,016 0,006 10,1 7,1 

2 365 Stara Ku�nia-2 2,23 0,247 0,226 0,002 0,003 3,1 88,6 

3 366 Stara Ku�nia-3 12,02 0,644 0,117 0,002 0,003 0,9 11,5 

4 371 Wrzoski-2 27,97 0,763 0,288 0,005 0,006 27,0 512,7 

5 372 Wrzoski-3 0,02 0,006 0,148 0,002 0,0003 18,5 15,5 

6 373 Wrzoski-4 0,42 0,022 0,373 0,005 0,003 14,0 48,9 

7 555 Skoroszyce 0,01 0,218 0,062 0,002 0,003 1,8 35,7 

8 571 Nysa (25) 0,01 0,098 0,537 0,036 0,006 2,7 26,7 

9 617 Zawada (16a) 10,88 0,520 0,039 0,0223 0,003 1,6 34,8 

10 619 Zdzieszowice (2b) 1,23 0,220 0,241 0,151 0,003 3,6 89,0 

11 620 Strzelce Opol. (3a) 0,02 0,001 0,039 12,18 0,003 4,7 144,9 

 * czcionk¹ pogrubion¹ oznaczono warto�ci wy¿sze od dopuszczalnych dla klasy II 
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  Tabela 5 

Wyniki badañ jako�ci wód podziemnych Opolszczyzny  

w punkcie badawczym WRZOSKI-1 w okresie 1995- 2001. 

 

Wska�nik Jednostka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Arsen mg As/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 

Azot amonowy mg N/dm3 0,2256 0,06224 0,1089 0,2334 0,3189 0,2022 0,4979 

Azot azotanowy mg N/dm3 0,02056 0,01542 0,3161 0,00257 0,00257 0,003611 0,002257 

Azot azotynowy mg N/dm3 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00334 0,00304 

Bar mg Ba/dm3 0,053 0,069 0,107 0,055 0,07 0,062 0,068 

Bor mg B/dm3 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,01 0,01 

Chlorki mg Cl/dm3 13,2 10,2 10,8 10,2 12,7 10,5 12,4 

Chrom mg Cr/dm3 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,003 0,003 

Cyjanki mg CN-/dm3 0 0 0,01 0,01 0,01 0 0,01 

Cynk mg Zn/dm3 0,005 0,005 0,009 0,005 0,005 0,006 0,008 

Fluorki mg F/dm3 0,16 0,13 0,3 0,1 0,27 0,15 0,12 

Fosforany mg PO4
3-/dm3 1,0 0,7 0,3 0,6 1,0 1,0 1,0 

Glin mg Al/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,01 0,01 

Kadm mg Cd/dm3 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 

Magnez mg Mg/dm3 4,85 5,03 9,00 5,00 5,60 5,10 5,10 

Mangan mg Mn/dm3 0,481 0,528 0,448 0,428 0,502 0,525 0,542 

Mied� mg Cu/dm3 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,002 0,002 

Nikiel mg Ni/dm3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,005 0,005 

Odczyn pH pH 6,96 7,14 7,21 7,29 7,11 7,15 7,1 

O³ów mg Pb/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 

Potas mg K/dm3 68,0 1,2 13,1 1,2 3,0 1,8 1,7 

Przewodno�æ µS/cm 303 295 468 394 356 344 360 

Rozp. wêgiel org. mgC/dm3 6,02 3,9 2,9 2 2,1 1,6 2,5 

Siarczany mg SO4
2-/dm3 31,1 30,7 100 31 38,9 31,2 36,5 

SiO2 mg SiO2/dm3 16,77 18,29 14,1 16,1 19,1 17 18 

Sód mg Na/dm3 5,6 5,3 11 4,6 6,1 6,2 5,8 

Stront mg Sr/dm3 0,162 0,165 0,415 0,17 0,203 0,168 0,165 

Subst. rozpuszcz. mg /dm3 379,2 308,3 419 306,9 341,9 287 309,7 

Twardo�æ ogólna mg CaCO3/dm3 152,5 169,2 221 152,9 177,8 161,3 163,8 

Twardo�æ wêglan. mg CaCO3/dm3 - - 144 144 - - - 

Wapñ mg Ca/dm3 53,1 59,5 73,7 53 62 56,2 57,2 

Wodorowêglany mg HCO3
-/dm3 165 165 176 175,6 183 165,9 160 

Zawiesiny ml/ dm3 - - 36 - - - - 

¯elazo ogólne mg Fe/dm3 6,1 7,09 6,1 6,1 6,63 6,04 7,86 

 

klasa Ia − wody najwy¿szej jako�ci 

klasa Ib − wody wysokiej jako�ci 

klasa II − wody �redniej jako�ci 

klasa III − wody niskiej jako�ci 

NOK − wody nie odpowiadaj¹ce klasom 
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OPOLE-ZAWADA

Czwartorzêdowe wody pobrane do badañ z ujêcia komu-

nalnego w Zawadzie charakteryzowa³y siê w okresie 1995-1999

wysok¹, a w latach 2000-2001 najwy¿sz¹ jako�ci¹. Podob-

nie jak we Wrzoskach, równie¿ w Zawadzie (tabela 6) badane

wody zawiera³y pozaklasowe stê¿enia ¿elaza, wysokie stê¿e-

nia manganu (III klasa) oraz nieco ni¿sze (II klasa) stê¿enia

fosforanów. Ponadto w analizowanym okresie zmienna by³a za-

warto�æ wodorowêglanów: w 1997r. i 1999r. ich zawarto�æ od-

powiada³a III klasie, natomiast w pozosta³ych latach kszta³to-

wa³a siê na poziomie dopuszczalnym dla wód �redniej jako�ci.

 
 

Tabela 6 

Wyniki badañ jako�ci wód podziemnych Opolszczyzny 

w punkcie badawczym OPOLE-ZAWADA w okresie 1995- 2001. 

 

Wska�nik Jednostka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Arsen mg As/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 

Azot amonowy mg N/dm3 0 0 0,1789 0,0389 0,0389 0,0389 0,0389 

Azot azotanowy mg N/dm3 0,03855 0,03084 0,02827 0,01542 0,02313 0,002257 0,02257 

Azot azotynowy mg N/dm3 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 

Bar mg Ba/dm3 0,018 0,023 0,018 0,017 0,02 0,017 0,017 

Bor mg B/dm3 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0,01 0,01 

Chlorki mg Cl/dm3 6,98 9,74 7,03 8,13 7,48 6,39 6,33 

Chrom mg Cr/dm3 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,003 0,003 

Cynk mg Zn/dm3 0,008 0,009 0,012 0,019 0,021 0,01 0,023 

Fluorki mg F/dm3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 0,13 

Fosforany mg PO43-/dm3 1,0 0,3 0,3 0,4 1,0 1,0 1,0 

Glin mg Al/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 0,01 

Kadm mg Cd/dm3 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 

Magnez mg Mg/dm3 4,08 4,65 4,05 4,3 3,9 3,7 3,6 

Mangan mg Mn/dm3 0,576 0,656 0,577 0,583 0,592 0,542 0,523 

Mied� mg Cu/dm3 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,002 0,002 

Nikiel mg Ni/dm3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,005 0,005 

Odczyn pH pH 6,96 6,53 6,71 6,8 6,66 6,8 6,71 

O³ów mg Pb/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 

Potas mg K/dm3 1,5 1,8 1,7 1,2 2 1,7 1,6 

Przewodno�æ µS/cm 227 240 219 240 258 239 252 

Siarczany mg SO42-/dm3 63,2 74,8 62,7 76,4 67,8 60,9 58,3 

SiO2 M   g SiO2/dm3 17,98 18,2 18,69 16,6 18,8 18,4 17,8 

Sód mg Na/dm3 5,2 5,3 5,3 4,9 5,5 5,6 5,1 

Stront mg Sr/dm3 0,132 0,165 0,132 0,133 0,135 0,125 0,118 

Subst. rozpuszcz. mg /dm3 221 241,6 198,1 225,9 201,8 194 200,5 

Twardo�æ ogólna mg CaCO3/dm3 113,4 129,5 113,5 118,5 112,1 103,1 101,7 

Twardo�æ wêgl. mg CaCO3/dm3 - - 38 49 - - 10,88 

Wapñ mg Ca/dm3 38,7 44,2 38,8 40,4 38,5 35,2 34,8 

Wodorowêglany mg HCO3-/dm3 61 67,1 46 59,78 43 67,1 60 

¯elazo ogólne mg Fe/dm3 13,2 14,16 12,2 12,52 12,47 11,26 10,88 
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STRZELCE OPOLSKIE

Wody wg³êbne, pobrane do badañ z otworu eksploatacyj-

nego ujêcia miejskiego w Strzelcach Opolskich w 2001 r., po-

dobnie jak i w latach ubieg³ych, by³y zanieczyszczone azota-

nami, co decydowa³o o ich zaliczeniu do wód niskiej jako�ci  (III

klasa). Spo�ród pozosta³ych wska�ników, badanych w okresie

1995-2001, najwy¿sze stê¿enia, mieszcz¹ce siê granicach

warto�ci dopuszczalnych dla wód �redniej jako�ci, zanotowa-

no dla przewodno�ci (1999-2001). Ponadto wyniki oznaczeñ

fosforanów (1995-2001), strontu (1996-1997 i 1999-2001) i prze-

wodno�ci do 1999 r. odpowiada³y kryteriom klasy drugiej.

Tabela 7 

Wyniki badañ jako�ci wód podziemnych Opolszczyzny 

w punkcie badawczym STRZELCE OPOLSKIE w okresie 1995- 2001. 

 

Wska�nik Jednostka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Arsen mg As/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 

Azot amonowy mg N/dm3 0 0 0,04668 0,0389 0,0389 0,0389 0,0389 

Azot azotanowy mg N/dm3 11,56 14,28 16,37 15,26 14,54 12,67 12,18 

Azot azotynowy mg N/dm3 0,00304 0,00304 0,00304 0,0152 0,00304 0,001824 0,00304 

Bar mg Ba/dm3 0,085 0,092 0,089 0,084 0,1 0,093 0,098 

Bor mg B/dm3 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,03 0,03 

Chlorki mg Cl/dm3 48 58,6 39,7 52,2 55,8 55,7 55,6 

Chrom mg Cr/dm3 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,003 0,003 

Cynk mg Zn/dm3 0,007 0,024 0,02 0,013 0,016 0,01 0,013 

Fluorki mg F/dm3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fosforany mg PO4
3-/dm3 1,0 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 

Glin mg Al/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,01 0,01 

Kadm mg Cd/dm3 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 

Magnez mg Mg/dm3 21,13 20,97 19,92 19,2 19 19,8 19,3 

Mangan mg Mn/dm3 0,001 0,004 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 

Mied� mg Cu/dm3 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,002 0,006 

Nikiel mg Ni/dm3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,005 0,005 

Odczyn pH pH 7,22 7,3 7,33 7,4 7,23 7,45 7,34 

O³ów mg Pb/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 

Potas mg K/dm3 3,2 3,5 4,4 4,0 5,0 4,6 4,7 

Przewodno�æ mS/cm 609 750 746 740 930 916 979 

Siarczany mg SO42-/dm3 119 118 105 116 118 119 123 

SiO2 mg SiO2/dm3 9,57 9,41 9,77 8,6 9,7 9,7 9,5 

Sód mg Na/dm3 22,7 26,9 21,9 22,2 25,8 26,4 27,3 

Stront mg Sr/dm3 0,489 0,529 0,529 0,485 0,545 0,538 0,537 

Subst. rozpuszcz. mg /dm3 604,4 755,3 635,2 726,2 742,9 730,6 757,3 

Twardo�æ ogólna mg CaCO3/dm3 430,6 445,6 440,8 408,9 439,8 449,3 441,3 

Twardo�æ wêgl. mg CaCO3/dm3 - - 224 255 - - - 

Wapñ mg Ca/dm3 137,6 143,9 143,7 132,1 144,8 147,3 144,9 

Wodorowêglany mg HCO3
-/dm3 189 317 273 311,1 306 300,1 317 

¯elazo ogólne mg Fe/dm3 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
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STARA KU�NIA - 1

Wyniki badañ wód triasowych, uzyskane w latach 1995-2001

wykaza³y wysokie warto�ci wska�ników zasolenia: chlorków,

siarczanów, substancji rozpuszczonych (III klasa) oraz sodu i

przewodno�ci (NOK-nie odpowiada klasom). Analizowane wody

charakteryzowa³ te¿ odczyn zasadowy (pH w granicach 9,1-

9,57 � III klasa) oraz zawarto�æ wapnia poni¿ej wymaganego

poziomu. Ostatecznie wody zaklasyfikowano w ca³ym okresie

badawczym jako niskiej jako�ci.

Tabela 8 
 

Wyniki badañ jako�ci wód podziemnych Opolszczyzny 
w punkcie badawczym STARA KU�NIA - 1 w okresie 1995- 2001. 

 

Wska�nik Jednostka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Arsen mg As/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 

Azot amonowy mg N/dm3 0,5912 0,0934 0,3656 0,3267 0,8558 0,9569 1,151 

Azot azotanowy mg N/dm3 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,002 0,01579 

Azot azotynowy mg N/dm3 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,0033 0,00608 

Bar mg Ba/dm3 0,022 0,017 0,019 0,016 0,02 0,015 0,018 

Bor mg B/dm3 0,68 0,7 0,66 0,75 0,83 0,86 1,14 

Chlorki mg Cl/dm3 531 502 466 433 393 348 355 

Chrom mg Cr/dm3 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,003 0,003 

Cynk mg Zn/dm3 0,005 0,005 0,005 0,007 0,005 0,005 0,006 

Fluorki mg F/dm3 2,07 1,00 0,10 0,10 0,41 0,54 0,23 

Fosforany mg PO4
3-/dm3 1,00 0,30 0,30 0,40 1,00 2,00 2,00 

Glin mg Al/dm3 0,050 0,050 0,050 0,050 0,020 0,010 0,010 

Kadm mg Cd/dm3 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 

Magnez mg Mg/dm3 15,54 10,99 9,63 8,1 8,0 7,3 7,6 

Mangan mg Mn/dm3 0,009 0,01 0,006 0,004 0,004 0,004 0,006 

Mied� mg Cu/dm3 0,005 0,005 0,005 0,005 0,05 0,002 0,002 

Nikiel mg Ni/dm3 0,010 0,010 0,010 0,010 0,015 0,005 0,005 

Odczyn pH pH 9,57 9,1 9,15 9,33 9,12 9,39 9,14 

O³ów mg Pb/dm3 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,010 0,010 

Potas mg K/dm3 69,6 11,6 10,2 9,8 11 11,4 10,1 

Przewodno�æ µS/cm 1930 1900 2060 1609 2196 2162 2275 

SiO2 mg SiO2/dm3 0,51 0,58 0,27 0,30 0,50 0,40 0,50 

Siarczany mg SO42-/dm3 388 374 387 413 382 387 432 

Sód mg Na/dm3 493,2 399,0 435,0 448,0 424,0 449,6 451,0 

Stront mg Sr/dm3 1,131 0,873 0,834 0,79 0,827 0,723 0,856 

Suma sub. mg /dm3 1557 1309 1430 1410 1303 1264 1418 

Twardo�æ ogólna mg CaCO3/dm3 88,19 65,47 60,62 53,32 53,66 46,28 49,01 

Wapñ mg Ca/dm3 9,70 8,10 8,40 8,00 8,30 6,50 7,10 

Wodorowêglany mg HCO3
-/dm3 - - 111,0 85,4 44,0 48,0 120,0 

Wêgiel org. mgC/dm3 - - 91 2,2 2,2 - - 

¯elazo ogólne mg Fe/dm3 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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2.1.5. Ocena jako�ci wód badanych w okresie

1995-2001

Stosuj¹c klasyfikacjê jako�ci zwyk³ych wód podziemnych,
zalecan¹ przez Inspekcjê Ochrony �rodowiska dla potrzeb
monitoringu, oraz uwzglêdniaj¹c równie¿ wyniki oznaczeñ za-
wiesiny i przewodno�ci elektrolitycznej w³a�ciwej sporz¹dzono
klasyfikacjê opolskich wód (tabela 9). Kryteria te odnosz¹ siê
do lat 1995-1999. Ocena sporz¹dzona dla wyników z dwóch
ostatnich lat zosta³a powo³ana na podstawie sprawozdania PIG,
który stoi na stanowisku, ¿e w analizie szczegó³owej wyniki
oznaczeñ PEW nie powinno siê braæ pod uwagê. Natomiast
wysokie stê¿enia zawiesiny mog¹ byæ zwi¹zane nie tyle z³¹
jako�ci¹ wody, co z poborem próby. St¹d te¿ zosta³y pominiête
przez PIG.

Na terenie województwa opolskiego najwy¿sz¹ jako�ci¹

charakteryzowa³y siê wody pobrane do badañ we Wrzoskach-
1 w 2000 r., Skoroszycach w 2001 oraz w Zawadzie w dwóch
ostatnich latach. Wed³ug oceny ogólnej wody z ujêcia  komu-

nalnego w Zawadzie wyró¿niaj¹ siê jako najmniej zanieczysz-
czone na Opolszczy�nie. Wysok¹ jako�ci¹ odznaczaj¹ siê
wody gruntowe w pb  Kar³owiczki. Korzystna jest równie¿ oce-
na jako�ci wód wg³êbnych w punktach: Wrzoski-4, Skoroszy-
ce, i Zdzieszowice (klasa Ib lub II) oraz gruntowych w Chocia-
nowicach i Starej Ku�ni-p. Zmienne wyniki oceny, tj. od klasy Ib
do III, charakteryzuj¹ wody z nastêpuj¹cych otworów badaw-
czych: Groszowice, Chróstno, M³yn w Lesie, Stara Ku�nia-2,
Nysa. Na terenie Opolszczyzny wystêpuj¹ równie¿ bardzo za-
nieczyszczone (III klasa) wody podziemne. W ca³ym analizo-
wanym okresie nisk¹ jako�æ wód stwierdzono w punktach
badawczych: Dêbina, Polska Cerekiew, Boguchwa³ów, Wojcie-
chów, Wrzoski-p, Stara Ku�nia-1, Stara Ku�nia-3, Wrzoski-2 i
Strzelce Opolskie.  Jako wody �redniej lub niskiej jako�ci oce-
niono wody we Wrzoskach �3.

Tabela 9 

 
Zmiany wyników klasyfikacji zwyk³ych wód podziemnych województwa opolskiego  

objêtych badaniami w sieci krajowej monitoringu w latach 1995-2001 
 

 
Lp. Nr 

otworu 

 
Miejscowo�æ 

 
Gmina 

Wyniki klasyfikacji na podstawie badañ 
przeprowadzonych w roku: 

    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

WODY GRUNTOWE 

1 370 Wrzoski-1 D¹browa I b I b III I b I b I a I b 

2 575 Dêbina Bia³a III III III III III III III 

3 611 Polska Cerekiew Polska Cerekiew III III III III III III III 

4 616 Groszowice (IIa) Opole I b III II I b II - II 

5 618 Chocianowice-60 Lasowice Wielkie I b I b I b II I b I b I b 

6 622 Boguchwa³ów Baborów III III III III III III III 

7 627 Chróstno G³ubczyce II II III I b I b I b I b 

8 639 M³yn w Lesie  Popielów I b I b III I b I b II I b 

9 641 Kar³owiczki Popielów I b I b I b I b I b I b I b 

10 647 Wojciechów  Wilków III III III III III III III 

11 1055 Wrzoski-p D¹browa III III III III III III III 

12 1056 Stara Ku�nia-p Bierawa II II II II II II I b 

WODY WG£ÊBNE 

1 364 Stara Ku�nia-1 Bierawa III III III III III III III 

2 365 Stara Ku�nia-2 Bierawa II II III I b II I b II 

3 366 Stara Ku�nia-3 Bierawa III III III III III III III 

4 371 Wrzoski-2 D¹browa III III III III III III III 

5 372 Wrzoski-3 D¹browa III III III II II II II 

6 373 Wrzoski-4 D¹browa II II II I b I b I b II 

7 555 Skoroszyce Skoroszyce II I b I b I b I b II I a 

8 571 Nysa (25) Nysa III I b I b II III III II 

9 617 Zawada (16a) Turawa I b I b I b I b I b I a I a 

10 619 Zdzieszowice (2b) Zdzieszowice II II II II II I b II 

11 620 Strzelce Opol. (3a) Strzelce Opolskie III III III III III III III 
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2.2. Monitoring wód podziemnych ujmowanych
w celach u¿ytkowych

Przeprowadzona w ubieg³ych latach ankietyzacja u¿ytkow-

ników ujêæ charakteryzuj¹cych siê wysokim zakresem poboru

wód wykaza³a, ¿e w wiêkszo�ci przypadków prowadzona jest

systematyczna kontrola wód w miejscu poboru, przed ich ewen-

tualnym uzdatnieniem. Uznano, ¿e ze wzglêdu na ci¹g³o�æ tych

badañ, ich wyniki mog¹ byæ istotnym uzupe³nieniem informacji

o stanie opolskich wód podziemnych, uzyskanych w sieci kra-

jowej. Wyniki nades³ane przez u¿ytkowników ujêæ wód pod-

ziemnych, w porównaniu z informacjami dostarczanymi na pod-

stawie badañ prowadzonych w sieci krajowej, charakteryzuj¹

siê znacznie mniejszym zakresem oznaczanych wska�ników

oraz  wiêksz¹ ni¿ w sieci krajowej, czêstotliwo�ci¹ (4-12 w roku).

W oparciu o wyniki analiz nades³ane w ubieg³ym roku, ze-

brano informacje o wodach podziemnych ujmowanych z 55.

studni, u¿ytkowanych przez miejskie zak³ady wodoci¹gów oraz

przez zak³ady przemys³owe. Zosta³y one wybrane spo�ród pro-

pozycji nades³anych przez 38 u¿ytkowników wód podziemnych.

W tabeli 10 zosta³y przedstawione najwy¿sze wyniki ozna-

czeñ utlenialno�ci, azotu amonowego, azotu azotynowego,

azotu azotanowego, ¿elaza ogólnego, i manganu (poza ZWiK

Niemodlin, PP-U GOSKOM w Praszce oraz ZK Zdzieszowice,

które wykonuj¹ badania w mniejszym zakresie), ustalone z serii

badañ wykonanych w 2000 i 2001r. Porównanie przedstawio-

nych wyników do warto�ci stê¿eñ zapisanych w klasyfikacji sto-

sowanej dla potrzeb monitoringu (tabela 2) wskazuje na zanie-

czyszczenie opolskich czwartorzêdowych wód azotanami

w T³ustomostach (powiat g³ubczycki), ¿elazem ogólnym w Wój-

towicach (powiat brzeski) i w Zawadzie  (powiat ziemski opol-

ski). Ponadto trzeciorzêdowe wody ujmowane w Gierszowicach

(powiat brzeski) charakteryzowa³y siê wysokim zanieczyszcze-

niem azotanami, zw³aszcza w 2001 r. Pozaklasow¹ zawarto�æ

¿elaza ogólnego stwierdzono w jednej ze studni Zak³adów

Papierniczych w Krapkowicach. W granicach przewidzianych

dla wód �redniej jako�ci by³y wyniki oznaczeñ ¿elaza ogólnego

w Biedrzychowicach i Rac³awicach (powiat prudnicki), w m.

Rozkochów (powiat krapkowicki) i Kowale (jurajskie wody po-

wiatu oleskiego) oraz w Tu³owicach. Równie¿ wody czerpane

z kredowej warstwy wodono�nej na terenie Opola (studnia 2b

ul. Oleska), charakteryzowa³y siê zawarto�ci¹ ¿elaza odpowia-

daj¹c¹ III klasie (niskiej jako�ci). Nieco wy¿sze ni¿ dopuszczal-

ne dla II klasy by³y wyniki oznaczeñ ¿elaza w wodzie z ujêæ

zak³adowych w Kêdzierzynie-Ko�lu (Zak³ady Azotowe) i Zdzie-

szowicach (Zak³ady Koksownicze), pobrane w 2000r. W obu

studniach sieci Zak³adów Koksowniczych chemiczne zapotrze-

bowanie tlenu oznaczane z u¿yciem KMnO
4
 (utlenialno�æ)

przyjmowa³o warto�ci dopuszczalne dla wód niskiej jako�ci,

co �wiadczy o zanieczyszczeniu tych wód zwi¹zkami

organicznymi.

W okresie 2000-2001 pozaklasowymi warto�ciami charak-

teryzowa³y siê oznaczenia azotu amonowego w studni A Za-

k³adu Energetyki-Blachownia w Kêdzierzynie-Ko�lu oraz azo-

tu azotynowego w studni 2a ZP Krapkowice. Graniczne war-

to�ci drugiej klasy by³y przekraczane w zakresie: azotu amo-

nowego w Dobiercicach (powiat kluczborski) i Wójtowicach

(pow. Brzeski); azotu azotynowego w Krapkowicach (studnia

6z Wodoci¹gów i Kanalizacji) i w Namys³owie; manganu (Gier-

szowice, Dobiercice, Wójtowice, Niemodlin, Go�winowice,

Zawada, ZE Blachownia � Kêdzierzyn-Ko�le, Zak³ady Azoto-

we � Kêdzierzyn-Ko�le).

W rozpatrywanym zakresie (6 wska�ników zanieczyszcze-

nia) nie stwierdzono  w latach 2000-2001 przekroczeñ warto�ci

granicznych drugiej klasy w studniach zlokalizowanych

w: Go�ciêcinie, Dobiercicach, Polanowicach, Dobrodzieniu,

Szemrowicach, Debrzycy, Giera³cicach, Jarno³tówku, Kêdzie-

rzynie-Ko�lu, Kolonowskiem, Korfantowie, Wierzbiêcicach,

Szybowicach, oraz w studni SA-4 Zak³adów Azotowych

w Kêdzierzynie.

Tabela 10 
 

Wyniki badañ jako�ci wód podziemnych Opolszczyzny 
przeprowadzone na zlecenie u¿ytkowników tych wód 

Najwy¿sze wyniki oznaczeñ z serii badañ przeprowadzonych 
w 2000 i 2001r. w zakresie: 

Lp. 

U¿ytkownik ujêcia 

Miejscowo�æ 
Lokalizacja studni 

Nr 
otworu 
(straty- 
grafia) 

Utlenial-
no�æ 

(mgO2/l) 

Azot 
amonowy 
(mgNNH4/l) 

Azot 
azotynowy 
(mgNNO2/l) 

Azot 
azotanowy 
(mgNNO3/l) 

¯elazo 
ogólne 

(mgFe2/l) 

Mangan 
(mgMn/l) 

- 0,04 nw 51,7* nw nw 1. ZUK Baborów 
Baborów 

T³ustomosty 

W-15 
(Q) 1,4 0,01 0,002 9,2 nw - 

- 0,04 nw 19,9 0,03 nw 2. Ksiê¿o Pole W-16 
(Q) 1,2 0,02 nw 3,6 0,03 nw 

- 0,03 nw nw nw nw 3. Go�ciêcin W-22 
(X) 2,3 0,06 0,001 0,3 0,02 0,02 

3,2 0,38 0,006 2,21 1,87 0,82 4. XVII 
(X) 2,5 0,3 0,004 2,6 1,86 0,75 

4,0 0,10 0,02 67,2 1,43 0,25 5. 

PWiK Brzeg 
 

Gierszowice 
 

XXII 
(X) 4,0 0,3 0,004 21,9 0,7 0,14 

- 1,02 nw 0,06 0,96 0,25 6. nr 3 
(T) 2,1 0,9 0,004 0,06 4,68 0,46 

- 0,82 nw 0,02 0,94 0,27 7. 

ZGKiM Byczyna 
 

Dobiercice nr 4 
(T) 2,3 0,85 0,004 0,05 4,12 0,28 

- 0,16 nw 9,42 0,07 nw 8. Polanowice nr 3 
(T) 1,3 nw nw 9,68 nw 0,06 
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1,1 0,057 0,015 9,71 0,69 nw 9. 3a 
(Q) 1,0 nw 0,012 9,98 nw 0,02 

1,0 0,065 0,006 1,59 0,58 0,08 10. 

UMiGm Dobrodzieñ 
Dobrodzieñ 

D-1 
(Q) 0,7 nw 0,006 1,48 0,19 0,08 

0,8 0,178 0,003 8,33 0,12 0,12 11. Szemrowice 5 
(Q) 0,7 0,039 0,009 7,41 nw 0,11 

1,6 0,13 0,006 0,25 2,84 0,22 12. ZMK G³ogówek 
Biedrzychowice 

nr 2 
(X) 1,6 0,14 0,013 0,27 3,07 0,28 

1,2 0,09 0,009 0,50 3,22 0,22 13. Rac³awice 1z 
(X) 1,3 0,2 0,013 0,22 5,0 0,28 

- nw 0,002 0,56 nw nw 14. GWiK G³ubczyce 

Deberzyca 
1 

(Q) 1,3 nw nw 0,53 0,01 nw 

- 0,031 nw 1,596 1,637 0,05 15. Wodoci¹gi G³ucho³azy 
Giera³cice 

st. 4 
(X) - 0,016 nw 0,027 1,75 0,2 

- 0,016 0,001 6,684 0,068 nw 16. Jarno³tówek 1  
(Q)  - 0,062 nw 8,377 0,02 nw 

- 0,603 0,003 0,309 1,905 0,14 17. GWiK Tarnów Grodk. 

Grodków 
8b 
(X) - - - - - - 

- 1,35 0,004 0,17 9,47 1,19 18. Wójtowice 2b 
(Q) 4,6 1,38 0,0006 0,02 9,25 1,0 

1,9 0,506 0,007 0,339 1,44 0,276 19. Ia 

(X) 2,1 0,69 0,01 0,40 1,36 0,279 

1,3 0,39 0,006 0,50 1,25 0,385 20. K-16 
(X) 1,5 0,42 0,003 0,1 1,25 0,38 

1,6 0,607 0,006 nw 2,33 0,286 21. 

MWiK  Kêdzierzyn-
Ko�le 

Kêdzierzyn-Ko�le 
 

RS II 
(Q) - - - - - - 

- - - - - - 22. WiK Kluczbork 
B¹ków 

R-54 
(Q) 0,7 0,07 0,001 0,77 0,38 0,24 

- - - - - - 23. Chocianowice R-62 
(X) 0,8 nw 0,003 4,96 0,02 nw 

- - - - - - 24. 1 
(Q) 1,3 0,1 0,01 0,15 0,74 nw 

1,7 0,093 0,009 0,18 0,20 nw 25. 

ZGKiM Kolonowskie 

 
Kolonowskie 1z 

(Q) 1,3 0,1 0,01 0,15 0,74 0,02 

1,6 0,15 �l 0,063 0,79 0,2 26. ZGKiM Korfantów 
Korfantów 

4 
(X) 1,3 0,2 0,002 0,07 1,22 0,2 

- 0,70 0,060 0,22 1,79 0,06 27. 6z 
(X) 2,1 0,50 0,007 0,13 2,3 0,12 

- 0,58 0,020 0,067 2,17 0,09 28. 

WiK Krapkowice 
 

Krapkowice 8 
(X) 

2,2 0,53 0,010 0,13 8,47 0,17 

1,0 <0,03 nw 3,59 nw nw 29. ZGK Le�nica 
Lichynia 

1 
(Q) - - - - - - 

1,5 0,04 nw 3,29 <0,1 <0,1 30. Czarnocin 1 
(T) - - - - - - 

3,3 0,32 0,05 0,23 3,81 0,35 31. �EKOWOD�Namys³ów 

Namys³ów 
5A 
(Q) - - - - - - 

1,5 0,12 0,01 0,22 1,89 0,25 32. Kowalowice 2 
(Q) - - - - - - 

- - - - 6,95 0,49 33. ZWiKNiemodlin 
Niemodlin 

4a 
(X) - - - - - - 

- - - - 1,65 0,21 34. Micha³ówek Ia 
(X) - - - - - - 

2,6 0,08 0,007 1,1 1,41 0,58 35. WiK �AKWA� Nysa 
4-Go�winowice 

4 
(X) 2,4 0,08 0,004 0,60 1,27 0,42 

4,5 0,04 0,008 1,1 0,18 0,18 36. 6-Wierzbiêcice 6 
(X) 2,4 0,022 0,002 1,1 0,24 0,12 
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* wyniki oznaczeñ wy¿sze ni¿ przewidziane dla wód �redniej jako�ci 

2001 − maksymalne wyniki oznaczeñ z serii badañ wykonanych w 2001 r. 

2000 − maksymalne wyniki oznaczeñ z serii badañ wykonanych w 2000 r. 

 

1,8 0,3 nw 0,090 4,76 0,2 9. WiK Opole 
Opole,ul.Oleska 

2b 
(K) 2,5 0,45 0,004 0,028 4,65 0,15 

3,2 0,14 nw 0,030 9,36 0,45 10. Zawada 8a 
(Q) 3,7 0,44 0,002 0,10 10,5 0,5 

- - - - 3,6 0,18 11. Ia 
(J) - - - - 3,8 0,14 

- - - - 4,2 0,18 12. 

PPU GOSKOM Praszka 
 

Kowale IIIa 
(J) - - - - 4,4 0,18 

- <0,025 0,015 8,29 0,30 0,03 13. ZWiK  Prudnik 
Szybowice 

1 
(Q) - 0,025 0,027 9,5 0,21 0,02 

- <0,025 0,015 3,65 0,20 0,018 14. Dobroszowice S1 
(Q) - <0,02 0,010 5,6 0,30 0,021 

- <0,039 0,0018 13,25 0,02 0,004 15. WiK. Strzelce Op. 

Kosice 
2A 
(T) - <0,039 0,003 13,19 0,02 <0,003 

- - - - - - 16. ZGKiM Tu³owice 
Tu³owice 

1,2A,3A
,4 
(X) 

2,3 0,22 nw 0,02 2,44 0,13 

0,9 0,12 0,012 3,55 0,15 0,4 17. ZGKiM Ujazd 
Ujazd 

2b 

- - - - - - 

- 0,52 0,004 0,10 4,63 0,15 18. 2 
(X) 1,9 0,34 0,001 0,05 4,59 0,16 

- 0,52 0,026 0,08 4,34 0,27 19. 

WW  Walce 
 

Rozkochów  4 
(X) 1,9 0,34 0,001 0,06 4,59 0,16 

- 1,02 0,007 0,160 1,82 0,35 20. 4a 
(X) - 0,82 <0,001 0,14 1,92 0,38 

- 1,52 0,006 0,36 1,94 0,44 21. 

ZE Blachownia 
 

Kêdzierzyn-Ko�le A 
(X) - 1,54 0,004 0,136 1,76 0,43 

2,0 0,6 - 0,04 1,68 0,2 22. SA-4 
(Q) 2,33 0,66 - 0,03 1,02 0,16 

1,67 0,78 - 0,05 1,63 0,41 23. 

ZA Kêdzierzyn 
 

Kêdzierzyn-Ko�le 7b 
(X) 1,47 1,0 - 0,08 3,40 0,79 

6,0 0,94 2,92 12,65 0,44 nw 24. 2a 
(T) 4,5 0,44 2,31 9,86 0,45 nw 

2,2 0,03 0,012 11,74 0,29 �l. 25. 

ZP Krapkowice 
 

Krapkowice 3 
(T) 2,2 0,02 0,013 9,83 0,18 nw 

15,08 - - - 2,21 - 26. 3Pbis
2 

(X) 

11,06 - - - 4,27 - 

6,95 - - - 1,10 - 27. 

ZK Zdzieszowice 
 

Zdzieszowice 

2b 
(X) 11,37 - - - 1,36 - 
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3. WODY OPADOWE

3.1. Zakres badañ i sposób interpretacji ich

wyników

Wstêpne prace zwi¹zane z ustaleniem sieci pomiaro-
wej i zakresu badañ krajowego monitoringu chemizmu opa-
dów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeñ do pod-
³o¿a podjête zosta³y przez Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej Oddzia³ we Wroc³awiu w 1998 r. Badania mo-
nitoringowe w pe³nym cyklu rocznym przeprowadzone
zosta³y po raz pierwszy w 1999 r., a �rodki na ich kontynu-
acjê w okresie 2000-2002 zapewni³ Narodowy Fundusz
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Koordynatorem tego monitoringu jest G³ówny Inspekto-
rat Ochrony �rodowiska, natomiast nadzór merytoryczny
nad jego realizacj¹ prowadzi IMGW Oddzia³ we Wroc³awiu.
Charakterystyka wyników dwóch rocznych serii badañ
(1999-2000) ze szczególnym uwzglêdnieniem danych dla
województwa opolskiego przedstawiona zosta³a w opraco-
waniach IMGW ze stycznia i pa�dziernika 2001 r. [9, 10].
W czê�ci wstêpnej tych opracowañ zamieszczono m.in.
nastêpuj¹ce stwierdzenia:

Celem Monitoringu Chemizmu Opadów Atmosferycznych

i Depozycji Zanieczyszczeñ do Pod³o¿a jest okre�lanie

w skali kraju rozk³adu ³adunków zanieczyszczeñ wprowa-

dzanych z mokrym opadem do pod³o¿a w ujêciu przestrzen-

nym i czasowym. Sieæ stacji sk³ada siê z 25 stacji pomiaro-

wych chemizmu opadów, oparta jest na bazie istniej¹cych

na obszarze ca³ej Polski sieci stacji synoptycznych IMGW,

na których prowadzone s¹ obserwacje i pomiary parame-

trów meteorologicznych maj¹ce istotny wp³yw na chemizm

opadów atmosferycznych w danym miejscu i czasie. Stacje

zosta³y wytypowane na podstawie danych klimatycznych,

które kwalifikuj¹ je jako charakterystyczne dla oceny

obszarowego rozk³adu zanieczyszczeñ, a tym samym

dostarczaj¹ danych pozwalaj¹cych na wnioskowanie

o zagro¿eniu wnoszonymi zanieczyszczeniami nie tylko

w skali lokalnej, ale równie¿ dla wiêkszych obszarów.

Na wszystkich stacjach opad atmosferyczny mokry
(woda deszczowa) zbierany jest w sposób ci¹g³y i analizo-
wany w cyklach miesiêcznych. Równolegle z poborem
próbek opadu prowadzone s¹ pomiary i obserwacje wyso-
ko�ci i rodzaju opadu, kierunku i prêdko�ci wiatru oraz
temperatury powietrza.

Miesiêczne próbki opadów analizowane s¹ równie¿ na
zawarto�æ zwi¹zków kwasotwórczych, biogennych i metali
(w tym metali ciê¿kich), tj. na zawarto�æ chlorków, siarcza-
nów, azotynów i azotanów, azotu amonowego, azotu
ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magne-
zu, cynku, miedzi, ¿elaza, o³owiu, kadmu, niklu, chromu
i manganu. Kontrolowany jest te¿ odczyn (pH) opadów, kwa-
sowo�æ oraz przewodno�æ elektrolityczna w³a�ciwa opadów.

Analizy sk³adu fizyko-chemicznego opadów wykonywa-
ne s¹ przez akredytowane laboratoria Wojewódzkich
Inspektoratów Ochrony �rodowiska.

Na podstawie danych pomiarowych i analitycznych
opadów z 25 stacji monitoringowych oraz danych pomiaro-
wych ze 162 punktów pomiaru wysoko�ci opadów charak-
teryzuj¹cych �rednie pole sum opadów dla obszaru Polski
opracowywane s¹ mapy rozk³adu przestrzennego wielko-
�ci zanieczyszczeñ zawartych w opadach oraz wielko�ci ich
depozycji na obszar Polski i jej poszczególne tereny.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie po-
gl¹dowej (MP) spo�ród 25 stacji monitoringowych s³u¿¹cych
do oceny jako�ci wód opadowych, ¿adna nie jest zlokalizo-
wana na obszarze województwa opolskiego, a stosunkowo
najbli¿sze to stacje we Wroc³awiu i K³odzku (woj. dolno�l¹-
skie) w Raciborzu i Katowicach (woj. �l¹skie) oraz w Kali-
szu (woj. wielkopolskie) i Sulejowie (woj. ³ódzkie).

Z tych te¿ wzglêdów mimo stosunkowo du¿ej dok³adno-
�ci oceny, wykazane w opracowaniach IMGW [9, 10] wiel-
ko�ci dla ca³ego regionu opolskiego, a zw³aszcza dla po-
szczególnych powiatów nale¿y traktowaæ jako szacunkowe.

Jednostkowe wielko�ci ³adunków zanieczyszczenia,
 a w konsekwencji równie¿ dane o ³adunkach ca³kowitych
ustalone zosta³y bowiem na podstawie stosunkowo dok³ad-
nej oceny wysoko�ci opadów (162 punkty badawcze w tym
5 na terenie Opolszczyzny) i efektów badañ wód w znacz-
nie skromniejszej sieci stacji pomiaru chemizmu.

Dane te poddane zosta³y przez IMGW analizie przy u¿y-
ciu komputerowego systemu informacji przestrzennej GIS

z zastosowaniem modelu generuj¹cego rozk³ad przestrzen-
ny zanieczyszczeñ na obszarze Polski w siatce 8 x 8 km
oraz programu MapInfo. Koñcowe efekty oszacowania
przedstawione zosta³y w formie graficznej (dane dla
województw i powiatów) i tabelarycznej, przy pominiêciu
jednak wyników oceny mo¿liwych b³êdów zw³aszcza dla
powiatów.
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3.2. Wyniki badañ i pomiarów z 2000 r.

Zgodnie z ocen¹ zamieszczon¹ w opracowaniu IMGW
z pa�dziernika 2001 r. [10] roczny ³adunek jednostkowy bada-
nych zanieczyszczeñ zdeponowany w 2000 r. na obszar woje-
wództwa opolskiego by³ mniejszy ni¿ �redni dla ca³ego obsza-
ru Polski.

Jako stosunkowo niskie w relacjach do innych regionów
mo¿na uznaæ okre�lone dla województwa opolskiego ³adunki
jednostkowe (w nawiasach pozycje w zestawieniach rankingo-
wych): kwasowo�ci (14), sodu (13) i fosforu ogólnego (13) oraz
niklu (10) natomiast ich wielko�ci dla azotu ogólnego (2)
i miedzi (2) oraz azotynów i azotanów (3), a tak¿e potasu (4),
¿elaza (4), o³owiu (4) i kadmu (4) nale¿a³y do najwy¿szych
w kraju. Wed³ug informacji IMGW [10]:

Na obszar województwa opolskiego, wody opadowe w 2000

roku wnios³y: 22626 ton siarczanów (24,04 kg SO
4
-2/ha); 7351

ton chlorków (7,81 kgCI/ha); 4151 ton (N) azotynów i azotanów

(4,41 kgN/ha); 5261 ton azotu amonowego (5,59 kgN/ha); 19775

ton azotu ogólnego (21,01 kgN/ha); 385 ton fosforu ogólnego

(0,409 kgP/ha); 3228 ton sodu (3,43 kg Na/ha); 2052 tony

potasu (2,18 kg K/ha); 7567 ton wapnia (8,04 kgCa/ha); 1158

ton magnezu (1,23 kgMgha); 484,7 ton cynku (0,515 kg Zn/

ha); 70,6 ton miedzi (0,075 kg Cu/ha); 279,5 ton ¿elaza (0,297

kgFe/ha); 38,87 ton o³owiu (0,0413 kgPb/ha); 2,598 ton kadmu

(0,00276 kg Cd/ha); 7,34 tony niklu (0,0078 kgNi/ha); 2,306

ton chromu (0,00245 kgCr/ha) i 60,43 tony manganu (0,0642

kg Mn/ha) oraz 75,95 ton wolnych jonów wodorowych (0,0807

kgH+/ha).

Najwiêkszym ³adunkiem badanych zanieczyszczeñ w wo-

jewództwie opolskim zosta³ obci¹¿ony powiat kluczborski,

z maksymalnymi najwy¿szymi w porównaniu do obci¹¿enia po-

zosta³ych powiatów ³adunkami kwasowo�ci, sodu, magnezu,

cynku, kadmu i niklu.

Najmniejsze obci¹¿enie powierzchniowe wyst¹pi³o w powie-

cie brzeskim z najni¿szym w stosunku do pozosta³ych powia-

tów obci¹¿eniem ³adunkami siarczanów, azotynów i azotanów,

azotu ogólnego, fosforu ogólnego, kwasowo�ci, wapnia, ma-

gnezu, cynku, miedzi, ¿elaza, o³owiu, kadmu, manganu

i wolnych jonów wodorowych.

3.3. Zmiany ³adunków zanieczyszczeñ w okresie 1999-

2000

Na podstawie odpowiednich materia³ów �ród³owych [9, 10]
w tabeli oznaczonej symbolem W zestawiono wielko�ci cha-
rakteryzuj¹ce wyniki oszacowania jednostkowych ³adunków dla
województwa opolskiego i regionów s¹siednich na podstawie
rocznych serii badañ z 1999 r. i 2000 r.

Relacje zmian tych wielko�ci dokumentuj¹ nastêpuj¹ce
stwierdzenia zamieszczone w opracowaniu IMGW [10]:

W porównaniu do roku 1999 obci¹¿enie powierzchniowe

województwa opolskiego w 2000 roku badanymi zanieczysz-

czeniami wniesionymi z atmosfery przez opad mokry zmniej-

szy³o siê o 7,2%. Roczny ³adunek jednostkowy siarczanów by³

mniejszy o 12,3%, ³adunek kwasowo�ci o 18,5%, sodu o 8,5%,

potasu o 12,4%, cynku o 29,0%, ¿elaza o 28,4%, o³owiu

o 11,8%, kadmu o 23,3%, niklu o 18,8%, chromu o 17,5%

i wolnych jonów wodorowych o 28,0%.

£adunki azotynów i azotanów, azotu amonowego i magne-

zu kszta³towa³y siê na podobnym poziomie w obu porównywa-

nych latach, a wiêksze ³adunki stwierdzono w przypadku

chlorków o 8,8%, azotu ogólnego o 12,0%, fosforu ogólnego

o 24,7%, wapnia o 9,1%, miedzi o 87,5% i manganu o 5,6%.

Roczne ³adunki jednostkowe (kg/rok) wniesione przez opady atmosferyczne w 1999 r. i 2000 r.  

na obszar województwa opolskiego i regionów s¹siednich 

 

W  WOJEWÓDZTWO 

 Wska�nik OPOLSKIE DOLNO�L¥S. WIELKOPOL. £ÓDZKIE �L¥SKIE 

Lp. zanieczyszczenia 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Siarczany 27,4 24,04 20,7 17,54 22,3 20,59 24,0 24,87 33,0 35,93 

2 Chlorki 7,18 7,81 5,52 6,00 9,28 7,63 6,00 5,70 10,72 10,88 

3 Azotyny + Azotany 4,30 4,41 3,99 4,07 3,45 3,64 3,63 4,23 4,86 5,50 

4 Azot amonowy 5,79 5,59 5,37 5,21 5,25 6,34 4,21 4,96 6,15 6,42 

5 Azot ogólny 18,76 21,01 12,24 11,32 12,99 14,02 12,72 13,34 21,50 25,09 

6 Fosfor ogólny 0,33 0,41 0,35 0,26 0,54 0,49 0,43 0,41 0,32 0,51 

7 Kwasowo�æ 38,29 31,20 32,03 36,07 79,47 60,50 56,04 59,73 36,78 37,27 

8 Sód 3,75 3,43 2,64 3,31 4,59 3,76 4,55 3,71 4,57 4,21 

9 Potas 2,49 2,18 1,52 1,75 1,67 1,76 2,01 1,90 2,89 2,98 

10 Wapñ 7,37 8,04 4,02 4,51 8,26 8,92 7,26 8,78 10,20 13,98 

11 Magnez 1,21 1,23 0,77 0,86 1,37 1,53 0,97 1,46 1,65 1,68 

12 Cynk 0,73 0,52 0,38 0,28 0,89 0,57 0,83 0,53 0,87 0,73 

13 Mied� 0,040 0,075 0,074 0,050 0,033 0,035 0,041 0,054 0,045 0,089 

14 ¯elazo 0,415 0,297 0,388 0,188 0,203 0,189 0,295 0,235 0,469 0,434 

15 O³ów 0,047 0,041 0,037 0,042 0,018 0,022 0,038 0,027 0,064 0,057 

16 Kadm 0,0036 0,0028 0,0016 0,0024 0,0029 0,0033 0,0036 0,0024 0,0063 0,0043 

17 Nikiel 0,0096 0,0078 0,0106 0,0069 0,0088 0,0081 0,0073 0,0095 0,0087 0,0078 

18 Chrom 0,0030 0,0025 0,0033 0,0022 0,0025 0,0022 0,0032 0,0050 0,0046 0,0039 

19 Mangan 0,061 0,064 0,036 0,039 0,055 0,100 0,040 0,049 0,079 0,101 

20 Jon wodorowy 0,112 0,081 0,198 0,149 0,053 0,044 0,086 0,071 0,122 0,105 

 �ród³o informacji: Opracowania IMGW z 2001 r. [9 i 10]  
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3.4. Dane dla powiatów

W zestawieniach A-F przedstawiono wyniki dokonanego
przez IMGW oszacowania ³adunków jednostkowych (£

a
 - kg/ha)

i ca³kowitych (£
c 
- ton/rok) zanieczyszczeñ wniesionych w 2000 r.

przez opady atmosferyczne na tereny powiatów województwa
opolskiego.

Zakres tych informacji jest zgodny z ustaleniami pa�dzierni-
kowej publikacji IMGW i obejmuje ³¹cznie 20 zanieczyszczeñ
uwzglêdnionych uprzednio w tabeli W. Syntetyczn¹ charaktery-
stykê tych danych uwzglêdniaj¹c¹ podstawowe ró¿nice warto�ci
£

a
 dla rozpatrywanych grup zanieczyszczeñ podano w pktach

3.4.1. � 3.4.6., które oprócz wspomnianych wstêpnie zestawieñ
zawieraj¹ równie¿ mapy pogl¹dowe sygnalizuj¹ce ró¿nice wiel-
ko�ci £

a
 dla wybranych zanieczyszczeñ.

3.4.1. Siarczany, chlorki oraz azotyny i azotany

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zestawieniu W w
okresie 1999-2000 wzrost ³adunków jednostkowych siarczanów
(£

a
 - kg/ha) stwierdzono dla województw: �l¹skiego (33,0-35,9)

 i ³ódzkiego (24,0-24,9) natomiast odmienne by³y relacje wielko-
�ci £

a
 dla województw: dolno�l¹skiego (20,7-17,5), wielkopolskie-

go (22,3-20,6) i opolskiego (27,4-24,0).
W zakresie chlorków tendencje zmian warto�ci £

a
 w woje-

wództwie opolskim (7,2-7,8 kg/ha) s¹ zbli¿one do wykazanych
w opracowaniu IMGW [10] dla województwa dolno�l¹skiego (5,5-
6,0 kg/ha) a jedynie w czê�ci dla województwa �l¹skiego (10,7-
10,9 kg/ha). Zdecydowanie inne by³y wyniki oceny zmian ³adun-
ków jednostkowych chlorków w woj. wielkopolskim (9,3-7,6 kg/
ha), a tak¿e ³ódzkim (6,0-5,7 kg/ha).

Jednokierunkowe tendencje zmian ³adunków jednostkowych
azotynów i azotanów (wzrost w okresie 1999-2000) charakte-
ryzuj¹ wielko�ci zamieszczone w kol. 3-12 zestawienia W, przy
czym najwiêksz¹ dynamikê wzrostu stwierdzono dla województw:
³ódzkiego (3,6-4,2 kg/ha) i �l¹skiego (4,9-5,5 kg/ha), a wyniki osza-
cowania dla województwa opolskiego (4,3-4,4 kg/ha) s¹ zbli¿o-
ne do relacji ustalonych dla województw: dolno�l¹skiego i wiel-
kopolskiego.

Uwzglêdniaj¹c dane dla powiatów wykazane w zestawieniu
A mo¿na stwierdziæ, ¿e w 2000 r. najwy¿sze ³adunki jednostko-
we siarczanów (kg/ha) zosta³y wniesione na tereny powiatów:

� STRZELECKIEGO � 30,5
� KÊDZ.-KOZIELSKIEGO � 28,9
� OLESKIEGO � 28,1
� KLUCZBORSKIEGO � 26,6
� OPOLA (POW. GRODZKI) � 25,0

Odpowiednio najni¿szymi wielko�ciami £
a
 charakteryzowa³y

siê powiaty zachodniej i po³udniowej czê�ci województwa (brze-
ski, nyski, prudnicki, g³ubczycki i namys³owski). Jest to w znacz-
nym stopniu zgodne z ocen¹ tych danych dla województwa dol-
no�l¹skiego (17,5 kg/ha) i �l¹skiego (35,9 kg/ha). Wobec zbli¿o-

nych relacji wielko�ci wojewódzkich dla chlorków wyniki osza-
cowania najwy¿szych ³adunków jednostkowych (kg/ha) obejmu-
j¹ identyczn¹ grupê powiatów Opolszczyzny:

� STRZELECKI � 9,9
� KLUCZBORSKI � 9,0
� KÊDZ.-KOZIELSKI � 8,7
� OLESKI � 8,6
� OPOLE � 8,5

Najmniejszym obci¹¿eniem jednostkowym chlorków wyró¿-
nia³y siê opady atmosferyczne obejmuj¹ce w 2000 r. tereny po-
wiatów: nyskiego (6,2),brzeskiego (6,2), g³ubczyckiego (6,5), prud-
nickiego (6,7) i namys³owskego (7,7).

Odpowiednio najni¿sze wielko�ci ³adunków jednostkowych

ustalono równie¿ w przypadku sumy azotynów i azotanów

wystêpuj¹cych w 2000 r. w opadach dla powiatów: brzeskiego

i nyskiego (3,8 kg/ha), natomiast wielko�ci najwy¿sze dla iden-

tycznej jak poprzednio grupy powiatów przy nieco zró¿nicowanej

ich kolejno�ci:

� KÊDZ.-KOZIELSKI � 4,9

� KLUCZBORSKI � 4,8

� STRZELECKI � 4,8

� OLESKI � 4,7

� OPOLE � 4,7

Obci¹¿enie  powierzchniowe powiatów województwa opolskiego zanieczyszczeniami wniesionymi 
przez  opady atmosferyczne w 2001 r. (siarczany, chlorki, azotyny i azotany) 

 

A  £adunki jednostkowe (£a-kg/ha*rok) i ca³kowite (£c-ton/rok) 

L.p. Powiat SIARCZANY CHLORKI AZOTYNY+AZOTANY 

  £a £c £a £c £a £c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. brzeski 17,76 1556 6,22 546 3,80 333 

2. g³ubczycki 22,27 1499 6,45 434 4,33 291 

3. kêdzierzyñsko-kozielski 28,89 1807 8,71 544 4,87 305 

4. kluczborski 26,64 2268 9,00 767 4,81 410 

5. krapkowicki 24,34 1077 7,72 342 4,44 196 

6. namys³owski 22,79 1704 7,71 576 4,39 328 

7. nyski 18,41 2254 6,20 758 3,84 470 

8. oleski 28,13 2739 8,55 832 4,65 453 

9. opolski 24,01 3810 8,11 1286 4,49 712 

10. prudnicki 21,57 1232 6,70 382 4,16 238 

11. strzelecki 30,48 2269 9,89 736 4,79 357 

12. Opole 24,97 240 8,46 81 4,65 45 
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3.4.2. Azot amonowy, azot ogólny i fosfor ogólny

Wyniki badañ IMGW przedstawione w publikacjach z 2001

r. [9,10] pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e w stosunku do danych z

1999 r. ³adunki jednostkowe azotu ogólnego i fosforu ogólnego

wniesione na obszar województwa opolskiego przez opady at-

mosferyczne by³y w 2000 r. nieco wy¿sze co charakteryzuj¹

nastêpuj¹ce relacje zmian warto�ci £
a
 wykazanych w zesta-

wieniu W: azot ogólny: 18,76-21,01 kg/ha, fosfor ogólny: 0,33-

0,41 kg/ha.

Podobne tendencje dla azotu ogólnego obejmuj¹ równie¿

odpowiednie dane (£
a
 - kg/ha) dla województw: wielkopolskie-

go (12,99-14,02) ³ódzkiego: (12,72-13,34), a zw³aszcza �l¹skie-

go (21,50-25,09), a zmniejszenie jednostkowych ³adunków okre-

�laj¹ dane IMGW dla województwa dolno�l¹skiego (12,24-

11,32).

Z wyj¹tkiem województwa �l¹skiego wyró¿niaj¹cego siê

znaczn¹ dynamik¹ wzrostu £
a
 fosforu ogólnego (0,32-0,51

kg/ha), dane dla województw: dolno�l¹skiego (0,35-0,26), wiel-

kopolskiego (0,54-0,49) i ³ódzkiego (0,43-0,41) sygnalizuj¹

odmienne trendy zmian ocenianych wielko�ci. Oprócz woje-

wództwa opolskiego (5,79-5,59) zmniejszenie ³adunku jednost-

kowego azotu amonowego okre�laj¹ relacje danych z zesta-

wienia W dla woj.dolno�l¹skiego (5,37-5,21).

Z informacji �powiatowych� za 2000 r. (por. dane w zesta-

wieniu B) wynika, ¿e odpowiednio najwy¿sze ³adunki azotu
amonowego przeniknê³y do gruntów w powiatach:

� KÊDZ.-KOZIELSKIM � 6,2

� KLUCZBORSKIM � 6,1

� NAMYS£OWSKIM � 5,9

� STRZELECKIM � 5,9

� G£UBCZYCKIM � 5,8

Najni¿sze skutki oddzia³ywania opadów atmosferycznych

w tym zakresie stwierdzono w 2000 r. w powiatach (w nawia-

sach warto�ci £
a 
- kg/ha): nyskim (5,2), brzeskim (5,2), prud-

nickim (5,2), krapkowickim (5,4) i oleskim (5,5).

Nieco odmiennie kszta³towa³y siê rezultaty porównania ocen

IMGW ustalonych dla azotu ogólnego, wed³ug których naj-

wiêksze warto�ci jednostkowe (£
a 
- kg/ha) obejmowa³y skutki

opadów w powiatach:

� KÊDZ.-KOZIELSKIM (27,5),

� G£UBCZYCKIM (26,5),

� STRZELECKIM (25,6),

� KRAPKOWICKIM (23,8),

� OPOLU (22,8).

Najmniejsze wielko�ci £
a 
(kg/ha) azotu ogólnego ustalono

dla powiatów: brzeskiego (14,6), namys³owskiego (16,5), ny-

skiego (16,5), kluczborskiego (20,8) i opolskiego (21,5).

Podobnie jak dla azotu amonowego i ogólnego równie¿

wynik oszacowania IMGW dla fosforu ogólnego (za 2000 r.)

przes¹dza o najwy¿szej pozycji powiatu kêdzierzyñsko-koziel-

skiego, a odpowiednie dane rankingowe wed³ug £
a
 (kg/ha) obej-

muj¹ powiaty:

� KÊDZ.-KOZIELSKI � 0,48

� STRZELECKI � 0,46

� KLUCZBORSKI � 0,44

� OLESKI � 0,44

� G£UBCZYCKI � 0,43

Obci¹¿enie  powierzchniowe powiatów województwa opolskiego 
zanieczyszczeniami wniesionymi przez  opady atmosferyczne w 2001 r. 

(azot amonowy, azot ogólny i fosfor ogólny) 
 

B  £adunki jednostkowe (£a-kg/ha*rok) i ca³kowite (£c-ton/rok) 
L.p. Powiat AZOT AMONOWY AZOT  OGÓLNY FOSFOR  OGÓLNY 

  £a £c £a £c £a £c 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. brzeski 5,17 453 14,61 1280 0,343 30,0 

2. g³ubczycki 5,81 391 26,49 1783 0,428 28,8 

3. kêdzierzyñsko-kozielski 6,18 386 27,49 1719 0,477 29,8 

4. kluczborski 6,05 515 20,76 1768 0,442 37,7 

5. krapkowicki 5,44 241 23,81 1053 0,401 17,7 

6. namys³owski 5,89 440 16,45 1230 0.412 30.8 

7. nyski 5,15 630 16,53 2023 0,349 42,8 

8. oleski 5,45 531 21,56 2099 0,441 42,9 

9. opolski 5,55 881 21,47 3407 0,397 63,0 

10. prudnicki 5,18 296 22,34 1276 0,377 21,5 

11. strzelecki 5,89 439 25,57 1903 0,462 34,4 

12. Opole 5,67 55 22,81 219 0,408 3,9 
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3.4.3. Kwasowo�æ, sód i potas

Wielko�ci wykazane w poz. 7-9 zestawienia W wskazuj¹,

¿e w stosunku do danych za 1999 r. warto�ci jednostkowe

³adunków (£
a
 - kg/ha) z serii badañ IMGW przeprowadzonych

w 2000 r. by³y w województwie opolskim ni¿sze o czym �wiad-

cz¹ relacje zmian dla kwasowo�ci (38,3-31,2), sodu (3,8-3,4)

 i potasu (2,5-2,2). Z porównania wielko�ci za 2000 r. wynika,

¿e rezultat oszacowania ³adunku jednostkowego kwasowo�ci
dla Opolszczyzny (31,2) ustêpowa³ wynikom oceny dla innych

województw uwzglêdnionych w zestawieniu W (dolno�l¹skie -

36,1, �l¹skie � 37,3, ³ódzkie � 59,7 i wielkopolskie � 60,5).

Zbli¿one do warto�ci £
a 
sodu dla woj. opolskiego (3,4) by³y

odpowiednie dane dla województw: dolno�l¹skiego � 3,3, ³ódz-

kiego � 3,7 i wielkopolskiego � 3,8 (dla �l¹skiego � 4,2).

W zakresie potasu warto�æ dla woj. opolskiego (2,2) przewy¿-

sza³a rezultaty ocen dla województw: dolno�l¹skiego (1,8), wiel-

kopolskiego (1,8) i ³ódzkiego (1,9) niemniej znacz¹co wiêkszy

³adunek jednostkowy ustalono dla woj. �l¹skiego (3,0).

Relacje wielko�ci zamieszczonych w kol. 3 zestawienia C
dokumentuj¹, ¿e najwy¿sze wyniki oceny ³adunków jednostko-

wych kwasowo�ci charakteryzowa³y w 2000 r. pó³nocn¹

i wschodni¹ czê�æ województwa opolskiego obejmuj¹c¹ po-

wiaty (w nawiasach £
a
 w kg/ha):

� KLUCZBORSKI � 44,7

� NAMYS£OWSKI � 42,4

� OLESKI � 40,5

� STRZELECKI � 31,6

� KÊDZ.-KOZIELSKI � 31,1

Znacz¹co ni¿sze w stosunku do pó³nocnej czê�ci Opolsz-

czyzny by³y warto�ci £
a
 dla powiatów: brzeskiego (22,1), ny-

skiego (23,0), prudnickiego (25,8), opolskiego (26,7) i g³ubczyc-

kiego (27,3).

W zakresie sodu najwiêksze ³adunki jednostkowe (kg/ha)

ustalono w opracowaniu IMGW [10] dla powiatów:

� KLUCZBORSKIEGO (4,0),

� NAMYS£OWSKIEGO (3,8),

� STRZELECKIEGO (3,8),

� OPOLA powiat grodzki (3,6),

� KÊDZ.-KOZIELSKIEGO (3,5).

Odpowiednio najni¿sze oddzia³ywanie opadów w 2000 r.

sygnalizuj¹ warto�ci £
a 
sodu (kg/ha) dla po³udniowej i po³udnio-

wo-zachodniej czê�æ regionu obejmuj¹cej powiaty: g³ubczycki

(2,9), prudnicki (2,9), nyski (3,1), brzeski (3,2) i krapkowicki.

Nieco odmienne rezultaty oceny obejmuj¹ ³adunki jednost-

kowe potasu. Zgodnie z informacjami podanymi w zestawie-

niu C (kol.7) w grupie rozpatrywanych jednostek administracyj-

nych o najwy¿szych wielko�ciach £
a
 (w kg/ha) znajduj¹ siê

powiaty (por. mapa pogl¹dowa C):

� STRZELECKI � 2,6

� KÊDZ.-KOZIELSKI � 2,4

� KLUCZBORSKI � 2,4

� OPOLE � 2,3

� OLESKI � 2,3

Obci¹¿enie  powierzchniowe powiatów województwa opolskiego 
zanieczyszczeniami wniesionymi przez  opady atmosferyczne w 2001 r. 

(kwasowo�æ, sód, potas) 

 
C  £adunki jednostkowe (£a-kg/ha*rok) i ca³kowite (£c-ton/rok) 

L.p. Powiat KWASOWO�Æ SÓD POTAS 
  £a £c £a £c £a £c 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. brzeski 22,06 1933 3,20 281 1,97 173 

2. g³ubczycki 27,25 1834 2,88 194 1,97 133 

3. kêdzierzyñsko-kozielski 31,07 1942 3,52 220 2,42 151 

4. kluczborski 44,67 3804 4,00 341 2,37 202 

5. krapkowicki 27,76 1228 3,23 143 2,07 92 

6. namys³owski 42,37 3168 3,84 287 2,25 168 

7. nyski 23,02 2817 3,05 373 1,89 231 

8. oleski 40,54 3947 3,48 339 2,25 219 

9. opolski 26,67 4232 3,47 550 2,22 352 

10. prudnicki 25,83 1475 2,91 166 1,88 107 

11. strzelecki 31,61 2353 3,77 281 2,56 191 

12. Opole 27,38 263 3,55 34 2,26 22 
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3.4.4. Wapñ, magnez, cynk i mied�

Relacje ³adunków jednostkowych (£
a
 - kg/ha) dla wojewódz-

twa opolskiego z okresu 1999-2000 (por. dane z kolumn 3 i 4

zestawienia W) �wiadcz¹ o pewnym ich wzro�cie dla wapnia

(7,3-8,0), miedzi (0,040-0,075) i magnezu (1,21-1,23) przy

zmniejszeniu siê zarazem warto�ci £
a
 cynku (0,73-0.52). Jako

skrajnie ró¿ne mo¿na uznaæ wielko�ci jednostkowe wapnia
z 2000 r. dla województw: dolno�l¹skiego (4,5) i �l¹skiego (14,0),

a wynik oszacowania £
a
 dla Opolszczyzny (8,0) zbli¿ony jest

do odpowiednich wielko�ci dla województw: ³ódzkiego (8,8)

i wielkopolskiego (8,9).

Zbli¿one relacje obejmuj¹ równie¿ warto�ci jednostkowe

cynku a tak¿e magnezu, natomiast dla miedzi wynik oszaco-

wania £
a
 w województwie opolskim (0,075) jest ni¿szy jedynie

od warto�ci ustalonej dla województwa �l¹skiego (0,089),

(w województwie wielkopolskim � 0,035, dolno�l¹skim � 0,050

a ³ódzkim � 0.054).

Analiza warto�ci £
a
 wykazanych w zestawieniu D pozwala

na stwierdzenie, ¿e w 2000 r. odpowiednio najwy¿sze by³y

³adunki jednostkowe wapnia (kg/ha) dla powiatów:

� STRZELECKIEGO � 11,3

� OLESKIEGO � 10,2

� KÊDZ.-KOZIELSKIEGO � 10,1

� KLUCZBORSKIEGO � 9,5

� OPOLA (powiat grodzki) � 8,2

Najni¿sze wyniki oszacowania sygnalizuj¹ warto�ci £
a
 (kg/

ha) ustalone w powiatach: brzeskim (5,0), nyskim (5,4), g³ub-

czyckim (6,7) prudnickim (6,8) i namys³owskim. W zakresie

magnezu najwiêksze zanieczyszczenie wód opadowych okre-

�laj¹ wykazane w nawiasach warto�ci £
a
 (kg/ha) dla pó³nocnej

i wschodniej czê�ci Opolszczyzny obejmuj¹cej powiaty:

� KLUCZBORSKI (1,67),

� NAMYS£OWSKI (1,53),

� OLESKI (1,51),

� STRZELECKI (1,45),

� KÊDZ.-KOZIELSKI (1,37).

Najkorzystniejsze rezultaty tej oceny charakteryzuj¹ warto-

�ci £
a
 manganu (kg/ha) dla powiatów: brzeskiego (0,84), ny-

skiego (0,87), prudnickiego (0,98), g³ubczyckiego (1,03) i opol-

skiego (1,11).

Mapa pogl¹dowa D dokumentuje ró¿nice warto�ci £
a 

dla

cynku (odpowiednio najwiêksza koncentracja w opadach

obejmuj¹cych powiaty: kluczborski � 0,72, oleski � 0,70, strze-

lecki � 0,67, kêdzierzyñsko-kozielski � 0,58 oraz namys³owski

� 0,56), natomiast nieco inne rezultaty oszacowania danych

jednostkowych dla miedzi pozwalaj¹ na nastêpuj¹c¹ klasyfi-

kacjê powiatów o najwy¿szych warto�ciach £
a
 (kg/ha):

� STRZELECKI � 0,091

� KÊDZ.-KOZIELSKI � 0,091

� OPOLE � 0,088

� G£UBCZYCKI � 0,084

� OLESKI � 0,083

Obci¹¿enie  powierzchniowe powiatów województwa opolskiego 
zanieczyszczeniami wniesionymi przez  opady atmosferyczne w 2001 r. 

(wapñ, magnez, cynk i mied�) 

 
D        £adunki  jednostkowe (£a-kg/ha*rok) i ca³kowite (£c-ton/rok) 

L.p. Powiat WAPÑ MAGNEZ CYNK MIED� 
  £a £c £a £c £a £c £a £c 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. brzeski 5,00 438 0,84 74 0,250 21,9 0,052 4,6 

2. g³ubczycki 6,70 451 1,03 69 0,407 27,4 0,084 5,7 

3. kêdzierzyñsko-kozielski 10,09 631 1,37 85 0, 576 36,0 0,091 5,7 

4. kluczborski 9,50 809 1,67 142 0,722 61,5 0,075 6,4 

5. krapkowicki 8,01 354 1,12 50 0,524 23,2 0,082 3,6 

6. namys³owski 7,74 579 1,53 114 0,556 41,6 0,057 4,3 

7. nyski 5,41 662 0,87 106 0,289 35,3 0,056 6,9 

8. oleski 10,23 996 1,51 147 0,697 67,8 0,083 8,1 

9. opolski 7,85 1246 1,11 176 0,509 80,7 0,081 12,9 

10. prudnicki 6,81 389 0,98 56 0,440 25,1 0,075 4,3 

11. strzelecki 11,32 842 1,45 108 0,666 49,5 0,091 6,8 

12. Opole 8,18 79 1,15 11 0,556 5,4 0,088 0,8 
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3.4.5. ¯elazo, o³ów, kadm i nikiel

Porównanie wielko�ci zamieszczonych w kol. 3 i 4 zesta-

wienia W pozwala na stwierdzenie, ¿e wed³ug oceny IMGW

³adunki jednostkowe zanieczyszczeñ wniesionych przez opa-

dy atmosferyczne na obszar województwa opolskiego w 2000

r. by³y w rozpatrywanym zakresie mniejsze od wyników osza-

cowania z poprzedniego rocznego cyklu badañ o czym �wiad-

cz¹ nastêpuj¹ce ró¿nice warto�ci £
a
 (kg/ha) z 1999 r. i 2000 r.:

¿elazo: 0,42-0,30, o³ów: 0,047 � 0,041, kadm: 0,0036 � 0,0028

i nikiel: 0,0096 � 0,0078.

Podobny zakres zmian ustalono równie¿ dla województwa

�l¹skiego, natomiast dla województwa dolno�l¹skiego i wiel-

kopolskiego tendencje spadku obejmuj¹ wielko�ci £
a
 ¿elaza

i niklu (dla o³owiu i kadmu wzrost w okresie 1999-2000).

W województwie ³ódzkim o wzro�cie ³adunków zanieczyszczeñ

�wiadcz¹ relacje warto�ci £
a
 niklu.

Bior¹c pod uwagê dane za 2000 r. wy¿sze od warto�ci £
a

dla woj. opolskiego by³y ³adunki jednostkowe: ¿elaza w woj.

�l¹skim, o³owiu w woj. �l¹skim i dolno�l¹skim, kadmu w woj.

wielkopolskim i �l¹skim oraz niklu w woj. wielkopolskim i ³ódz-

kim.

Warto�ci wykazane w zestawieniu E wskazuj¹, ze najwiêk-

szymi ³adunkami jednostkowymi ¿elaza (£
a
 - kg/ha) charakte-

ryzowa³y siê opady atmosferyczne zasilaj¹ce w 2000 r. grunty

nastêpuj¹cych powiatów:

� KÊDZ.-KOZIELSKI � 0,368

� OLESKI � 0,355

� OPOLE � (powiat grodzki) � 0,341

� KLUCZBORSKI � 0,340

� OPOLSKI � 0,316

Stosunkowo najni¿sze wyniki oszacowania porównywanych

wielko�ci £
a 
(kg/ha) ustalono dla powiatów: brzeskiego (0,174),

nyskiego (0,196), namys³owskiego (0,245), g³ubczyckiego

(0,271) i prudnickiego. W zakresie o³owiu najwy¿sze zanie-

czyszczenie opadów sygnalizuj¹ dane (£
a
 � kg/ha) dla powia-

tów: strzeleckiego (0,057), oleskiego (0,054), kluczborskiego

(0,052), Opola (0,050) i powiatu kêdzierzyñsko-kozielskiego

(0,049), co wykazano na mapie pogl¹dowej E. Najwy¿sze

warto�ci £
a
 kadmu stwierdzono w powiatach:

� KLUCZBORSKIM (0,0037),

� STRZELECKIM (0,0037),

� OLESKIM (0,0035),

� NAMYS£OWSKIM (0,0031),

� KÊDZ.-KOZIELSKIM (0,0030).

Najni¿sze wyniki oceny IMGW za 2000 r. obejmuj¹ warto-

�ci £
a
 (kg/ha) kadmu w powiatach: nyskim (0,00175), brzeskim

(0,00175), g³ubczyckim (0,00187), prudnickim (0,00214) i krap-

kowickim (0,00260), natomiast odpowiednio najwy¿szymi

rezultatami oceny cechowa³y siê warto�ci £
a
 niklu dla powia-

tów:

� KLUCZBORSKIEGO � 0,0087

� NAMYS£OWSKIEGO � 0,0084

� OPOLA (powiat grodzki) � 0,0082

� OPOLSKIEGO � 0,0080

� OLESKIEGO � 0,0079

Obci¹¿enie  powierzchniowe powiatów województwa opolskiego 
zanieczyszczeniami wniesionymi przez  opady atmosferyczne w 2001 r. 

(¿elazo, o³ów, kadm i nikiel) 
 

E        £adunki  jednostkowe (£a-kg/ha*rok) i ca³kowite (£c-ton/rok) 
L.p. Powiat ¯ELAZO O£ÓW KADM NIKIEL 

  £a £c £a £c £a £c £a £c 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. brzeski 0,174 15,3 0,0190 1,67 0,00175 0,153 0,0077 0,67 

2. g³ubczycki 0,271 18,2 0,0357 2,40 0,00187 0,126 0,0075 0,50 

3. kêdzierzyñsko-kozielski 0,368 23,0 0,0493 3,08 0,00304 0,190 0,0076 0,48 

4. kluczborski 0,340 29,0 0,0515 4,38 0,00369 0,314 0,0087 0,74 

5. krapkowicki 0,322 14,2 0,0459 2,03 0,00260 0,115 0,0075 0,33 

6. namys³owski 0,245 18,3 0,0358 2,67 0,00313 0,234 0,0084 0,63 

7. nyski 0,196 24,0 0,0228 2,80 0,00175 0,214 0,0074 0,91 

8. oleski 0,355 34,5 0,0538 5,24 0,00349 0,340 0,0079 0,77 

9. opolski 0,316 50,1 0,0447 7,09 0,00276 0,438 0,0080 1,26 

10. prudnicki 0,271 15,5 0,0379 2,17 0,00214 0,122 0,0072 0,41 

11. strzelecki 0,421 31,3 0,0572 4,26 0,00368 0,274 0,0075 0,55 

12. Opole 0,341 3,3 0,0497 0,48 0,00292 0,028 0,0082 0,08 
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3.4.6. Chrom, mangan i jon wodorowy

Zmniejszenie ocenianych ocenianych ³adunków jednostko-

wych dla województwa opolskiego dokumentuj¹ ró¿nice wiel-

ko�ci £
a
 (kg/ha) z 1999 r. i 2000 r. w zakresie chromu: 0,0030-

0,0025 i jonu wodorowego: 0,112 � 0,081, przy nieznacznym

zarazem wzro�cie £
a
 manganu: 0,061 � 0,064.

Identyczne tendencje zmian obejmowa³y równie¿ wielko-

�ci wykazane w zestawieniu W dla województw: dolno�l¹skie-

go, wielkopolskiego i �l¹skiego, a w województwie ³ódzkim

wzrost obci¹¿enia powierzchniowego zanieczyszczeniami wnie-

sionymi przez opady atmosferyczne sygnalizuj¹ relacje warto-

�ci £
a
 chromu i manganu.

Ocena wielko�ci �wojewódzkich� za 2000 r. (por. zestawie-

nie W) pozwala na stwierdzenie, ¿e ustalona w opracowaniu

IMGW wielko�æ £
a
 chromu dla województwa opolskiego

(0,0025 kg/ha) by³a nieco wy¿sza od ³adunków jednostkowych

dla woj.dolno�l¹skiego i wielkopolskiego (0,0022 kg/ha) ustê-

powa³a jednak znacznie wynikom oceny dla województwa ³ódz-

kiego (0,0050 kg/ha) i �l¹skiego (0,0039). Dla manganu nieco

ni¿sze wielko�ci £
a
 okre�lono w województwach: dolno�l¹skim

i ³ódzkim (0,039 � 0,049).

Analiza danych z zestawienia F stwarza podstawy do wnio-

sku, ¿e w 2000 r. najwy¿sza koncentracja chromu cechowa³a

opady atmosferyczne w pó³nocno-wschodniej i �rodkowej czê-

�ci Opolszczyzny, obejmuj¹cej powiaty (w nawiasach warto�ci

£
a
 - kg/ha):

� STRZELECKI � 0,0031

� KLUCZBORSKI � 0,0028

� NAMYS£OWSKI � 0,0027

� KÊDZ.-KOZIELSKI � 0,0027

� OPOLSKI � 0,0025

Najni¿sz¹ uci¹¿liwo�æ sygnalizuj¹ wyniki oszacowania (£
a

chromu-kg/ha) dla powiatów: g³ubczyckiego (0,0019), prudnic-

kiego (0,0019), nyskiego (0,0021), krapkowickiego (0,0022) i

brzeskiego (0,0024).

W zakresie manganu do grupy jednostek administracyj-

nych Opolszczyzny o najwiêkszych warto�ciach £
a
 (kg/ha) za-

liczyæ nale¿y powiaty:

� STRZELECKI (0,090),

� KÊDZ.-KOZIELSKI (0,081),

� OLESKI (0,075),

� KLUCZBORSKI (0,073),

� OPOLE (0,069).

Wed³ug danych IMGW w 2000 r. najmniejszy stopieñ zanie-

czyszczenia wód opadowych manganem obejmuje zachodni¹ i

po³udniowo-zachodni¹ czê�æ województwa opolskiego o czym

�wiadcz¹ warto�ci £
a
 (kg/ha) dla powiatów: brzeskiego (0,040),

nyskiego (0,045), namys³owskiego (0,057) i prudnickiego

(0,059). Odpowiednio najwy¿sze ³adunki jednostkowe (£
a
 - kg/

ha) jonu wodorowego ustalono w opracowaniu IMGW z 2001

r. [10] dla powiatów:

� STRZELECKIEGO � 0,097

� OLESKIEGO � 0,096

� KÊDZ. - KOZIELSKIEGO � 0,094

� OPOLA � 0,091

� KLUCZBORSKIEGO � 0,087

Obci¹¿enie  powierzchniowe powiatów województwa opolskiego 
zanieczyszczeniami wniesionymi przez  opady atmosferyczne w 2001r. 

(chrom, mangan, jon wodorowy) 
 

F  £adunki jednostkowe (£a-kg/ha*rok) i ca³kowite (£c-ton/rok) 

L.p. Powiat CHROM MANGAN JON  WODOROWY 

  £a £c £a £c £a £c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. brzeski 0,00235 0,206 0,0399 3,50 0,0566 4,96 

2. g³ubczycki 0,00189 0,127 0,0578 3,89 0,0813 5,47 

3. kêdzierzyñsko-kozielski 0,00269 0,168 0,0811 5,07 0,0937 5,86 

4. kluczborski 0,00276 0,235 0,0734 6,25 0,0867 7,38 

5. krapkowicki 0,00217 0,096 0,0683 3,02 0,0867 3,84 

6. namys³owski 0,00270 0,202 0,0567 4,24 0,0738 5,52 

7. nyski 0,00213 0,261 0,0447 5,47 0,0582 7,13 

8. oleski 0,00247 0,240 0,0745 7,26 0,0958 9,32 

9. opolski 0,00247 0,392 0,0657 10,43 0,0846 13,43 

10. prudnicki 0,00192 0,110 0,0591 3,37 0,0768 4,39 

11. strzelecki 0,00308 0,229 0,0895 6,66 0,0966 7,19 

12. Opole 0,00246 0,024 0,0693 0,67 0,0911 0,88 
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4. POWIETRZE

4.1. Emisja zanieczyszczeñ

Województwo opolskie w 2000 roku zajmowa³o 10. pozycjê

w kraju pod wzglêdem emisji zanieczyszczeñ py³owych i 6. � ze

wzglêdu na ilo�æ wprowadzanych do powietrza gazów, mimo, i¿

pod wzglêdem powierzchni plasuje siê na ostatnim miejscu w

kraju. W okresie minionego dziesiêciolecia warto�ci tych emisji

wykazuj¹ sta³¹ tendencjê spadkow¹, co zwi¹zane jest nie tylko z

recesj¹ gospodarcz¹ w kraju, ale przede wszystkim z proekolo-

gicznymi dzia³aniami jednostek gospodarczych na rzecz ograni-

czenia zanieczyszczenia powietrza.

W województwie opolskim dominuj¹cy wp³yw na wielko�æ

emisji maj¹ trzy powiaty: opolski, krapkowicki i kêdzierzyñsko-

kozielski, znajduj¹ce siê w centralnej i po³udniowo-wschodniej

czê�ci województwa. Wielko�æ emisji zarówno py³owej jaki i ga-

zowej dla zak³adów zaklasyfikowanych do szczególnie uci¹¿li-

wych w tych powiatach stanowi ok. 50% wielko�ci emisji w woje-

wództwie, a strukturê tej emisji przedstawiono w tabelach 1,2 i 3.

Najwiêkszym wytwórc¹ zanieczyszczeñ powietrza jest sektor

energetyki, z którego pochodzi ponad 70% wielko�ci emisji oraz

przemys³ cementowo-wapienniczy i chemiczny. Powstaj¹ce w

procesach technologicznych i w procesach spalania paliw zanie-

czyszczenia py³owe i gazowe zatrzymywane s¹ w urz¹dzeniach

s³u¿¹cych do ich redukcji. W przypadku zanieczyszczeñ py³o-

wych na terenie Opolszczyzny stopieñ ich redukcji jest wysoki i

osi¹ga skuteczno�æ 99,2 %, a w przypadku zanieczyszczeñ ga-

zowych � 63,4% i jest znacznie wy¿szy od �redniej krajowej,

wynosz¹cej 43,7 %. W porównaniu do roku poprzedniego wiel-

ko�æ emisji py³owej w województwie nadal wykazuje tendencjê

spadkow¹ (o ok. 20%), natomiast emisja gazowa wzros³a o ok.

8% � na ten wzrost rzutowa³a emisja w powiatach: krapkowickim

i opolskim.
 

Tabela 1 
 

Wielko�æ emisji py³owej i gazowej w powiatach woj. opolskiego w okresie 1998-2000 r. 
 

Powiat Lata Emisja Emisja gazowa  [Mg/rok] 

  py³owa [Mg/rok] Ogó³em w tym SO2 

Powiat brzeski 

1998 

1999 

2000 

0,8 

0,6 

0,7 

2,7 

2,6 

2,2 

1,3 

0,9 

0,9 

Powiat g³ubczycki 

1998 

1999 

2000 

0,2 

0,2 

0,2 

0,9 

0,9 

0,8 

0,2 

0,2 

0,1 

Powiat  

kêdzierzyñsko-kozielski 

1998 

1999 

2000 

3,5 

3,4 

2,2 

16,8 

15,6 

14,5 

7,8 

7,3 

6,5 

Powiat kluczborski 

1998 

1999 

2000 

0,3 

0,2 

0,1 

0,9 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

0,1 

Powiat krapkowicki 

1998 

1999 

2000 

2,2 

1,7 

1,5 

6,7 

8,4 

11,1 

1,8 

1,2 

1,1 

Powiat namys³owski 

1998 

1999 

2000 

0,2 

0,1 

0,1 

0,5 

0,6 

0,5 

0,2 

0,2 

0,2 

Powiat nyski 

1998 

1999 

2000 

0,6 

0,5 

0,6 

1,8 

1,9 

1,6 

0,6 

0,6 

0,5 

Powiat oleski 

1998 

1999 

2000 

0,2 

0,2 

0,1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,2 

0,2 

0,1 

Powiat opolski 

1998 

1999 

2000 

1,1 

0,6 

0,6 

15,9 

16,3 

19,6 

4,7 

4,8 

6,6 

Powiat prudnicki 

1998 

1999 

2000 

0,2 

0,2 

0,1 

0,8 

0,6 

0,5 

0,3 

0,3 

0,2 

Powiat strzelecki 

1998 

1999 

2000 

1,6 

1,4 

0,9 

3,7 

3,2 

3,2 

0,6 

0,7 

0,5 

Powiat m. Opole 

1998 

1999 

2000 

1,6 

0,8 

0,5 

4,5 

2,8 

2,9 

2,1 

1,4 

1,2 

Województwo razem 

1998 

1999 

2000 

12,4 

9,9 

7,7 

55,7 

53,8 

57,5 

20,0 

18,0 

18,0 
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Tabela 2 
 

Emisja zanieczyszczeñ py³owych w województwie opolskim w latach 1999-2000 
 

 Emisja zanieczyszczeñ py³owych [tys.ton/rok] 

Rok  

Ogó³em 
Py³y ze 

spalania paliw 

Py³y 

cementowo-

wapiennicze 

Py³y 

krzemowe 

Py³y nawozów 

sztucznych 

1999 r. 9,9 7,0 1,9 0,1 0,2 

2000 r. 7,7 5,4 1,1 0,1 0,3 

 
 

Tabela 3 
 

Emisja zanieczyszczeñ gazowych w województwie opolskim w latach 1999-2000 
 

 Emisja zanieczyszczeñ gazowych [tys.ton/rok] 

  Dwutlenek siarki Tlenki azotu   

Rok Ogó³em  

razem 

ze 

spalania 

paliw 

z 

procesów 

technolog. 

 

razem 

ze 

spalania 

paliw 

z 

procesów 

technolog. 

Tlenek 

wêgla 

Dwutlenek  

wêgla 

1999 r. 13 299,4 18,0 17,1 0,9 19,1 14,7 4,4 14,6 13 245,6 

2000 r. 14  447,7 18,0 17,2 0,8 20,5 15,3 5,2 17,4 14 390,2 
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4.2. Monitoring jako�ci powietrza

Istotne miejsce w badaniach stanu �rodowiska zajmuje oce-
na stanu zanieczyszczenia powietrza. Zarówno ilo�ciowe jak i
jako�ciowe rozpoznanie stanu jego zanieczyszczenia jest pod-
staw¹ identyfikacji obszarów przekroczeñ norm, s³u¿y ocenie
skuteczno�ci realizowanych programów ochrony �rodowiska,
a tak¿e wystêpuj¹cych trendach i prognozowaniu.

Imisja zanieczyszczeñ powietrza � definiowana jako stê¿e-
nie substancji zanieczyszczaj¹cej wyra¿one w jednostkach

masy w metrze sze�ciennym powietrza � zale¿na jest od stop-
nia uprzemys³owienia danego regionu, wielko�ci emisji, panu-
j¹cych warunków meteorologicznych oraz transgranicznego na-
p³ywu zanieczyszczeñ.

Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza na Opolszczy�-
nie w roku 2001 dokonana zosta³a w oparciu o opublikowane w
1998 r. rozporz¹dzenie Ministra O�ZNiL w sprawie dopuszczal-
nych warto�ci stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych w powie-
trzu, zawieraj¹ce listê tych substancji i dopuszczalne warto�ci
stê¿eñ 30-minutowych, 24-godzinnych i rocznych (Dz.U. Nr 55
z dnia 6 maja 1998 r. poz. 355).

Ocena jako�ci powietrza atmosferycznego, pozwalaj¹ca na
identyfikacjê obszarów przekroczeñ normatywów, prowadzo-
na jest na bazie sieci nadzoru ogólnego, sieci podstawowej i
sieci lokalnych. Najstarsza na terenie województwa sieæ ma-
nualnych pomiarów prowadzonych przez Stacjê Sanitarno-Epi-
demiologiczn¹ dostarcza danych o �rednich i sezonowych po-
ziomach zanieczyszczenia powietrza w rejonach miejskich o
stosunkowo du¿ym zaludnieniu. Natomiast informacje o nap³y-
wie zanieczyszczeñ, zwi¹zanych z panuj¹cymi warunkami me-
teorologicznymi mog¹ byæ realizowane tylko przy pomocy au-
tomatycznych stacji pomiarowych, rejestruj¹cych w sposób ci¹-
g³y stê¿enia zanieczyszczeñ a tak¿e parametry meteorologicz-
ne. Na terenie Opolszczyzny istnieje jedna tego typu sieæ, od-
dana do eksploatacji w 1993 roku i zlokalizowana w Kêdzierzy-
nie-Ko�lu tj. w rejonie o potencjalnie najwiêkszym nara¿eniu.

Program badañ monitoringowych na terenie Opolszczyzny
w 2001 prowadzony by³ na podstawie danych z 26. stacji po-
miarowych, w tym:

Ä 1. stacji pomiarowej nale¿¹cej do sieci monitoringu pod-
stawowego, eksploatatorem której s¹ Zak³ady Azotowe �Kê-
dzierzyn� w Kêdzierzynie-Ko�lu. Program pomiarowy prze-
widuje prowadzenie codziennych 24-godzinnych pomiarów
stê¿eñ SO

2
, NO

2
 i py³u zawieszonego PM 10 oraz 30-minu-

towych stê¿eñ O
3
 i CO. Stacja ta w 1999 roku w³¹czona

zosta³a do europejskiej sieci monitoringu powietrza � EU-
ROAIRNET � której zadaniem jest zapewnienie reprezen-
tatywnej dla Europy informacji o jako�ci powietrza, umo¿li-
wiaj¹cej ilo�ciow¹ ocenê nara¿enia mieszkañców, ekosys-
temów i dóbr materialnych,

Ä 12. stacji pomiarowych nale¿¹cych do sieci nadzoru

Tabela 4 
 

Dopuszczalne warto�ci stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze 
 

 

Lp. 

 

Nazwa substancji 
Dopuszczalne warto�ci stê¿eñ [µg/m

3
] w 

odniesieniu do okresu 

  30-minut.
1)

 24-godz.
2)

 roku
3)

 

1 Py³ zawieszony ogó³em 350 
4)

 150 75 

2 Py³ zawieszony PM 10 280 4) 125 50 

3 Dwutlenek siarki 500 150 40 

4 Dwutlenek azotu 500 150 40 

5 Tlenek wêgla 20 000 5 000 2 000
4)

 

6 O³ów w pyle zawieszonym PM 10 5 
4)

 2 0,5 

7 Kadm w pyle zawieszonym PM 10 0,52 
4)

 0,22 0,01 

8 Benzen 20 
4)

 10 2,5 

9 Toluen 100 50 10 

10 Ksylen 100 50 10 

11 Fenol 20 10 2,5 

12 Wêglowodory alifatyczne   (C2do C12) 3 000 4) 2 000 1 000 

13 Wêglowodory aromatyczne 1 000 4)  300 43 

 Dopuszczalna warto�æ stê¿enia 

[µg/m
3
] w odniesieniu do 8 godzin  

14 Ozon 110 

 Dopuszczalny opad [g/m
2
 . rok] 

15 Py³ ogó³em 200 

16 Kadm 0,01 

17 O³ów 0,1 

    
1)

 jako 99,8 percentyl obliczony ze stê¿eñ odniesionych do 30 minut, wystêpuj¹cych  

                    w roku  kalendarzowym,
 

     2)  
jako 98 percentyl obliczony ze stê¿eñ odniesionych do 24 godzin, wystêpuj¹cych  

                    w roku kalendarzowym,
 

     3)  
jako stê¿enie �rednie w roku kalendarzowym,

 

    
4)

 wielko�ci normowane tylko do celów obliczeniowych. 
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ogólnego; s¹ to stacje Inspekcji Sanitarnej, funkcjonuj¹ce

na obszarach miejskich, a ich zadaniem jest ocena nara¿e-

nia ludno�ci. Stacje te pracuj¹ w oparciu o 24-godzinne ma-

nualne pomiary stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza,

Ä 13. stacji pomiarowych sieci monitoringu lokalnego, na-

le¿¹cych do Zak³adów Azotowych �Kêdzierzyn� oraz Zak³a-

dów Koksowniczych w Zdzieszowicach. Te sieci pomiaro-

we maj¹ za cel dostarczanie miarodajnych informacji o sta-

nie zanieczyszczenia powietrza w rejonach o du¿ym stop-

niu nara¿ania, a s³u¿¹ przede wszystkim podejmowaniu

dzia³añ poprawiaj¹cych jego stan. Stacje pomiarowe ZA

�Kêdzierzyn� rejestruj¹ 30-minutowe i 24-godzinne warto-

�ci stê¿eñ py³u zawieszonego PM 10, dwutlenku siarki,

dwutlenku azotu, tlenku wêgla, mieszaniny wêglowodorów

i ozonu, a spo�ród dziesiêciu stacji pomiarowych Zak³adów

Koksowniczych w Zdzieszowicach � jedna stacja automa-

tyczna (zlokalizowana w strefie ochronnej zak³adu) � reje-

struje 30-minutowe warto�ci stê¿eñ py³u zawieszonego

ogó³em, dwutlenku siarki, siarkowodoru i mieszaniny

wêglowodorów, natomiast w stacjach pozosta³ych w spo-

sób manualny pobierane i analizowane s¹ � oprócz wymie-

nionych wy¿ej substancji � tak¿e dwutlenek azotu, benzen

i pochodne.

Szczegó³owy wykaz stacji pomiarowych na terenie woje-

wództwa wraz z ogóln¹ ich charakterystyk¹ przedstawiono w

tabeli 5. Uk³ad powi¹zañ formalnych jednostek prowadz¹cych

badania monitoringowe na terenie województwa nie jest jed-

noznaczny i mo¿e to stanowiæ problem w modernizacji sieci,

zwi¹zany z jej dostosowaniem do wymagañ europejskich. Na

terenie województwa jest równie¿ kilka jednostek przemys³o-

wych prowadz¹cych okresowe badania jako�ci powietrza w

rejonie wp³ywu zak³adu; badania prowadz¹ równie¿ instytuty

badawcze i wy¿sze uczelnie, nie by³y one jednak nigdy wyko-

rzystywane do celów monitoringowych. W ostatnich latach nie-

które z tych zak³adów zosta³y zlikwidowane b¹d� te¿ zwolnione

z obowi¹zku monitorowania jako�ci powietrza, a ze wzglêdu

na bardzo wysokie koszty eksploatacji istnienie obecnych sieci

lokalnych w dotychczasowej formie jest równie¿ pod znakiem

zapytania.
 

Tabela  5 
 

Wykaz stacji pomiarowych  sieci monitoringowej województwa opolskiego 
 

 
Lp. 

Lokalizacja   
stacji 

Jednostka 
prowadz¹ca 

Typ 
Metoda 
poboru 

Rodzaj Oznaczana 

 pomiarowej pomiary sieci prób pomiaru substancja 
Powiat  brzeski 

1. 
Brzeg, ul. Armii 
Krajowej 22 

WSSE  
Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

manualna 24 h 
Py³, SO2, NO2, o³ów, kadm, 

Powiat kêdzierzyñsko-kozielski 

2. 
K-Ko�le,  
ul. Anny 14 

WSSE 
 Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

manualna 24 - h 
Py³, SO2, NO2, o³ów,kadm, 
benzen, toluen, ksylen, 

3. 
K-Ko�le,  
ul. Harcerska 11 
- L. Bia³ego 

WSSE  

Opole 
sieæ nadzoru 

ogólnego 
manualna 24 - h 

Py³, SO2, NO2, benzen, toluen, 
ksylen, 

4. 
K-Ko�le, 
 ul. Szkolna 3 

WSSE  
Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

manualna 24 - h 
Py³, SO2, NO2, 

5. 
K-Ko�le,SP-3,ul. 
Przod. Pracy 13a 

Z.A. 
�Kêdzierzyn� 

sieæ  
lokalna 

automa-
tyczna 

30-min, 
24-h 

Py³, SO2, NO2, CO, ozon, 
wêglowodory, 

6. 
K-Ko�le, SP-5, 
ul. Szkolna 5 

Z.A. 
�Kêdzierzyn� 

sieæ  
lokalna 

automa-
tyczna 

30-min, 
24-h 

Py³, SO2, NO2, CO, ozon, 
wêglowodory, 

7. 
K-Ko�le, SP-7 
 ul. Gagarina 3 

Z.A. �Kêdzie-
rzyn�, WIO� 

sieæ pod-
stawowa 

automa-
tyczna 

30-min, 
24-h 

Py³, SO2, NO2, CO, ozon, 
wêglowodory, 

8. 
K-Ko�le, SP-8 
ul.Broniewskiego 

Z.A. 
�Kêdzierzyn� 

sieæ  
lokalna 

automa-
tyczna 

30-min, 
24-h 

Py³, SO2, NO2, CO, ozon, 
wêglowodory, 

9. 
K-Ko�le, SP-10, 
 ul. Ks. Opol. 8 

Z.A. 
�Kêdzierzyn� 

sieæ  
lokalna 

automa-
tyczna 

30-min, 
24-h 

Py³, SO2, NO2, CO, ozon, 
wêglowodory, 

Powiat kluczborski 

10. 
Kluczbork, ul. 
Jagielloñska 8 

WSSE  
Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

manualna 24-h 
Py³, SO2, NO2, o³ów, kadm, 

Powiat krapkowicki 

11. 
Zdzieszowice,  
ul. Ko�ciuszki 10 

WSSE  
Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

manualna 
24-h, 

30-min, 
Py³, SO2, o³ów, kadm, 
benzen,toluen,ksylen, 

12. 
Zdzieszowice, 
 ul. K. Miarki 

Z.K. 
�Zdzieszowice� 

sieæ 
 lokalna 

manualna 
24-h, 

30-min, 
Py³, SO2, NO2, benzen, H2S, 

13. 
Zdzieszowice,  
ul. Sienkiewicza 

Z.K. 
�Zdzieszowice� 

sieæ 
 lokalna 

manualna 
24-h, 

30-min, 
Py³, SO2, NO2, benzen, 

14. Krêpna 
Z.K. 

�Zdzieszowice� 
sieæ  

lokalna 
manualna 

24-h, 
30-min, 

Py³, SO2, NO2, benzen, H2S, 

15. Jasiona 
Z.K. 

�Zdzieszowice� 
sieæ  

lokalna 
manualna 

24-h, 
30-min, 

Py³, SO2, NO2, benzen, H2S, 

16. Januszkowice 
Z.K. 

�Zdzieszowice� 
sieæ  

lokalna 
manualna 

24-h, 
30-min, 

Py³, SO2, NO2, benzen, H2S, 
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4.2.1 Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki jest zanieczyszczeniem pochodz¹cym

g³ównie z procesów energetycznego spalania paliw, co potwier-

dza sezonowa (zimowa i letnia) zmienno�æ jego stê¿eñ w skali

roku. Du¿y wp³yw na poziom stê¿eñ dwutlenku siarki w powie-

trzu, oprócz emisji pochodz¹cej z energetyki zawodowej, ma

tak¿e �emisja niska� tj. emisja pochodz¹ca z bezpo�redniego

ogrzewania mieszkañ, powoduj¹ca wystêpowanie wysokiej kon-

centracji tego zanieczyszczenia na terenach miejskich.

Analizê jako�ci powietrza w zakresie dwutlenku siarki prze-

prowadzono w oparciu o wyniki pomiarów z 26. stanowisk po-

miarowych, z których piêæ � to stanowiska automatyczne, po-

zosta³e s¹ stanowiskami manualnymi. S¹ one zlokalizowane

na obszarach o du¿ej koncentracji przemys³u i obszarach ty-

powo miejskich. Na terenie województwa opolskiego obejmu-

j¹cego dwana�cie powiatów, stanowiska pomiarowe zlokalizo-

wane s¹ w tylko w dziewiêciu. Powiaty: namys³owski, oleski i

g³ubczycki nie posiadaj¹ ¿adnej stacji pomiarowej monitoringu

powietrza.

Obliczenia statystyczne, przeprowadzone porównawczo z

serii pomiarów dwutlenku siarki otrzymanych w latach 2000-

2001 z sieci automatycznej w powiecie kêdzierzyñsko-koziel-

skim, uwzglêdniaj¹cej warto�ci stê¿eñ �rednich 30-minutowych

(jako 99,8 percentyl), stê¿eñ �redniodobowych (jako 98 per-

centyl) oraz stê¿eñ �redniorocznych zawiera tabela 7,

natomiast rozk³ad stê¿eñ �redniorocznych w województwie �

tabela 6.

Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e

zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki na terenie ca-

³ego województwa dotrzymuje warto�ci wszystkich norm do-

puszczalnych. W powiatach: kêdzierzyñsko-kozielskim, krap-

kowickim i strzeleckim stê¿enia �rednioroczne osi¹gaj¹ wiel-

ko�æ odpowiednio 67, 45 i 40% warto�ci normy rocznej, w

pozosta³ych powiatach utrzymuj¹c siê poni¿ej 25% jej warto-

�ci. Stê¿enia 30-minutowe i 24-godzinne pochodz¹ce z sieci

automatycznej BASKI (rejon Kêdzierzyna-Ko�la) z okresu mi-

nionych dwóch lat, obliczone na poziomie odpowiednich per-

centyli, równie¿ dotrzymywa³y w pe³ni warto�ci norm dopusz-

czalnych, osi¹gaj¹c maksymaln¹ wielko�æ 40 i 70% norm w

rejonie S³awiêcic.

Porównanie poziomu stê¿eñ �redniorocznych w okresie

1993-2001 wykazuje 2-4 krotny spadek ich warto�ci. W 1993

roku na terenie Opolszczyzny waha³y siê one w granicach

16-61 µg/m3, a roku 2001 � 11-30 µg/m3. W wiêkszo�ci stacji

pomiarowych poziom stê¿eñ dwutlenku siarki w 2001 roku

wzrós³ w stosunku do roku poprzedniego.

Powiat nyski 

17. Nysa, ul. Tkacka 
2 

WSSE 
 Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

manualna 24 - h 
Py³, SO2, NO2, o³ów, kadm, 

Powiat opolski 

18. 
Ozimek, ul. 
Czêstochowska 41 

WSSE 
 Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

manualna 24 - h 
Py³, SO2, o³ów, kadm, 

Powiat prudnicki 

19. 
Prudnik, ul. 
Klasztorna 4 

WSSE 
 Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

manualna 24 - h 
Py³, SO2, NO2, o³ów, kadm, 

Powiat strzelecki 

20. 
Strzelce Op. ul. 
Jordanowska 2  
 -  Krakowska 19 

WSSE 
 Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

 
manualna 

 
24 - h 

Py³, SO2, NO2, o³ów, kadm, 

21. Le�nica Opolska 
Z.K. 

�Zdzieszowice� 
sieæ  

lokalna 
manualna 

24-h, 
30-min, 

Py³, SO2, NO2, benzen, H2S, 

22. Raszowa 
Z.K. 

�Zdzieszowice� 
sieæ  

lokalna 
manualna 

24-h, 
30-min, 

Py³, SO2, NO2, benzen, H2S, 

23. 
Góra �wiêtej 
Anny 

Z.K. 
�Zdzieszowice� 

sieæ  
lokalna 

manualna 
24-h, 

30-min, 
Py³, SO2, NO2, benzen, H2S, 

24. £¹ki Kozielskie 
Z.K. 

�Zdzieszowice� 
sieæ  

lokalna 
manualna 

24-h, 
30-min, 

Py³, SO2, NO2, benzen, H2S, 

Powiat grodzki opolski 

25. 
Opole, ul.  
- ¯eromskiego 3 
- Ozimska 48 

WSSE 
 Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

manualna 24 - h 
Py³, SO2, NO2, o³ów, kadm, 

26. 
Opole, ul. Bytnara 
�Rudego� 9 

WSSE 
 Opole 

sieæ nadzoru 
ogólnego 

manualna 24 - h 
Py³, SO2, NO2, o³ów, kadm, 
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Lokalizacja punktów pomiarowych wg tabeli 5:
1.       powiat brzeski 11-16.  powiat krapkowicki 19.       powiat prudnicki

 2-9.  powiat kêdzierzyñsko- kozielski 17.       powiat nyski 20-24.  powiat strzelecki

10.    powiat kluczborski 18.       powiat opolski 25-26.  powiat m. Opole

Tabela 7 

Porównanie poziomu stê¿eñ dwutlenku siarki z obowi¹zuj¹cymi normami w latach 2000-2001 

na podstawie pomiarów automatycznej sieci BASKI w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la 

 

Lokalizacja 
99,8 percentyl  

stê¿eñ D30   [µg/m3] 

98 percentyl  

stê¿eñ D24   [µg/m3] 

Roczna warto�æ stê¿enia 

[µg/m3] 

stacji 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

ul. Gagarina 80,9 105,6 38,6 58,6 13,0 15,9 

Blachownia 143,2 149,5 51,8 62,3 17,7 13,7 

S³awiêcice 220,5 211,6 87,0 104,8 32,7 26,9 

Stare Ko�le 102,2 114,4 44,2 63,2 13,1 14,4 

Os. Azoty 105,7 103,8 31,0 50,7 10,9 11,2 

Warto�æ normy 500 150 40 

 

 
Tabela 6 

 

Porównanie �redniorocznych warto�ci stê¿eñ dwutlenku siarki w latach 1993-2001 
 

Lokalizacja stacji �rednioroczne warto�ci stê¿eñ dwutlenku siarki [µg/m3] 

pomiarowej 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Kêdzierzyn-Ko�le, ul. Gagarina 57,6 36,6 32,5 41,1 22,7 15,7 12,4 13,0 15,9 

Kêdzierzyn-Ko�le, os.Blachownia 33,5 43,9 46,7 46,3 27,1 15,0 15,1 17,7 13,7 

Kêdzierzyn-Ko�le, S³awiêcice 60,9 52,8 37,4 36,4 29,0 27,7 26,1 32,7 26,9 

Kêdzierzyn Ko�le, dz. Stare Ko�le 46,4 35,6 36,7 41,2 29,9 19,0 17,9 13,1 14,4 

Kêdzierzyn-Ko�le, Grabówka 58,7 44,0 36,8 32,6 25,5 25,1 13,8 - - 

Kêdzierzyn-Ko�le, os. Azoty 40,5 40,0 31,1 32,3 18,8 13,0 15,9 10,9 11,2 

Opole,  �ródmie�cie 24,8 17,5 9,6 11,5 16,4 11,1 6,3 3,4 5,8 

Opole,  dz. ZWM 27,8 11,4 11,7 9,0 12,5 7,3 3,1 2,1 4,7 

Brzeg 42,0 29,3 14,2 15,2 21,3 16,0 14,0 6,5 9,1 

Strzelce Opolskie 16,0 13,6 13,1 9,6 3,4 5,2 3,6 4,9 11,3 

Prudnik 30,6 26,4 16,8 17,3 16,3 15,9 10,4 8,8 8,0 
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4.2.2 Dwutlenek azotu

Podobnie jak dwutlenek siarki � dwutlenek azotu � nale¿y

do zanieczyszczeñ podstawowych, a jego emisja pochodzi

przede wszystkim z energetycznego i komunikacyjnego spala-

nia paliw. Wyniki pomiarów stê¿eñ tlenków azotu utrzymuj¹ siê

na wysokim poziomie w obrêbie aglomeracji miejskich, zw³asz-

cza w punktach o znacznym nasileniu ruchu komunikacyjne-

go. Nie podlegaj¹ one tak du¿ym zmianom sezonowym jak py³

i dwutlenek siarki. W tym przypadku wzrost emisji tlenków azo-

tu w sezonie grzewczym pochodz¹cy ze �róde³ energetycznych

jest niwelowany przez jej spadek ze �róde³ mobilnych. Znacz-

ne ograniczenie emisji przemys³owej w po³owie lat dziewiêæ-

dziesi¹tych wyrówna³ jednak ruch komunikacyjny na drogach,

co spowodowa³o w ci¹gu ostatnich dwóch-trzech lat wzrost

poziomu stê¿eñ tlenków na stanowiskach pomiarowych. Przy-

k³adem tego s¹ wyniki pomiarów azotu prowadzone w sieci

monitoringowej w ci¹gu ostatnich dziewiêciu lat (tabela 8). W

obrêbie ka¿dej ze stacji pomiarowych maksymalne stê¿enia

�rednioroczne odnotowano w latach 1993-1997, pó�niej utrzy-

mywa³y siê na ni¿szym poziomie i wykaza³y ponowny wzrost w

latach 2000 i 2001.

W okresie 2000-2001 odnotowano na Opolszczy�nie prze-

kroczenia stê¿eñ �redniorocznych tlenków azotu. W najwy¿-

szym stopniu dotyczy³o to �ródmie�cia Opola � zarówno w 2000

jak i 2001 roku stê¿enia �rednioroczne mimo, i¿ ni¿sze w sto-

sunku do danych z okresu 1996-1999 przekracza³y prawie dwu-

krotnie warto�æ normatywn¹. W roku 2001 odnotowano bardzo

du¿y wzrost stê¿eñ tlenków (2-3-krotny) w Strzelcach Opolskich,

Brzegu i Kêdzierzynie-Ko�lu; ich wysoko�æ przekracza³a nor-

mê o 30-95%. W pozosta³ych stacjach pomiarowych poziom

stê¿eñ rocznych tlenków azotu oscylowa³ ok. 50% wielko�ci

normy dopuszczalnej.

Analiza wyników pomiarów dwutlenku azotu, pochodz¹cych

z automatycznych stacji pomiarowych w rejonie Kêdzierzyna-

Ko�la wykaza³a, ¿e w ci¹gu minionych dwóch lat poziom ich w

pe³ni dotrzymywa³ warto�ci norm dopuszczalnych; stê¿enia 30-

minutowe, 24-godzinne i �rednioroczne osi¹ga³y odpowiednio

oko³o 25, 30 i 60% warto�ci norm, utrzymuj¹c siê na najwy¿-

szym poziomie w Blachowni i przy ul. Gagarina.

Lokalizacja punktów pomiarowych wg tabeli 5:
1.       powiat brzeski 11-16.  powiat krapkowicki 19.       powiat prudnicki

 2-9.  powiat kêdzierzyñsko- kozielski 17.       powiat nyski 20-24.  powiat strzelecki

10.    powiat kluczborski 18.       powiat opolski 25-26.  powiat m. Opole
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Tabela 8 
 

 Porównanie �redniorocznych warto�ci stê¿eñ dwutlenku azotu  w latach 1993-2001 
 

Lokalizacja stacji �rednioroczne warto�ci stê¿eñ dwutlenku azotu [µg/m3] 

pomiarowej 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Kêdzierzyn-Ko�le, ul. Gagarina 24,1 28,3 19,2 24,1 30,5 16,8 18,5 18,3 23,4 

Kêdzierzyn-Ko�le,os. Blachownia 24,5 25,6 23,7 25,5 24,4 20,9 22,4 23,5 18,5 

Kêdzierzyn-Ko�le, S³awiêcice 21,8 31,0 24,9 27,2 25,6 22,7 22,4 21,0 16,5 

Kêdzierzyn Ko�le, dz. Stare Ko�le 30,8 30,5 26,3 27,6 25,0 18,6 14,6 16,1 18,2 

Kêdzierzyn-Ko�le, Grabówka 28,9 19,7 19,1 20,2 19,0 12,8 16,7 - - 

Kêdzierzyn-Ko�le, os. Azoty 19,9 22,9 23,8 22,2 21,3 19,6 16,0 17,5 19,7 

Opole,  �ródmie�cie 41,9 49,9 46,1 81,2 103,7 88,4 91,4 74,6 76,3 

Opole,  dz. ZWM 20,0 20,0 18,1 15,7 22,9 22,0 22,9 19,3 15,6 

Brzeg, ul. Armii Krajowej 41,6 26,7 29,8 34,1 53,8 35,1 26,5 27,7 53,9 

Strzelce Op., ul. Jordanowska 23,2 23,4 19,1 19,0 16,1 17,3 17,4 22,7 77,9 

Prudnik, ul. Klasztorna 26,2 18,7 16,0 15,2 12,9 14,6 12,3 10,5 9,8 
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4.2.3 Py³ zawieszony

�ród³em powstawania py³ów s¹ przede wszystkim procesy
energetycznego spalania paliw, procesy technologiczne w prze-
my�le budowlanym, hutniczym, metalurgicznym, ruch komuni-
kacyjny, a tak¿e emisja wtórna zwi¹zana z panuj¹cymi warun-
kami meteorologicznymi.

Z punktu widzenia ochrony zdrowia ludzkiego najbardziej
szkodliwe s¹ py³y najdrobniejszej frakcji � o równowa¿nej �red-
nicy ziaren mniejszej od 2,5 µm. S¹ to py³y ³atwo dostaj¹ce siê
do dolnych dróg oddechowych.

Rozporz¹dzenie Ministra O�ZNiL okre�laj¹ce warto�ci stê-
¿eñ dopuszczalnych rozró¿nia dwa rodzaje py³u:

� py³ zawieszony ogó³em, bez separacji frakcji, mierzony
metod¹ wagow¹,

� py³ zawieszony PM 10, mierzony jako frakcja py³u o �red-
nicy aerodynamicznej ziaren mniejszej od 10 µm.

Ze wzglêdu na posiadany sprzêt pomiarowy najczê�ciej sto-
sowan¹ metod¹ oznaczania stê¿enia py³u jest metoda reflek-
tometryczna. Poniewa¿ normy nie okre�laj¹ dla tej specyficz-
nej metody dopuszczalnych warto�ci, przyjmuje siê poziomy
dopuszczalne takie jak dla py³u zawieszonego PM 10 (na
wszystkich obszarach z wyj¹tkiem uzdrowisk, gdzie pomiary
te porównuje siê z norm¹ dla py³u zawieszonego ogó³em). Po-
miar py³u zawieszonego o frakcji PM 10 oznaczany jest tylko w
sieci automatycznej BASKI.

Przegl¹d �redniorocznych warto�ci py³u zawieszonego, za-
mieszczony w tabeli 10, wykazuje systematyczny spadek stê-
¿eñ py³u na terenie ca³ej Opolszczyzny. W roku 1993 kszta³to-
wa³y siê one w granicach 22-80 µg/m3, osi¹gaj¹c minimalny
poziom � 10-47 µg/m3 w roku 2000; w roku 2001 nast¹pi³ wy-
ra�ny wzrost stê¿eñ py³u zawieszonego a w dwóch punktach
pomiarowych (�ródmie�cie Opola i Prudnik, ul. Klasztorna) od-
notowano przekroczenie dopuszczalnej normy rocznej o 10-
20%. Pomiary �redniodobowych stê¿eñ py³u zawieszonego wy-
kaza³y przekroczenia dopuszczalnej warto�ci na 7. spo�ród 12.
stanowisk pomiarowych Inspekcji Sanitarnej. Maksymalne war-
to�ci stê¿eñ �redniodobowych kszta³towa³y siê od 30 µg/m3 w
Kluczborku do 468 µg/m3 w Prudniku (norma � 125 µg/m3).

Wyniki pomiarów stê¿eñ py³u zawieszonego, oznaczanego
jako frakcja PM 10, pochodz¹ce z sieci automatycznej BASKI,
w 2001 roku w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la wykazuj¹ utrzymy-
wanie siê stê¿eñ �redniorocznych i 30-minutowych w granicach
63-94% warto�ci normy dopuszczalnej, a stê¿eñ 24-godzinnych
� w granicach 32-111% warto�ci normy. Najwy¿szy poziom za-
nieczyszczenia py³em � zbli¿ony do granicy �redniorocznej nor-
my dopuszczalnej � od lat rejestruje siê w S³awiêciach.

           

Tabela 9 
 

Porównanie poziomu stê¿eñ dwutlenku azotu z obowi¹zuj¹cymi normami w okresie 2000-2001 

na podstawie pomiarów automatycznej sieci BASKI w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la 
 

Lokalizacja 
99,8 percentyl  

stê¿eñ D30   [µg/m3] 

98 percentyl  

stê¿eñ D24   [µg/m3] 

Roczna warto�æ stê¿enia 

[µg/m3] 

stacji 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

ul. Gagarina 78,1 84,8 37,3 52,5 18,3 23,4 

Blachownia 108,0 95,9 53,4 53,9 23,5 18,5 

S³awiêcice 85,1 71,3 43,2 41,9 21,0 16,5 

Stare Ko�le 96,2 90,2 38,1 47,7 16,1 18,2 

Os. Azoty 86,1 75,9 35,6 46,2 17,5 19,7 

Warto�æ normy 500 150 40 

 

           

Tabela 10 
 

 Porównanie �redniorocznych warto�ci stê¿eñ py³u zawieszonego  w latach 1993-2001 
 

Lokalizacja stacji �rednioroczne warto�ci stê¿eñ py³u zawieszonego [µg/m3] 

pomiarowej 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Kêdzierzyn-Ko�le, ul. Gagarina* 58,1 49,3 54,7 50,4 33,2 28,7 33,7 30,7 32,5 

Kêdzierzyn-Ko�le,os. Blachownia* 59,5 51,9 47,6 50,2 39,2 32,4 32,6 30,6 28,7 

Kêdzierzyn-Ko�le, S³awiêcice* 79,0 62,7 75,0 76,2 51,2 47,4 44,6 47,1 44,8 

Kêdzierzyn Ko�le, dz. Stare Ko�le* 55,7 53,0 49,7 60,5 50,1 35,9 38,7 35,9 31,6 

Kêdzierzyn-Ko�le, Grabówka* 60,3 47,5 43,4 52,8 37,0 31,9 29,1 - - 

Kêdzierzyn-Ko�le, os. Azoty* 59,4 47,5 46,8 58,9 43,6 31,2 28,5 32,2 32,2 

Opole,  �ródmie�cie 62,3 28,4 20,3 35,7 31,7 34,9 26,4 22,0 54,2 

Opole,  dz. ZWM 27,6 15,8 17,4 18,7 21,9 17,3 13,7 9,6 14,1 

Brzeg, ul. Armii Krajowej 21,9 18,2 10,6 20,6 16,4 22,4 21,9 22,8 22,8 

Strzelce Op., ul. Jordanowska 37,0 23,7 23,1 23,6 17,3 19,3 19,1 22,6 37,3 

Prudnik, ul.Klasztorna 56,5 51,5 40,8 32,7 109,6 57,9 46,1 42,7 57,8 

 * Py³ zawieszony  PM 10. 
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4.2.4. Tlenek wêgla

Tlenek wêgla powstaje podczas niepe³nego procesu spa-

lania paliw; g³ównymi jego �ród³ami s¹ procesy przemys³owe-

go i komunalnego spalania paliw i transport drogowy. Sta³y

wzrost natê¿enia ruchu komunikacyjnego powoduje wzrost

emisji zanieczyszczeñ komunikacyjnych � tlenku wêgla, tlen-

ków azotu, wêglowodorów, zwi¹zków o³owiu, sadzy. Podwy¿-

szone stê¿enia tlenku wêgla rejestruje siê przy przelotowych

szlakach komunikacyjnych, a zw³aszcza tam, gdzie warunki

zabudowy uniemo¿liwiaj¹ szybkie rozprzestrzenianie siê zanie-

czyszczeñ.

Pomiary stê¿eñ tlenku wêgla w automatycznej sieci pomia-

rowej ZA �Kêdzierzyn� s¹ jedynym na terenie Opolszczyzny �ró-

d³em informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza t¹ sub-

stancj¹. Przegl¹d �redniorocznych stê¿eñ tlenku wêgla w okre-

sie 1993-2001 nie wykazuje istotnych zmian ich warto�ci (ta-

bela 12). W ci¹gu ostatnich trzech lat utrzymuj¹ siê one na

poziomie 600-860 µg/m3, nie przekraczaj¹c 45% normy dopusz-

czalnej. Analiza uzyskanych wyników i obliczonych na ich pod-

stawie parametrów, wykaza³a, ¿e w porównaniu do roku po-

przedniego poziom stê¿eñ 30-minutowych i 24-godzinnych

uleg³ niewielkiemu wzrostowi, nie przekraczaj¹c jednak 25%

warto�ci normy 30-minutowej, 45% warto�ci norm: 24-godzin-

nej i �redniorocznej. Najwy¿szy poziom stê¿eñ tlenku wêgla

rejestrowano w Blachowni i S³awiêcicach (tabela 13).

Lokalizacja punktów pomiarowych wg tabeli 5:

1.       powiat brzeski 11-16.  powiat krapkowicki 19.       powiat prudnicki

 2-9.  powiat kêdzierzyñsko- kozielski 17.       powiat nyski 20-24.  powiat strzelecki

10.    powiat kluczborski 18.       powiat opolski 25-26.  powiat m. Opole
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Tabela 11 
 

Porównanie poziomu stê¿eñ py³u zawieszonego PM 10  z obowi¹zuj¹cymi normami w okresie 2000-2001  

na podstawie pomiarów automatycznej sieci BASKI w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la 

 

Lokalizacja 
99,8 percentyl  

stê¿eñ D30   [µg/m3] 

98 percentyl  

stê¿eñ D24   [µg/m3] 

Roczna warto�æ stê¿enia 

[µg/m3] 

stacji 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

ul. Gagarina 204,1 249,0 78,8 93,2 30,7 32,5 

Blachownia 160,9 178,3 75,7 91,2 30,6 28,7 

S³awiêcice 317,4 263,5 121,4 139,2 47,1 44,8 

Stare Ko�le 280,4 212,7 95,8 106,5 35,9 31,6 

Os. Azoty 173,3 196,4 77,8 40,7 32,2 32,2 

Warto�æ normy 280* 125 50 

 Drukiem pogrubionym, pochy³ym zaznaczono przekroczenia norm.  
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Tabela 12 
 

Porównanie �redniorocznych warto�ci stê¿eñ tlenku wêgla  w latach 1993-2001 
 

Lokalizacja stacji �rednioroczne warto�ci stê¿eñ tlenku wêgla [µg/m3] 

pomiarowej 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Kêdzierzyn-Ko�le, ul. Gagarina 781 674 738 718 691 654 699 647 747 

Kêdzierzyn-Ko�le,os. Blachownia 870 797 857 845 705 703 829 863 807 

Kêdzierzyn-Ko�le, S³awiêcice 979 827 814 855 773 806 773 766 881 

Kêdzierzyn Ko�le, dz. Stare Ko�le 902 824 839 782 827 776 614 655 874 

Kêdzierzyn-Ko�le, Grabówka 970 762 683 916 752 667 580 - - 

Kêdzierzyn-Ko�le, os. Azoty 693 747 833 730 719 642 698 592 727 

 
 
 

Tabela 13 
 

Porównanie poziomu stê¿eñ tlenku wêgla  z obowi¹zuj¹cymi normami w okresie 2000-2001 

na podstawie pomiarów automatycznej sieci BASKI w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la 
 

Lokalizacja 
99,8 percentyl  

stê¿eñ D30   [µg/m3] 

98 percentyl  

stê¿eñ D24   [µg/m3] 

Roczna warto�æ stê¿enia 

[µg/m3] 

stacji 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

ul. Gagarina 2 650 3 190 1 307 1 673 647 747 

Blachownia 3 390 4 770 1 734 1 840 863 807 

S³awiêcice 4 060 3 410 1 783 2 170 766 881 

Stare Ko�le 2 780 3 280 1 473 1 910 655 874 

Os. Azoty 2 440 2 620 1 160 1 476 592 727 

Warto�æ normy 20 000 5 000 2 000 

4.2.5 Benzen i pochodne

Benzen powstaje podczas spalania paliw sta³ych i p³ynnych,

emitowany jest z zak³adów koksowniczych i hutniczych, ze sta-

cji i baz paliw, a przede wszystkim stosowany jest jako suro-

wiec w przemy�le chemicznym.

Na terenie Opolszczyzny pomiary stê¿enia benzenu i po-

chodnych wykonywane by³y przez Inspekcjê Sanitarn¹ w rejo-

nach, gdzie wystêpuje jego przemys³owa emisja tj. w powiecie

kêdzierzyñsko-kozielskim na dwóch stanowiskach pomiarowych

i w powiecie krapkowickim na jednym stanowisku pomiarowym.

Porównawcze zestawienie tych wyników pomiarów z ostatnich

trzech lat zawiera tabela 14. W 2001 roku na wszystkich stano-

wiskach pomiarowych stwierdzono przekroczenia dopuszczal-

nego stê¿enia �redniodobowego i �redniorocznego (10 i 2,5

µg/m3), a najwy¿sze ich warto�ci odnotowano na stanowisku

pomiarowym w Zdzieszowicach. Stanowi³y one 9 � i 6 � krotne

przekroczenia warto�ci norm dopuszczalnych.

Stê¿enia benzenu oznaczane s¹ równie¿ na dziewiêciu sta-

nowiskach pomiarowych sieci lokalnej Zak³adów Koksowniczych

w Zdzieszowicach, obejmuj¹cej powiat krapkowicki i strzelec-

ki. Uzyskane z niej wyniki 24-godzinnych pomiarów stê¿eñ ben-

zenu utrzymywa³y siê na niskim poziomie, a stê¿enia �rednio-

roczne nie przekroczy³y 50% warto�ci normy dopuszczalnej.

W 2001 roku stê¿enie toluenu na ¿adnym z badanych sta-

nowisk nie wykaza³y przekroczeñ dopuszczalnego stê¿enia 24-

godzinnego, mimo ¿e osi¹ga³y one górn¹ granicê normy na

stanowiskach w Kêdzierzynie-Ko�lu i tam te¿ stwierdzono prze-

kroczenia dopuszczalnej normy �redniorocznej. Zanieczyszcze-

nie powietrza toluenem w Zdzieszowicach nale¿y uznaæ za do-

puszczalne.

Najwy¿sze zanieczyszczenie ksylenem odnotowano na sta-

nowisku pomiarowym w Kêdzierzynie-Ko�lu przy ul. Anny, gdzie

24-godzinne stê¿enie osi¹gnê³o górn¹ granicê normy dopusz-

czalnej a obliczone stê¿enie �rednioroczne w niewielkim stop-

niu przekracza³o warto�æ dopuszczaln¹ normy.
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Tabela 14 
 

Stê¿enia wêglowodorów aromatycznych w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la w okresie 1999-2001  

na podstawie pomiarów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu 
 

Lokalizacja  Stê¿enia wêglowodorów w  µg/m3 

stacji pomiarowej Rok Maksymalne 24-godzinne Roczne 

B E N Z E N 

Kêdzierzyn-Ko�le 

ul. Harcerska 11 

ul. Leszka Bia³ego 

1999 

2000
 

2001 

167 

146 

71 

19 

24 

11 

Kêdzierzyn-Ko�le 

ul. Anny 14 

2000 

2001 

73 

18 

16 

7 

Zdzieszowice, 

 ul. Ko�ciuszki 10 

2000 

2001 

75 

91 

20 

15 

T O L E U E N 

Kêdzierzyn-Ko�le 

ul. Harcerska 11 

ul. Leszka Bia³ego 

1999 

2000
 

2001 

80 

45 

43 

22 

16 

10 

Kêdzierzyn-Ko�le 

ul. Anny 14 

2000 

2001 

37 

49 

20 

15 

Zdzieszowice, 

 ul. Ko�ciuszki 10 

2000 

2001 

20 

20 

10 

9 

K S Y L E N 

Kêdzierzyn-Ko�le 

ul. Harcerska 11 

ul. Leszka Bia³ego 

1999 

2000
1) 

2001 

25 

29 

32 

8 

10 

8 

Kêdzierzyn-Ko�le 

ul. Anny 14 

2000 

2001 

63 

50 

18 

12 

Zdzieszowice, 

 ul. Ko�ciuszki 10 

2000 

2001 

29 

19 

5 

5 

  Drukiem pogrubionym zaznaczono przekroczenia warto�ci dopuszczalnych norm. 
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Lokalizacja punktów pomiarowych wg tabeli 5:

 2-3.  powiat kêdzierzyñsko- kozielski 21-24.  powiat strzelecki

11-16.  powiat krapkowicki
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4.2.6 Fenol

Pomiary stê¿eñ fenolu prowadzone s¹ przez Inspekcjê Sa-
nitarn¹ na jednym stanowisku pomiarowym, zlokalizowanym w
Kêdzierzynie-Ko�lu przy ul. Anny 14. Wyniki pomiarów prowa-
dzone od 1993 roku, wykazywa³y przy sta³ej tendencji spadko-
wej � du¿e przekroczenia 24-godzinnych i rocznych norm do-
puszczalnych. Po raz pierwszy w minionym roku warto�ci stê-
¿eñ 24-godzinnych i stê¿enia �redniorocznego mie�ci³y siê w
górnych granicach norm dopuszczalnych.

Tabela 15 
 

Przegl¹d maksymalnych i rocznych 

warto�ci stê¿eñ fenolu w okresie 1993-2001 
 

 Stê¿enia fenolu [µg/m3] 
Rok Maksymalne 

�redniodobowe 
�rednioroczne 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

185 
136 

- 
93 
77 
35 
42 
34 
10 

20,6 
20,5 

- 
17,7 
11,3 

3,9 
4,9 
3,9 
2,4 

Norma 10 2,5 
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Lokalizacja punktów pomiarowych wg tabeli 5:
 2-3.  powiat kêdzierzyñsko- kozielski 11.  powiat krapkowicki

4.2.7 Wêglowodory (mieszanina wêglowodorów

aromatycznych i alifatycznych)

W stacjach pomiarowych systemu BASKI rejestrowane s¹
równie¿ stê¿enia mieszaniny wêglowodorów aromatycznych i
alifatycznych. W rozporz¹dzeniu Ministra O�ZNiL z dnia 28
kwietnia 1998 roku dla mieszaniny tych substancji nie zosta³y
ustalone warto�ci stê¿eñ dopuszczalnych, dlatego te¿ nie mo¿-
na dokonaæ prawid³owej oceny zanieczyszczenia powietrza.
Uzyskane i przeliczone wyniki pomiarów zamieszczono w ta-
belach 16 i 17. Jak wynika z porównania �redniorocznych war-

to�ci stê¿eñ wêglowodorów, w okresie 1993-2001 najwy¿sze
ich warto�ci rejestrowane by³y w Blachowni i Starym Ko�lu.
Obliczone parametry statystyczne stê¿eñ (percentyle stê¿eñ
30-minutowych, 24-godzinnych i �rednie roczne) w okresie
2000-2001 wykaza³y ich najwy¿szy poziom w Blachowni; a w
wê¿szym zakresie (dla stê¿eñ 30-minutowych) tak¿e w stacji
pomiarowej przy ul. Gagarina.
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4.2.8 O³ów i kadm w pyle zawieszonym

Stopieñ zanieczyszczenia powietrza o³owiem i kadmem oce-

niano na podstawie wyników pomiarów Inspekcji Sanitarnej na

9. stanowiskach pomiarowych. W roku 2001, podobnie jak

w latach poprzednich, na ¿adnym ze stanowisk pomiarowych

nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej warto�ci �rednio-

rocznej zarówno dla stê¿eñ o³owiu (0,5 µg/m3) jak i kadmu

(0,01µg/m3) � warto�ci te utrzymywa³y siê poni¿ej norm dopusz-

czalnych. Najwy¿sze warto�ci tych stê¿eñ odnotowano w Kêdzie-

rzynie-Ko�lu; osi¹ga³y one odpowiednio 20 i 90% warto�ci norm

dopuszczalnych. W pozosta³ych punktach pomiarowych w sto-

sunku do lat poprzednich poziom stê¿eñ tych metali w pyle za-

wieszonym nie uleg³ wiêkszym zmianom (tabela 18).

Tabela  16 
 

Porównanie �redniorocznych warto�ci stê¿eñ mieszaniny wêglowodorów  w latach 1993-2001 
 

Lokalizacja stacji �rednioroczne warto�ci stê¿eñ wêglowodorów [µg/m3] 

pomiarowej 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Kêdzierzyn-Ko�le, ul. Gagarina 670 500 530 580 500 500 500 700 700 

Kêdzierzyn-Ko�le,os. 
Blachownia 

820 720 600 720 600 700 700 1200 1 500 

Kêdzierzyn-Ko�le, S³awiêcice 680 480 380 460 450 800 700 700 600 

Kêdzierzyn Ko�le, dz. Stare 
Ko�le 

980 450 460 550 710 900 600 800 1 000 

Kêdzierzyn-Ko�le, Grabówka 500 450 470 590 620 700 700 - - 

Kêdzierzyn-Ko�le, os. Azoty 460 390 650 720 - 800 600 900 800 

 
 
 
 
 

Tabela 17 
 

Porównanie poziomu stê¿eñ mieszaniny wêglowodorów w okresie 2000-2001 

na podstawie pomiarów automatycznej sieci BASKI w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la 
 

Lokalizacja 
99,8 percentyl  

stê¿eñ D30   [µg/m3] 

98 percentyl  

stê¿eñ D24   [µg/m3] 

Roczna warto�æ stê¿enia 

[µg/m3] 

stacji 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

ul. Gagarina 3 600 4 200 1 600 1 500 700 700 

Blachownia 9 200 10 600 3 800 3 900 1 200 1 500 

S³awiêcice 3 500 2 300 1 700 1 300 700 600 

Stare Ko�le 2 500 2 800 1 600 1 700 800 1 000 

Os. Azoty 2 800 2 200 1 500 1 300 900 800 
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Lokalizacja punktów pomiarowych wg tabeli 5:
1.    powiat brzeski 17.       powiat nyski 20.       powiat strzelecki

10.  powiat kluczborski 18.       powiat opolski 25-26.  powiat m. Opole

11.  powiat krapkowicki 19.       powiat prudnicki

 
Tabela 18 

 

 

Stê¿enia metali w pyle zawieszonym na podstawie pomiarów 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu w okresie 1998-2000 
 

Lp. Miejscowo�æ Rok Stê¿enia metali w pyle zawieszonym [µg/m3] 
   O³ów Kadm 
 

1. 
 
Opole - �ródmie�cie 

1999 
2000 
2001* 

0,0349 
0,0328 
0,0239 

0,001 
0,0011 
0,0005 

 
2. 

 
Opole - dz. ZWM 

1999 
2000 
2001 

0,0008 
0,0029 
0,0092 

nw 
0,0006 
0,0004 

 
3. 

 
Brzeg 

1999 
2000 
2001 

0,0061 
0,0099 
0,0083 

0,0002 
0,0003 
0,0010 

 
4. 

 
Nysa 

1999 
2000 
2001* 

0,0307 
0,0122 
0,0134 

0,0004 
0,00010 
0,0002 

 
5. 

 
Ozimek 

1999 
2000 
2001 

0,0125 
0,0268 
0,0226 

0,0011 
0,0009 
0,0009 

 
6. 

 
Kluczbork 

1999 
2000 
2001 

0,0524 
0,0260 
0,0262 

0,0017 
0,0011 
0,0016 

 
7. 

 
Prudnik 

1999 
2000 
2001 

0,0446 
0,0595 
0,0371 

0,0042 
0,0033 
0,0029 

 
8. 

 
Strzelce Opolskie 

1999 
2000 
2001 

0,0259 
0,0492 
0,0198 

0,002 
0,0023 
0,0008 

 
9. 

 
Zdzieszowice 

1999 
2000 
2001 

0,0241 
0,0099 
0,0135 

0,0008 
0,0003 
0,0004 

10. Kêdzierzyn-Ko�le 
2000 
2001 

0,0605 
0,1009 

0,0007 
0,0090 

        * Zmiana lokalizacji stanowiska pomiarowego. 
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4.2.9 Ozon

Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym, powstaj¹cym

w troposferze w wyniku reakcji fotochemicznych z udzia-

³em tlenków azotu i wêglowodorów pod wp³ywem promie-

niowania s³onecznego i wysokiej temperatury. Okresowo

wystêpuj¹ce wysokie stê¿enia ozonu obejmuj¹ w okresie

wiosenno-letnim terytorium ca³ego kraju. Proces powsta-

wania ozonu trwa jeszcze d³ugo po przej�ciu obszaru na

którym wprowadzone zosta³y zanieczyszczenia powoduj¹-

ce jego powstawanie, dlatego te¿ jego stê¿enia w miastach

i aglomeracjach s¹ ni¿sze ni¿ na obrze¿ach miast i na

terenach pozamiejskich. Warto�æ normatywna dla ozonu

okre�lona jest jako �rednia warto�æ stê¿enia z o�miu go-

dzinnych warto�ci stê¿eñ, badanych miêdzy godzinami 1000

a 1800. Jak wynika z tabeli 19 na ca³ym monitorowanym

obszarze warto�æ ta by³a przekraczana z ró¿n¹ czêsto�ci¹,

która w 2001 roku kszta³towa³a siê na poziomie 11-22%.

Najwiêcej przekroczeñ warto�ci normy odnotowano w roku

2000, w którym w dwóch stacjach czêsto�æ przekroczeñ

wynosi³a ok. 30% i tam te¿ zarejestrowano ich najwy¿sze

warto�ci, siêgaj¹ce 200 µg/m3 (zarejestrowany maksymal-

ny wynik � 680,2 µg/m3 by³ µprawdopodobnie wynikiem

wy³adowañ elektrycznych podczas burzy).

Tabela 19 

Czêsto�ci przekroczeñ oraz maksymalne warto�ci 8-godzinnych stê¿eñ ozonu 

 w stacjach pomiarowych systemu BASKI w okresie 1998-2001 

 

Lp. Lokalizacja stacji Rok 
Czêsto�æ przekroczeñ  

warto�ci normy [%] 

Maksymalne warto�ci 

stê¿enia  D8  [µg/m3] 

1. ul. Gagarina 

1998 

1999 

2000 

2001 

16,8 

28,1 

16,0 

11,7 

175,7 

180,9 

173,1 

155,5 

2. Blachownia 

1998 

1999 

2000 

2001 

22,5 

25,8 

31,0 

22,3 

194,7 

167,4 

195,9 

175,3 

3. S³awiêcice 

1998 

1999 

2000 

2001 

18,2 

19,7 

28,5 

19,1 

175,9 

164,0 

202,9 

178,8 

4. Stare Ko�le 

1998 

1999 

2000 

2001 

12,1 

12,6 

13,7 

10,0 

176,2 

680,2 

170,4 

163,1 

5. Os. Azoty 

1998 

1999 

2000 

2001 

8,9 

37,9 

20,8 

14,2 

176,8 

191,8 

188,4 

174,9 

Warto�æ normatywna 0 110 

   Drukiem pogrubionym oznaczono warto�ci nie dotrzymuj¹ce norm.  

Lokalizacja punktów pomiarowych wg tabeli 5:

 5-9.  powiat kêdzierzyñsko- kozielski
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4.3  Wstêpna ocena jako�ci powietrza

Podstawowym dokumentem okre�laj¹cym wymagania do-
tycz¹ce oceny i zarz¹dzania jako�ci¹ powietrza w krajach
Wspólnoty Europejskiej  jest Dyrektywa 96/62/EC, zwana
dyrektyw¹ ramow¹. Tworzy ona ramy do ustanowienia kryte-
riów jako�ci powietrza w krajach cz³onkowskich i nak³ada obo-
wi¹zek tworzenia planów i programów naprawczych dla obsza-
rów, na których jako�æ powietrza nie odpowiada przyjêtym kry-
teriom. Wymagania oraz kryteria  stosowane przy ocenie jako-
�ci otaczaj¹cego powietrza w odniesieniu do konkretnych sub-
stancji okre�laj¹ dyrektywy pochodne lub ich projekty. Obowi¹-
zuj¹ca w naszym kraju od dnia 1 pa�dziernika 2001r. ustawa
Prawo ochrony �rodowiska usankcjonowa³a prawnie zasady wy-
konywania ocen jako�ci powietrza: wstêpnej i corocznych oraz
systemu monitoringu jako�ci powietrza. Z powodu braku do tej
pory rozporz¹dzeñ wykonawczych, podstaw¹ przeprowadzo-
nej oceny wstêpnej i dokonanej klasyfikacji stref by³y opraco-
wane przez G³ówny Inspektorat Ochrony �rodowiska �Wska-
zówki do modernizacji sieci monitoringu jako�ci powietrza pod
k¹tem dostosowania systemu do wymagañ przepisów Unii
Europejskiej ze szczególnym uwzglêdnieniem wielkich miast�.

Lista zanieczyszczeñ objêtych ocen¹ dla kryterium �ochro-
na zdrowia� obejmuje dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, py³
zawieszony PM 10, o³ów, ozon, benzen i tlenek wêgla, a dla
kryterium �ochrona ekosystemów-ro�lin� � dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu i ozon.

Oceny i wynikaj¹ce z nich dzia³ania odnosz¹ siê do jedno-
stek terytorialnych nazywanych strefami, które obejmuj¹ ob-
szar ca³ego kraju. Nale¿¹ do nich:

l miasta i aglomeracje o liczbie mieszkañców powy¿ej 250
tysiêcy,

l powiaty.
Wyniki przeprowadzonej oceny wstêpnej stanowi¹ podsta-

wê do:
l dokonania klasyfikacji stref dla ka¿dego z zanieczysz-

czeñ na podstawie wysoko�ci stê¿eñ wed³ug przedstawionych
za³o¿eñ:

� klasa I � obszar, na terenie którego najwy¿sze stê¿enia
przekraczaj¹ warto�æ górnego progu oszacowania,

� klasa II � obszar, na terenie którego najwy¿sze stê¿e-
nia zawieraj¹ siê pomiêdzy dolnym a górnym progiem
oszacowania,

� klasa III � obszar, na terenie którego najwy¿sze stê¿e-
nia nie przekraczaj¹ dolnego progu oszacowania,

l okre�lenia kierunku modernizacji systemu monitoringu
powietrza pod k¹tem doboru metody ocen corocznych i mini-
malnej liczby stanowisk pomiarowych.

Ocenê wstêpn¹ wykonuje siê w oparciu o wyniki pomiarów
stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza (pochodz¹ce ze sta³ych lub
mobilnych stacji pomiarowych), pomiary pasywne, obliczenia
z wykorzystaniem modeli matematycznych, obiektywne meto-
dy szacowania, wykorzystanie inwentaryzacji emisji zanieczysz-
czeñ lub te¿ metody ³¹czone.

4.3.1 Za³o¿enia i dane wyj�ciowe do oceny

wojewódzkiej

Zgodnie z zasadami prowadzenia oceny jako�ci powietrza
atmosferycznego, w pierwszym etapie prac, uwzglêdniaj¹c po-
dzia³ administracyjny województwa tzn. przyjmuj¹c obszar po-
wiatu jako strefê, dokonano inwentaryzacji stacji pomiarowych
i wyników pomiarów z okresu 1996-2000. �ród³em tych infor-
macji by³y wieloletnie zasoby pomiarowe Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, wyniki pomiarów uzy-
skane z sieci automatycznej BASKI (eksploatowanej przez ZA
�Kêdzierzyn�) oraz sieci lokalnej Zak³adów Koksowniczych
�Zdzieszowice�. Zebrane wyniki pomiarów stê¿eñ dla analizo-

wanych zanieczyszczeñ (benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, o³ów, py³ zawieszony, tlenek wêgla i ozon) z okresu 1996-
2000 przeliczono jako �rednie godzinne, dobowe, 8-godzinne
krocz¹ce lub roczne, porównano z warto�ciami kryterialnymi
(dolny i górny próg oszacowania, warto�æ graniczna) i dokona-
no wyboru reprezentatywnej dla danego powiatu stacji pomia-
rowej, odrêbnie z punktu widzenia ochrony zdrowia i ochrony
ekosystemów. Na tej podstawie w województwie opolskim do-
konano klasyfikacji stref, okre�lono metodê prowadzenia oce-
ny corocznej i minimaln¹ liczbê stanowisk pomiarowych.

4.3.2 Wyniki oceny wstêpnej dla województwa

opolskiego

Zbiorcz¹ klasyfikacjê powiatów na terenie województwa,
przeprowadzon¹ w oparciu o �Wskazówki do modernizacji ja-
ko�ci powietrza pod katem dostosowania systemu do wyma-
gañ Unii Europejskiej ze szczególnym uwzglêdnieniem du¿ych
miast� przedstawiono w tabelach 20 i 22.

W raporcie krajowym sporz¹dzonym przez Instytut Ochro-
ny �rodowiska na podstawie raportów wojewódzkich przedsta-
wiona zosta³a ocena i potrzeby sprzêtowe dla reorganizowa-
nego systemu monitoringu powietrza w skali kraju. Przedsta-
wion¹ tam ocenê potwierdzaj¹ trendy istniej¹cego zanieczysz-
czenia powietrza na terenie Opolszczyzny. Zgodnie z przyjêty-
mi w �lad za Unii Europejskiej warto�ciami kryterialnymi dla
ocenianych zanieczyszczeñ, w skali kraju jak i województwa
najwiêkszym problemem jest zanieczyszczenie powietrza py-
³em i ozonem. Najgorsze wyniki oceny uzyska³ powiat kêdzie-
rzyñsko-kozielski, który dla piêciu (benzen, NO

2
, SO

2
, O

3
, py³

zawieszony) z siedmiu ocenianych zanieczyszczeñ zosta³ zali-

czony do I klasy, dwa powiaty: brzeski i grodzki opolski  zakwa-
lifikowano do klasy I ze wzglêdu na wysoki poziom zanieczysz-
czenia dla czterech substancji (NO

2
, SO

2
, O

3
, py³ zawieszony);

powiat krapkowicki dla trzech (SO
2
, O

3
, py³ zawieszony), a po-

zosta³e powiaty dla dwóch zanieczyszczeñ (O
3
, py³ zawieszo-

ny). Z przeprowadzonej oceny wynika potrzeba modernizacji
sieci monitoringu, która powinna byæ uzupe³niona o stacje au-
tomatyczne (jedena�cie � dla py³u zawieszonego PM 10, trzy �
dla SO

2
, dwie dla NO

2
 i jedn¹ dla benzenu) oraz  stacje do

pomiarów manualnych prób (jedn¹ dla benzenu i dwie dla dwu-
tlenku siarki).

Dla wiêkszo�ci zanieczyszczeñ liczba stanowisk do wy-
korzystania w ocenach bie¿¹cych jest wy¿sza ni¿ minimalna
liczba stanowisk wymagana przez dyrektywy. Teoretycznie re-
zerwa ta mog³aby byæ wykorzystana tam, gdzie istnieje potrze-
ba wykonywania pomiarów a do tej pory nie by³y one wykony-
wane; natomiast ze wzglêdów praktycznych jest to niemo¿liwe
� WIO� nie jest w³a�cicielem ¿adnej ze stacji pomiarowych.
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Dla dwutlenku azotu i dwutlenku siarki liczba istniej¹cych sta-
nowisk jest znacznie wy¿sza od minimum wymaganego przez
dyrektywy. S¹ to jednak w przewa¿aj¹cym stopniu stanowiska
do pomiarów manualnych, a reorganizacja systemu monitorin-
gu zak³ada wymianê urz¹dzeñ do pomiarów manualnych na
automatyczne w strefach zaliczonych do klasy I, a w miarê
mo¿liwo�ci wymianê na nowy sprzêt manualny w strefach zali-
czonych do klasy II. Dla py³u zawieszonego reorganizacja po-
winna wprowadziæ pomiary py³u PM 10 w miejsce wykonywa-
nych przewa¿nie do tej pory pomiarów py³u BS i TSP; na tere-
nie Opolszczyzny nale¿y wyposa¿yæ w takie stanowiska po-
miarowe 11 stref, które zakwalifikowane zosta³y do I klasy. Rów-
nie¿ w przypadku benzenu, tlenku wêgla i o³owiu liczba istnie-
j¹cych stanowisk jest wiêksza od liczby minimalnej, okre�lonej
w dyrektywach. Dla benzenu  reorganizacjê nale¿y rozpocz¹æ
od strefy klasy I (powiat kêdzierzyñsko-kozielski), któr¹ nale¿y
wyposa¿yæ w automatyczny zestaw pomiarowy, a nastêpnie

stworzyæ nowe stanowiska: w powiecie grodzkim-opolskim dla
okre�lenia rzeczywistego poziomu stê¿enia benzenu i ewentu-
alnie w powiecie krapkowickim, po wyja�nieniu rozbie¿no�ci
wyników uzyskiwanych z ró¿nych �róde³.

Modyfikacja sieci monitoringu, zwi¹zana z ochron¹ ro�lin/
ekosystemów wykonana zosta³a na podstawie raportów woje-
wódzkich i zweryfikowana w oparciu o ogólne za³o¿enia dyrek-
tyw przez Instytut Ochrony �rodowiska. Ze wzglêdu na bardzo
ma³¹ liczbê danych ze stacji pomiarowych pozamiejskich dla
trzech zanieczyszczeñ analizowanych z punktu widzenia �ochro-
ny ro�lin/ekosystemów� oraz kryteria �redniej gêsto�ci rozmiesz-
czenia tych stacji, przyjêto  projekt sieci pomiarowej dla dwu-
tlenku siarki, tlenków azotu i ozonu. Sieæ ta przewiduje roz-
mieszczenie 1-3 stacji pomiarowych w poszczególnych woje-
wództwach, przy czym ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê �
w województwie opolskim jako jedynym � nie ma konieczno�ci
lokalizacji stacji pozamiejskiej.

 
Tabela 20 

 

Wyniki klasyfikacji powiatów na terenie  województwa opolskiego 
 

 

Lp 

 

Strefa 
Ochrona zdrowia ludzkiego 

Ochrona 

ekosystemów/ro�lin 

  benzen NO2 SO2 Pb O3 CO Py³ NO2 SO2 O3 

1 Powiat brzeski III b I I III b I III b I III b II I 

2 Powiat g³ubczycki III b III b II III b I III b I III b II I 

3 Powiat kêdz.-kozielski I I I III b I III b I II I I 

4 Powiat kluczborski III b III b III b III b I III b I III b II I 

5 Powiat krapkowicki III b III b I III b I III b I III b II I 

6 Powiat namys³owski III b III b III b III b I III b I III b II I 

7 Powiat nyski III b II II III b I III b I III b II I 

8 Powiat oleski III b III b II III b I III b I III b II I 

9 Powiat opolski  III b III b II III b I III b I III b II I 

10 Powiat prudnicki III b III b III b III b I III b I III b II I 

11 Powiat strzelecki III b III b II III b I III b I III b I I 

12 Powiat grodzki opolski II I I III b I III b I n.k. -    - 

 
  

Tabela 21 
 

Liczba koniecznych do zakupienia stanowisk pomiarowych 

wynikaj¹cych z  potrzeb ochrony zdrowia ludzkiego 
 

  Liczba koniecznych do zakupienia stanowisk pomiarowych 

Lp. Strefa benzen NO2 SO2 Pb O3 CO Py³ 

  a1) m2) a m a m a m a m a m a m 

1. Powiat brzeski   1  1        1  

2. Powiat g³ubczycki      1       1  

3. Powiat kêdz.-koziel. 1              

4. Powiat kluczborski             1  

5. Powiat krapkowicki     1        1  

6. Powiat namys³owski             1  

7. Powiat nyski             1  

8. Powiat oleski      1       1  

9. Powiat opolski             1  

10. Powiat prudnicki             1  

11. Powiat strzelecki             1  

12. Powiat grodzki opolski  1 1  1        1  

 Razem 1 1 2  3 2       11  

1)  zestaw automatyczny 
2)  zestaw manualny 
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Wyniki wstêpnej oceny jako�ci powietrza na terenie województwa opolskiego 

 Powiat 

brzeski 

Powiat 

g³ubczycki 

Powiat kêdz.-

kozielski 

Powiat 

kluczborski 

Powiat 

krapkowicki 

Powiat 

namys³owski 

Powiat 

nyski 

Powiat 

oleski 

Powiat 

opolski 

Powiat 

prudnicki 

Pow

strze

Liczba mieszkañców 93  937 53 506 109 848 72 692 73 495 44 521 150 095 71 563 139 670 62 958 86 

Powierzchnia km2 876 673 625 852 442 748 1 224 974 1 587 571 74

Benzen - ochrona zdrowia 
Klasa strefy III b III b I III b III b III b III b III b III b III b III

Wymagana metoda 

oceny bie¿¹cej 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

pomiary 

wysokiej 

jako�ci 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

mode

nie, s

wa

Minimalna liczba sta-

nowisk wg dyrektywy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Dwutlenek azotu - ochrona zdrowia 
 Powiat 

brzeski 

Powiat 

g³ubczycki 

Powiat kêdz.-

kozielski 

Powiat 

kluczborski 

Powiat 

krapkowicki 

Powiat 

namys³owski 

Powiat 

nyski 

Powiat 

oleski 

Powiat 

opolski 

Powiat 

prudnicki 

Pow

strze

Klasa strefy I III b I III b III b III b II III b III b III b III

Wymagana metoda 

oceny bie¿¹cej 

pomiary 

wysokiej 

jako�ci 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

pomiary 

wysokiej 

jako�ci 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

pomiary 

mniej 

intensywne 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

mode

nie, s

wa

Minimalna liczba sta-

nowisk wg dyrektywy 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Dwutlenek azotu - ochrona  ekosystemów 
 Powiat 

brzeski 

Powiat 

g³ubczycki 

Powiat kêdz.-

kozielski 

Powiat 

kluczborski 

Powiat 

krapkowicki 

Powiat 

namys³owski 

Powiat 

nyski 

Powiat 

oleski 

Powiat 

opolski 

Powiat 

prudnicki 

Pow

strze

Klasa strefy III b III b II III b III b III b III b III b III b III b III

Wymagana metoda 

oceny bie¿¹cej 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

pomiary mniej 

intensywne 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

mode

nie, s

wa

Minimalna liczba sta-

nowisk wg dyrektywy 0 0 1* 0 0 0 0 0 0 0 0
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Dwutlenek siarki - ochrona  zdrowia 
 Powiat 

brzeski 

Powiat 

g³ubczycki 

Powiat kêdz.-

kozielski 

Powiat 

kluczborski 

Powiat 

krapkowicki 

Powiat 

namys³owski 

Powiat 

nyski 

Powiat 

oleski 

Powiat 

opolski 

Powiat 

prudnicki 

Po

strz

Klasa strefy I II I III b I III b II II II III b 

Wymagana metoda 

oceny bie¿¹cej 

pomiary 

wysokiej 

jako�ci 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

wysokiej 

jako�ci 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

pomiary 

wysokiej 

jako�ci 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

pom

mn

tens

Minimalna liczba sta-

nowisk wg dyrektywy 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

Dwutlenek siarki - ochrona  ekosystemów 
 Powiat 

brzeski 

Powiat 

g³ubczycki 

Powiat kêdz.-

kozielski 

Powiat 

kluczborski 

Powiat 

krapkowicki 

Powiat 

namys³owski 

Powiat 

nyski 

Powiat 

oleski 

Powiat 

opolski 

Powiat 

prudnicki 

Po

strz

Klasa strefy II II I II II II II II II II 

Wymagana metoda 

oceny bie¿¹cej 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

wysokiej 

jako�ci 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pomiary 

mniej in-

tensywne 

pom

wy

jak

Minimalna liczba sta-

nowisk wg dyrektywy 0 0 1* 0 0 0 0 0 0 0 

O³ów - ochrona zdrowia  
 Powiat 

brzeski 

Powiat 

g³ubczycki 

Powiat kêdz.-

kozielski 

Powiat 

kluczborski 

Powiat 

krapkowicki 

Powiat 

namys³owski 

Powiat 

nyski 

Powiat 

oleski 

Powiat 

opolski 

Powiat 

prudnicki 

Po

strz

Klasa strefy III b III b III b III b III b III b III b III b III b III b II

Wymagana metoda 

oceny bie¿¹cej 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

modelowa-

nie, szaco-

wanie 

mod

nie, 

w

Minimalna liczba sta-

nowisk wg dyrektywy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ozon - ochrona zdrowia* 
 Powiat 

brzeski 

Powiat 

g³ubczycki 

Powiat kêdz.-

kozielski 

Powiat 

kluczborski 

Powiat 

krapkowicki 

Powiat 

namys³owski 

Powiat 

nyski 

Powiat 

oleski 

Powiat 

opolski 

Powiat 

prudnicki 

Po

strz

Klasa strefy I I I I I I I I I I 

Wymagana metoda 

oceny bie¿¹cej 
pomiary  wysokiej  jako�ci 

 



1
0
7

Minimalna liczba sta-
nowisk wg dyrektywy 

Ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê województwa (mniejsz¹ od 25 000 km2) przyjêto jedno stanowisko pomiarowe dla ozonu, zlo
kêdzierzyñsko-kozielskim na terenie podmiejskim w S³awiêcicach, reprezentatywne dla ca³ego województw

 Powiat 
brzeski 

Powiat 
g³ubczycki 

Powiat kêdz.-
kozielski 

Powiat 
kluczborski 

Powiat 
krapkowicki 

Powiat 
namys³owski 

Powiat 
nyski 

Powiat 
oleski 

Powiat 
opolski 

Powiat 
prudnicki 

Klasa strefy I I I I I I I I I I 

Wymagana metoda 
oceny bie¿¹cej pomiary  wysokiej  jako�ci 

Minimalna liczba sta-
nowisk wg dyrektywy 

Ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê województwa (mniejsz¹ od 25 000 km2) przyjêto jedno stanowisko pomiarowe dla ozonu, zlo
kêdzierzyñsko-kozielskim na terenie pozamiejskim w Starym Ko�lu, reprezentatywne dla ca³ego województ

 Powiat 
brzeski 

Powiat 
g³ubczycki 

Powiat kêdz.-
kozielski 

Powiat 
kluczborski 

Powiat 
krapkowicki 

Powiat 
namys³owski 

Powiat 
nyski 

Powiat 
oleski 

Powiat 
opolski 

Powiat 
prudnicki 

Klasa strefy I I I I I I I I I I 

Wymagana metoda 
oceny bie¿¹cej 

pomiary 
wysokiej 
jako�ci 

pomiary 
wysokiej 
jako�ci 

pomiary 
wysokiej 
jako�ci 

pomiary 
wysokiej 
jako�ci 

pomiary 
wysokiej 
jako�ci 

pomiary 
wysokiej 
jako�ci 

pomiary 
wysokiej 
jako�ci 

pomiary 
wysokiej 
jako�ci 

pomiary 
wysokiej 
jako�ci 

pomiary 
wysokiej 
jako�ci 

Minimalna liczba sta-
nowisk wg dyrektywy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Powiat 
brzeski 

Powiat 
g³ubczycki 

Powiat kêdz.-
kozielski 

Powiat 
kluczborski 

Powiat 
krapkowicki 

Powiat 
namys³owski 

Powiat 
nyski 

Powiat 
oleski 

Powiat 
opolski 

Powiat 
prudnicki 

Klasa strefy III b III b III b III b III b III b III b III b III b III b 

Wymagana metoda 
oceny bie¿¹cej 

modelowa-
nie, szaco-

wanie 

modelowa-
nie, szaco-

wanie 

modelowa-
nie, szaco-

wanie 

modelowa-
nie, szaco-

wanie 

modelowa-
nie, szaco-

wanie 

modelowa-
nie, szaco-

wanie 

modelowa-
nie, szaco-

wanie 

modelowa-
nie, szaco-

wanie 

modelowa-
nie, szaco-

wanie 

modelowa-
nie, szaco-

wanie 
Minimalna liczba sta-
nowisk wg dyrektywy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
* - na podstawie raportu krajowego, sporz¹dzonego przez Instytut Ochrony �rodowiska w Warszawie, dla celu : �ochrona ekosystemów/ro�lin� na terenie wo
     nie ma potrzeby prowadzenia pomiarów. 
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5. ODPADY

Ochrona �rodowiska przed odpadami  to nadal jeden z wa¿-
niejszych problemów ekologicznych w województwie opolskim.
System prawnej ochrony �rodowiska przed odpadami stanowi-
³y w 2001 r. nastêpuj¹ce akty prawne:

Ö ustawa o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr
96/97 poz. 592 wraz z pó�niejszymi zmianami),

Ö ustawa o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach

z dnia 13 wrze�nia 1996 r. (Dz.U. nr 132/96 poz. 622) wraz
z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

W roku 2001 zosta³y uchwalone przez Sejm nowe regula-
cje prawne dotycz¹ce ochrony �rodowiska, równie¿ w zakresie
gospodarki odpadami:

Ö ustawa Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz.U. nr 62/01 poz. 627),

Ö ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr
62/01 poz. 628),

Ö ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z
dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. nr 63/01 poz. 638),

Ö ustawa o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie go-

spodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produkto-

wej i op³acie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. nr 63/
01 poz. 639),

Ö ustawa o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony �rodo-
wiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw z dnia
27 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 100/01 poz. 1085)
oraz szereg aktów wykonawczych do ww. ustaw, a w szczegól-
no�ci Rozporz¹dzenie Ministra  �rodowiska z dnia 27 wrze-
�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112/01 poz.
1206).

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi
w województwie opolskim (5.1.) pochodz¹ jedynie z, przepro-
wadzanej corocznie przez WIO� w Opolu, ankietyzacji
organów samorz¹dowych miast i gmin Opolszczyzny [20].

Odpady przemys³owe (5.2.) zosta³y scharakteryzowane
zgodnie z informacjami przedstawionymi w publikacji GUS
�Ochrona �rodowiska 2001� [2] oraz wed³ug danych Urzêdu
Statystycznego w Opolu [3].

�ród³em informacji o odpadach niebezpiecznych (5.3.)
i o osadach �ciekowych (5.4.) s¹ dane zawarte w zbiorze da-
nych SIGOP  za rok 2000 [21, 22]. WIO� w Opolu przes³a³ w
2001 r.  ankiety do zak³adów w celu uzyskania danych o ilo-
�ciach odpadów wytworzonych, zagospodarowanych, uniesz-

kodliwionych i sk³adowanych oraz o odbiorcach tych odpadów
i o sk³adowiskach. Tak pozyskane dane zasilaj¹ bazê SIGOP-
W (na poziomie województwa), a nastêpnie s¹ przesy³ane do
GIO�. Na ich podstawie opracowuje siê bazê danych SIGOP-
K (na poziomie krajowym) oraz raporty krajowe, dla potrzeb
statystyki gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

5.1. ODPADY KOMUNALNE

Odpady komunalne to odpady powstaj¹ce w gospodar-
stwach domowych, a tak¿e odpady niezawieraj¹ce odpadów
niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów,
które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do
odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych (wed³ug
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Gospodark¹
odpadami komunalnymi zajmuj¹ siê z mocy ustawy gminy.
Aktem prawnym reguluj¹cym te kwestie jest ustawa z dnia 13
wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminie,
do której nowelizacjê wprowadzi³a ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy � Prawo ochrony �rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Noweli-
zacja zwiêkszy³a uprawnienia gmin i rad gminnych w zakresie
tworzenia warunków do w³a�ciwej gospodarki odpadami komu-
nalnymi, oraz na³o¿y³a nowe obowi¹zki na w³a�cicieli nierucho-
mo�ci w sprawie zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku
w gminie.

Nieselektywne sk³adowanie nadal stanowi g³ówny sposób
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wed³ug danych GUS
[2, 3] w roku 2000 w województwie opolskim znajdowa³o siê 49
czynnych i zorganizowanych sk³adowisk odpadów komunalnych
o ³¹cznej powierzchni 253,1 ha; na sk³adowiska przyjêto 333
tys. ton odpadów komunalnych, z czego 55 tys. ton z miasta
Opola (16,5% ogólnej ilo�ci odpadów komunalnych wytworzo-
nych w województwie).

Z przeprowadzonej ankietyzacji wynika, ¿e w 2001 r. odpa-
dy z miast i gmin województwa by³y deponowane na 48 sk³ado-
wiskach o uregulowanym, w wiêkszo�ci, stanie formalno-praw-
nym, jedynie w trzech przypadkach brak by³o wymaganych
regulacji prawnych. Odpady z czterech gmin wywo¿one by³y
do województwa dolno�l¹skiego. Sk³adowiska posiadaj¹ sys-
temy zabezpieczeñ technicznych i technologicznych (m.in. ekra-
nizacjê, odprowadzanie i oczyszczanie odcieków), których za-
daniem jest minimalizacja oddzia³ywania na �rodowisko.
Charakterystykê sk³adowisk odpadów komunalnych funkcjonu-
j¹cych w roku 2001  w woj. opolskim przedstawia tabela 1.

Tabela 1
Sk³adowiska  odpadów komunalnych eksploatowane  w gminach województwa opolskiego w 2001 r. 

(na podstawie ankietyzacji WIO� w Opolu) 
 

 

Gmina 

 

Lokalizacja 

sk³adowiska 

 

Administrator 

sk³adowiska 

 

Powie-

rzchnia 

(ha) 

Pojemno�æ 

(tys.  m
3
)      

Sposób 
sk³adowania 

Nagromadz. 

odp. (tys.  ton) 

na koniec 

2001 r. 

 

Przewidy-

wana data 

zamkniêcia 

POWIAT BRZESKI 

m. Brzeg * Gaæ gm. O³awa 
(woj. dolno�l¹skie) 

Zak³ad Utylizacji Odp. 
Komunalnych w m. Gaæ 

11,54 1154,0 
nieselektywne 

66,15 2029 

Brzeg * Gaæ gm. O³awa, woj. dolno�l¹skie 
Grodków Przylesie Dolne UMiG Grodków 1,48 bd 

nieselektywne 
43,5 2004 

Lewin Brzeski Wronów LEW-KOM Sp. z o.o.     
w Lewinie Brzeskim 

1,67 300,0 
nieselektywne 

21,0 2022 

Lubsza * Gaæ gm. O³awa, woj. dolno�l¹skie 
Olszanka Obórki Zak³ad Higieny 

Komunalnej w Brzegu 
2,2 50,0 

nieselektywne 
3,83 2013 
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POWIAT G£UBCZYCKI 
G³ubczyce G³ubczyce Us³ugi Komunalne   Sp. 

z o.o w G³ubczycach 
4,32 190,0 

nieselektywne 
81,54 2010 

Baborów Baborów Zak³ad Us³ug 
Komunalnych Sp. z o.o. 
w Baborowie 

1,35 90,0  
selektywne 

7,7 2010 

Branice Branice Zak³ad Bud¿etowy Gosp. 
Komunalnej w Branicach 

3,0 69,5 
nieselektywne 

44,63 2002 

Kietrz Dzier¿ys³aw Przedsiêbiorstwo 
Komunalne HYDROKAN  
Sp. z o.o. w Kietrzu 

6,07 288,8 
nieselektywne 

67,36 2012 

POWIAT KÊDZIERZYÑSKO-KOZIELSKI 
K.-Ko�le Kêdzierzyn-Ko�le Miejskie Sk³ad. 

Odpadów 
2,5 180,0 

nieselektywne 
115,79 2003 

Bierawa Bierawa Zak³. Gosp. Komunalnej 
i Mieszkaniowej w 
Bierawie 

0,6 18,34 
nieselektywne 

10,19 2006 

Cisek Ciê¿kowice, gmina Polska Cerekiew 
Paw³owiczki Paw³owiczki Zak³ad Us³. 

Komunalnych Sp. z o.o. 
w Baborowie 

3,77 45,0 
nieselektywne 

7,5 2010 

Polska 
Cerekiew 

Ciê¿kowice Urz¹d Gminy w Polskiej 
Cerekwi 

4,52 144,0 
nieselektywne 

35,39 2014 

Reñska Wie� Ciê¿kowice, gmina Polska Cerekiew 
POWIAT KLUCZBORSKI 

Kluczbork Gotartów Wodoci¹gi i Kanalizacja 
HYDROKOM Sp. z o.o. 
w Kluczborku 

2,5 191,77 
nieselektywne 

102,0 bd 

Byczyna 
 

Go³kowice Zak³. Gosp. Komunalnej 
i Mieszkan. w Byczynie 

1,02 50,0 
nieselektywne 

11,35 2010 

Lasowice W. Gotartów, gmina Kluczbork 
Wo³czyn Wierzbica Górna Przedsiêbiorstwo Gosp. 

Komun. i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o w Wo³czynie 

2,88 86,4 
nieselektywne 

61,10 2004 

POWIAT KRAPKOWICKI 
Krapkowice Gogolin, gmina Gogolin 
Gogolin Gogolin Zak³. Gosp. Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 
Gogolinie 

2,0 100,0 
nieselektywne 

4,85 2007 

Strzeleczki Kujawy Zak³. Gosp. Komunalnej i 
Mieszk. w Gogolinie 

2,0 75,0 
nieselektywne 

13,6 2004 

Walce Rozkochów-Nowe Kotkowice, gmina G³ogówek 
Zdzieszowice Le�nica, gmina Le�nica 

POWIAT NAMYS£OWSKI 
Namys³ów Ziemie³owice Zak³. Wodoci¹gów i Us³. 

Komunalnych EKOWOD 
Sp. z o.o. w Namys³owie 

2,11 500,0 
nieselektywne 

90,0 2004 

Domaszowice Ziemie³owice, gmina Namys³ów 
Pokój Fa³kowice Zak³ad Gosp. 

Komunalnej w Pokoju 
0,45 31,35 

nieselektywne 
10,30 2011 

�wierczów Ziemie³owice, gmina Namys³ów 
Wilków * Bierutów, gm. 

Bierutów, powiat 
ole�nicki (woj. 
dolno�l¹skie) 

Zak³ad Wodoci¹gów 
Kanalizacji i 
Oczyszczania  w 
Bierutowie 

3,8 109,9 
nieselektywne 

20,40 2001 

POWIAT NYSKI 
Nysa Domaszkowice Przedsiêbiorstwo Gosp. 

Komunalnej EKOM        
w Nysie 

26,24 816,7 
nieselektywne 

44,42 2024 

G³ucho³azy Konradów Zak³ad Us³.-Produkcyjny 
KOMUNALNIK  Sp. z 
o.o. w G³ucho³azach 

18,7 bd 
nieselektywne 

122,66 bd 
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Kamiennik Okopy-£ambinowice, gmina £ambinowice 
Korfantów Puszyna Zak³ad Gosp. Komunal.  

i Mieszk.j w Korfantowie 
1,79 61,66 

nieselektywne 
29,90 2003 

£ambinowice Okopy-
£ambinowice 

Zak³ad Gosp. Komunal.  
i Mieszkaniowej w 
£ambinowicach 

2,08 132,5 
nieselektywne 

22,67 2025 

Otmuchów Domaszkowice, gmina Nysa 
Paczków Uje�dziec Zak³. Us³ug 

Komunalnych  i 
Mieszkaniowych w 
Paczkowie 

5,37 bd 
nieselektywne 

26,64 2025 

Pakos³awice Domaszkowice, gmina Nysa, sporadycznie Chró�cina, gmina Skoroszyce 
Skoroszyce Chró�cina Zak³ad Oczyszczania i 

Wodoci¹gów w 
Skoroszycach 

0,7 34,8 
nieselektywne 

6,07 2010 

POWIAT OLESKI 

Olesno �wiercze Zak³ad Budowlany w 
Ole�nie 

bd 93,20 
nieselektywne 

26,44 2026 

Dobrodzieñ B³achów Zak³ad Gosp. 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej w 
Dobrodzieniu 

3,76 250,0 
nieselektywne 

116,45 2030 

Gorzów �l. Krzy¿anowice Zak³. Us³ug 
Komunalnych w 
Gorzowie �l. 

0,782 38,70 
nieselektywne 

13,13 2008 

Praszka Kowale PPU GOSKOM Sp. z 
o.o. w Praszce 

1,2 87,0 
nieselektywne 

21,64 2009 

Rad³ów Rad³ów ECO Recycling Radawie 
gm. Zêbowice 

0,35 17,5 
nieselektywne 

1,50 2020 

Rudniki Rudniki Zarz¹d Gminy w 
Rudnikach 

1,28 42,0  
selektywne 

2,74 2010 

Zêbowice Zêbowice-
Malinów 

ECO Recycling Radawie 
gm. Zêbowice 

0,8 30,73 
selektywne 

9,0 2010 

POWIAT OPOLSKI 

Chrz¹stowice Opole 
D¹browa Opole 
Dobrzeñ W. Chróscice Gminny Zak³ad 

Gospodarki Komunalnej   
i Mieszkaniowej w Kup 

1,2 84,0 
nieselektywne 

54,78 2005 

Komprachcice Domecko ZGKiM w Domecku 6,05 40,0  
selektywne 

25,33 2020 

£ubniany Kêpa Urz¹d Gminy £ubniany 1,2 40,0 
nieselektywne 

33,62 2004 

Murów Stare Budkowice Urz¹d Gminy Murów 0,8 40,0 
nieselektywne 

6,86 2005 

Niemodlin Rogi Zak³ad Wodoci¹gów i 
Kanalizacji w 
Niemodlinie 

2,07 55,20 
selektywne 

52,14 2004 

Ozimek Dylaki Przed. Gosp. 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej Antoniów 
k. Ozimka 

1,46 76,684 
nieselektywne 

90,42 2003      
(I kwatera) 

Popielów Kar³owice Kó³ko Rolnicze w 
Kar³owicach 

0,5 bd 
nieselektywne 

29,30 2010 

Prószków Domecko, gmina Komprachcice 
Tarnów Op. Kosorowice Zak³. Gosp. Komunalnej   

i Mieszkaniowej w 
Tarnowie Opolskim 

4,6 bd 
nieselektywne 

15,44 2007 

Tu³owice Okopy, gmina £ambinowice, Domaszkowice, gmina Nysa, Opole 
Turawa Bierdzany LOBBE Opole Sp. z o.o. 6,77 17,47 

nieselektywne 
3,83 2004 

Opole- miasto Opole Zak³ad Komunalny         
Sp. z o.o. w Opolu 

8,54 688,30 
nieselektywne 

600,0 2030 
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Aby zmniejszyæ ilo�ci odpadów kierowanych na wysypiska

wiêkszo�æ gmin wdra¿a na swoim terenie system selektywnej

zbiórki odpadów. W  2001 r. 31 jednostek organizacyjnych

prowadzi³o  selektywn¹ zbiórkê (g³ównie makulatury i szk³a),

a 7 jednostek zamierza taki system wprowadziæ w najbli¿szym

czasie.

Powa¿nym problemem s¹ nielegalne �dzikie� sk³adowiska

odpadów. Na podstawie informacji uzyskanych od w³adz

samorz¹dowych sporz¹dzono wykaz zinwentaryzowanych

w roku 2001, przez urzêdy gminne i miejskie, miejsc nielegalne-

go sk³adowania odpadów. Tabela 2 przedstawia listê

�dzikich� sk³adowisk odpadów znajduj¹cych siê na terenie gmin

województwa opolskiego.

POWIAT PRUDNICKI 

Prudnik Prudnik Zak³ad Us³ug 
Komunalnych w 
Prudniku 

7,44 234,87 
nieselektywne 

53,27 2011 
 

Bia³a Prudnik, gmina Prudnik 

G³ogówek Rozkochów-
Nowe Kotkowice 

Zak³ad Mienia Komunal. 
w G³ogówku 

0,82 27,05 
nieselektywne 

22,26 2003      
(I kwatera) 

Lubrza Prudnik, gmina Prudnik 

POWIAT STRZELECKI 

Strzelce 
Opolskie 

Szymiszów Przed.Us³ug 
Komunalnych i 
Mieszkaniowych Sp. z 
o.o. w Strzelcach Op. 

20,3 444,0 
selektywne 

943,18 bd 

Izbicko Suchodaniec Urz¹d Gminy Izbicko 1,6 100,0 
nieselektywne 

24,00 2010 

Jemielnica Jemielnica Urz¹d Gminy Jemielnica 1,0 22,05 
nieselektywne 

11,0 2005 

Kolonowskie Dylaki, gmina Ozimek  

Le�nica Le�nica Zak³ad Gospodarki 
Komunalnej w Le�nicy 

1,75 400,0 
nieselektywne 

111,97 2002 

Ujazd Le�nica, gmina Le�nica 

Zawadzkie Kielcza Z. G. K. ZAW-KOM Sp. z 
o.o. w Zawadzkiem 

5,79 313,5 
nieselektywne 

237,93 2024 

* �ród³o: �Raport o stanie �rodowiska w województwie dolno�l¹skim w 2000 roku�,  BM�, Wroc³aw 2001 
bd - brak danych 

Tabela 2 
�Dzikie� sk³adowiska odpadów zlokalizowane na terenie województwa opolskiego w roku 2001 

(na podstawie ankietyzacji organów samorz¹dowych przeprowadzonej przez WIO� w Opolu) 
 

POWIAT Gmina LOKALIZACJA/UWAGI 

BRZESKI Brzeg Zielêcice 

 Brzeg (miasto) Brzeg (teren �by³ych� koszar radzieckich) 

 Grodków Strzegów, Jaszów, Wiêcmierzyce, Grodków (teren po 
by³ym zak³adzie �rutu kostnego pomiêdzy so³ectwami 
Jêdrzejów i Wierzbna) 

 Lewin Brzeski Borkowice, Strzelniki, tereny AWRSP w Mikolinie, 
Oldrzyszowice, Buszyce 

 Lubsza zlokalizowano kilkana�cie nielegalnych sk³adowisk 
odpadów likwidowanych sukcesywnie w miarê 
posiadanych �rodków 

 Olszanka Czeska Wie�, Pogorzela, Micha³ów 

G£UBCZYCKI Baborów gmina nie posiada informacji na temat miejsc 
nielegalnego zrzutu odpadów 

 Branice Niekazanice, W³odzienin 

 G³ubczyce wszystkie  �dzikie� sk³adowiska zlikwidowano 

 Kietrz nie stwierdzono miejsc nielegalnego sk³adowania 
odpadów 
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K-KOZIELSKI Bierawa nie przekazano ankiety 

 Cisek Nieznaszyn-Steblów 

 K. -Ko�le w miarê posiadania �rodków nielegalne miejsca 
sk³adowania odpadów s¹ likwidowane na bie¿¹co 

 Paw³owiczki gmina nie posiada informacji na temat miejsc 
nielegalnego zrzutu odpadów 

 Polska Cerekiew nie stwierdzono wystêpowania �dzikich� sk³adowisk 

 Reñska Wie� gmina nie posiada informacji na temat miejsc 
nielegalnego zrzutu odpadów 

KLUCZBORSKI Byczyna zlikwidowano ³¹cznie 21 �dzikich� wysypisk odpadów 

 Kluczbork nie stwierdzono wystêpowania �dzikich� sk³adowisk 

 Lasowice Wielkie nie przekazano ankiety 

 Wo³czyn nielegalne zrzuty odpadów s¹ usuwane na bie¿¹co 

KRAPKOWICKI Gogolin nie przekazano ankiety 

 Krapkowice zlokalizowanych 15 nielegalnych sk³adowisk odpadów 
na terenie miasta i gminy  

 Strzeleczki nie zlikwidowano ¿adnego nielegalnego wysypiska 
odpadów 

 Walce Dobieszowice, Kromo³ów, Grocholub, Zabierzów, 
Stradunia 

 Zdzieszowice zlikwidowano wszystkie �dzikie� wysypiska odpadów 

NAMYS£OWSKI Domaszowice gmina nie posiada informacji na temat miejsc 
nielegalnego zrzutu odpadów 

 Namys³ów gmina nie posiada informacji na temat miejsc 
nielegalnego zrzutu odpadów 

 Pokój zrekultywowano nielegalne sk³adowiska odpadów o 
³¹cznej powierzchni prawie 5 ha 

 �wierczów nie stwierdzono sk³adowania odpadów w miejscach nie 
przeznaczonych na ten cel 

 Wilków nie przekazano ankiety 

NYSKI G³ucho³azy Wilamowice, Nowy �wiêtów, Burgrabice, G³ucho³azy 

 Kamiennik Lipniki, K³odobok, Kar³owice Wielkie 

 Korfantów Korfantów, Puszyna, Piechocice 

 £ambinowice Mañkowice, Wierzbie, Szadurczyce 

 Nysa Koperniki, Siestrzechowice, Radzikowice, Wyszków �l., 
Niwnica, Z³otog³owice 

 Otmuchów Siedlec, Maciejowice, Janowa, Buków, Piotrowice 
Nyskie, �liwice, Ratnowice, Lasowice 

 Paczków Trzeboszowice 

 Pakos³awice Strobice, Goszowice, Smolice, Nowaki, Rzymiany, 
Prusinowice 

 Skoroszyce Zlikwidowano ³¹cznie 7 nielegalnych wysypisk odpadów 
o ³¹cznej pow. 1,1 ha w miejscowo�ciach: Skoroszyce, 
Chró�cina, Mroczkowa, Makowice,  Czarnolas 

OLESKI Dobrodzieñ Dobrodzieñ-Habas 

 Gorzów �l¹ski nie przekazano ankiety 

 Olesno nie ujawniono eksploatacji �dzikich� sk³adowisk odpadów 

 Praszka gmina nie posiada informacji na temat miejsc 
nielegalnego zrzutu odpadów 

 Rad³ów nie stwierdzono sk³adowania odpadów w miejscach nie 
przeznaczonych na ten cel 

 Rudniki Odcinek 

 Zêbowice nie stwierdzono sk³adowania odpadów w miejscach nie 
przeznaczonych na ten cel 
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OPOLSKI Chrz¹stowice Dêbie 

 D¹browa na terenie gminy nie istniej¹ �dzikie� wysypiska odpadów 

 Dobrzeñ Wielki nie istniej¹ miejsca nielegalnego sk³adowania odpadów 

 Komprachcice Polska Nowa Wie�, Ochodze, Komprachcice 

 £ubniany gmina nie posiada informacji na temat miejsc 
nielegalnego zrzutu odpadów 

 Murów Murów-Zagwi�dzie 

 Niemodlin �dzikie� sk³adowiska odpadów likwidowane s¹ 
systematycznie 

 Ozimek Ozimek, Krasiejów, Biestrzynnik, Dylaki 

 Popielów Nowe Sio³kowice,Kar³owice, Kurznie, Rybna 

 Prószków nie przekazano ankiety 

 Tarnów Opolski Raszowa, Nak³o 

 Tu³owice zlokalizowane i zinwentaryzowane miejsca 
niekontrolowanego zrzutu odpadów s¹ likwidowane 
sukcesywnie 

 Turawa gmina nie posiada informacji na temat miejsc 
nielegalnego zrzutu odpadów 

 Opole - miasto nie przekazano ankiety 

PRUDNICKI Bia³a og³oszono przetarg na inwentaryzacjê �dzikich� 
sk³adowisk odpadów z terenu gminy 

 G³ogówek Biedrzychowice, Wróblin, Twardawa, B³a¿ejowice 

 Lubrza gmina nie posiada informacji na temat miejsc 
nielegalnego zrzutu odpadów 

 Prudnik w przypadku ujawnienia miejsc nielegalnego 
sk³adowania odpadów podejmowane s¹ dzia³ania w celu 
uporz¹dkowania tych miejsc 

STRZELECKI Izbicko nie stwierdzono wystêpowania �dzikich� sk³adowisk 
odpadów 

 Jemielnica Piotrówka (teren RSP) 

 Kolonowskie zidentyfikowano dwa miejsca nielegalnego zrzutu 
odpadów 

 Le�nica gmina nie posiada informacji na temat miejsc 
nielegalnego zrzutu odpadów 

 Strzelce Opolskie �dzikie� wysypiska odpadów s¹ likwidowane na bie¿¹co 

 Ujazd Zimna Wódka 

 Zawadzkie nielegalne wysypiska s¹ likwidowane zaraz po ich 
ujawnieniu 

 

5.2. ODPADY PRZEMYS£OWE

Ustawa o odpadach nie podaje definicji �odpadów przemy-
s³owych�, jednak ze wzglêdu na specyfikê oraz miejsce powsta-
wania odpady przemys³owe wyodrêbniono w osobn¹ grupê. W
przeciwieñstwie do odpadów komunalnych, których powstawa-
nie jest zwi¹zane z bytowaniem cz³owieka, odpady przemys³owe
powstaj¹ w wyniku ró¿norodnych procesów technologicznych.

Dane statystyczne GUS [2] o odpadach (z wy³¹czeniem od-
padów komunalnych) dotycz¹ zak³adów, które wytworzy³y w ci¹-
gu roku powy¿ej 1 tys. ton odpadów lub nagromadzi³y 1 mln ton
i wiêcej odpadów. Na terenie województwa opolskiego w roku
2000, zgodnie z danymi statystycznymi, w 61 zak³adach wytwo-
rzono ogó³em 2510,1 tys. ton odpadów, co stanowi³o 2% wszyst-
kich odpadów wytworzonych w ci¹gu roku w Polsce (10 miejsce
w skali kraju). W porównaniu z rokiem 1999 nast¹pi³ niewielki

wzrost ilo�ci wytworzonych odpadów. Wykorzystano ponad 80%
ogólnej ilo�ci wytworzonych w 2000 r. odpadów, w tym 59% do
celów nieprzemys³owych, a do celów przemys³owych 41%. Na-
dal podstawow¹ metod¹ unieszkodliwiania odpadów jest ich sk³a-
dowanie. Województwo opolskie zajmuje 11 miejsce, w�ród 16
województw, pod wzglêdem ilo�ci odpadów nagromadzonych na
sk³adowiskach na koniec 2000 r. Obszar sk³adowisk odpadów
przemys³owych na Opolszczy�nie wynosi³ w 2000 r. 223,6 ha, z
czego zrekultywowano 1,3 ha.  Do stycznia 2001 r. wykorzysta-
no w woj. opolskim ogó³em z odpadów nagromadzonych ok. 50
tys. ton, g³ównie do celów przemys³owych.

Na podstawie danych, bêd¹cych w posiadaniu WIO� w Opolu,
w tabeli 3 przedstawiono listê sk³adowisk odpadów przemys³o-
wych znajduj¹cych siê na terenie województwa opolskiego.
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Najliczniejsz¹ grup¹ odpadów wytworzonych w wojewódz-
twie by³y odpady energetyczne (tabela 4), które stanowi³y ok.
40% odpadów wytworzonych.

Odpady charakterystyczne dla gospodarki naszego regio-
nu stanowi³y ok. 30% masy odpadów [2].

Tabela 3 

Sk³adowiska przemys³owe na terenie województwa opolskiego 

 

Lp. SK£ADOWISKO Miejscowo�æ Uwagi 

1 Osadniki ziemi biel¹cej                  
KAMA Foods SA 

Brzeg nieczynne od 1996 r. 

2 Sk³adowisko zak³adowe            
Garbarnia  BRZEG SA 

Raciszów g. Lubsza uregulowany stan form.-prawny 

3 Zak³adowe sk³adowisko osadów 
poneutralizacyjnych  GZWM SA 

Grodków uregulowany stan form.-prawny 

4 Sk³adowisko ¿u¿la                    
Cukrownia BABORÓW SA 

Baborów sk³adowiska przyzak³adowe 

5 Sk³adowisko odpadów poprodukcyjnych  
ZA Kêdzierzyn SA 

Kêdzierzyn-Ko�le ob. 889  rekultywacja -1999 r.,  
ob. 125 eksploatowany 

6 Sk³adowisko osadów                       
ZA Kêdzierzyn SA 

Kêdzierzyn-Ko�le uregulowany stan form.-prawny 

7 Sk³adowisko odpadów paleniskowych i 
Sk³adowisko odpadów sta³ych           
PKE o. Elektrownia BLACHOWNIA 

Kêdzierzyn-Ko�le sk³adowiska przyzak³adowe 

8 Sk³adowisko szlamu pokaustyzacyjnego 
ZP KRAPKOWICE SA 

Krapkowice nieczynne od 1999 r. 

9 Sk³adowisko odpadów sta³ych             
ZP KRAPKOWICE SA 

Krapkowice sk³adowiska przyzak³adowe 

10 Sk³adowisko odpadów poprodukcyjnych 
OTMÊT Sp. z o.o. w Krapkowicach 

Malnie g. Gogolin nieczynne (upad³o�æ zak³adu) 

11 Sk³adowisko ¿u¿la i popio³u                 
ZK ZDZIESZOWICE Sp. z o.o. 

Januszkowice              

g. Zdzieszowice  

sk³adowisko zak³adowe 

12 Sk³adowisko zak³adowe                  
IKEDA Sp. z o.o.  

Namys³ów nieczynne od 1998 r. 

13 Sk³adowisko ¿u¿la                    
Cukrownia OTMUCHÓW SA 

Otmuchów sk³adowiska przyzak³adowe 

14 Sk³adowisko odpadów niebezpiecznych 
VISTEON Poland SA w Praszce 

Kowale g.Praszka sk³adowisko nieuruchomione 

15 Sk³adowisko odpadów paleniskowych 
Elektrownia OPOLE SA 

Opole - Groszowice sk³adowisko zak³adowe 

16 Sk³adowisko ¿u¿la                         
Zak³ady Mechaniczne OFAMA Sp. z o.o. 

Opole uregulowany stan form.-prawny 

17 Sk³adowisko popio³ów Energetyka 
Cieplna Opolszczyzny SA 

Opole  teren 
kamienio³omu ODRA  

uregulowany stan form.-prawny 

18 Sk³adowisko popio³u i ¿u¿la          
OVITA-NUTRICIA Sp. z o.o. 

Opole sk³adowiska przyzak³adowe 
uregulowany stan form.-prawny 

19 Sk³adowisko odpadów energetycznych 
Spalarnia odp. medycznych przy WMC 

Opole sk³adowiska przyzak³adowe 

20 Sk³adowisko ¿u¿la                              
APC METALCHEM SA 

Opole sk³adowiska przyzak³adowe 
uregulowany stan form.-prawny 

21 Sk³adowisko odpadów przemys³owych 
Huta MA£APANEW SA 

Ozimek sk³adowiska przyzak³adowe 

22 Sk³adowisko zak³adowe               
Fabryka Porcelitu TU£OWICE SA 

Tu³owice Ma³e             
g. Tu³owice 

nieczynne (likwidacja zak³adu) 
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Ilo�ci odpadów przemys³owych wytworzonych w roku 2000
w poszczególnych powiatach województwa opolskiego przed-
stawia tabela 5 [3].

 
Tabela 5 

Gospodarka odpadami przemys³owymi na Opolszczy�nie w 2000 r. wed³ug powiatów 

 

 
POWIAT 

Ogó³em     
(tys. ton) 

Wykorzystane  
w % 

Odpady 
nagromadzone* 

(tys. ton)  

RAZEM 2510,1 82,1 29593,7 

OPOLSKI 909,2 94,1 9681,4 

OPOLE miasto 858,1 92,6 234,5 

K. - KOZIELSKI 302,0 30,1 18280,4 

BRZESKI 145,4 93,4 36,1 

G£UBCZYCKI 100,3 78,8 - 

KRAPKOWICKI 68,7 45,9 1343,9 

NYSKI 59,8 30,9 17,4 

NAMYS£OWSKI 22,2 82,9 - 

STRZELECKI 21,7 95,4 - 

PRUDNICKI 12,2 52,5 - 

KLUCZBORSKI 8,8 95,5 - 

OLESKI 1,7 88,2 - 

* na terenach w³asnych zak³adów (stan w koñcu 2000 r.) 

Tabela 4 

Odpady* wytworzone w woj. opolskim w 2000 r. wed³ug rodzajów 

 

  Ilo�æ wytworzona  

Lp. Rodzaj odpadów  Polska woj. opolskie 
 (kod odpadu)** (tys. ton) (%) (tys. ton) (%) 

OGÓ£EM (tys. ton) 125484,1 2510,1 

1 Skruszone ska³y (01 04 01) 2595,9 2,07 690,5 27,51 

2 Popio³y lotne z wêgla kamiennego 
(10 01 02) 

4559,3 3,63 517,4 20,61 

3 ¯u¿le (z elektrowni i innych zak³adów 
energetycznego spalania paliw)  
(10 01 01) 

2473,5 1,97 238,2 9,48 

4 Mieszanki popio³owo-¿u¿lowe z 
mokrego odprowadzania odpadów 
paleniskowych (10 01 13) 

9076,4 7,23 200,0 7,98 

5 Sta³e odpady z wapniowych metod 
odsiarczania spalin (10 01 05) 

3104,1 2,47 2,8 0,11 

6 ¯u¿le z procesów wytapiania 
(wielkopiecowe, stalownicze)         
(10 02 01) 

3333,7 2,67 2,3 0,09 

7 Pozosta³e odpady 100341,2 79,96 858,9 34,22 

* z wy³¹czeniem odpadów komunalnych 
** na podstawie rozporz¹dzenia MO�ZNiL w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U nr  62/97 poz. 1135) 
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Tego typu odpady powstaj¹ g³ównie w aglomeracjach prze-

mys³owych. W zestawieniu GUS [2] miast o najwiêkszej ilo�ci

odpadów (z wy³¹czeniem odpadów komunalnych) wytworzo-

nych w 2000 r. Opole zajmuje 24 pozycjê (w�ród 47 miast Pol-

ski) z 858,1 tys. ton odpadów wytworzonych w ci¹gu roku i w

porównaniu do  1999 r. nast¹pi³o zwiêkszenie (o ok. 150 tys.

ton) ilo�ci powsta³ych odpadów. Z tabeli 6 wynika, ¿e w 20 naj-

wiêkszych  miastach woj. opolskiego powsta³o 61,5%, a na

wsiach 38,5% ca³kowitej masy odpadów wytworzonych w wo-

jewództwie [3]. Najwiêcej w Opolu (55,5%), Kêdzierzynie -Ko�-

lu (14,3%) i Lewinie Brzeskim (8%).

Tabela  6 

Bilans odpadów przemys³owych uci¹¿liwych dla �rodowiska wytworzonych 

 na terenie  miast  i wsi  woj. opolskiego w 2000 r. 

 

  
Jednostki  

Odpady 
nagromadzone* 

Odpady wytworzone w ci¹gu 2000 r. 

Lp. administracyjne stan na koniec 
roku 2000 

ogó³em W U (tys. ton) 

  (tys. ton) (tys. ton) (tys. ton) razem w tym S** 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

WOJEWÓDZTWO 29593,7 2510,1 2061,5 331,6 312,0 

A MIASTA 23742,4 1544,9 1153,7 328,1 309,3 

1 Opole 234,5 858,1 794,8 63,1 57,9 

2 Baborów - 60,9 50,5 - - 

3 Brzeg 36,1 22,9 16,9 5,7 5,7 

4 G³ubczyce - 10,9 - 6,3 - 

5 G³ucho³azy - 8,4 4,4 4,0 4,0 

6 Kêdzierzyn-Ko�le 18280,4 219,6 8,6 191,8 189,8 

7 Kietrz - 28,5 28,5 - - 

8 Kluczbork - 8,8 8,4 0,4 0,4 

9 Krapkowice 182,1 34,4 16,9 17,5 17,5 

10 Lewin Brzeski - 122,5 118,9 - - 

11 Namys³ów - 15,9 12,3 0,2 0,2 

12 Nysa - 23,1 6,7 16,4 13,1 

13 Otmuchów 17,4 27,0 6,1 - - 

14 Ozimek 3830,1 42,5 42,0 0,2 0,2 

15 Paczków - 1,3 1,3 - - 

16 Praszka - 1,7 1,5 0,2 0,2 

17 Prudnik - 9,3 5,5 3,8 3,8 

18 Strzelce Opolskie - 4,1 3,8 0,3 0,3 

19 Zawadzkie - 17,6 16,9 0,7 0,7 

20 Zdzieszowice 1161,8 27,4 9,7 17,5 15,5 

B WIE� 5851,3 965,2 907,8 3,5 2,7 

* na terenach w³asnych zak³adów 

** na terenach w³asnych zak³adów i terenach obcych 
W-wykorzystane, U-unieszkodliwione, S-sk³adowane 

5.3. GOSPODARKA ODPADAMI  NIEBEZPIECZNYMI

W my�l ustawy o odpadach  (Dz.U nr 62/01 poz. 628), od-

pady oznaczaj¹ ka¿d¹ substancje lub przedmiot nale¿¹cy do

jednej z kategorii, okre�lonych w za³¹czniku nr 1 do ustawy.

Odpady niebezpieczne s¹ to odpady:

1. nale¿¹ce do kategorii lub rodzaju odpadów okre�lonych na

li�cie A za³¹cznika nr 2 do ustawy oraz posiadaj¹cego co naj-

mniej jedn¹ z w³a�ciwo�ci wymienionych w za³¹czniku nr 4 do

ustawy lub

2. nale¿¹ce do kategorii lub rodzajów odpadów okre�lonych na

li�cie B za³¹cznika nr 2 do ustawy i zawieraj¹ce którykolwiek

ze sk³adników wymienionych w za³¹czniku nr 3 do ustawy oraz

posiadaj¹ce co najmniej jedn¹ z w³a�ciwo�ci wymienionych w

za³¹czniku nr 4 do ustawy.

W Polsce w 2000 r. wytworzono 1601,5 tys. ton odpadów

niebezpiecznych (o 40% wiêcej w porównaniu z rokiem ubie-

g³ym), z czego:

· wykorzystano 476,9 tys. ton

· unieszkodliwiono 1110,8 tys. ton w tym:

· sk³adowano 96,2 tys. ton.

Ä tymczasowo magazynowano, celem pó�niejszego prze-

kazania do wykorzystania b¹d� unieszkodliwienia,

13,8 tys. ton.

W porównaniu z rokiem 1999 baza SIGOP-K zosta³a roz-

szerzona o ok. 1200 wytwórców  i w 2000 r. zarejestrowano

ponad 4,5 tys. wytwórców odpadów niebezpiecznych [21].
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W tabeli 7 przedstawiono bilans odpadów niebezpiecznych
wytworzonych w 2000 r w uk³adzie terytorialnym.

Z tego: wykorzystano gospodarczo ok. 30% odpadów,
unieszkodliwiono ok. 70%, w tym sk³adowano ok. 6% odpa-
dów, a tymczasowo gromadzono ok. 1% odpadów. Na ilo�æ
odpadów zagospodarowanych w roku 2000 sk³adaj¹  siê tak¿e

ilo�ci odpadów nagromadzonych w latach poprzednich.
Wiêkszo�æ odpadów niebezpiecznych wytwarzana jest

w woj. ma³opolskim (ponad 50%), a znaczna ich ilo�æ wytwo-
rzona zosta³a w województwach: zachodniopomorskim i �l¹-
skim. Wzrost ilo�ci odpadów wytwarzanych nast¹pi³ w woje-
wództwach: ³ódzkim, zachodniopomorskim, podlaskim, �wiê-
tokrzyskim i ma³opolskim.

W roku 2000 [22] na terenie województwa opolskiego, w 12
powiatach, objêtych ankietyzacj¹ na potrzeby bazy SIGOP-W,
zarejestrowanych by³o 89 producentów odpadów i  wytworzo-
no 3486,15 ton odpadów niebezpiecznych (0,14% masy odpa-
dów przemys³owych wytworzonych w województwie w 2000 r.),
z tego:

· 73,7% unieszkodliwiono,
· 20,4% wykorzystano,
· 7,6% tymczasowo gromadzono,
· nie sk³adowano odpadów niebezpiecznych.

W porównaniu z 1999 r. nast¹pi³ du¿y spadek (o ponad 70%) w
ilo�ci wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  w wojewódz-
twie opolskim w zwi¹zku z decyzj¹ Ministra �rodowiska  o skre-
�leniu odpadów ciek³ych z produkcji aldehydu mas³owego i al-
koholi i potraktowaniu tego odpadu jako surowca do dalszej
produkcji.

Bilans odpadów niebezpiecznych dla powiatów woj.
opolskiego przedstawiono w tabeli 8. Najwiêcej odpadów nie-
bezpiecznych powsta³o w 2000 r, w jednostkach gospodarczych
z powiatów: kêdzierzyñsko-kozielskiego (55,1%), oleskiego
(22,8%) i opolskiego grodzkiego (7,6%).

Tabela 7 

 Bilans odpadów  niebezpiecznych  wed³ug województw  w 2000 r. (baza SIGOP-K) 

 

  Odpady niebezpieczne wytworzone w ci¹gu roku w tonach: 

Lp. Województwo Ogó³em Wykorzystane Unieszkodliwione Gromadzone 

    ogó³em Sk³adowane tymczasowo 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

POLSKA 1601456 476883 1110782 96199 13791 

1 Ma³opolskie 872415 182069 683209 3363 7137 

2 Zachodniopomorskie 180704 60421 119109 103 1174 

3 �l¹skie 130700 64504 65401 26948 795 

4 Dolno�l¹skie 113573 21188 91850 37829 535 

5 Kujawsko-pomorskie 80732 77788 2716 483 228 

6 Mazowieckie 70092 23245 45223 302 1624 

7 Pomorskie 59363 17825 41195 16458 343 

8 Lubelskie 24644 1234 23317 329 93 

9 Wielkopolskie 16751 6517 10046 1029 188 

10 Lubuskie 14042 7454 6548 26 40 

11 Podkarpackie 13262 6775 5746 2008 741 

12 £ódzkie 9916 1447 8079 6314 390 

13 �wiêtokrzyskie 5611 3891 1558 83 162 

14 Podlaskie 3646 532 3054 880 60 

15 Opolskie 3486 687 2569 0 230 

16 Warmiñsko-mazurskie 2519 1306 1162 44 51 

  



118

Strukturê rodzajow¹ wytworzonych odpadów niebezpiecz-

nych w 2000 r. na Opolszczy�nie przedstawia tabela 9.

Na mapie pogl¹dowej przedstawiono zak³ady dzia³aj¹ce na

terenie województwa opolskiego, które w 2000 r. wytworzy³y

najwiêksze ilo�ci odpadów niebezpiecznych

Oko³o 30% odpadów niebezpiecznych wytworzonych w

2000 r. w woj. opolskim, to odpady z urz¹dzeñ do likwidacji i

neutralizacji odpadów oraz oczyszczania �cieków i gospodarki

wodnej (grupa 19). Wzrost ilo�ci odpadów z tej grupy zwi¹zany

jest z wprowadzeniem do ewidencji odpadów  o kodzie 190701

czyli odcieków ze sk³adowisk. Na Opolszczy�nie w 2000 r. wy-

tworzono 729 ton tego odpadu, co stanowi 73% wszystkich

odpadów wytworzonych w grupie 19.

Specyficznymi i niezwykle uci¹¿liwymi dla �rodowiska od-

padami niebezpiecznymi s¹ przeterminowane �rodki ochrony

ro�lin i opakowania po nich, bezterminowo gromadzone

w mogilnikach. Na terenie województwa opolskiego zlokalizo-

wane s¹ cztery tego typu obiekty w miejscowo�ciach:

· Bogdañczowice (gm. Komprachcice),

· G³uszyna (gm. Namys³ów),

· Jêdrzychów (gm. Nysa),

· Wawelno (gm. Komprachcice).

S¹ to obiekty usytuowane podpoziomowo, o ³¹cznej powierzchni

0,15 ha i pojemno�ci prawie 900 m3, o nieuregulowanym sta-

nie formalno-prawnym, w których w latach 70 i 80 zgromadzo-

no, w sposób nieselektywny,  ponad 90 ton odpadów.

Tabela 8 

Bilans wytworzonych odpadów niebezpiecznych dla powiatów woj. opolskiego w 2000  r.  

 (na podstawie bazy SIGOP-W) 

 

Lp. POWIAT Ilo�æ Ogó³em Ilo�ci odpadów (ton) * 

  producentów (ton) G W U 

1 2 3 4 5 6 7 

1 K.-Kozielski 13 1921,621 230,475 364,010 1369,984 

2 Oleski 4 796,786 3,389 104,103 698,132 

3 Opolski** 14 266,300 0,122 50,580 215,708 

4 Krapkowicki 6 169,131 - 111,739 57,566 

5 Nyski 12 108,090 1,489 18,676 88,005 

6 Opolski 8 71,213 18,055 20,667 698,132 

7 Prudnicki 5 55,632 0,355 7,265 33,720 

8 Brzeski 10 45,184 8,419 22,360 18,185 

9 Strzelecki 5 31,850 0,150 0,0 48,012 

10 Kluczborski 4 15,463 0,324 12,037 31,700 

11 G³ubczycki 6 2,893 0,171 - 2,722 

12 Namys³owski 2 1,987 0,732 1,200 0,055 

SUMA 89 3486,150 263,681 712,637 2569,652 

* w bilansie ogólnym uwzglêdnia siê ilo�ci odpadów z lat poprzednich 

** miasto na prawach powiatu 

G-gromadzone tymczasowo, W-wykorzystane, U-unieszkodliwione, S-sk³adowane 
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Tabela 9 

Bilans odpadów niebezpiecznych wed³ug grup odpadów  

dla województwa opolskiego w 2000  r.* 
 

  Ilo�ci odpadów Ilo�ci odpadów (ton) 

Grupa Nazwa i rodzaj odpadów wytworzonych groma- wyko- unie- 

  (ton) (%) dzone** rzyst. szkod. 

1 2 4 5 6 7 8 

19 
Odpady z urz¹dzeñ do likwidacji i 
neutralizacji odpadów oraz 
oczyszczania �cieków i 
gospodarki wodnej 

996,320 28,58 87,080 25,490 888,130

07 
Odpady z przemys³u syntezy org. 

749,960 21,51 - 10,100 739,860

05 
Odpady z przeróbki ropy 
naftowej, oczyszczania gazu 
ziemnego oraz wysokotemperat.  
przeróbki wêgla 

662,266 19,00 137,930 - 556,160

13 
Oleje odpadowe (z wy³¹czeniem 
olejów jadalnych oraz grup 05 i 
12) 

560,971 16,09 24,848 539,815 8,630

18 
Odpady z dzia³alno�ci s³u¿b 
medycznych i weterynaryjnych 
oraz zwi¹zanych z nimi badañ 

310,073 8,89 0,060 - 310,013

16 
Odpady ró¿ne nie ujête w innych 
grupach 121,654 3,49 7,620 115,991 7,637

17 
Odpady z budowy, remontów i 
demonta¿u obiektów 
budowlanych oraz drogowych 

26,020 0,75 - - 26,020

08 
Odpady z produkcji, 
przygotowania, obrotu i stos. 
pow³ok ochronnych, kitu, klejów, 
szczeliw i farb drukarskich 

22,406 0,65 4,050 5,996 13,360

11 
Odpady nieorg. z przygotowania 
powierzchni i powlekania metali 
oraz z procesów hydrometalurgii 
metali nie¿elaznych 

13,630 0,39 0,360 0,620 12,850

09 
Odpady z przemys³u 
fotograficznego 12,125 0,36 - 12,225 - 

12 
Odpady z kszta³towania i 
powierzchniowej obróbki metali i 
tworzyw sztucznych 

10,312 0,29 1,722 2,400 6,190

14 
Odpady z rozpuszczalników org.    
(z wy³¹czeniem grup 07 i 08) 0,211 0,00 0,011 - 0,600

20 
Odpady komunalne 

0,200 0,00 - - 0,200

06 
Odpady pochodz¹ce z produkcji, 
przygotowania, obrotu i stosow.  
zwi¹zków nieorganicznych 

0,002 0,00 - - 0,002

RAZEM 3486,150 100 263,681 712,637 2569,652 

* na podstawie bazy SIGOP-W 

**gromadzone tymczasowo na terenie zak³adu, do czasu wykorzystania lub unieszkodliwienia inn¹ metod¹ ni¿   

    sk³adowanie 



121

· w rolnictwie (do uprawy wszystkich p³odów rolnych wpro-
wadzanych do obrotu handlowego oraz do produkcji pasz),

· do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
· do dostosowania gruntów do okre�lonych potrzeb wynika-

j¹cych z planów gospodarki odpadami, planów zagospo-
darowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu,

· do uprawy ro�lin przeznaczonych do uprawy kompostu,
· do uprawy ro�lin nieprzeznaczonych do spo¿ycia i do pro-

dukcji pasz.

Zakazuje siê stosowania osadów �ciekowych:
· na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
· na wewnêtrznych terenach ochrony po�redniej stref ochron-

nych ujêæ wody,
· w pasie gruntu o szeroko�ci 50 m bezpo�rednio przylega-

j¹cego do brzegów jezior i cieków,
· na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagien-

nych,
· na terenach czasowo zamarzniêtych i pokrytych �niegiem,
· na gruntach o du¿ej przepuszczalno�ci, stanowi¹cych w

szczególno�ci piaski lu�ne i s³abogliniaste oraz piaski gli-
niaste lekkie, je¿eli poziom wód gruntowych znajduje siê
na g³êboko�ci mniejszej ni¿ 1,5 m poni¿ej powierzchni grun-
tu,

· na gruntach rolnych o spadku przekraczaj¹cym  10%,
· na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,
· na terenach objêtych pozosta³ymi formami ochrony przyro-

dy, je¿eli osady �ciekowe zosta³y wytworzone poza tymi te-
renami,

· na terenach po³o¿onych w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 100 m
od ujêcia wody, domu mieszkalnego lub zak³adu produkcji
¿ywno�ci,

· na gruntach, na których rosn¹ ro�liny sadownicze i warzy-
wa, z wyj¹tkiem drzew owocowych,

· na gruntach przeznaczonych pod uprawê ro�lin jagodowych
i warzyw, których czê�ci jadalne bezpo�rednio stykaj¹ siê z
ziemi¹ i s¹ spo¿ywane w stanie surowym � w ci¹gu 18 mie-
siêcy poprzedzaj¹cym zbiory i w czasie zbiorów,

· na gruntach wykorzystywanych jako pastwiska i ³¹ki,
· na gruntach wykorzystywanych do upraw pod os³onami.

Zgodnie z art. 43 ustawy o odpadach osady �ciekowe mog¹
byæ stosowane, je¿eli s¹ ustabilizowane oraz przygotowane
odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególno-
�ci przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej,
termicznej lub innemu procesowi, który obni¿a podatno�æ osa-
du �ciekowego na zagniwanie i eliminuje zagro¿enie dla �ro-
dowiska lub zdrowia ludzi. Przed zastosowaniem osady oraz
grunty na których maj¹ byæ stosowane  musz¹ byæ poddane
badaniom przez wytwórcê osadów i wytwórca jest zobowi¹za-
ny do przekazania wyników badañ w³a�cicielowi, dzier¿awcy
lub innej osobie w³adaj¹cej nieruchomo�ci¹. W³a�ciciel, dzier-
¿awca lub inna osoba w³adaj¹ca nieruchomo�ci¹, na której
komunalne osady �ciekowe maj¹ byæ zastosowane w celach
okre�lonych w ustawie jest zwolniona z obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie odzysku
lub obowi¹zku rejestracji, oraz prowadzenia ewidencji tych od-
padów.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem MO�ZNiL z dnia 24 grudnia
1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (na podstawie której
aktualizowano bazê SIGOP-W w roku 2000), odpady z oczysz-
czalni �cieków znajduj¹ siê w grupie 19 Odpady z urz¹dzeñ

do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania

�cieków i gospodarki wodnej, podgrupa 19 08 Odpady z

oczyszczania �cieków nie wyspecyfikowane inaczej:

5.4. OSADY �CIEKOWE

Osady �ciekowe wykorzystywane na cele nieprzemys³owe
musz¹ spe³niaæ okre�lone warunki. Kwestie te reguluje Rozpo-
rz¹dzenie Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Le�nictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r. (na podst. art. 16 ust. 3
ustawy o odpadach z dn. 27 czerwca 1997 r.) w sprawie wa-

runków, jakie musz¹ byæ spe³nione przy wykorzystaniu osa-

dów �ciekowych na cele nieprzemys³owe (Dz.U. nr 72/99
poz.813). W my�l tego rozporz¹dzenia wykorzystanie osadów
do celów nieprzemys³owych polega na:
1) wprowadzaniu na grunty do rekultywacji na potrzeby rolni-

cze i nierolnicze,
2) stosowaniu w rolnictwie,
3) wprowadzaniu wraz z nasionami na powierzchnie nara¿one

na erozje,
4) stosowaniu do uprawy ro�lin przeznaczonych do produkcji

kompostu,
5) kompostowaniu osadów �ciekowych.
Rozporz¹dzenie okre�la wymagania jakie musz¹ spe³niaæ osa-
dy wykorzystywane na cele nieprzemys³owe. Dotycz¹ one miê-
dzy innymi: konieczno�ci systematycznych badañ osadów,  za-
warto�ci metali ciê¿kich, zawarto�ci bakterii i jaj paso¿ytów, �ró-
de³ pochodzenia osadów oraz sposobu i miejsca ich wykorzy-
stania. W rolnictwie stosuje siê osady w postaci p³ynnej lub
ziemistej, a do pozosta³ych celów mog¹ byæ wykorzystane osady
�ciekowe w postaci mazistej.

Obowi¹zuj¹ca od 10 pa�dziernika 2001 r. ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U nr 62/01 poz. 628) okre-
�la nastêpuj¹ce sposoby wykorzystania osadów na cele nie-
przemys³owe (wg za³. nr 5 i 6 do tej ustawy):
· rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawo¿enia

lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi,
· obróbka w glebie i ziemi oraz retencja powierzchniowa (np.

laguny).
W rozporz¹dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia

2001 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U nr 112/01 poz.
1206) odpady z oczyszczalni �cieków umieszczono w grupie
19 �Odpady z instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych zagospodarowa-
niu odpadów, z oczyszczalni �cieków oraz z uzdatniania wody
pitnej i wody do celów przemys³owych�, w podgrupie 08 �Odpa-
dy z oczyszczalni �cieków nieujête w innych grupach�. Jako
odpady niebezpieczne  w grupie 19 08 zakwalifikowano odpa-
dy z grup:

· 19 08 06: �Nasycone lub zu¿yte ¿ywice jonowymienne�
· 19 08 07: �Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników

jonowymiennych�
· 19 08 08 �Odpady z systemów membranowych zawieraj¹-

ce metale ciê¿kie�
· 19 08 10: �T³uszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/

woda inne ni¿ wymienione w 19 08 09
· 19 08 11: �Szlamy zawieraj¹ce substancje niebezpieczne z

biologicznego oczyszczania �cieków przemys³owych�
· 19 08 13: �Szlamy zawieraj¹ce substancje niebezpieczne z

innego ni¿ biologiczne oczyszczania �cieków przemys³o-
wych�.

Ustawa definiuje pojêcie komunalnych osadów �ciekowych,
czyli osadów  pochodz¹cych z oczyszczalni �cieków, osadów z
komór fermentacyjnych oraz innych instalacji s³u¿¹cych do
oczyszczania �cieków komunalnych oraz innych �cieków o sk³a-
dzie zbli¿onym do komunalnych oraz pojêcie stosowania ko-
munalnych osadów �ciekowych czyli rozprowadzanie na po-
wierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów �cie-
kowych do gleby w celu ich wykorzystania.

Artyku³ 43 ustawy o odpadach zawiera szczegó³owe regu-
lacje dotycz¹ce stosowania komunalnych osadów �ciekowych.
W my�l ustawy osady mog¹ byæ stosowane:
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19 08 01 Skratki

19 08 02 Zawarto�æ piaskowników

19 08 03 T³uszcze i mieszaniny olejów z oczyszczania �cie-
ków

19 08 04 Osady z oczyszczania �cieków przemys³owych
(bez 19 08 08)

19 08 05 Osady z oczyszczania �cieków komunalnych
(bez 19 08 09)

19 08 06 Nasycone lub zu¿yte ¿ywice jonowymienne

19 08 07 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jo-
nitowych

19 08 08 Osady z oczyszczania �cieków przemys³owych
poneutralizacyjne

19 08 09 Osady z oczyszczania �cieków komunalnych usta-
bilizowane

19 08 99 Inne nie wymienione odpady

Jako odpady niebezpieczne zosta³y w tej grupie sklasyfiko-
wane odpady z rodzaju: 19 08 03, 19 08 06, 19 08 07.

�ród³em informacji o osadach �ciekowych s¹ dane zawarte
w zbiorze danych SIGOP-W za rok 2000 [22]. Informacje uzy-
skano od 51 wytwórców odpadów z grupy 19 (odpady z urz¹-
dzeñ do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania
�cieków i gospodarki wodnej).

Bilans odpadów dla grupy 19 w roku 2000 kszta³towa³ siê
nastêpuj¹co:

Ä Ilo�ci odpadów wytworzonych 42717,6 ton
Ä Ilo�ci odpadów gromadzonych * 11412,2 ton

Ä Ilo�ci odpadów wykorzystanych 19341 ton (45,3%)
Ä Ilo�ci odpadów unieszkodliwionych 5697,1 ton (13,3%)
Ä Ilo�ci odpadów sk³adowanych 11545,8 ton (27%)

* odpady gromadzone na terenie zak³adu, do czasu wykorzystania lub
unieszkodliwienia inn¹ metod¹ ni¿ sk³adowanie.

Bilans odpadów niebezpiecznych z grupy 19  w roku 2000
wygl¹da³ nastêpuj¹co:

Ä Ilo�ci odpadów wytworzonych 996,3 ton
(2,3% wytworzonych odpadów z grupy 19)

Ä Ilo�ci odpadów gromadzonych * 87,1 ton
Ä Ilo�ci odpadów wykorzystanych 25,5 ton
Ä Ilo�ci odpadów unieszkodliwionych 888,1 ton

* odpady gromadzone na terenie zak³adu, do czasu wykorzystania lub
unieszkodliwienia inn¹ metod¹ ni¿ sk³adowanie.

Dane o odpadach z urz¹dzeñ do likwidacji i neutralizacji
odpadów oraz oczyszczania �cieków i gospodarki wodnej (grupa
19) z podgrupy 19 08 (odpady z oczyszczalni �cieków nie wy-
specyfikowane inaczej) uzyskano od 45 wytwórców tego typu
odpadów.

Bilans odpadów z podgrupy 19 08 wytworzonych w woje-
wództwie opolskim w 2000 r. przedstawia tabela 10.

Tabela 10 

Bilans odpadów z grupy 19 08 wytworzonych w województwie opolskim w 2000 r.  

(na podstawie bazy SIGOP-W) 
 

Kod 

odpadu * Nazwa i rodzaj odpadów Ilo�ci odpadów (ton)  

  Ogó³em G W U S 

19 08 03 T³uszcze i mieszaniny olejów 
z oczyszczania �cieków 

132,3 - - 132,3 - 

19 08 04 Osady z oczyszczania 
�cieków (bez 19 08 08) 

9817,7 16,0 5358,3 1737,5 2705,9 

19 08 05 Osady z oczyszczania 
�cieków komunalnych  
(bez 19 08 09) 

5645,9 3075,8 - 307,5 2297,6 

19 08 08  Osady z oczyszczania 
�cieków poneutralizacyjne 

44,4 2,0 - 22,0 22,4 

19 08 09 Osady z oczyszczania 
�cieków ustabilizowane 

25441,6 7236,4 13953,6 2742,0 6394,8 

19 08 99 Inne nie wymienione odpady 48,6 1,0 3,6 - 45,0 

SUMA** 41433,1 10331,2 19315,5 5243,8 11465,8 

* na podstawie rozporz¹dzenia MO�ZNiL w sprawie klasyfikacji odpadów z 1997 r. (Dz.U nr 62 poz.1135) 
** w bilansie ogólnym uwzglêdnia siê ilo�ci odpadów z lat poprzednich 1999 i 1998 
G-gromadzone tymczasowo, W-wykorzystane, U-unieszkodliwione, S-sk³adowane 
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6. GLEBY

6.1. Informacje wstêpne

W publikacji Inspekcji Ochrony �rodowiska z 2000 r. zatytu-
³owanej �Pierwiastki �ladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach u¿yt-
ków rolnych Polski� [23] Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznaw-
stwa w Pu³awach przedstawi³ w miarê szczegó³ow¹ ocenê wyni-
ków badañ terenowych prowadzonych w latach 1992-1997 przez
okrêgowe stacje chemiczno-rolnicze. Na podstawie bardzo licz-
nego zbioru wyników tych badañ, obejmuj¹cego 48590 próbek
(z czego 1746 z obszaru w obecnych granicach administracyj-
nych województwa opolskiego) zaprezentowano warto�ci mini-
malne,�rednie i maksymalne stê¿eñ badanych metali ciê¿kich w
glebach ustalone dla kraju i 16 województw, sygnalizuj¹c rów-
nie¿ rezultaty oszacowania procentowego udzia³u gleb o pod-
wy¿szonej zawarto�ci metali (I° zanieczyszczenia) oraz gleb za-
nieczyszczonych (II° � V°) w powierzchni u¿ytków rolnych kraju
i województw.

Wed³ug tych danych najwiêkszy udzia³ gleb o zanieczysz-
czeniu kadmem w granicach II° � V° charakteryzuje wojewódz-
twa: �l¹skie (21,5%) i ma³opolskie (7,5%), przy istotnych równie¿
wynikach oszacowania dla województw: opolskiego (2,11%), ³ódz-
kiego (1,14%), �wiêtokrzyskiego (0,28%) i lubelskiego (0,21%).
Jako wysokie mo¿na uznaæ równie¿ przeciêtne i maksymalne
(warto�ci w nawiasach) wyniki badañ kadmu dla próbek z gleb
województwa opolskiego, co dokumentuj¹ nastêpuj¹ce wielko-
�ci (mgCd/kg):

�   �L¥SKIE � 0,87 (49,7),
�   MA£OPOLSKIE � 0,57 (23,4),
�   OPOLSKIE � 0,33 (9,0),
�   �WIÊTOKRZYSKIE � 0,28 (11,0),
�   PODKARPACKIE � 0,28 (2,6).

Znacznie mniejszy by³ odsetek gleb województwa opolskie-
go zanieczyszczonych w stopniach: II° � V° miedzi¹ (0,28%) i
niklem (0,11%) co przes¹dzi³o o �rodkowych pozycjach (8-9) na
listach rankingowych województw przedstawionych w ubieg³o-
rocznej publikacji WIO� [6] niemniej wy¿sze by³y rezultaty po-
równañ zw³aszcza przeciêtnych wyników badañ niklu (9,4 mgNi/
kg � 4 pozycja w zestawieniu wojewódzkim) i miedzi (9,0 mg Cu/
kg � 6 pozycja).

Podobnie jak dla kadmu kilkuprocentowy udzia³ gleb zanie-
czyszczonych o³owiem (II° � V°) ustalono jedynie dla województw:
�l¹skiego (9,8%) i ma³opolskiego (2,4%), a województwo opol-
skie (0,23% � 5 pozycja) znajduje siê w grupie drugiej wraz z
dolno�l¹skim (0,48%), ³ódzkim (0,26%), wielkopolskim (0,18%)
i �wiêtokrzyskim (0,14%).

Tak¿e w zakresie o³owiu przeciêtne i maksymalne (w nawia-
sach) wyniki badañ �wiadcz¹ o jego du¿ej koncentracji w gle-
bach Opolszczyzny w stosunku do danych dla innych województw
(mgPb/kg):

�   �L¥SKIE � 39,8 (5000),
�   MA£OPOLSKIE � 29,1 (2787),
�   OPOLSKIE � 20,9 (236),
�   DOLNO�L¥SKIE � 20,6 (370),
�   PODKARPACKIE � 17,5 (108).

Identyczna jak dla o³owiu (5) pozycja w tabeli rankingowej
województw wykazanej w publikacji WIO� z 2001 r. [6] �wiadczy
równie¿ o do�æ znacznym udziale gleb zanieczyszczonych cyn-

kiem (1,2%) w ogólnej powierzchni u¿ytków rolnych regionu opol-
skiego, przy czym tak¿e w tym zakresie odpowiednio najwy¿sze
oceny obejmuj¹ województwa: �l¹skie (16,8%) i ma³opolskie
(3,7%), dla których stwierdzono zarazem najwiêksze rezultaty
oszacowania przeciêtnych i ekstremalnych stê¿eñ cynku w gle-
bach (mgZn/kg):

�   �L¥SKIE � 90,6 (2838),
�   MA£OPOLSKIE � 79,2 (5754),

�   DOLNO�L¥SKIE � 54,9 (651),
�   OPOLSKIE � 43,6 (810),
�   PODKARPACKIE � 40,1 (212).

Wyniki ³¹cznej oceny IUNG zanieczyszczenia gleb pierwiast-
kami �ladowymi (metalami ciê¿kimi) wskazuj¹, ¿e na powierzch-
ni niemal 80% u¿ytków rolnych Polski stwierdzono naturaln¹ ich
zawarto�æ, a w ró¿nym stopniu (IIo -Vo) zanieczyszczonych jest
zaledwie 3% gleb naszego kraju.

Zró¿nicowanie tego zanieczyszczenia w województwach do-
kumentuj¹ informacje przedstawione na mapach pogl¹dowych
A i B, przy czym na mapie A wykazano udzia³ gleb o zanieczysz-
czeniu w granicach  II°  � V°, natomiast mapa B uwzglêdnia rów-
nie¿ wyniki badañ sygnalizuj¹ce podwy¿szon¹ zawarto�æ metali
(I° zanieczyszczenia).

6.2. Dane dla gmin

Na podstawie informacji Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddzia³
w Opolu ze stycznia 2002 r. [24] w tabelach 1-5 przedstawiono
zestawienie wyników badañ zawarto�ci metali ciê¿kich w prób-
kach gleb pobranych do oceny analitycznej w okresie 1992-1997.

W tabelach uwzglêdniaj¹cych 70 gmin województwa opol-
skiego podano informacje o ilo�ciach próbek oraz zawarto�ci
ca³kowitej kadmu, miedzi, niklu, o³owiu i cynku, wyra¿onej stê¿e-
niami �rednimi (S

S
), najwy¿szymi (S

W
) i najni¿szymi (S

N
). Wiel-

ko�ci charakteryzuj¹ce procentowy udzia³ próbek gleb o stwier-
dzonej przez SCHR wy¿szej ni¿ naturalna zawarto�ci metali ciê¿-
kich wykazano w tabeli 6.

Syntetyczn¹ charakterystykê tych danych zaprezentowano
w punktach 6.2.1. � 6.2.6., a tak¿e w rozdziale 8 jako jeden z
elementów oceny stanu �rodowiska w powiatach.

6.2.1. Kadm

Dla gmin: D¹browa, Dobrodzieñ, Otmuchów, Pakos³awice,
Paw³owiczki i Skoroszyce wszystkie wyniki badañ zawarto�ci
kadmu wskazywa³y na ich naturaln¹ zawarto�æ w glebach u¿yt-
kowanych rolniczo, a jedynie incydentalne wyniki serii badañ dla
próbek z gmin: Branice, Olszanka, Paczków, Polska Cerekiew,
Reñska Wie�, Tu³owice, Wilków i Zêbowice sygnalizowa³y pod-
wy¿szon¹ jego zawarto�æ (I° zanieczyszczenia). Najni¿sze war-
to�ci �rednie (mgCd/kg) stwierdzono dla gmin (w nawiasach
wielko�ci S

W
):

�   Namys³ów � 0,18 (0,78),
�   Pokój � 0,21 (0,38),
�   Wilków � 0,22 (0,50),
�   Turawa � 0,23 (0,39),
�   Byczyna � 0,24 (0,44),
�   �wierczów � 0,24 (0,66),
�   Wo³czyn � 0,24 (0,94),
�   Kluczbork � 0,25 (0,67),
�   Murów � 0,26 (0,50),
�   Domaszowice � 0,26 (0,78).

W piêciostopniowej skali zanieczyszczenia (I° � V°) tylko
odosobnione rezultaty oznaczeñ dla próbek gleb z trzech gmin
(Brzeg, Gorzów �l¹ski i Praszka) osi¹ga³y warto�ci wskazuj¹ce
na �rednie zanieczyszczenie (III°), nie stwierdzono zarazem ob-
jawów silnego i bardzo silnego zanieczyszczenia (IV° i V°).

Najwy¿szy odsetek prób (%) sygnalizuj¹cych zanieczyszcze-
nie w granicach I° � III° sygnalizuj¹ wyniki badañ dla gmin: Kolo-
nowskie (86), Tarnów Opolski (77), Zdzieszowice (73), Praszka
(63), Zawadzkie (63), Izbicko (62), Strzelce Opolskie (61), Opole
(58), Gogolin (57) i Jemielnica (54) natomiast najwy¿sze war-
to�ci �rednie ustalono dla nastêpuj¹cych jednostek administra-
cyjnych Opolszczyzny (w nawiasach warto�ci S

E
):
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l Praszka � 0,99 (2,40),
l Tarnów Opolski � 0,67 (2,88),
l Strzelce Opolskie � 0,59 (1,64),
l Izbicko � 0,59 (1,22),
l Zawadzkie � 0,56 (0,75),
l Zdzieszowice � 0,56 (1,02),
l Lubrza � 0,53 (1,17),
l Rad³ów � 0,53 (1,35),
l Gogolin � 0,51 (0,89),
l Kêdzierzyn-Ko�le � 0,51 (1,03),
l Le�nica � 0,51 (0.84).

6.2.2. Mied�

Zgodnie z informacjami wykazanymi w tabeli 2 najwy¿sze
zanieczyszczenie gleb Opolszczyzny u¿ytkowanych rolniczo do-
kumentuj¹ �rednie wyniki stê¿eñ miedzi (mgCu/kg) dla gmin
(w nawiasach warto�ci S

W
):

l Prudnik � 20,3 (89,6),
l Cisek � 16,2 (54,9),
l G³ucho³azy � 15,9 ( 36,3),
l Zdzieszowice � 15,8 (32,3),
l Opole � 14,3 (44,0),
l Le�nica � 14,1 (63,0),
l G³ogówek � 13,7 (45,3),
l Tarnów Opolski � 13,6 (59,4),
l Polska Cerekiew � 13,6 (20,0),
l G³ubczyce � 13,2 ( 24,0).

Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e z wyj¹tkiem 2 próbek gleb z
gminy Prudnik (na 26 badanych) i Brzeg (na 23 pobranych do
badañ) oraz jednej z gminy Zdzieszowice, dla których koncen-
tracja miedzi wskazywa³a na s³abe i �rednie zanieczyszczenie
(II° i III°), najbardziej niekorzystne wyniki oznaczeñ sygnalizowa-
³y najni¿szy stopieñ zanieczyszczenia (I°), przy czym dla zdecy-
dowanej wiêkszo�ci gmin (57) wyniki badañ utrzymywa³y siê w
granicach przyjêtych dla naturalnej zawarto�ci miedzi, a odpo-
wiednio najni¿sze warto�ci �rednie (mgCu/kg) ustalono dla gmin:

�   Praszka � 4,5 (7,6),
�   Murów � 5,4 (8,0),
�   Lasowice Wielkie � 5,4 (9,6),
�   Rudniki � 5,7 (13,5),
�   Turawa � 5,9 (9,0),
�   Zêbowice � 5,9 (9,0),
�   Kluczbork � 6,0 (11,7),
�   Namys³ów � 6,0 (15,0),
�   Pokój � 6,2 (13,0),
�   £ubniany � 6,4 (12,7).

6.2.3. Nikiel

Z wyj¹tkiem pojedyñczych prób gleb pobranych do oceny
analitycznej z terenów gmin Rudniki i Zdzieszowice (stê¿enia
sygnalizuj¹ce s³abe zanieczyszczenie � II°) najwy¿sze warto�ci
oznaczeñ dokumentuj¹ naturaln¹ zawarto�æ niklu (0°) b¹d� jego
podwy¿szone stê¿enia (I°). Najwiêkszy odsetek badañ wy¿szych
od warto�ci naturalnych (%) charakteryzuje gminy: Tarnów Opol-
ski (39), Dobrodzieñ (38), Tu³owice (29), Rudniki (27), Gogolin
(21), Praszka (19), Zdzieszowice (18), Izbicko i Olesno (15),
natomiast najwy¿sze warto�ci �rednie (mgNi/kg) z serii badañ
wykonanych w latach 1992-1997 uzyskano dla gmin (w nawia-
sach warto�ci S

W
):

l Tu³owice � 18,7 (30,0),
l Cisek � 17,2 (33,3),
l G³ucho³azy � 17,2 (30,9),
l Kietrz � 17,1 (25,6),
l Prudnik � 16,8 (24,0),
l Branice � 16,3 (29,3),
l G³ubczyce � 15,8 (29,0),

l Polska Cerekiew � 15,1 (20,0),
l Lubrza � 14,8 (20,0),
l Otmuchów � 14,6 (28,9).

Przyjmuj¹c jako miarodajne do oceny wielko�ci zestawione
w tabeli 6 mo¿na stwierdziæ, ¿e dla wiêkszo�ci gmin Opolszczy-
zny zawarto�æ niklu w glebach nie przekracza stê¿eñ natural-
nych (0°), a najni¿sze warto�ci �rednie okre�laj¹ w³a�ciwo�ci gleb
w gminach (por. tabela 3):

�   Murów � 4,3 (6,3),
�   Kolonowskie � 5,0 (8,0),
�   Ozimek � 5,4 (9,4),
�   Pokój � 5,5 (8,3),
�   Turawa � 5,6 (9,0),
�   Lasowice Wielkie � 5,8 (9,8),
�   Zêbowice � 6,1 (8,8),
�   Jemielnica � 6,1 (9,2),
�   �wierczów � 6,2 (11,1),
�   £ubniany � 6,3 (15,4).

6.2.4. O³ów

W badaniach z lat 1992-1997 nie stwierdzono wyników sy-
gnalizuj¹cych trzy najwy¿sze stopnie zanieczyszczenia (III° � V°),
a poza incydentalnymi ocenami w próbkach gleb pobranych w
gminach Brzeg, Grodków i Praszka (II°) rezultaty badañ SCHR
mie�ci³y siê w granicach warto�ci naturalnych, b¹d� by³y jedynie
nieco wy¿sze (I°). Znacz¹cy odsetek wyników dokumentuj¹cych
zwiêkszon¹ zawarto�æ o³owiu wyró¿nia serie badañ gleb z gmin:
Dobrodzieñ (50%), Kolonowskie (43%), Tarnów Opolski (23%) i
Gogolin (21%), natomiast najwy¿sze warto�ci �rednie z tych
badañ (mgPb/kg) wynosz¹ odpowiednio (w nawiasach warto�ci
S

W
):

l Zawadzkie � 36,3 (47,6),
l Kolonowskie � 32,4 (60,9),
l Kêdzierzyn-Ko�le � 31,1 (55,0),
l Prudnik � 30,4 (79,9),
l Tarnów Opolski � 29,9 (113,2),
l Bierawa � 28,4 (60,3),
l G³ucho³azy � 28,2 (47,0),
l Dobrodzieñ � 28,0 (39,5),
l Opole � 27,9 (53,0),
l Ujazd � 27,7 (42,7).

Dla 37 gmin województwa opolskiego wyniki badañ osi¹ga³y
wielko�ci �wiadcz¹ce o naturalnej zawarto�ci o³owiu w ocenia-
nych w próbkach, a najni¿sze warto�ci �rednie uzyskano z serii
badañ w gminach:

�   Polska Cerekiew � 15,1 (20,0),
�   Murów � 15,4 (21,5),
�   Namys³ów � 16,0 (32,2),
�   Pokój � 16,5 (25,4),
�   �wierczów � 17,0 (28,8),
�   Wilków � 17,4 (26,0),
�   Wo³czyn � 17,4 (41,1),
�   Kamiennik � 18,1 (30,4),
�   Popielów � 18,4 (29,1),
�   Byczyna � 18,7 (34,9).

6.2.5. Cynk

Najwy¿szy wynik oznaczania dla próbki gleby z gminy Brzeg
sygnalizowa³ jej �rednie zanieczyszczenie (III°), nieco korzyst-
niejsze wyniki oceny (II°) ustalono dla warto�ci S

W
 z serii badañ

gleb w gminach Cisek, G³ubczyce, Jemielnica, Kolonowskie, La-
sowice Wielkie, Niemodlin, Olesno, Prudnik, Rad³ów, Reñska
Wie�, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, Zawadzkie.

Najwiêkszy odsetek badañ (%) których wyniki oceniono w
granicach I° � III° zanieczyszczenia charakteryzowa³y próbki gleb
z gmin: Zawadzkie (63), Gogolin (50), Zdzieszowice (45),
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 Kolonowskie (43), Kêdzierzyn-Ko�le (38), Bierawa (33), Tu-
³owice (29), Strzelce Opolskie (27), £ubniany (25), Tarnów Opol-
ski (23), G³ucho³azy (22), Le�nica (21) i Opole (21).

Bior¹c pod uwagê �rednie wyniki badañ zestawione w tabeli
5 mo¿na przyj¹æ, ¿e najwiêksz¹ zawarto�ci¹ cynku (mgZn/kg)
charakteryzuj¹ siê gleby z nastêpuj¹cych gmin ( w nawiasach
warto�ci S

W
):

l Prudnik � 107,9 (381,8),
l Gogolin � 81,3 (217,5),
l Zawadzkie � 77,6 (110,0),
l G³ucho³azy � 76,3 (196,8),
l G³ubczyce � 76,2 (484,5),
l Polska Cerekiew � 71,3 ( 260,3),
l G³ogówek � 68,9 ( 225,9),
l Kêdzierzyn-Ko�le � 68,5 (135,2),
l Bierawa � 66,9 (250,9),
l Reñska Wie� � 66,0 (405,3).

Dla próbek gleb pobranych do badañ z u¿ytków rolnych 14
gmin (Baborów, Byczyna, Kamiennik, Komprachcice, Korfantów,
Lubsza, Olszanka, Paczków, Pakos³awice, Paw³owiczki, Prósz-
ków, Strzeleczki, Walce i Zêbowice) wszystkie wyniki analiz sy-
gnalizowa³y naturaln¹ zawarto�æ cynku, natomiast odpowiednio
najni¿sze by³y warto�ci S

S
 (w mgZn/kg) ustalone dla gmin:

�   Murów � 25,1 (80,0),
�   Namys³ów � 27,1 (57,0),
�   Pokój � 28,6 (53,4),
�   Turawa � 31,7 (54,9),
�   �wierczów � 31,7 (58,6),
�   Praszka � 32,7 (61,0),

�   Wo³czyn � 32,7 (71,3),
�   Ozimek � 32,8 ( 60,6),
�   Kluczbork � 35,3 (76,3),
�   Zêbowice � 36,0 (70,1).

6.2.6. Wyniki oceny ³¹cznej

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 6 dla próbek gleb
z gmin Pakos³awice i Paw³owiczki nie stwierdzono nawet pod-
wy¿szonych stê¿eñ kadmu, miedzi, niklu, o³owiu i cynku.

Jedynie podwy¿szon¹ (I°) zawarto�æ kadmu stwierdzono w
czê�ci badañ gleb pobranych z gmin: Kamiennik, Komprachci-
ce, Strzeleczki, Walce i Zêbowice (w granicach zawarto�ci natu-
ralnej stê¿enia miedzi, niklu, o³owiu i cynku), natomiast dla gleb
Otmuchowa nieco wy¿sze od naturalnych by³y tylko niektóre re-
zultaty badañ cynku.

Wy¿sze od warto�ci naturalnych w ca³ym zakresie badañ
(kadm, mied�, nikiel, o³ów i cynk) by³y wyniki oznaczeñ w pró-
bach gleb pobranych do oceny analitycznej z u¿ytków rolnych w
gminach (w nawiasach podano warto�ci okre�laj¹ce najwy¿szy
udzia³ gleb o podwy¿szonym zanieczyszczeniu): Tarnów Opolski
(77%), Zdzieszowice (73%), Opole (58%), Gogolin (57%), Ole-
sno (43%), Dobrzeñ Wielki (38%), Le�nica (25%), Cisek (25%),
Brzeg (17%), Wo³czyn (11%) i Grodków (7%).

Zanieczyszczenie gleb w granicach I° � III° w zakresie 4 pier-
wiastków �ladowych stwierdzono w glebach z gmin: Praszka
(63%), Strzelce Opolskie (61%), Jemielnica (54%), £ubniany
(38%), Bierawa (33%), G³ucho³azy (22%), Niemodlin (13%)
 i Wilków (4%).

6.3. Rezultaty oszacowania dla powiatów

Na podstawie warto�ci S
S
 wykazanych w tabelach 1-5, dla

ka¿dego powiatu ustalono �rednie stê¿enia rozpatrywanych me-
tali ciê¿kich (jako �rednia arytmetyczna z wielko�ci cz¹stko-
wych dla gmin), natomiast czêsto�æ przekroczeñ warto�ci na-
turalnych ustalono z ilorazu sumy próbek sygnalizuj¹cych te
przekroczenia w gminach do ³¹cznej ilo�ci próbek pobranych
do badañ.

Wielko�ci wynikowe wykazano na mapach pogl¹dowych C-
M, a ich syntetyczn¹ charakterystykê przedstawiono w punk-
tach 6.3.1.-6.3.5.

6.3.1. Kadm

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi na mapie po-
gl¹dowej C stosunkowo najni¿sza zawarto�æ kadmu (warto�ci
�rednie dla powiatów w granicach: 0,22-0,32 mgCd/kg) cha-
rakteryzuje gleby w powiatach: namys³owskim, kluczborskim i
brzeskim, natomiast najwy¿sze wyniki oceny obejmuj¹ powia-
ty (warto�ci S

S 
� mgCd/kg):
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STRZELECKI � 0,52

OLESKI � 0,51

OPOLE (miasto) � 0,50

PRUDNICKI � 0,48

KRAPKOWICKI � 0,46

Ze wzglêdu na udzia³ prób sygnalizuj¹cych zwiêkszone za-

nieczyszczenie (I° � II°) do najbardziej zanieczyszczonych na-

le¿y zaliczyæ gleby w mie�cie Opolu (57,5%) oraz powiatach:

strzeleckim (50%), krapkowickim (36,1%), opolskim (27,5%) i

oleskim (25,5%).

Odpowiednio najni¿szy udzia³ gleb o podwy¿szonym zanie-

czyszczeniu charakteryzuje powiaty: kluczborski � 7,5%, g³ub-

czycki � 7,7% oraz nyski � 8,3% (por. dane na mapie pogl¹do-

wej D).

6.3.2. Mied�

Z przegl¹du danych, okre�laj¹cych �rednie stê¿enia mie-

dzi w glebach powiatów Opolszczyzny (por. mapa E) wynika,

¿e podobnie jak dla kadmu najni¿sz¹ zawarto�ci¹ (mgCu/kg)

wyró¿niaj¹ siê u¿ytki rolne w powiecie kluczborskim (6,3) i na-

mys³owskim (6,9), przy czym identyczny wynik oszacowania

warto�ci S
S
 uzyskano równie¿ dla powiatu oleskiego (6,9).

Najwy¿sz¹ koncentracjê zwi¹zków miedzi stwierdzono w

glebach pobranych do badañ w okresie 1992-1997 z u¿ytków

rolnych w powiatach (warto�ci S
S
 w mgCu/kg):

OPOLE (miasto) � 14,3

PRUDNICKIM � 14,3

G£UBCZYCKIM � 13,3

KÊDZ.- KOZIELSKIM � 12,0

NYSKIM � 11,1

W gminach tworz¹cych powiaty namys³owski i g³ubczycki

nie wykryto stê¿eñ przekraczaj¹cych naturaln¹ zawarto�æ mie-

dzi, przy czym zwraca uwagê równie¿ bardzo niski rezultat osza-

cowania (por. mapa F) dla powiatu kluczborskiego (przekro-

czenie stwierdzono tylko w 1 próbie pobranej do badañ w gmi-

nie Wo³czyn).

Relatywnie najwiêksz¹ ilo�ci¹ wyników badañ przekracza-

j¹cych warto�ci naturalne charakteryzowa³y siê serie wykona-

ne w latach 1992-1997 dla gleb z powiatów (w nawiasach pro-

centy przekroczeñ):

OPOLE � miasto (7,1),

PRUDNICKIEGO � (3,3),

STRZELECKIEGO �  (2,7),

BRZESKIEGO � (2,5),

KRAPKOWICKIEGO � (2,4).
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6.3.3. Nikiel

Porównanie wykazanych na mapie G wyników oszacowa-

nia stê¿eñ �rednich , pozwala na stwierdzenie, ¿e analogicznie

jak dla miedzi odpowiednio najni¿sz¹ zawarto�ci¹ niklu cha-

rakteryzuj¹ siê gleby w powiatach (w nawiasach warto�ci S
S
 �

w mg Ni/kg) obejmuj¹cych pó³nocn¹ czê�æ Opolszczyzny: na-

mys³owskim (7,1), kluczborskim (7,2) i oleskim (8,1), natomiast

najwy¿sze warto�ci S
S
 ustalono dla powiatów po³udniowo-

wschodniej i po³udniowej czê�ci województwa, o czym �wiad-

cz¹ nastêpuj¹ce dane (S
S
 � mgNi/kg):

G£UBCZYCKI � 15,8

PRUDNICKI � 14,4

KÊDZ. � KOZIELSKI � 13,5

NYSKI � 13,2

KRAPKOWICKI � 10,9

Brak przekroczeñ naturalnej zawarto�ci niklu sygnalizuj¹

wszystkie wyniki badañ SCHR przeprowadzonych w okresie

1992-1997 na próbkach gleb z u¿ytków rolnych gmin w grani-

cach powiatów: g³ubczyckiego i prudnickiego, a najwy¿sze wy-

niki oceny czêsto�ci stwierdzenia podwy¿szonego zanieczysz-

czenia (%) obejmuj¹ powiaty:

OLESKI � (13,9),

OPOLSKI � (8,1),

KRAPKOWICKI � (7,2),

OPOLE � miasto � (7,1),

STRZELECKI � (6,5).

6.3.4. O³ów

Zawarto�ci¹ o³owiu w granicach poni¿ej 22 mgPb/kg cha-

rakteryzuje siê wiêkszo�æ gleb u¿ytków rolnych w powiatach

(w nawiasach warto�ci S
S
 w mg Pb/kg): namys³owskim (17,0),

kluczborskim (18,9), opolskim (21,3) i nyskim (21,7), przy czym

najwy¿sze wyniki oszacowania (por. dane na mapie pogl¹do-

wej J) ustalono dla powiatów (S
S
 � mg Pb/kg):

STRZELECKIEGO � 28,3

OPOLA (miasta) � 27,9

PRUDNICKIEGO � 26,0

OLESKIEGO � 24,8

KÊDZ. � KOZIELSKIEGO � 24,2

Wszystkie wyniki oznaczeñ dla 242 prób gleb z u¿ytków

rolnych w granicach powiatu nyskiego sygnalizowa³y naturaln¹

zawarto�æ miedzi, a dla powiatu g³ubczyckiego o koñcowym

wyniku oceny czêsto�ci przekroczeñ (0,7%) zadecydowa³ je-

dynie rezultat analizy dla jednej próby z gminy Baborów (³¹cz-

nie objêto badaniami 142 próbki). Przekroczenia o czêsto�ci w

granicach 5-10% wyró¿niaj¹ gleby w powiatach:

KRAPKOWICKIM � 9,6 %,

OLESKIM � 8,8%,

STRZELECKIM � 8,3 %,

OPOLE (miasto) � 7,1 %,

OPOLSKIM � 4,7%.
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6.3.5. Cynk

Na podstawie analizy wielko�ci okre�laj¹cych przeciêtn¹ za-

warto�æ cynku (por. dane na mapie pogl¹dowej L) mo¿na przy-

j¹æ, ¿e stê¿enia wiêksze ni¿ w innych czê�ciach województwa

charakteryzuj¹ zw³aszcza gleby po³udniowo-wschodniej Opolsz-

czyzny o czym �wiadcz¹ nastêpuj¹ce warto�ci S
S
 (mgZn/kg)

dla powiatów:

PRUDNICKIEGO � 71,3

G£UBCZYCKIEGO � 65,8

KÊDZ. � KOZIELSKIEGO � 64,5

OPOLA (miasto) � 64,0

STRZELECKIEGO � 59,1

Najni¿sz¹ czêsto�æ przekroczeñ warto�ci naturalnych usta-

lono dla powiatów: kluczborskiego (2,7%), namys³owskiego

(4,6%) i brzeskiego (5,6%), a zgodnie z informacjami zamiesz-

czonymi na mapie pogl¹dowej M najwy¿szy udzia³ wyników sy-

gnalizuj¹cych zwiêkszone stê¿enia cynku obejmuje próbki gleb

z powiatów:

STRZELECKIEGO � 25,0%

OPOLE (miasto) � 21,4%

KRAPKOWICKIEGO � 18,1%

KÊDZ. � KOZIELSKIEGO � 12,5%

OLESKIEGO � 11,7%.



130

 

Tabela 1 
Zawarto�æ kadmu w glebach województwa opolskiego 
(na podstawie  wyników badañ SCHR z lat 1992-1997) 

 
 
 

Lp. Gmina Ilo�æ 
Zawarto�æ ca³kowita 

w mg Cd/kg Lp. Gmina Ilo�æ 
Zawarto�æ ca³kowita 

w mg Cd/kg 
  próbek SS SW SN   próbek SS SW SN 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1. Baborów 24 0.39 0.90 0.22 36. Murów 12 0.26 0.50 0.09 
2. Bia³a 39 0.38 0.87 0.11 37. Namys³ów 49 0.18 0.78 0.05 
3. Bierawa 9 0.40 0.89 0.08 38. Niemodlin 32 0.32 0.63 0.11 
4. Branice 28 0.45 1.20 0.17 39. Nysa 40 0.34 0.83 0.13 
5. Brzeg 23 0.30 3.89 0.13 40. Olesno 28 0.47 1.70 0.19 
6. Byczyna 39 0.24 0.44 0.09 41. Olszanka 20 0.35 1.39 0.18 
7. Cisek 16 0.47 2.32 0.33 42. Opole 14 0.50 0.75 0.38 
8. Chrz¹stowice 14 0.40 0.87 0.11 43. Otmuchów 37 0.30 0.50 0.11 
9. D¹browa 22 0.27 0.56 0.11 44. Ozimek 12 0.27 0.43 0.11 

10. Dobrodzieñ 8 0.38 0.49 0.15 45. Paczków 18 0.33 0.55 0.20 
11. Dobrzeñ W. 13 0.40 1.20 0.10 46. Pakos³awice 15 0.33 0.55 0.13 
12. Domaszowice 21 0.26 0.78 0.11 47. Paw³owiczki 32 0.34 0.50 0.17 
13. G³ogówek 37 0.50 0.89 0.24 48. Pokój 17 0.21 0.38 0.07 
14. G³ubczyce 59 0.47 1.83 0.17 49. P. Cerekiew 13 0.42 0.61 0.17 
15. G³ucho³azy 32 0.42 1.00 0.19 50. Popielów 21 0.27 0.73 0.03 
16. Gogolin 14 0.51 0.89 0.19 51. Praszka 16 0.99 2.40 0.10 
17. Gorzów �l. 26 0.48 1.30 0.26 52. Prószków 23 0.48 0.94 0.22 
18. Grodków 60 0.37 0.90 0.06 53. Prudnik 26 0.50 1.67 0.11 
19. Izbicko 13 0.59 1.22 0.23 54. Rad³ów 13 0.53 1.35 0.15 
20. Jemielnica 13 0.49 1.89 0.05 55. Reñska W. 18 0.39 0.58 0.21 
21. Kamiennik 19 0.33 0.63 0.17 56. Rudniki 22 0.43 0.90 0.15 
22. Kêdz.-Ko�le 8 0.51 1.03 0.08 57. Skoroszyce 22 0.33 0.50 0.21 
23. Kietrz 31 0.41 1.47 0.11 58. Strzelce Op. 33 0.59 1.64 0.28 
24. Kluczbork 42 0.25 0.67 0.05 59. Strzeleczki 22 0.39 0.78 0.17 
25. Kolonowskie 7 0.39 0.70 0.16 60. �wierczów 20 0.24 0.66 0.11 
26. Komprachcice 12 0.34 0.61 0.17 61. Tarnów Op. 13 0.67 2.88 0.17 
27. Korfantów 37 0.38 0.83 0.17 62. Tu³owice 7 0.37 0.83 0.13 
28. Krapkowice 20 0.45 0.97 0.15 63. Turawa 14 0.23 0.39 0.06 
29. Lasowice W. 22 0.27 0.61 0.07 64. Ujazd 15 0.50 0.81 0.05 
20. Le�nica 19 0.51 0.84 0.11 65. Walce 16 0.39 0.67 0.19 
31. Lewin Brzes. 32 0.33 0.67 0.11 66. Wilków 23 0.22 0.50 0.11 
32. Lubrza 19 0.53 1.17 0.33 67. Wo³czyn 44 0.24 0.94 0.03 
33. Lubsza 27 0.27 0.67 0.11 68. Zawadzkie 8 0.56 0.75 0.44 
34. £ambinowice 22 0.33 0.78 0.11 69. Zdzieszowice 11 0.56 1.02 0.22 
35. £ubniany 16 0.27 0.67 0.03 70. Zêbowice 11 0.27 0.60 0.11 
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Tabela 2
Zawarto�æ miedzi w glebach województwa opolskiego 
(na podstawie  wyników badañ SCHR z lat 1992-1997) 

 
 
 

Lp. Gmina Ilo�æ 
Zawarto�æ ca³kowita 

w mg Cu/kg Lp. Gmina Ilo�æ 
Zawarto�æ ca³kowita 

w mg Cu/kg 
  próbek SS SW SN   próbek SS SW SN 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1. Baborów 24 12.9 21.6 9.0 36. Murów 12 5.4 8.0 2.2 
2. Bia³a 39 11.1 24.3 5.0 37. Namys³ów 49 6.0 15.0 2.3 
3. Bierawa 9 10.1 24.8 2.0 38. Niemodlin 32 9.7 18.3 4.7 
4. Branice 28 13.3 28 8.3 39. Nysa 40 12.8 31.0 5.7 
5. Brzeg 23 11.0 81.2 5.7 40. Olesno 41 9.1 25.7 2.8 
6. Byczyna 39 6.6 14 3.3 41. Olszanka 20 11.7 50.3 6.0 
7. Cisek 16 16.2 54.9 7.0 42. Opole 14 14.3 44.0 6.0 
8. Chrz¹stowice 14 9.4 21.6 5.3 43. Otmuchów 37 11.9 32.0 4.3 
9. D¹browa 22 10.6 16.6 5.3 44. Ozimek 12 7.7 12.6 4.0 
10. Dobrodzieñ 8 8.2 14.0 5.5 45. Paczków 18 11.0 20.0 7.0 
11. Dobrzeñ W. 13 9.6 16.6 4.7 46. Pakos³awice 15 11.1 21.0 5.7 
12. Domaszowice 21 7.4 17.7 3.0 47. Paw³owiczki 32 10.9 15.5 7.3 
13. G³ogówek 37 13.7 45.3 6.7 48. Pokój 17 6.2 13.0 2.3 
14. G³ubczyce 59 13.2 24.0 8.7 49. P. Cerekiew 13 13.6 20.0 9.3 
15. G³ucho³azy 32 15.9 36.3 9.7 50. Popielów 21 8.3 16.7 2.3 
16. Gogolin 14 10.8 23.0 4.2 51. Praszka 16 4.5 7.6 2.0 
17. Gorzów �l. 26 8.4 16.8 1.3 52. Prószków 23 9.9 23.4 4.7 
18. Grodków 60 10.4 28.0 6.0 53. Prudnik 26 20.3 89.6 8.0 
19. Izbicko 13 9.6 14.7 6.3 54. Rad³ów 13 6.7 10.0 4.0 
20. Jemielnica 13 9.4 27.4 4.4 55. Reñska W. 18 9.9 24.6 3.8 
21. Kamiennik 19 9.3 13.3 2.3 56. Rudniki 22 5.7 13.5 4.0 
22. Kêdz.-Ko�le 8 11.2 26.3 3.7 57. Skoroszyce 22 9.9 24.0 5.7 
23. Kietrz 31 13.7 21.0 5.3 58. Strzelce Op. 33 10.4 18.9 6.7 
24. Kluczbork 42 6.0 11.7 1.7 59. Strzeleczki 22 8.1 20.6 3.7 
25. Kolonowskie 7 6.9 10.0 2.7 60. �wierczów 20 6.6 16.2 3.0 
26. Komprachcice 12 9.4 17.0 3.0 61. Tarnów Op. 13 13.6 59.4 6.7 
27. Korfantów 37 9.4 20.3 2.4 62. Tu³owice 7 12.5 25.6 3.1 
28. Krapkowice 20 9.3 18.0 2.3 63. Turawa 14 5.9 9.0 3.0 
29. Lasowice W. 22 5.4 9.6 2.0 64. Ujazd 15 11.9 16.6 8.3 
20. Le�nica 19 14.1 63.0 6.8 65. Walce 16 7.4 13.3 4.1 
31. Lewin Brzes. 32 10.0 22.6 3.0 66. Wilków 23 8.1 15.3 2.3 
32. Lubrza 19 12.4 15.6 8.0 67. Wo³czyn 44 7.2 22.6 2.5 
33. Lubsza 27 9.6 23.0 4.0 68. Zawadzkie 8 8.4 12.0 3.7 
34. £ambinowice 22 8.8 20.3 2.0 69. Zdzieszowice 11 15.8 32.3 9.8 
35. £ubniany 16 6.4 12.7 2.4 70. Zêbowice 11 5.9 9.0 2.7 
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Tabela 3
Zawarto�æ niklu w glebach województwa opolskiego 

(na podstawie  wyników badañ SCHR z lat 1992-1997) 

 
 
 

Lp. Gmina Ilo�æ 
Zawarto�æ ca³kowita 

w mg Ni/kg Lp. Gmina Ilo�æ 
Zawarto�æ ca³kowita 

w mg Ni/kg 
  próbek SS SW SN   próbek SS SW SN 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1. Baborów 24 14.1 22.2 6.4 36. Murów 12 4.3 6.3 1.9 
2. Bia³a 39 12.4 26.1 1.8 37. Namys³ów 49 6.7 11.8 1.3 
3. Bierawa 9 11.3 27.0 2.2 38. Niemodlin 32 10.7 28.0 2.3 
4. Branice 28 16.3 29.3 11.1 39. Nysa 40 13.3 35.0 4.8 
5. Brzeg 23 9.9 32.3 6.0 40. Olesno 41 8.7 21.9 0.9 
6. Byczyna 39 8.3 13.0 4.7 41. Olszanka 20 10.8 17.6 6.7 
7. Cisek 16 17.2 33.3 7.7 42. Opole 14 9.9 18.7 5.6 
8. Chrz¹stowice 14 7.8 20.3 2.2 43. Otmuchów 37 14.6 28.9 6.4 
9. D¹browa 22 9.8 18.3 4.4 44. Ozimek 12 5.4 9.4 2.2 
10. Dobrodzieñ 8 7.1 13.5 1.4 45. Paczków 18 14.6 18.9 9.7 
11. Dobrzeñ W. 13 8.7 17.4 2.2 46. Pakos³awice 15 13.8 24.3 7.3 
12. Domaszowice 21 7.9 19.0 3.2 47. Paw³owiczki 32 14.4 21.4 9.5 
13. G³ogówek 37 13.7 23.8 5.7 48. Pokój 17 5.5 8.3 1.2 
14. G³ubczyce 59 15.8 29.0 6.1 49. P. Cerekiew 13 15.1 20.0 9.1 
15. G³ucho³azy 32 17.2 30.9 10.9 50. Popielów 21 7.5 13.0 2.2 
16. Gogolin 14 11.8 22.6 4.8 51. Praszka 16 8.6 12.2 4.8 
17. Gorzów �l. 26 8.2 16.6 3.4 52. Prószków 23 12.0 28.6 3.1 
18. Grodków 60 11.1 27.2 4.9 53. Prudnik 26 16.8 24.0 8.9 
19. Izbicko 13 11.2 23.3 6.0 54. Rad³ów 13 9.7 18.0 2.0 
20. Jemielnica 13 6.1 9.2 2.2 55. Reñska W. 18 11.1 17.3 5.2 
21. Kamiennik 19 11.2 19.7 4.3 56. Rudniki 22 8.1 31.0 1.5 
22. Kêdz.-Ko�le 8 11.7 27.0 1.3 57. Skoroszyce 22 11.2 23.5 3.9 
23. Kietrz 31 17.1 25.6 6.6 58. Strzelce Op. 33 9.1 19.3 1.7 
24. Kluczbork 42 7.1 13.0 1.8 59. Strzeleczki 22 9.1 16.9 4.8 
25. Kolonowskie 7 5.0 8.0 0.9 60. �wierczów 20 6.2 11.1 2.2 
26. Komprachcice 12 9.1 20.7 4.7 61. Tarnów Op. 13 11.2 28.6 4.2 
27. Korfantów 37 11.0 23.6 1.7 62. Tu³owice 7 18.7 30.0 5.4 
28. Krapkowice 20 9.9 19.3 2.2 63. Turawa 14 5.6 9.0 0.4 
29. Lasowice W. 22 5.8 9.8 0.4 64. Ujazd 15 9.8 15.0 3.0 
20. Le�nica 19 12.1 23.0 7.8 65. Walce 16 9.2 19.7 5.1 
31. Lewin Brzes. 32 11.5 23.3 3.3 66. Wilków 23 9.4 15.3 4.8 
32. Lubrza 19 14.8 20.0 10.1 67. Wo³czyn 44 7.4 14.3 2.0 
33. Lubsza 27 9.8 27.3 1.3 68. Zawadzkie 8 7.1 11.3 4.0 
34. £ambinowice 22 11.6 25.8 3.7 69. Zdzieszowice 11 14.4 33.0 8.2 
35. £ubniany 16 6.3 15.4 1.1 70. Zêbowice 11 6.1 8.8 4.0 
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Tabela 4
Zawarto�æ o³owiu w glebach województwa opolskiego 
(na podstawie  wyników badañ SCHR z lat 1992-1997) 

 
 
 

Lp. Gmina Ilo�æ 
Zawarto�æ ca³kowita 

w mg Pb/kg Lp. Gmina Ilo�æ 
Zawarto�æ ca³kowita 

w mg Pb/kg 
  próbek SS SW SN   próbek SS SW SN 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1. Baborów 24 25.5 84.3 14.6 36. Murów 12 15.4 21.5 10.6 
2. Bia³a 39 23.6 45.3 10.4 37. Namys³ów 49 16.0 32.2 8.9 
3. Bierawa 9 28.4 60.3 14.3 38. Niemodlin 32 19.1 36.2 6.6 
4. Branice 28 24.3 40.6 14.6 39. Nysa 40 22.2 58.2 9.3 
5. Brzeg 23 26.4 191.3 13.5 40. Olesno 41 25.4 65.4 10.0 
6. Byczyna 39 18.7 34.9 10.7 41. Olszanka 20 21.9 34.6 14.2 
7. Cisek 16 25.4 129.5 17.0 42. Opole 14 27.9 53.0 14.9 
8. Chrz¹stowice 14 20.6 43.0 14.4 43. Otmuchów 37 20.2 34.0 5.1 
9. D¹browa 22 19.3 28.9 13.6 44. Ozimek 12 22.7 33.1 15.6 
10. Dobrodzieñ 8 28.0 39.5 19.0 45. Paczków 18 23.2 32.7 14.4 
11. Dobrzeñ W. 13 20.1 36.5 11.3 46. Pakos³awice 15 21.3 30.2 13.8 
12. Domaszowice 21 18.3 45.3 10.4 47. Paw³owiczki 32 23.5 69.3 14.4 
13. G³ogówek 37 24.0 43.8 15.0 48. Pokój 17 16.5 25.4 8.2 
14. G³ubczyce 59 24.7 55.3 12.4 49. P. Cerekiew 13 15.1 20.0 9.1 
15. G³ucho³azy 32 28.2 47.0 16.2 50. Popielów 21 18.4 29.1 8.0 
16. Gogolin 14 27.2 63.6 9.1 51. Praszka 16 20.7 84.0 10.4 
17. Gorzów �l. 26 24.9 50.5 10.0 52. Prószków 23 25.4 49.0 10.7 
18. Grodków 60 21.8 236.4 13.3 53. Prudnik 26 30.4 79.9 15.1 
19. Izbicko 13 26.1 45.6 14.9 54. Rad³ów 13 27.1 48.6 18.0 
20. Jemielnica 13 27.1 59.5 12.0 55. Reñska W. 18 21.8 37.6 14.7 
21. Kamiennik 19 18.1 30.4 7.0 56. Rudniki 22 21.4 40.0 11.0 
22. Kêdz.-Ko�le 8 31.1 55.0 20.9 57. Skoroszyce 22 20.7 30.2 15.7 
23. Kietrz 31 20.8 34.4 13.1 58. Strzelce Op. 33 25.0 62.6 10.4 
24. Kluczbork 42 20.6 42.2 6.3 59. Strzeleczki 22 20.8 35.0 10.7 
25. Kolonowskie 7 32.4 60.9 15.6 60. �wierczów 20 17.0 28.8 5.9 
26. Komprachcice 12 20.2 30.2 13.3 61. Tarnów Op. 13 29.9 113.2 15.8 
27. Korfantów 37 21.2 45.6 12.5 62. Tu³owice 7 26.2 42.8 12.5 
28. Krapkowice 20 21.1 35.8 10.9 63. Turawa 14 19.9 31.0 4.7 
29. Lasowice W. 22 18.7 50.5 4.7 64. Ujazd 15 27.7 42.7 17.1 
20. Le�nica 19 23.8 38.2 11.8 65. Walce 16 19.7 25.6 11.5 
31. Lewin Brzes. 32 21.1 31.1 9.6 66. Wilków 23 17.4 26.0 9.8 
32. Lubrza 19 26.0 45.6 17.6 67. Wo³czyn 44 17.4 41.1 6.9 
33. Lubsza 27 19.7 32.0 8.7 68. Zawadzkie 8 36.3 47.6 26.9 
34. £ambinowice 22 19.8 26.6 6.0 69. Zdzieszowice 11 26.4 52.3 14.9 
35. £ubniany 16 20.7 48.0 6.2 70. Zêbowice 11 26.1 33.8 16.4 
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Tabela 5 
Zawarto�æ cynku w glebach województwa opolskiego 
(na podstawie  wyników badañ SCHR z lat 1992-1997) 

 
 
 

Lp. Gmina Ilo�æ 
Zawarto�æ ca³kowita 

w mg Zn/kg Lp. Gmina Ilo�æ 
Zawarto�æ ca³kowita 

W mg Zn/kg 
  próbek SS SW SN   próbek SS SW SN 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1. Baborów 24 57.7 98.9 33.6 36. Murów 12 25.1 80.0 5.7 
2. Bia³a 39 48.9 97.9 21.9 37. Namys³ów 49 27.1 57.0 2.0 
3. Bierawa 9 66.9 250.9 12.3 38. Niemodlin 32 39.1 145.5 20.3 
4. Branice 28 64.9 214.1 24.6 39. Nysa 40 51.2 112.9 13.3 
5. Brzeg 23 45.5 810.0 24.6 40. Olesno 41 53.8 201.9 23.9 
6. Byczyna 39 36.7 80.6 17.6 41. Olszanka 20 43.6 71.6 28.3 
7. Cisek 16 61.4 693.5 27.0 42. Opole 14 64.0 162.5 39.3 
8. Chrz¹stowice 14 38.0 118.2 19.0 43. Otmuchów 37 46.3 101.1 14.3 
9. D¹browa 22 47.2 101.9 22.3 44. Ozimek 12 32.8 60.6 9.2 
10. Dobrodzieñ 8 36.9 54.0 15.9 45. Paczków 18 45.1 63.6 33.0 
11. Dobrzeñ W. 13 40.5 85.4 8.7 46. Pakos³awice 15 44.8 75.9 22.0 
12. Domaszowice 21 38.2 81.6 16.0 47. Paw³owiczki 32 52.8 68.9 13.5 
13. G³ogówek 37 68.9 225.9 33.6 48. Pokój 17 28.6 53.4 10.6 
14. G³ubczyce 59 76.2 484.5 40.3 49. P. Cerekiew 13 71.3 260.3 37.3 
15. G³ucho³azy 32 76.3 196.8 36.0 50. Popielów 21 40.9 141.5 8.3 
16. Gogolin 14 81.3 217.5 36.0 51. Praszka 16 32.7 61.0 17.5 
17. Gorzów �l. 26 54.0 144.0 27.5 52. Prószków 23 44.5 84.2 17.3 
18. Grodków 60 46.4 108.4 27.6 53. Prudnik 26 107.9 381.8 30.6 
19. Izbicko 13 52.9 106.2 17.3 54. Rad³ów 13 48.1 103.5 10.0 
20. Jemielnica 13 42.4 123.2 10.7 55. Reñska W. 18 66.0 405.3 19.0 
21. Kamiennik 19 43.9 88.9 15.7 56. Rudniki 22 43.8 150.5 10.0 
22. Kêdz.-Ko�le 8 68.5 135.2 13.6 57. Skoroszyce 22 51.9 102.9 31.3 
23. Kietrz 31 64.6 141.2 40.3 58. Strzelce Op. 33 60.5 279.0 22.3 
24. Kluczbork 42 35.3 76.3 3.3 59. Strzeleczki 22 37.7 60.3 23.2 
25. Kolonowskie 7 61.6 201.0 14.3 60. �wierczów 20 31.7 58.6 17.7 
26. Komprachcice 12 43.7 63.0 22.0 61. Tarnów Op. 13 44.7 794.2 16.0 
27. Korfantów 37 41.6 62.6 18.8 62. Tu³owice 7 65.7 126.2 33.6 
28. Krapkowice 20 53.4 94.9 30.0 63. Turawa 14 31.7 54.9 11.0 
29. Lasowice W. 22 38.9 107.6 4.3 64. Ujazd 15 59.8 82.5 30.6 
20. Le�nica 19 58.7 107.9 21.0 65. Walce 16 46.9 64.6 33.0 
31. Lewin Brzes. 32 48.2 105.2 18.0 66. Wilków 23 39.2 104.9 14.4 
32. Lubrza 19 59.6 123.9 41.6 67. Wo³czyn 44 32.7 71.3 1.7 
33. Lubsza 27 43.4 88.9 13.3 68. Zawadzkie 8 77.6 110.0 45.9 
34. £ambinowice 22 45.2 85.6 16.3 69. Zdzieszowice 11 65.9 163.5 25.0 
35. £ubniany 16 36.8 85.9 6.0 70. Zêbowice 11 36.0 70.1 23.6 
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Tabela 6 
Zanieczyszczenie gleb w gminach województwa opolskiego. 

Udzia³ próbek gleb o zawarto�ci metali ciê¿kich wy¿szej ni¿ naturalna 
 

 
Lp. 

 
Gmina 

Ilo�æ 
zbadanych 

Procentowy udzia³ próbek gleb o zawarto�ci metali ciê¿kich 
wy¿szej ni¿ naturalna 

  próbek Kadm 
(Cd) 

Mied� 
(Cu) 

Nikiel 
(Ni) 

O³ów 
(Pb) 

Cynk 
(Zn) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Baborów 24 8,3 0,0 0,0 4,2 0,0 
2. Bia³a 39 12,8 0,0 0,0 2,6 2,6 
3. Bierawa 9 22,2 0,0 11,1 11,1 33,3 
4. Branice 28 3,6 0,0 0,0 0,0 7,2 
5. Brzeg 23 13,0 8,6 4,3 8,6 17,4 
6. Byczyna 39 5,1 0,0 2,5 2,5 0,0 
7. Cisek 16 25,0 12,5 12,5 6,3 18,7 
8. Chrz¹stowice 14 50,0 0,0 7,1 0,0 7,1 
9. D¹browa 22 0,0 0,0 4,5 0,0 9,0 
10. Dobrodzieñ 8 0,0 0,0 37,5 50,0 12,5 
11. Dobrzeñ Wielki 13 38,0 7,7 7,7 7,7 7,7 
12. Domaszowice 21 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 
13. G³ogówek 37 8,1 5,4 0,0 0,0 10,8 
14. G³ubczyce 59 10,2 0,0 0,0 0,0 16,9 
15. G³ucho³azy 32 12,5 9,3 12,5 0,0 21,9 
16. Gogolin 14 57,1 0,0 21,4 21,4 50,0 
17. Gorzów �l¹ski 26 19,2 0,0 0,0 3,8 15,4 
18. Grodków 60 6,6 1,7 3,3 3,3 5,0 
19. Izbicko 13 61,5 0,0 15,4 0,0 7,6 
20. Jemielnica 13 53,8 7,6 0,0 15,4 15,4 
21. Kamiennik 19 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
22. Kêdzierzyn-Ko�le 8 37,5 0,0 0,0 0,0 37,5 
23. Kietrz 31 6,4 0,0 0,0 0,0 9,7 
24. Kluczbork 42 4,7 0,0 2,4 2,4 2,4 
25. Kolonowskie 7 85,7 0,0 0,0 42,8 42,8 
26. Komprachcice 12 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27. Korfantów 37 18,9 0,0 2,7 0,0 0,0 
28. Krapkowice 20 30,0 0,0 5,0 10,0 15,0 
29. Lasowice Wielkie 22 9,0 0,0 0,0 4,5 4,5 
20. Le�nica 19 26,3 10,5 5,3 5,3 21,0 
31. Lewin Brzeski 32 15,6 0,0 9,3 0,0 6,2 
32. Lubrza 19 15,8 0,0 0,0 0,0 5,3 
33. Lubsza 27 18,5 0,0 7,4 0,0 0,0 
34. £ambinowice 22 9,0 0,0 0,0 0,0 4,5 
35. £ubniany 16 37,5 0,0 12,5 12,5 25,0 
36. Murów 12 41,6 0,0 0,0 0,0 8,3 
37. Namys³ów 49 10,2 0,0 2,0 4,1 2,0 
38. Niemodlin 32 12,5 3,1 9,3 0,0 3,1 
39. Nysa 40 10,0 2,5 2,5 0,0 5,0 
40. Olesno 41 42,9 4,9 14,6 12,2 14,6 
41. Olszanka 20 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
42. Opole 14 57,5 7,1 7,1 7,1 21,4 
43. Otmuchów 37 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 
44. Ozimek 12 41,6 0,0 0,0 16,7 8,3 
45. Paczków 18 5,5 0,0 5,5 0,0 0,0 
46. Pakos³awice 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
47. Paw³owiczki 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Lp. 

 
Gmina 

Ilo�æ 
zbadanych 

Procentowy udzia³ próbek gleb o zawarto�ci metali ciê¿kich 
wy¿szej ni¿ naturalna 

  próbek Kadm 
(Cd) 

Mied� 
(Cu) 

Nikiel 
(Ni) 

O³ów 
(Pb) 

Cynk 
(Zn) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
48. Pokój 17 17,6 0,0 0,0 0,0 5,9 
49. Polska Cerekiew 13 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6 
50. Popielów 21 14,3 0,0 9,5 0,0 9,5 
51. Praszka 16 62,5 0,0 18,8 6,3 6,3 
52. Prószków 23 17,4 0,0 0,0 4,3 0,0 
53. Prudnik 26 7,7 7,7 0,0 7,7 15,4 
54. Rad³ów 13 15,4 0,0 7,7 7,7 7,7 
55. Reñska Wie� 18 5,5 0,0 0,0 0,0 11,1 
56. Rudniki 22 22,7 0,0 27,3 0,0 13,6 
57. Skoroszyce 22 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 
58. Strzelce Op. 33 60,6 0,0 12,1 6,0 27,3 
59. Strzeleczki 22 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
60. �wierczów 20 20,0 0,0 10,0 0,0 10,0 
61. Tarnów Op. 13 76,9 7,7 38,5 23,1 23,1 
62. Tu³owice 7 14,2 0,0 28,6 0,0 28,6 
63. Turawa 14 35,7 0,0 0,0 7,1 7,1 
64. Ujazd 15 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 
65. Walce 16 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
66. Wilków 23 4,3 0,0 4,3 4,3 4,3 
67. Wo³czyn 44 11,4 2,3 2,3 2,3 4,5 
68. Zawadzkie 8 62,5 0,0 0,0 12,5 62,5 
69. Zdzieszowice 11 72,7 18,2 18,2 27,3 45,4 
70. Zêbowice 11 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7. G£ÓWNE KIERUNKI I EFEKTY
DZIA£ALNO�CI WIO� W 2001 R.

7.1. Dzia³alno�æ kontrolna

7.1.1. Nadzorowane zak³ady

W 2000 r. ewidencja WIO� obejmowa³a 591 zak³adów ko-
rzystaj¹cych ze �rodowiska, a w roku ubieg³ym liczba ta wzro-
s³a o 21 jednostek organizacyjnych. Z ³¹cznej ilo�ci 612
uwzglêdnionych w 2001 r. w ewidencji, grupê zak³adów o istot-
nym znaczeniu stanowi³o 35 jednostek, dla których warunki
korzystania ze �rodowiska okre�la Wojewoda.

Ustalenie tej grupy zak³adów dokonane zosta³o przez Wy-
dzia³ Rolnictwa i Ochrony �rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Opolu w za³¹czniku do pisma z dnia 18.06.1999 r. przekazu-
jacego �Listê zak³adów szczególnie szkodliwych dla �rodowi-
ska i zdrowia ludzi w woj. opolskim� i zawierajacego m.in. na-
stepuj¹ce stwierdzenia:

... lista ta zosta³a opracowana na podstawie materia³ów bê-

d¹cych do dyspozycji Wydzia³u wed³ug stanu na dzieñ

31.05.1999 r., który mo¿e ulec zmianom np. z uwagi na wiel-

ko�æ produkcji, czy te¿ przekszta³cenia w³asno�ciowe po-

szczególnych jednostek � w zwi¹zku z czym równie¿ lista

podlegaæ bêdzie sta³ej weryfikacji. Lista nie stanowi aktu

prawnego, w sprawach ochrony �rodowiska....

Zwa¿yszy, ¿e ostatnie pozycje w zestawieniu WIO� stano-
wi¹ zbiorniki retencyjne Otmuchów, Nysa, Turawa, Nowaki
i suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Jarno³tówku, a tak¿e au-
tostrada A-4 mo¿na przyj¹æ, ¿e �lista...� obejmuje zak³ady
o du¿ej uci¹¿liwo�ci oraz obiekty in¿ynierskie o szczególnym
znaczeniu.

Ich lokalizacjê przedstawiono na mapie pogl¹dowej C, przy
czym grupa ta obejmuje co prawda 3 zak³ady uwzglêdnione
niegdy� na li�cie krajowej (lista 80) niemniej do�æ �wybiórczo�
potraktowano zak³ady z listy wojewódzkiej, na której znajdo-
wa³o siê w roku ubieg³ym 17 zak³adów.

Informacje o ich usytuowaniu przedstawiono na mapie po-
gl¹dowej D, przy zastosowaniu stylizowanych piktogramów wy-
kazanych na schematach: A i B ilustruj¹cych nieznaczny sto-
pieñ uci¹¿liwo�ci w zakresie odprowadzania �cieków i emisji
zanieczyszczeñ powietrza (symbole w lewej czê�ci schematu
A) a tak¿e ha³asu i odpadów (symbole w prawej czê�ci sche-
matu A), oraz odpowiednio znacz¹ce oddzia³ywanie zak³adów
w ocenianym zakresie (nieco �ciemniejsze� symbole na sche-
macie B).

Symbole wykazane na mapie D sygnalizuj¹ dominuj¹ce sfe-
ry uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska, uzasadniajace zaliczenie za-
k³adów do grupy uwzglêdnionej na li�cie krajowej i wojewódz-
kiej.

W informacji z lutego br. [25] zamieszczono m.in. nastepu-
j¹ce stwierdzenia dotycz¹ce najwiêkszych �róde³ zanieczysz-
czenia (3 zak³ady z listy krajowej i 17 z listy wojewódzkiej):

Blachownia Holding S.A. w Kêdzierzynie-Ko�lu

W ramach restrukturyzacji, Zak³ady Chemiczne �Blachownia�
S.A. w Kêdzierzynie�Ko�lu od dnia 1 stycznia 1999 roku zo-
sta³y przekszta³cone w BLACHOWNIA HOLDING S.A.
w sk³ad, którego wchodzi³y nastêpuj¹ce podmioty gospodar-
cze, jako jednostki zale¿ne:

� POLTAR BLACHOWNIA Sp. z o.o., który przekszta³ci³ siê
w Wêglopochodne Sp. z o.o. w Kêdzierzynie-Ko�lu i nale¿y
do grupy kapita³owej Petro Carbo Chem S.A. w Gliwicach

� Zak³ad Tworzyw POLI-CHEM Blachownia Sp. z o.o., który
uleg³ podzia³owi na dwa podmioty gospodarcze: Zak³ad Two-
rzyw POLI-CHEM Blachownia Sp. z o.o.(produkcja poliety-
lenu) oraz GLOBAL-COLOR Polska Spó³ka Akcyjna (pro-
dukcja koncentratów barwnych)

� SPED-KOL BLACHOWNIA Sp. z o.o.

� ZAK£AD ENERGETYKI � BLACHOWNIA Sp. z o.o.

� Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowe �ENERGOMECH
� BLACHOWNIA� Sp. z o.o.

� Zak³ad Wykonawstwa Robót Inwestycyjnych SOWBUD Sp.
z o.o. � w roku 2001 zosta³a og³oszona upad³o�æ spó³ki.

� LABORATORIUM BADAWCZE BLACHOWNIA Sp. z o.o.
w Kêdzierzynie � Ko�lu, ul. Szkolna 15.

Od stycznia 2000 roku, w ramach dalszej restrukturyzacji HOL-
DING zrezygnowa³ ze wspólnej polityki w zakresie ochrony �ro-
dowiska oraz utrzymywania Zak³adowej Stra¿y Po¿arnej.
Przestarza³e w wiêkszo�ci wypadków technologie i instalacje
przy du¿ym rozdrobnieniu �róde³ emisji wymagaj¹ znacznych
nak³adów finansowych w celu ograniczenia uci¹¿liwo�ci do gra-
nic w³asno�ci terenu.
W 2001 roku Spó³ki dzia³aj¹ce na terenie Holdingu zrealizowa-
³y nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do ograniczenia
negatywnego oddzia³ywania na �rodowisko:

� Zak³ad Energetyki BLACHOWNIA Spó³ka z o.o.
� Przekazano do eksploatacji instalacjê odsiarczania spalin

z pieca do spalania odpadów przemys³owych (g³ównie nie-
bezpiecznych). Wed³ug za³o¿eñ eksploatacja instalacji od-
siarczania winna spowodowaæ zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeñ do powietrza o : SO

2
 � 85 %; HCl � 80 %; NO

x
 �

5 %.

� PETROCHEMIA BLACHOWNIA Spó³ka Akcyjna
� W roku 2001 zakoñczono budowê i przekazano do eksplo-

atacji Punkt Nape³niania Autocystern. Punkt posiada sys-
tem odprowadzania odgazów do skrubera w trakcie nape³-
niania autocystern. Wyposa¿ony jest równie¿ w pe³ne za-
bezpieczenie gruntu w przypadku rozlania paliwa. Wed³ug
szacunków Spó³ki przekazanie do eksploatacji punktu na-
pe³niania spowoduje obni¿enie emisji wêglowodorów o ok.
20 %.

� Wybudowano instalacjê do spalania przedgonu benzolo-
wego bez produkcji pary technologicznej, zintegrowan¹
z istniej¹cym piecem do spalania odgazów CDS. Wed³ug
szacunków Spó³ki spowoduje to zmniejszenie emisji wê-
glowodorów o ok. 15 %.

Wykonano hermetyzacjê:
� nalewaka kwasu siarkowego regenerowanego,
� zbiornika nr 7 kwasu siarkowego regenerowanego,
� zbiornika nr 101/3 kwasu siarkowego regenerowanego,
� reaktora smó³ek,
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� zbiornika nr 8 zu¿ytego ³ugu z fenolanem i frakcj¹ ku-
marenowo-indenow¹.

Wykonano tacê pojemno�ciow¹ zbiornika 5-3 na polu 51.
Decyzj¹ Wojewody Spó³ka by³a zobowi¹zana do ograniczenia
emisji zanieczyszczeñ z emitorów Nr 019001, 019002, 019003,
019004 (emisja wêglowodorów) w terminie do 31.12.2001,
w zwi¹zku z pogorszeniem sytuacji Spó³ka wyst¹pi³a z wnio-
skiem do Wojewody o przesuniêcie terminu realizacji ww.
ograniczenia do 31.12.2003 r.

Zak³ady Koksownicze �Zdzieszowice� Sp. z o.o. w Zdzie-

szowicach

W roku 1999 dotychczasowa Huta Katowice � Spó³ka
Akcyjna Zak³ady Koksownicze im. Powstañców �l¹skich
w Zdzieszowicach S.A uleg³a podzia³owi na dwa podmioty:

Huta Katowice � Spó³ka Akcyjna Zak³ady Koksownicze
im. Powstañców �l¹skich w Zdzieszowicach � zajmuj¹ca siê
wierzytelno�ciami i zobowi¹zaniami poprzedniego podmiotu,

Zak³ady Koksownicze �Zdzieszowice� Sp. z o.o. w Zdzieszowi-
cach zajmuj¹ce siê produkcj¹ koksu i gazu koksowniczego.
W roku 2001 w Zak³adach Koksowniczych �Zdzieszowice�
Sp. z o.o. zrealizowano nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia zwi¹za-
ne z ochron¹ �rodowiska:
Przeprowadzono remonty profilaktyczne:

� na bateriach nr 1 i 2 � naprawy metod¹ pó³-such¹ na 162
komorach oraz spawania ceramicznego na 109 komorach,

� na bateriach 3 � 6 w 266 komorach metoda pó³-such¹ oraz
na 93 komorach metod¹ spawania ceramicznego,

� na instalacji hydroin¿ekcji baterii 1 � 6 dokonano miêdzy
innymi wymiany 120 zaworów trójdro¿nych oraz czê�ci oru-
rowania instalacji,

� na bateriach nr 8 � 10 dokonano remont 100 komór meto-
d¹ spawania ceramicznego, przemurowano 43 g³owice
�cian grzewczych oraz przeprowadzono zabiegi profilaktycz-
ne metod¹ pó³-such¹ na 248 komorach i wyremontowano 8
ca³ych �cian grzewczych,

� na instalacji hydroin¿ekcji dokonano wymiany 215 zawo-
rów trójdro¿nych. Realizacja powy¿szych zadañ zapobie-
g³a wzrostowi emisji zanieczyszczeñ do powietrza (wed³ug
szacunków Zak³adu) o ok.:

Py³ � 17,0 Mg/r
SO

2
 � 82 Mg/r

NO
x
 � 166 Mg/r

CO � 260 Mg/r
B/a/p � 0,055 Mg/r
Wêglowodory aromatyczne � 0,01 Mg/r
CH

4
 � 0,011 Mg/r

Przeprowadzono remont II-go ci¹gu technologicznego
w Wytwórni Kwasu Siarkowego. Przeprowadzenie remontu za-
pobieg³o wzrostowi emisji zanieczyszczeñ do powietrza (we-
d³ug szacunków zak³adu o ok.:

SO
2
 � 6,7 Mg/r

NO
x
 � 1,1 Mg/r

CO � 1,0 Mg/r
H

2
SO

4
 � 0,3 Mg/r

Zak³ady Azotowe �Kêdzierzyn� S.A. w Kêdzierzynie-

Ko�lu

Zak³ady warunkowo skre�lone z listy �80�; w zwi¹zku z trudn¹
sytuacj¹ finansow¹ zak³ady odst¹pi³y od realizacji wynegocjo-
wanego programu dostosowawczego. W 2001 roku nie reali-
zowano ¿adnych istotnych inwestycji w zakresie ochrony �ro-
dowiska, w zwi¹zku z trwaj¹c¹ nadal trudn¹ sytuacj¹ finanso-
w¹.

Po³udniowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach,

Elektrownia �Blachownia� w Kêdzierzynie-Ko�lu

Zak³ad posiada aktualn¹ decyzjê o dopuszczalnej emisji za-
nieczyszczeñ z dnia 23.03.2001 r. W czerwcu 2001 r. kontrol-
ne pomiary stê¿eñ zanieczyszczeñ wykonane przez zak³ad dla
wszystkich kot³ów � 5 szt. OP-120 i 2 szt.OP-215 nie wykaza³y
przekroczenia stê¿eñ dopuszczalnych.

W 2001 r. zak³ad ca³kowicie zaniecha³ zakupu wody g³êbi-
nowej do celów energetycznych z Zak³adu Energetyki Blachow-
nia Sp. z o.o., przechodz¹c na zasilanie kot³ów wod¹ zdemine-
ralizowan¹ z w³asnych ujêæ i kondensatem zwrotnym z ZE Bla-
chownia Sp. z o.o. w Kêdzierzynie-Ko�lu.

Oczyszczenie ruroci¹gu i studni odp³ywowej, odprowadza-
j¹cej wody nadosadowe ze sk³adowiska popio³ów energetycz-
nych, pozwoli³o na w³¹czenie wód nadosadowych do obiegu
zamkniêtego Elektrowni.

Zak³ady Papiernicze S.A. w Krapkowicach

W 2001 r. w zak³adach nie wyst¹pi³ problem ponadnorma-
tywnej emisji zanieczyszczeñ z kot³owni. Stan formalno-praw-
ny w zakresie ochrony powietrza jest uregulowany.

Zak³ady posiadaj¹ decyzjê Burmistrza Miasta i Gminy Krap-
kowice uzgadniaj¹c¹ miejsce i sposób gromadzenia popio³u
i ¿u¿la. Przeprowadzona w sierpniu 2001 r. kontrola wykaza³a
nieprawid³owo�ci w postêpowaniu z odpadami azbestowymi
pochodz¹cymi z rozbiórki kot³a sodowego.

W 2001 r. przes³ano do WIO� Opole pomiary ha³asu,
z których wynika, ¿e zosta³y przekroczone poziomy dopusz-
czalne, w zwi¹zku z czym w sierpniu 2001 r. wyst¹piono do
Wojewody Opolskiego o wszczêcie postêpowania w sprawie
okre�lenia dopuszczalnego poziomu ha³asu dla zak³adu.

Cementownia �ODRA� S.A. w Opolu

W 2001 r. wystêpowa³y niewielkie przekroczenia emisji do-
puszczalnej py³u i tlenków azotu na piecu obrotowym.

Pozosta³ do rozwi¹zania problem ograniczenia emisji ze
sk³adu klinkieru. Cementownia zamierza w tym zakresie zmo-
dernizowaæ odbiór py³ów spod filtrów odpylaj¹cych wysyp klin-
kieru oraz ¿u¿la w hali klinkieru, ¿u¿la i wêgla, a tak¿e wykonaæ
obudowê hali od strony zachodniej i po³udniowej.

Huta �Andrzej� S.A. w Zawadzkiem

W 2000 r. nie prowadzono prac modernizacyjnych w ko-
t³owni zak³adowej. Decyzj¹ Starosty Powiatu Strzeleckiego Nr
RO�-7641/21/99 z 31.12.1999 r. zak³ad zosta³ zobowi¹zany
do modernizacji kot³owni w terminie do 31.12.2005 r. Wed³ug
pomiarów imisji w czterech punktach  �rednie warto�ci stê¿eñ
py³u i dwutlenku siarki by³y ni¿sze od obowi¹zuj¹cych. Stwier-
dzone wynikami pomiarów WIO� z marca 2001 r. przekrocze-
nia stê¿eñ dwutlenku azotu stanowi³y podstawê wszczêcia po-
stêpowania administracyjnego.

Zak³ad nie posiada decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Za-
wadzkie uzgadniaj¹cej miejsce i sposób gromadzenia odpa-
dów.

Huta �Ma³apanew� S.A. w Ozimku

W wyniku restrukturyzacji wydzielono nowy podmiot gospo-
darczy obejmuj¹cy wydzia³ odlewni z zapleczem natomiast
w zak³adzie pozosta³a obs³uga administracyjna i gospodarka
wodna. Huta wyst¹pi³a z wnioskiem o skre�lenie z listy najbar-
dziej uci¹¿liwych dla �rodowiska zak³adów Województwa Opol-
skiego.
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Odpady sk³adowane na ha³dzie maj¹ bezpo�redni kontakt
z gleb¹. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e wymywane
przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczaj¹ glebê
i wodê wokó³ obiektu. Administrator rzeki Ma³a Panew, nad któr¹
zlokalizowana jest ha³da ostrzega przed zagro¿eniem utraty
stateczno�ci w wyniku nieprawid³owej eksploatacji obiektu zwi¹-
zanej z odzyskiwaniem nagromadzonych tam materia³ów.

�Ikeda� Sp. z o.o. w Namys³owie (by³e ZPZ Namys³ów)

W 2001 r. Spó³ka z powodu braku �rodków nie zrealizowa-
³a w dalszym ci¹gu modernizacji kot³ów wêglowych i przej�cia
na opalanie olejem opa³owym, do czego by³a zobowi¹zana w
decyzji o emisji dopuszczalnej (termin do 30.06.2001 r.). Ze
wzglêdu na ograniczon¹ produkcjê w 2001 r. kot³y pracowa³y
niewielk¹ ilo�æ godzin (ok. 10 dni w II pó³roczu).

Problem emisji zanieczyszczeñ z kot³owni pozostanie do
rozwi¹zania w przypadku uruchomienia produkcji w pe³nym
zakresie.

W 2001 r. kontynuowano rozpoczêt¹ modernizacjê tzw. pól
awaryjnego zrzutu �cieków. Zakres zmodernizowanych pól
wynosi 95 %.

Spó³ka posiada umowê na odbiór �cieków technologicznych
z Zak³adem Wodoci¹gów i Us³ug Komunalnych �EKOWOD� Sp.
z o.o. w Namys³owie.

Spó³ka ma uregulowany stan formalnoprawny w zakresie
szczególnego korzystania z wód. W 2001 r. WIO� nie prowa-
dzi³ postêpowania administracyjnego w sprawie wymierzenia
kary.

�l¹skie Zak³ady Przemys³u Wapienniczego �OPOLWAP�
S.A. w Tarnowie Op.

Zak³ad posiada now¹ decyzjê z 25.01.2001r o emisji do-
puszczalnej, która nie okre�la emisji granicznych.

W decyzji Wojewody Opolskiego z 11.05.94 r. okre�lono
dopuszczalny poziom ha³asu niemniej brak udokumentowania
przez zak³ad, ¿e dotrzymywane s¹ ustalone w/w decyzj¹ wiel-
ko�ci poziomu ha³asu.

Z dniem 31 pa�dziernika 2001 r. zak³ad wy³¹czy³ z eksplo-
atacji zak³adow¹ oczyszczalniê �cieków. �cieki zosta³y skiero-
wane do oczyszczalni mechaniczno � biologicznej w Kosoro-
wicach.

Zak³ady Przemys³u Bawe³nianego �FROTEX� S.A.
w Prudniku

W 2001 r. zak³ad nie realizowa³ ¿adnej inwestycji dotycz¹-
cej ochrony powietrza.
Pomiary wykonane przez Grupê Pomiarow¹ WIO� Opole
w czerwcu 2001 r. w kot³owni wykaza³y przekroczenie dopusz-
czalnych stê¿eñ SO

2
, NO

2
 i CO, w zwi¹zku z czym wszczêto

postêpowanie administracyjne.
Zak³ad ma uregulowany stan formalnoprawny w zakresie

gospodarki wodno � �ciekowej.
W wyniku stwierdzonych przekroczeñ dopuszczalnych stan-

dardów akustycznych Starosta Prudnicki okre�li³ decyzj¹
z 6.07.2000r dopuszczalny poziom ha³asu przenikaj¹cego
z zak³adu do �rodowiska.

W wyniku zrealizowanych ostatnio inwestycji zwi¹zanych
z ograniczeniem ha³asu, (m.in. uszczelnienie okien oraz zabu-
dowa wentylatorów w kot³owni zak³adowej) szacuje siê, ¿e na-
st¹pi³o ograniczenie poziomu ha³asu o ok.10 dB(A), jednak
w dalszym ci¹gu wystêpuj¹ przekroczenia dopuszczalnego po-
ziomu ha³asu okre�lonego decyzj¹ starosty.

Cukrownia �Baborów� S.A. w Baborowie

Dwukrotne pomiary stê¿eñ zanieczyszczeñ wykonane przez
zak³ad w 2001 r. nie wykaza³y przekroczenia dopuszczalnych
stê¿eñ.

Cukrownia w dalszym ci¹gu powoduje swoj¹ dzia³alno�ci¹
przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu przy czym
z uwagi na trudn¹ sytuacjê finansow¹ zak³ad nie prowadzi³
w 2001 r. ¿adnej inwestycji dotycz¹cej ochrony �rodowiska.

Cukrownia �Otmuchów� S.A. w Otmuchowie

Zak³ad posiada now¹ decyzjê o emisji dopuszczalnej
z 1 czerwca 2001 r., w której okre�lono graniczn¹ emisjê dwu-
tlenku siarki z kot³ów Babcock. Pomiary emisji wykonane w li-
stopadzie 2001 r. wykaza³y przekroczenia stê¿eñ tlenku wêgla
na kotle OR 32/40, w zwi¹zku z czym wszczêto postêpowanie
administracyjne.

 Z dniem 1 stycznia 2001 r. zak³ad zaprzesta³ odprowadzaæ
�cieki do wód powierzchniowych, po ich oczyszczeniu na
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. �cieki kolektorem
Otmuchów � Nysa kierowane s¹ na oczyszczalniê �cieków
w Nysie.

W wyniku stwierdzonych w 2000 r. przekroczeñ dopusz-
czalnych standardów akustycznych wystosowano do Starosty
Nyskiego wniosek o wszczêcie postêpowania administracyjne-
go w sprawie wydania decyzji okre�laj¹cej dopuszczalny po-
ziom ha³asu dla Cukrowni.

KAMA FOODS SA w Brzegu (by³e Nadodrzañskie
Zak³ady Przemys³u T³uszczowego S.A.)

W dalszym ci¹gu nie nast¹pi³o przejêcie od wykonawcy kot³a
OR-35 wraz z instalacj¹ odsiarczania i odazotowania spalin,
jednak ze wzglêdu na znaczne ograniczenie produkcji kocio³
ten w 2001 r. nie pracowa³.

Problem emisji py³owej i emisji zanieczyszczeñ z kot³owni
pozostanie do ewentualnego rozwi¹zania w przypadku urucho-
mienia produkcji w pe³nym zakresie.

Wyja�nienia wymaga problem ewentualnych przekroczeñ
dopuszczalnych standardów akustycznych po zakoñczeniu pro-
cesu inwestycyjnego i modernizacyjnego zak³adu. Zak³ad zo-
sta³ zobowi¹zany do przed³o¿enia wyników pomiarów natê¿e-
nia ha³asu w otoczeniu zak³adu.

Z uwagi na z³¹ kondycjê finansow¹ i d³ugotrwa³e przestoje
wydzia³ów produkcyjnych zak³ad nie przed³o¿y³ pomiarów po-
ziomu natê¿enia ha³asu potwierdzaj¹cych efekty zainstalowa-
nych ekranów i os³on akustycznych.

Istnieje w dalszym ci¹gu problem rekultywacji by³ych sk³a-
dowisk zaolejonej ziemi biel¹cej na terenie zak³adu.

Miejskie Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kêdzie-
rzynie-Ko�lu

Kontynuowana jest budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu
S³awiêcice ze zrzutem �cieków surowych poprzez przepom-
powniê do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni bêd¹cej
w eksploatacji Zak³adu Energetyki Blachownia Sp. z o.o. (wy-
konano 50 % zadania).

Zakoñczono budowê kanalizacji podci�nieniowej w osiedlu
Ku�niczka, �cieki odprowadzane s¹ kanalizacj¹ miejsk¹ na
mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalniê �cieków przy ul. Gli-
wickiej w Kêdzierzynie-Ko�lu. Wykonano w 90 % budowê ko-
lektora t³ocznego oraz przebudowê istniej¹cej mechanicznej
oczyszczalni �cieków przy ul. Gazowej na przepompowniê.
Rozpoczêto budowê kanalizacji sanitarnej Lenartowice � Ci-
sowa � Miejsce K³odnickie z pod³¹czeniem jej do miejskiej
oczyszczalni przy ul. Gliwickiej.
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Inwestycje te maj¹ na celu likwidacjê czê�ci nieformalnych
zrzutów �cieków do kanalizacji deszczowej lub bezpo�rednio
do wód Kana³u Gliwickiego.

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Brzegu

W IV kwartale 2000 r. zakoñczono budowê miejskiej me-
chaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni �cieków
w Brzegu. Z przed³o¿onych przez zak³ad analiz wynika, ¿e do-
trzymywane s¹ warto�ci wska�ników zanieczyszczeñ ustalo-
nych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu

W 2001 r. kontynuowano realizacjê zadania inwestycyjne-
go p.n. �Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni �cieków w Opo-
lu�.

Spó³ka uzyska³a w 2000 r. decyzjê zezwalaj¹c¹ na czaso-
we miejsce sk³adowania odpadów (w tym niebezpiecznych)
przed skierowaniem do utylizacji lub wykorzystania. Osady �cie-
kowe z obecnie modernizowanej oczyszczalni wywo¿one s¹ na
legalne sk³adowisko odpadów komunalnych.

Fabryka Maszyn Rolniczych �Agromet� Sp. z o.o. w Brzegu

Pomiary emisji wykonane przez zak³ad w 2000 r. w kot³owni
wykaza³y przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ CO i NO

2
.

W zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra �rodo-
wiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do po-
wietrza substancji zanieczyszczaj¹cych z procesów technolo-
gicznych i operacji technicznych mo¿na przypuszczaæ, ¿e wcze-
�niejsze problemy zak³adu z ponadnormatywn¹ emisj¹ CO nie
bêd¹ wystêpowa³y.

Zak³ady Urz¹dzeñ Przemys³owych S.A. w Nysie

Zak³ady posiadaj¹ now¹ decyzjê o emisji dopuszczalnej
z 19.02.2001 r., w której nie jest okre�lona emisja graniczna
dla ksylenu. W 2001r zlikwidowano stanowisko produkcji
uszczelek, wydzia³ spawalni oraz oczyszczarkê. Pomiary wy-
konane na zlecenie zak³adu na kot³ach WR-5 wykaza³y prze-
kroczenia stê¿eñ tlenku wêgla.

Z posiadanych informacji wynika, ¿e w stosunku do zak³a-
dów prowadzone jest postêpowanie w sprawie og³oszenia upa-
d³o�ci.

Spó³ka Akcyjna �Otmêt� w Krapkowicach  (w upad³o�ci)

Zak³ad nadal nie rozwi¹za³ problemu rekultywacji sk³adowi-
ska odpadów poprodukcyjnych Emilówka w Malni, które nie
posiada niezbêdnych zabezpieczeñ �rodowiska.
W tej sprawie trwa korespondencja miêdzy syndykiem, a gmi-
n¹ Gogolin, na której terenie znajduje siê w/w sk³adowisko.

7.1.2. Zakres i ilo�æ kontroli

W roku ubieg³ym przeprowadzono ³¹cznie 308 kontroli,
obejmuj¹cych 145 zak³adów oraz 117 sk³adowisk odpadów
przemys³owych i 50 sk³adowisk odpadów komunalnych. Za-
kres kontroli obejmowa³ realizacjê trzech cyklów kontrolnych
krajowych (A-C) i jednego wojewódzkiego (w nawiasach licz-
ba skontrolowanych zak³adów):
A) Zgodno�æ z prawem wydawanych przez organy samorz¹-

dowe decyzji okre�laj¹cych warunki korzystania ze �rodo-
wiska (34),

B) Stan przestrzegania wymagañ ochrony �rodowiska przez
jednostki organizacyjne zarz¹dzaj¹ce rolnymi rynkami
hurtowymi (1),

C) Przestrzeganie wymagañ ochrony �rodowiska przez wybra-
ne zak³ady bran¿y miêsnej (2),

D) Przestrzeganie wymagañ ochrony �rodowiska przez stacje
kontroli pojazdów oraz jednostki �wiadcz¹ce us³ugi serwi-
sowe dla pojazdów samochodowych (2).

Poza interwencyjnymi (26) zakres pozosta³ych kontroli
uwzglêdnia³ nastêpuj¹ce cele przewidziane w planie rocznym
(w nawiasie ilo�æ kontroli):

� ograniczenie uci¹¿liwo�ci najwiêkszych �róde³ zanieczysz-
czeñ w skali kraju (7),

� ograniczenie uci¹¿liwo�ci zak³adów szczególnie uci¹¿liwych
w skali województwa (18),

� ocena wype³niania przez inwestorów wymagañ ochrony �ro-
dowiska (38),

� ograniczenie zanieczyszczeñ emitowanych do powietrza ze
�róde³ technologicznych oraz energetycznych (83),

� eliminacja odprowadzania do jezior i zbiorników zaporowych
nieczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych �cie-
ków (14),

� ochrona zasobów wód, w szczególno�ci podziemnych, sta-
nowi¹cych �ród³o zaopatrzenia ludno�ci w wodê do picia i
potrzeb gospodarczych (18),

� ocena prawid³owo�ci postêpowania z odpadami, w tym z
odpadami niebezpiecznymi (111),

� ograniczenie uci¹¿liwo�ci zwi¹zanych z ponadnormatywn¹
emisj¹ ha³asu (7),

� ograniczenie uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska obiektów Wojska
Polskiego (1),

� ocena realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z przeciwdzia-
³ania NZ� (21),

� przeciwdzia³anie nielegalnemu transgranicznemu prze-
mieszczaniu odpadów (5),

� kontrole zwi¹zane z prowadzonym postêpowaniem w spra-
wie kar pieniê¿nych (43),

� kontrole wykonywane w oparciu o wnioski organów admini-
stracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz obywateli (94).

7.1.3. Dzia³ania dyscyplinuj¹ce i wybrane efekty

kontroli

W wyniku 308 kontroli przeprowadzonych w 2001 r. wyda-
no 261 zarz¹dzeñ pokontrolnych oraz skierowano 12 wniosków
do Kolegium wzglêdnie S¹du i 3 wnioski do prokuratury. Wy-
dano zarazem 88 decyzji wymierzaj¹cych kary godzinowe
i dobowe oraz 68 decyzji o karach ³¹cznych na kwotê niemal
8,6 mln.z³. Najwy¿sze kary za przekroczenia dopuszczalnych
wielko�ci emisji zanieczyszczeñ powietrza wymierzono dla Ce-
mentowni �Odra� SA w Opolu (blisko 5,0 mln.z³.) oraz Zak³a-
dów Papierniczych w Krapkowicach (ca 1,2 mln z³.), przy czym
ze wzglêdu na zrealizowanie inwestycji proekologicznych za-
k³ady te korzysta³y z mo¿liwo�ci odroczenia terminu p³atno�ci
kar.

Spo�ród licznych (20) przyk³adów dokumentuj¹cych zmniej-
szenie uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska i przytoczonych w Informa-
cji [25] na uwagê zas³uguj¹ ubieg³oroczne zadania inwestycyj-
ne w nastêpuj¹cych zak³adach:

A) Wodoci¹gi G³ucho³askie Sp. z o.o. � W czwartym kwarta-
le zakoñczono budowê kolektora Nysa-G³ucho³azy. Skiero-
wanie �cieków miejskich z G³ucho³az do oczyszczalni gru-
powej w Nysie eliminuje znacz¹ce obci¹¿enie wód Bia³ej
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G³ucho³askiej ³adunkiem zanieczyszczeñ (wed³ug danych
za 2000 r. kszta³towa³ siê on w granicach 750 kgO

2
/d dla

CZD oraz 330 kgO
2
/d dla BZT

5
).

B) G³ucho³askie Zak³ady Papiernicze S.A. � Wybudowanie
i w³¹czenie do eksploatacji wy³awiacza sto¿kowego w³ókien
pozwoli³o na istotne zmniejszenie uci¹¿liwo�ci �cieków od-
prowadzanych do wód Bia³ej G³ucho³askiej.

C) ZGKiM w Byczynie � W wyniku modernizacji oczyszczalni
�cieków miejskich w znacznym stopniu zmniejszono zakres
ich oddzia³ywania na jako�æ wód w odbiorniku bezpo�red-
nim i w uj�ciowym odcinku Pratwy.

D) �ZPW �Opolwap� S.A. w Tarnowie Opolskim � Skierowa-
nie �cieków do urz¹dzeñ wysokosprawnej oczyszczalni
w Kosorowicach spowodowa³o eliminacjê lokalnego �ród³a
zanieczyszczenia wód Odry.

E) Brzeskie Centrum Medyczne � Uruchomienie w trzecim
kwartale kot³ów gazowych (które zast¹pi³y kot³y wêglowe
starego typu) pozwoli³o na radykalne zmniejszenie wielko-
�ci emisji zanieczyszczeñ powietrza.

F) Prismacoder Sp. z o.o. w G³ucho³azach � W efekcie obu-
dowy uk³adu wyci¹gowego z hali produkcyjnej oraz czerpni
powietrza, a tak¿e zainstalowania ekranu akustycznego przy
wentylatorze wyci¹gowym wyeliminowano rejestrowane po-
przednio uci¹¿liwo�ci dla otoczenia (przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu ha³asu).

7.1.4. Nadzwyczajne zagro¿enia �rodowiska

Na mapie pogl¹dowej E wykazano 33 zak³ady uwzglêdnio-
ne w 2001 r. w wykazie potencjalnych sprawców NZ�, z wyró¿-
nieniem grupy 11 zaliczonych do zak³adów stwarzaj¹cych za-
gro¿enie powa¿nej awarii przemys³owej.

Przeprowadzone kontrole objê³y m.in. nastêpuj¹ce zak³a-
dy:
¨ Baza paliw w Kamieniu �l¹skim dzier¿awiona do kwietnia

2001 przez Spó³kê �Petrol� od Agencji Mienia Wojskowe-
go, Kupiona zosta³a przez �ANPOL� Sp. z o.o. w Czeladzi.

¨ Bazy paliw w Brzegu, Strzelcach Opolskich, Nysie oraz
w Namys³owie � fronty kolejowe bez zabezpieczeñ � obec-
nie u¿ytkownicy korzystaj¹ wy³¹cznie z transportu samo-
chodowego (autocysterny).

¨ Czê�æ stanowisk prze³adunkowych kolejowych materia³ów
niebezpiecznych w Zak³adach Koksowniczych �Zdzieszo-
wice� Sp. z o.o. w Zdzieszowicach nie posiada zabezpie-
czeñ przed awaryjnymi i eksploatacyjnymi rozlaniami. Za-
k³ad opracowa³ harmonogram prac zabezpieczaj¹cych sta-
nowiska prze³adunkowe.

¨ Zak³ady Azotowe �Kêdzierzyn� SA ograniczy³y realizacjê
harmonogramu prac zabezpieczaj¹cych zbiorniki, instala-
cje i stanowiska prze³adunkowe przed awaryjnymi i eksplo-
atacyjnymi rozlaniami materia³ów niebezpiecznych. Powy¿-
sze ograniczenia wynik³y z trudno�ci finansowych Zak³adu.

¨ Petrochemia Blachownia w Kêdzierzynie-Ko�lu � wybudo-
wany zosta³ terminal za³adunku na autocysterny produktów
naftowych. Terminal wyposa¿ony zosta³ w system zbiera-
nia odcieków i separacji ropopochodnych. Operacje za³a-
dunku produktów naftowych realizowane w terminalu s¹
zhermetyzowane. Wykonano wannê przeciwwylewow¹ po-
jemno�ciow¹ dla zbiornika 5-3.  Zmodernizowano tacê pom-
powni 5101/5102 (obiekt pe³ni funkcjê separatora produk-
tów naftowych wód opadowych i odcieków odprowadzanych
z terenu bloku paliwowego). Spó³ka przedstawi³a nowy, sko-
rygowany harmonogram prac zabezpieczaj¹cych obiekty
przed wyst¹pieniem nz�.

¨ Spó³ka NAFTOPOL w Kêdzierzynie-Ko�lu (dawna nazwa
�Renower�) wykona³a tacê na stanowisku prze³adunkowym,
kolejowym olejów bazowych i smarnych.

¨ Zak³ady Piwowarskie �G³ubczyce� S.A. w G³ubczycach �
modernizacja amoniakalnej instalacji ch³odniczej-zmniejsze-
nie amoniaku w instalacji z 6 t do 3 t wymiana czynnika
ch³odniczego bezpo�redniego z wody lodowej na glikol.
Wykonano badania szczelno�ci zbiorników paliwowych.

¨ PKN ORLEN, Baza nr 43 (najwiêksza w województwie opol-
skim) nie posiada kanalizacji �cieków opadowych � jest
opracowywana dokumentacja projektowa.

W ramach kontroli NZ� dokonano oceny obiektów s³u¿¹-
cych do sk³adowania przeterminowanych �rodków ochrony ro-
�lin. Wed³ug uzyskanych informacji likwidacja mogilników
w Jêdrzychowie oraz w Bogdañczowicach przewidziana jest
w roku bie¿¹cym, podobne starania podjê³y w³adze Gminy Kom-
prachcice w odniesieniu do obiektu w Wawelnie.

W roku 2001 wyst¹pi³o na terenie województwa opolskiego
10 awarii o znamionach nz� (numery awarii zosta³y nadane
przez program ekoawarie).

� Awaria nr 1601-0009 z dnia 03.01.2001 r. � £owkowice gm.
Kluczbork � porzucenie ok. 5000 kg przeterminowanych
�rodków ochrony ro�lin oraz zanieczyszczenie gruntu ww.
substancjami.

� Awaria nr 1601-0010 z dnia 05.01.2001 r. � Opole � wyla-
nie siê z uszkodzonego baku do gruntu ok. 200-300 l. oleju
napêdowego, zanieczyszczony zosta³ równie¿ rów melio-
racyjny.

� Awaria nr 1601-0011 z dnia 19.01.2001 r. � rozlanie na grunt
i powierzchniê drogi przed miejscowo�ci¹ Gorzów �l¹ski
pow. Olesno ok. 100 kg etyliny 95.

� Awaria nr 1601-0012 z dnia 07.03.2001 r. � Prószków pow.
Opole � awaria cysterny z olejem opalowym. Wyciek do
gruntu ok. 2 ton oleju opa³owego. 500 kg zebra³a JGR PSP.

� Awaria nr 1601-0013 z dnia 29.03.2001 r. � Opole � z insta-
lacji rozpa³owej kot³a w WP 120 (ZEC Opole) wyciek³o do
kanalizacji �cieków opadowych ok 800 kg oleju opa³owe-
go. Niewielka ilo�æ ww. oleju zanieczy�ci³a wody rz. Odry.
Pozosta³a czê�æ zosta³a sczerpana w wyniku akcji ratowni-
czej.

� Awaria 1601-0014 z dnia 07.05.2001 r. � miasto Nysa �
wyciek z cysterny ok. 30 kg oleju opa³owego na stacji ben-
zynowej. Rozlanie w wyniku nawa³nicowego deszczu wy-
p³ynê³o na drogê relacji Opole � Nysa (zagro¿enie g³ównie
dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego).

� Awaria nr 1601-0015 z dnia 05.05.2001 r. � zanieczyszcze-
nie rz. Swornicy i rz. Maliny �ciekami sanitarnymi w wyniku
uszkodzenia kolektora sanitarnego na terenie Opola. Stwier-
dzono �niêcie ryb (ok. 20 szt).

� Awaria nr 1601-0016 z dnia 12.05.2001 r. � Prudnik � za-
nieczyszczenie rz.Prudnik. Stwierdzono kilkadziesi¹t �niê-
tych ryb.

� Awaria nr 1601-0017 z dnia 12.06.2001 r. � Wiêkszyce gm.
Reñska Wie� � wypadek na drodze relacji Opole � Raci-
bórz. Na grunt wyla³o siê ok. 25 l oleju napêdowego typu
Biodizel.

� Awaria nr 1601-0018 z dnia 01.08.2001 r. � �niêcie ryb na
rz. Brynica w miejscowo�ci Brynica gm. £ubniany. �niêcie
ryb spowodowane by³o rozlaniem wód rzeki Brynica na te-
ren przyleg³ych do rzeki pól uprawnych i lasów. W wyniku
wysokiej temperatury oraz procesów gnilnych nast¹pi³o od-
tlenienie wody, co spowodowa³o masowe �niêcie ryb.
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7.2. Dzia³alno�æ laboratoryjna i monitoring �rodowiska

Zgodnie z informacjami wykazanymi w rozdziale 1 badania
jako�ci wód powierzchniowych p³yn¹cych prowadzone by³y
w 21 ppk monitoringu podstawowego (³¹czna d³ugo�æ kontro-
lowanych cieków 434 km) oraz w 21 ppk monitoringu regional-
nego obejmuj¹cego rzeki, kana³y i potoki o sumarycznej d³u-
go�ci 291 km. W ramach tych badañ wykonano 14262 ozna-
czenia z czego dla wska�ników fizyczno-chemicznych � 13278,
hydrobiologicznych � 454 a dla bakteriologicznych � 530. Do
oceny analitycznej pobrano 527 próbek wód kontrolowanych
w ramach monitoringu, a tak¿e 107 próbek do badañ prowa-
dzonych w ramach kontroli oraz 10 próbek analizowanych przez
Laboratorium w ramach akcji zwi¹zanych z nadzwyczajnymi
zagro¿eniami �rodowiska. W maju ubieg³ego roku wydano ko-
lejn¹ publikacjê z serii BIBLIOTEKA MONITORINGU �RODO-

WISKA zatytuowan¹ �Stan �rodowiska w województwie opol-
skim w roku 2000�. Podstawowe informacje o wynikach badañ
jako�ci wód powierzchniowych objêtych systemem monitorin-
gu podstawowego i regionalnego, a tak¿e wynikach pomiarów
stanu zanieczyszczenia powietrza w rejonie Kêdzierzyna-Ko�-
la (na podstawie danych ze stacji pomiarowych BASKI) pre-
zentowano w comiesiêcznych biuletynach informacyjnych
w witrynie internetowej WIO� (www.opole.pios.gov.pl). Ten sys-
tem udostêpniania danych o �rodowisku wykorzystano równie¿
dla komunikatów uzwglêdniaj¹cych ocenê wyników badañ wód
powierzchniowych w pierwszym pó³roczu 2001 r. (dane z moni-
toringu podstawowego i regionalnego) i wyników pomiarów
w sieci BASKI (za okres I-IX 2001) oraz g³ówne �ród³a zanie-
czyszczenia wód powierzchniowych województwa opolskiego
(na podstawie informacji z systemu op³at za korzystanie z wód
w 2000 r.).
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8. Stan �rodowiska w powiatach

i gminach

Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami zakres informacji obej-
muje 5 grup tematycznych okre�lonych has³ami: wody, powie-
trze, odpady, gleby i przyroda. Termin wody odnosi siê w za-
sadzie do wód powierzchniowych, niemniej te czê�ci informa-
cji uwzglêdniaj¹ równie¿ wyniki ankietyzacji organów samo-
rz¹dowych z drugiego pó³rocza 2001 r., której celem by³o m.in.
u�ci�lenie i zaktualizowanie wyników oceny przeprowadzonej
w 1999 r. przez Wydzia³ Rolnictwa i Ochrony �rodowiska Urzê-
du Wojewódzkiego w Opolu w zakresie �zwodoci¹gowania� i
skanalizowania wsi województwa opolskiego. Ocena ta zosta³a
zaprezentowana w wydzielonej czê�ci graficznej ubieg³orocz-
nej publikacji [6].

Na mapach pogl¹dowych powiatów w skali 1:300000 ozna-
czonych symbolami 1A � 11A (pierwszy element uwzglêdnia
przyjêt¹ numeracjê powiatów) wykazano miejscowo�ci wypo-
sa¿one w 2000 r. w urz¹dzenia wodoci¹gowe, oraz pozbawio-
ne mo¿liwo�ci korzystania z tych systemów zbiorowego za-
opatrzenia w wodê, a tak¿e przewidywane inwestycje w tym
zakresie do 2005 r.

Identyczny zakres informacji (przy odmiennym sposobie
�wizualizacji�) obejmuje równie¿ dane o stopniu skanalizowa-
nia wsi Opolszczyzny, który wed³ug wspomnianej oceny WRO�
osi¹ga³ w 1999 r. zaledwie 5% (przy 90% oszacowaniu stanu
�zwodoci¹gowania�).

Na mapach pogl¹dowych oznaczonych symbolami 1C �
11C przedstawiono przekroje pomiarowo-kontrolne monitoringu
podstawowego i regionalnego, dla których wyniki klasyfikacji
przeciêtnej jako�ci wód (PJW) i najwy¿szego ich zanieczysz-
czenia (NSZ) wykazano w zestawieniach 1B -11B (na podsta-
wie obliczeniowych warto�ci z ostatnich rocznych serii badañ).

W zestawieniach tych oraz na mapach pogl¹dowych C (1C

� 11C) przekroje pomiarowo-kontrolne monitoringu podstawo-
wego oznaczono symbolami literowymi (A-Z) wed³ug syste-
matyki przyjêtej w rozdziale pierwszym, natomiast numeracja
ppk monitoringu regionalnego jest zgodna z zastosowan¹ w
tabeli 1 okre�laj¹cej zakres badañ w latach 2001-2004.

Wyniki klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód z ostatnich serii
badañ (PJW) wykazane w zestawieniach zilustrowano na ma-
pach pogl¹dowych odpowiednim zró¿nicowaniem kolorystycz-
nym symboli ppk (niebieski � klasa I, zielony � klasa II, poma-
rañczowy � klasa III oraz czerwony � N). Mapy te zawieraj¹
równie¿ informacje o lokalizacji kilkudziesiêciu oczyszczalni
�cieków, a wielko�æ symboli przyjêto w zale¿no�ci od ustalo-
nej w czê�ciach opisowych przepustowo�ci tych obiektów.

Dla cieków objêtych monitoringiem regionalnym przy za-

stosowaniu nieco innych oznaczeñ zasygnalizowano równie¿
domniemane usytuowanie lokalnych �róde³ uci¹¿liwo�ci ma-
j¹cych wp³yw zw³aszcza na rejestrowane przejawy d³ugotrwa-
³ego nadmiernego zanieczyszczenia kontrolowanych wód.

Wielko�æ przyjêtych symboli odpowiada skali zagro¿eñ,
przy czym zastosowano je równie¿ dla cieków granicznych cha-
rakteryzuj¹cych siê ci¹g³ym b¹d� d³ugotrwa³ym zanieczysz-
czeniem wód.

W czê�ciach obejmuj¹cych problematykê ochrony powie-

trza zasygnalizowano relacje zmian wyników pomiarów imi-
syjnych realizowanych przez WSSE, a tak¿e w lokalnych sie-
ciach pomiarowych wykazuj¹c zarazem wielko�ci emisji za-
nieczyszczeñ powietrza w okresie 1998-2000 (dane na wy-
kresach i zestawieniach oznaczonych symbolami 1D � 11D).

Na mapach pogl¹dowych 1E � 11E podano orientacyjn¹
lokalizacjê �róde³ zanieczyszczenia powietrza przy wykorzy-
staniu ustaleñ ankietyzacji z 1999 r. przedstawionych w ko-
munikacie WIO� z 2000 r. Zakres tematyczny map oznaczo-
nych symbolem E w dominuj¹cej czê�ci uwzglêdnia jednak
zagadnienia odpadów, a zw³aszcza rezultaty ankietyzacji or-
ganów samorz¹dowych odno�nie likwidacji �dzikich� sk³ado-
wisk.

Charakterystyka opisowa tej czê�ci informacji (odpady)
obejmuje dane o sk³adowiskach odpadów komunalnych przy
wykazaniu przedstawionych na mapach E wiêkszych sk³ado-
wisk odpadów przemys³owych, a tak¿e (zestawienia oznaczo-
ne symbolami 1F � 11F) dane �ród³owe z bazy SIGOP-W za
lata 1998-2000 o odpadach niebezpiecznych.

Informacje o zawarto�ci pierwiastków �ladowych (kadm,
mied�, nikiel, o³ów, cynk) w gminach województwa opolskiego
wykazano na mapach pogl¹dowych oznaczonych 1G � 11G,
przy wykorzystaniu danych �ród³owych SChR przedstawionych
w rozdziale 6 (tabele 1-5).

Koñcowe czê�ci informacji o stanie �rodowiska w powia-
tach uwzglêdniaj¹ równie¿ syntetyczn¹ charakterystykê wa-

lorów przyrodniczych wzbogacon¹ odpowiednim zestawem
fotografii, przy czym jej uzupe³nieniem s¹ zestawienia rezer-
watów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów chronio-
nego krajobrazu (tabele 3 i 4). Te elementy informacji przed-

1  Gin¹cy gatunek europejski � kotewka orzech wodny. 2  Storczyki szerokolistne na wilgotnych  
³¹kach okolic Grodkowa. 
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stawiono dla ka¿dego powiatu w pktach 8.1-8.11, przy czym
punkt 8.9. obejmuje ³¹czne dane dla dwóch powiatów opol-
skich (grodzkiego i ziemskiego). W punkcie 8.12 zamieszczo-
no wykazane w ostatnich ankietach organów samorz¹dowych
zadania ekologiczne zrealizowane w minionym dziesiêciole-
ciu i przewidywane w najbli¿szej przysz³o�ci, a tak¿e synte-
tyczn¹ prezentacjê zakresu dzia³añ Energetyki Cieplnej Opolsz-
czyzny, maj¹cej powa¿ny udzia³ w rejestrowanym od szeregu
lat zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza w najwiêkszych
miastach regionu. W tabeli 2 przedstawiono podstawowe usta-
lenia i efekty wybranych kontroli przeprowadzonych przez
WIO� w latach 2000-2001 w zakresie ha³asu.

8.1. Powiat brzeski

8.1.1. Wody

Wed³ug ankietyzacji Wydzia³u Rolnictwa i Ochrony �rodo-
wiska Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego 82 wsie powiatu brze-
skiego wyposa¿one by³y w 1999 r. w urz¹dzenia wodoci¹gowe,
a jedynie w czterech eksploatowane by³y systemy kanalizacyj-
ne zabezpieczaj¹ce wody przed zanieczyszczeniem (odpowied-
nie wspó³czynniki �zwodoci¹gowania� i skanalizowania: 85% i
4%). Przes³anki istotnej poprawy zw³aszcza w tej drugiej sferze
rozwoju infrastruktury wiejskiej dokumentuj¹ rezultaty ankiet
opracowanych przez jednostki samorz¹dowe w roku ubieg³ym.
Zgodnie z informacjami wykazanymi na mapie 1A poza istnie-
j¹cymi urz¹dzeniami w Skarbimierzu, ̄ ³obi�nie, Paw³owie (gmi-
na Brzeg), £osiowie, Le�niczówce, Ptakowicach, Skorogosz-
czy (gmina Lewin Brzeski) oraz w Gnojnej i Tarnowie Grodkow-
skim (gmina Grodków) w okresie 2002-2005 przewiduje siê wy-

konanie kanalizacji sanitarnej dla 5 miejscowo�ci w gminie Brzeg
i 3 w gminie Olszanka, a szczególnie imponuj¹cy wydaje siê
zakres tych zamierzeñ dla gminy Lubsza (17 wsi).

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 1 wody
Odry w odcinku Mikolin � Brzeg charakteryzowa³y siê nieco ni¿-
szym zanieczyszczeniem w stosunku do stanu rejestrowanego

zw³aszcza w rejonie poni¿ej Kêdzierzyna-Ko�la, niemniej okre-
sowe przekroczenia warunków normatywnych klasy trzeciej
stwierdzono w zakresie 6-8 wska�ników (PEW, sód, zawiesi-
na, azot azotynowy, fosfor ogólny, ¿elazo, Miano Coli i chlorofil
�a�).

Wed³ug przyjêtych kryteriów oceny przeciêtna jako�æ wód
Odry w ppk Brzeg odpowiada³a w 2001 r. warunkom normatyw-
nym klasy trzeciej, co oznacza, ¿e co najmniej po³owa wyników
oznaczeñ dla ka¿dego z 26 badanych wska�ników zanieczysz-
czenia mie�ci³a siê w granicach norm przewidzianych w rozpo-
rz¹dzeniu MO�ZNiL dla wód klasy trzeciej b¹d� drugiej, a na-
wet pierwszej.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e najbardziej rygorystyczne warun-
ki klasy pierwszej spe³nia³y wszystkie rezultaty oznaczeñ od-
czynu, tlenu rozpuszczonego, siarczanów, sodu, manganu, kad-
mu, fenoli lotnych i detergentów anionowych.

Ni¿sza ni¿ dla Odry w ppk Brzeg klasyfikacja przeciêtnej
jako�ci wód w uj�ciowym odcinku Nysy K³odzkiej (N

1
) wi¹¿e siê

z rezultatami oznaczeñ chlorofilu �a�, których po³owa sygnali-

1 B CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

E ODRA - Mikolin 2001 N1 N8 

F ODRA - Brzeg 2001 III N6 

P NYSA K£. - Skorogoszcz 2001 N1 N2 

R NYSA K£. - Lewin Brzeski 2001 III N2 

10 SMORTAWA - Raciszów 2001 II N2 

11 SMORTAWA - Dobrzyñ 2001 II III 

14 �MIESZKA - Dobrzyñ 2001 II N1 

39 STARA STR. - Kopice 1998 III N2 

40 STRUGA GR. Osiek Grod. 2000 N1 N5 

43 NYSA K£. - Micha³ów 2000 III III 

45 DOPROWADZALNIK 2000 II N1 

87 DO¯YNA - Golczowice 2000 II N2 
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zowa³a ponadnormatywne ich zanieczyszczenie.
W przekroju Lewin Brzeski okresowe przekroczenia warto-

�ci dopuszczalnych klasy trzeciej stwierdzono w roku ubieg³ym
w czê�ci badañ chlorofilu �a� oraz azotu azotynowego.

Bior¹c pod uwagê wyniki badañ monitoringu regionalnego
(prowadzonych jednak w mniejszym zakresie wska�ników za-
nieczyszczenia) nieco lepsz¹ jako�æ wód stwierdzono w roku
ubieg³ym dla Smortawy i �mieszki (PJW � II klasa). Identyczna
by³a równie¿ ocena przeciêtnych w³a�ciwo�ci wód uj�ciowego
odcinka Do¿yny badanych w 2000 r., natomiast nieco gorsza
(III klasa) Starej Strugi w ppk Kopice (badania z 1998 r.). Obja-
wy d³ugotrwa³ego nadmiernego zanieczyszczenia wód Strugi
Grodkowskiej sygnalizowa³y wykonane w 2000 r. oznaczenia
azotu azotynowego (67% � N) maj¹ce wy³¹czny wp³yw na re-
zultat klasyfikacji PJW (N

1
).

Na mapie pogl¹dowej (1C) wykazano obiekty oczyszczalni
�cieków (w nawiasach oznaczenia literowe i przepustowo�ci w
m3/d): PWiK w Brzegu (A-18000), KAMY Foods w Brzegu (B-
770, C-2800), GZGKiM w Skarbimierzu (D-700), GWiK w Grod-
kowie (E-4000), UWiK �Hydrolew� w Lewinie Brzeskim (F-800)
i gminy Olszanka (obiekt w Gierszowicach: G-50).

8.1.2. Powietrze

Na terenie powiatu brzeskiego zajmuj¹cego powierzchniê
876 km2 i zamieszka³ego przez ~ 95 tys. mieszkañców, zlokali-
zowana jest jedna stacja pomiarowa podstawowych zanieczysz-
czeñ powietrza (Brzeg ul. Armii Krajowej). W 2001 r. wyniki
pomiarów wykaza³y ponadnormatywne stê¿enia tlenków azotu
a pozosta³e oznaczane zanieczyszczenia (py³ zawieszony, dwu-
tlenek siarki, o³ów i kadm w pyle zawieszonym) dotrzymywa³y
warto�ci obowi¹zuj¹cych norm.

Ocena wstêpna jako�ci powietrza zwi¹zana z dostosowa-
niem systemu monitoringu powietrza do wymagañ Unii Euro-
pejskiej, z punktu widzenia ochrony zdrowia zalicza powiat brze-
ski do klasy I dla dwutlenku azotu i dwutlenku siarki, py³u za-
wieszonego i ozonu; dla pozosta³ych trzech analizowanych za-
nieczyszczeñ (benzen, o³ów i tlenek wêgla) � do klasy IIIb.

Przedstawione na wykresie zmiany wielko�ci emisji zanie-
czyszczeñ do powietrza w powiecie brzeskim wykazuj¹ wyra�-
n¹ tendencjê spadkow¹ dla emisji gazowej, w tym dla emisji
dwutlenku siarki oraz niewielki wzrost emisji py³owej w roku
2000. Najwiêkszymi �ród³ami emisji w tym powiecie s¹ nastê-
puj¹ce zak³ady:

A. FMR AGROMET w Brzegu
B. FSE BESEL w Brzegu
C. Garbarnia BRZEG w Brzegu
D. KAMA FOODS w Brzegu
E. GZWM w Grodkowie
F. Cukrownia �Wróblin� w Lewinie Brzeskim
G. ZEC w Brzegu
H. ZEC w Grodkowie
J. ZEC w Lewinie Brzeskim

8.1.3. Odpady

W wyniku porozumienia miêdzygminnego odpady komunal-
ne z miasta i gminy Brzeg oraz z gm. Lubsza wywo¿one s¹ do
miejscowo�ci Gaæ w województwie dolno�l¹skim. Na terenie
powiatu funkcjonuj¹ trzy wysypiska odpadów komunalnych, a
dwa nieczynne s¹ w trakcie rekultywacji. Gminy powiatu brze-
skiego posiadaj¹ informacje o nielegalnych sk³adowiskach od-
padów, które s¹ zlokalizowane i sukcesywnie likwidowane.

1D Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]: 
Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 

1998 0,8 2,7 1,3 - 
1999 0,6 2,6 0,9 0,3 
2000 0,7 2,2 0,9 0,3 

1F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 
Rok  wykorzys. unieszk. sk³adow. 

1998 32,081 25,931 0 0 
1999 35,509 29,641 3,592 0 
2000 45,184 22,360 18,185 0 
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W powiecie brzeskim w 2000 r. zarejestrowano 10 producen-
tów odpadów niebezpiecznych, wytworzono ok. 45 ton odpa-
dów (8 miejsce w klasyfikacji powiatów Opolszczyzny) z czego
ok. 50% wykorzystano a ok. 40% unieszkodliwiono (zest. 1F).
Na mapie pogl¹dowej 1E wykazano lokalizacjê sk³adowisk od-
padów przemys³owych w miejscowo�ciach: Brzeg (FMR Agro-
met, ZP G³ubczyce-Browar Brzeg, FSE BESEL, KAMA Foods,
BFPiA MEPROZET, ZOZ Brzeg), Raciszów (Garbarnia BRZEG),
Grodków (GZWM, GrodWiK, ZEC Grodków), Lewin Brzeski (Cu-
krownia WRÓBLIN).

8.1.4. Gleby

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 6
przeciêtna zawarto�æ metali ciê¿kich w glebach pobranych do
badañ z u¿ytków rolnych powiatu brzeskiego utrzymywa³a siê
w granicach zbli¿onych do �rednich dla województwa, przy
czym najni¿sze w ca³ym zakresie badañ by³y wielko�ci S

S 
dla

próbek z gminy Lubsza (por.dane na mapie pogl¹dowej 1G) a
odpowiednie najwy¿sze warto�ci S

S
 kadmu dla gleb z Grodko-

wa, o³owiu dla gleb brzeskich oraz niklu i cynku dla gleb z
Lewina Brzeskiego.

Spo�ród 20 ocen analitycznych z okresu 1992-1997 obej-
muj¹cych gleby z gminy Olszanka w ¿adnej nie stwierdzono
nawet podwy¿szonych stê¿eñ niklu, o³owiu i cynku (incyden-
talnie wy¿sze jedynie warto�ci dla kadmu i miedzi).

W glebach z gminy Lubsza (27 analiz) podwy¿szon¹ za-
warto�æ sygnalizowa³y jedynie sporadyczne oznaczenia kad-
mu (5) i niklu (2) przy rejestrowanej zarazem naturalnej za-
warto�ci miedzi, o³owiu i cynku.

Nieco wy¿sze od naturalnych dla pe³nego zakresu badañ
(5 pierwiastków �ladowych), niemniej obejmuj¹ce bardzo ogra-
niczon¹ liczebno�æ (2-17%) by³y wyniki badañ gleb z gmin:
Brzeg i Grodków.

8.1.5. Przyroda

Wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi odzna-
czaj¹ siê lasy usytuowane w pó³nocnej i wschodniej czê�ci po-
wiatu. Zwarty kompleks le�ny w gminie Lubsza stanowi czê�æ
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego � najwiêkszego opolskie-
go parku krajobrazowego. W�ród chronionych gatunków ro�lin
stwierdzonych na terenie parku (w granicach powiatu brzeskie-
go) s¹ m.in.: salwinia p³ywaj¹ca, grzybienie bia³e, gr¹¿el ¿ó³ty,
wawrzynek wilcze³yko, kotewka orzech wodny, przytulia won-
na, lilia z³otog³ów, podkolan bia³y, listera jajowata, ¿ywiec dzie-
wiêciolistny, kuku³ka Fuchsa. Jedynym znanym stanowiskiem
flagowca olbrzymiego (chroniony gatunek grzyba) w wojewódz-
twie opolskim jest rezerwat przyrody Lubsza. Z gatunków zwie-
rz¹t, poza licznie wystêpuj¹c¹ zwierzyn¹ ³own¹, w granicach
parku stwierdzono m.in. chronione gatunki ptaków, takich jak:
kania czarna, bekas, dziwonia, derkacz, brzegówka oraz chro-
nione gatunki owadów: jelonek rogacz i kozioróg dêbosz (w gra-
nicach rezerwatu przyrody Lubsza).

Dominuj¹c¹ form¹ ochrony przyrody w powiecie brzeskim
s¹ rezerwaty przyrody. Spo�ród 34 opolskich rezerwatów przy-
rody, a¿ siedem zlokalizowanych jest w granicach administra-
cyjnych powiatu. Utworzone do 2001 r. rezerwaty: �miechowi-
ce, Lubsza, Le�na Woda, Przylesie, Rogalice, Dêbina oraz
Kokorycz zajmuj¹ ³¹cznie powierzchniê oko³o 160 hektarów
gruntów le�nych.

8.2. Powiat g³ubczycki

8.2.1. Wody

Wed³ug ustaleñ WRO� Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu
powiat g³ubczycki charakteryzowa³ siê najwy¿szym skanalizo-
waniem wsi w województwie (wska�nik � 18%, przy dominuj¹-
cym udziale 11 wsi z gminy G³ubczyce). Informacje te nie zo-
sta³y potwierdzone wynikami ostatniej ankietyzacji (por. mapa
pogl¹dowa 2A) sygnalizuj¹cymi, ¿e w 4 gminach powiatu g³ub-
czyckiego urz¹dzenia kanalizacji sanitarnej eksploatowane s¹
w 11 wsiach (Lewice, W³odzienin, Dzbañce, Wysoka i Branice
� w gminie Branice, Czerwonków, Raków i T³ustomosty w gmi-
nie Baborów oraz Gadzowice i Go³uszowice w gminie
G³ubczyce).
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Zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie na lata 2002-
2005 przedstawiono jedynie w ankiecie z gminy Baborów prze-
widuj¹cej osi¹gniêcie pe³nego wyposa¿enia jednostek osad-
niczych w urz¹dzenia kanalizacyjne.

Zachodni¹ czê�æ powiatu g³ubczyckiego pod wzglêdem hy-
drograficznym obejmuje zlewnia Osob³ogi, której jako�æ wód
badana jest systematycznie w ppk Rac³awice �l¹skie w ra-
mach monitoringu podstawowego. Ubieg³oroczne badania (por.
dane w rozdziale 1) sygnalizuj¹ relatywnie umiarkowany sto-
pieñ zanieczyszczenia Osob³ogi w rejonie granicy z Republi-
k¹ Czesk¹, czego dowodem s¹ rezultaty klasyfikacji przeciêt-
nej jako�ci wód (III klasa) jak i najwy¿szego zanieczyszczenia
(N

3
 � okresowe przekroczenia warto�ci S

3
 zawiesiny, azotu

azotynowego i Miana Coli).
Zgodnie z informacjami wykazanymi w zestawieniu 2B prze-

prowadzona w 1998 r. seria badañ wód w przekrojach pomia-
rowo-kontrolnych obejmuj¹cych zlewnie Psiny i Opawy wyka-
za³a ponownie (poprzednie badania przeprowadzono w 1994
r.) utrzymuj¹cy siê od wielu lat stan d³ugotrwa³ego ponadnor-
matywnego zanieczyszczenia wód Psiny w odcinku poni¿ej
G³ubczyc. W ppk Babice i Raków przekroczenia dopuszczal-
nych warto�ci klasy trzeciej stwierdzono wiêkszo�ci¹ oznaczeñ

dla 5-6 wska�ników (tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy,
fosforany, fosfor ogólny, Miano Coli) st¹d odpowiednia ocena
przeciêtnych w³a�ciwo�ci wód Psiny w odcinku ograniczonym
tymi przekrojami (N

5
-N

6
), przy czym uwzglêdniaj¹c równie¿ re-

jestrowane z ni¿sz¹ czêsto�ci¹ przekroczenia kryteriów klasy
trzeciej, objawy nadmiernego zanieczyszczenia kontrolowa-
nych wód stwierdzono niemal w pe³nym zakresie badañ moni-
toringu regionalnego (z wyj¹tkiem substancji rozpuszczonych).
Na du¿y stopieñ zanieczyszczenia wskazuj¹ równie¿ rezulta-
ty klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód (N

3
) Troi w rejonie poni-

¿ej Kietrza (ppk Gródczanki) oraz Suchej Psiny. Wyniki tej kla-
syfikacji (PJW) sygnalizuj¹ zarazem stan d³ugotrwa³ego nad-
miernego zanieczyszczenia bakteriologicznego wód Opawicy
i Ostrej. Nieco korzystniejsze by³y rezultaty ocen rocznych serii
badañ wód Opawy i Z³otnika (PJW � III klasa, a okresowe prze-
kroczenia norm klasy trzeciej w zakresie 3-5 wska�ników za-
nieczyszczenia), natomiast najwy¿ej sklasyfikowano przeciêt-
ne w³a�ciwo�ci wód Psiny w �ród³owym odcinku, kontrolowa-
nych w ppk Gadzowice (II klasa, natomiast NSZ � N

3
).

Na mapie pogl¹dowej 2C zaznaczono lokalizacjê oczysz-
czalni �cieków (w nawiasach symbol i przepustowo�æ w m3/d):
MGSW� �Po³udnie� w Baborowie (A-2800), ZUK w Rakowie
(B � 360), KR �Kietrz� w Czerwonkowie (C-40), KR �Kietrz� w
T³ustomostach (D-100), KR �Kietrz� w £angowie (E-30), ZBGK
w Branicach (F-1400), SEM �KOMBINAT� w Dzbañcach (G-
142), SEM �KOMBINAT� w Lewicach (H-30), SEM �KOMBI-
NAT� w Wysokiej (J-90), GWK w G³ubczycach (K-10000), SEM
�KOMBINAT� � G³ubczyce Sady (L-400), SEM �KOMBINAT�
w Nowych Sadach (M-70), SEM �KOMBINAT� w Pomorzowi-
cach (N-20), SEM �KOMBINAT� w Bernacicach Górnych (O-
30), SEM �KOMBINAT� w Widoku (P-60), SEM �KOMBINAT�
w Kwiatoniowie (R-50), SEM �KOMBINAT� w Go³uszowicach
Nowych (S-100), SEM �KOMBINAT� w Bogdañczowicach (T-
40), KR �Kietrz� w Pilszczu (U-130) i PK �Hydrokan� w Kietrzu
(W-800).

8.2.2. Powietrze

Powiat g³ubczycki zamieszka³y przez ~ 54 tys. mieszkañców,
obejmuj¹cy powierzchniê 673 km2, jest jednym z trzech powia-
tów na terenie województwa opolskiego, w którym nie s¹ prowa-
dzone ¿adne pomiary stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza.

2 B CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

J OSOB£OGA - Rac³awice 2001 III N3 

22 OPAWA - Bliszczyce 1998 III N3 

23 OPAWICA  - Opawa 1998 N1 N4 

24 OSTRA  - Pliszcz 1998 N1 N6 

25 PSINA - Gadzowice 1998 II N3 

26 PSINA - Babice 1998 N6 N9 

27 PSINA - Raków 1998 N5 N9 

28 Z£OTNIK - Boguchwa³ów 1998 III N5 

29 S. PSINA - Czerwonków 1998 N3 N9 

30 TROJA  - Gródczanki 1998 N3 N6 

3  Rzadki dzwonek skupiony 
� sk³adnik muraw kserotermicznych. 
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Ocena wstêpna jako�ci powietrza dla powiatu g³ubczyckie-
go wykonana zosta³a na podstawie metod szacunkowych i przez
analogiê do innych opomiarowanych powiatów. Z punktu wi-
dzenia ochrony zdrowia dla ozonu i py³u zawieszonego powiat
ten zosta³ zaliczony do klasy I, dla dwutlenku siarki do klasy II,
a dla benzenu, dwutlenku azotu, o³owiu i tlenku wêgla � do kla-
sy IIIb.

Na terenie woj. opolskiego powiat g³ubczycki jest jednym z
piêciu powiatów o bezwzglêdnie najmniejszej warto�ci emisji
zanieczyszczeñ py³owych i gazowych. W okresie 1998-2000
warto�ci te utrzymuj¹ siê na takim samym lub zbli¿onym pozio-
mie, przy niewielkiej tendencji spadkowej. Istotnymi �ród³ami
emisji w tym powiecie s¹ zak³ady:
A. Cukrownia BABORÓW w Baborowie
B. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach
C. ZEC w G³ubczycach.

8.2.3. Odpady

Wszystkie gminy powiatu g³ubczyckiego posiadaj¹ na swo-
im terenie czynne sk³adowiska odpadów komunalnych. Nato-
miast brak jest szczegó³owych informacji na temat istnienia i
lokalizacji �dzikich� sk³adowisk. Sk³adowiska zinwentaryzowa-
ne zosta³y w 2001 r. zlikwidowane. Na terenie powiatu wytwo-
rzono w roku 2000 ok. 3 tony (10 miejsce w�ród 11 powiatów)
odpadów niebezpiecznych (6 zarejestrowanych wytwórców) z
czego ponad 94% unieszkodliwiono (zest. 2F). Na mapie 2E

wykazano dodatkowo lokalizacjê sk³adowisk odpadów przemy-
s³owych w G³ubczycach (ZEC G³ubczyce) i Kietrzu (ZTD
WELUR).

8.2.4. Gleby

Przedstawione w rozdziale 6 wyniki oszacowania danych
SChR (z tabel 1-5) w uk³adzie powiatów wskazuj¹, ¿e gleby
u¿ytków rolnych w powiecie g³ubczyckim charakteryzuj¹ siê sto-
sunkowo wysok¹ zawarto�ci¹ niklu (najwy¿szy wynik oszaco-
wania w rankingu powiatów � 15,8 mgNi/kg), cynku (65,8 mgZn/
kg � wy¿sze jedynie stê¿enia w pow. prudnickim) i miedzi (13,3
mgCu/kg � wy¿sze warto�ci S

S
 jedynie dla Opola i powiatu prud-

nickiego).
Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie pogl¹-

dowej 2G ustalone przez SChR �rednie stê¿enia miedzi (w uk³a-
dzie gmin) by³y bardzo zbli¿one i kszta³towa³y siê w granicach
12,9-13,7 mgCu/kg (najwy¿sza warto�æ SS dla gminy Kietrz).
Gleby z gminy G³ubczyce wyró¿niaj¹ siê najwy¿sz¹ w powiecie
zawarto�ci¹ cynku (76,2 mgZn/kg) i kadmu (0,47 mgCd/kg),
badania gleb z Baborowa wskazuj¹ na najwy¿sz¹ w tym regio-

4  Krajobrazy polno-le�ne P³askowy¿u G³ubczyckiego. 

2D Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]: 
Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 
1998 0,2 0,9 0,2 - 
1999 0,2 0,9 0,2 0,1 
2000 0,2 0,8 0,1 0,1 

2F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 
Rok  wykorzys. unieszk. sk³adow. 

1998 0 0 0 0 
1999 2,490 0 2,390 0 
2000 2,893 0 2,722 0 



151

nie zawarto�æ o³owiu (25,5 mgPb/kg), a dla niklu (podobnie jak
dla miedzi) odpowiednio najwy¿sze by³y warto�ci S

S
 z badañ

gleb w gminie Kietrz. Na 28-31 prób gleb z Branic i Kietrza w
¿adnej nie stwierdzono podwy¿szonych stê¿eñ miedzi, niklu i
o³owiu, przy sporadycznych jedynie (1-3) wynikach oznaczeñ
sygnalizuj¹cych wy¿sz¹ od naturalnej zawarto�æ kadmu i cyn-
ku. Dla gleb z Baborowa incydentalne przekroczenia tych war-
to�ci stwierdzono tylko w badaniach kadmu i cynku.

Mimo korzystnych rezultatów ocen w 59 badaniach miedzi,
niklu i o³owiu (stê¿enia naturalne) jako znacz¹cy mo¿na uznaæ
odsetek badañ sygnalizuj¹cych podwy¿szon¹ zawarto�æ kad-
mu (10%) i cynku (17%) w glebach g³ubczyckich.

8.2.5. Przyroda

W stosunku do roku 1999 powierzchnia obszarów objêtych
ochron¹ prawn¹ w powiecie g³ubczyckim wzros³a o 92,62 ha.
Rozporz¹dzeniem Wojewody Opolskiego nr P//2000 z 2000 r.
za rezerwat przyrody uznano kompleks le�ny po³o¿ony w pobli-
¿u wsi Rozumice, w po³udniowej czê�ci gminy Kietrz. Przed-
miotem ochrony s¹ zbiorowiska le�ne o cechach naturalnych z
licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi, w tym stanowisko
cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis (gatunek endemicz-
ny). Kompleks le�ny charakteryzuje siê równie¿ interesuj¹co
wykszta³con¹ powierzchni¹ terenu, z licznymi jarami i parowa-
mi.

W granicach administracyjnych gminy Kietrz zlokalizowany
jest równie¿ jeden z najstarszych i najcenniejszych w wojewódz-
twie opolskim florystyczny rezerwat ro�linno�ci kserotermicz-
nej pod nazw¹ Góra Gipsowa. Nadrzêdnym celem utworzenia
rezerwatu jest zachowanie powierzchni muraw kserotermicz-
nych dla badañ naukowych pozwalaj¹cych �ledziæ zmiany w
sk³adzie gatunkowym zbiorowisk rezerwatu i swoist¹ wêdrów-
kê gatunków ciep³olubnych, które dotar³y tutaj z po³udnia Euro-
py przez Bramê Morawsk¹. Na po³udniowo-zachodnim stoku
Góry Gipsowej stwierdzono wystêpowanie m.in. dzwonka bo-
loñskiego Campanula bononiensis i ostro¿enia pannoñskiego
Crisium pannonicum. Cennymi ze wzglêdu na rzadko�æ wystê-
powania s¹ równie¿ perz siny Agropyron intermedium i kostrzew-
ka walezyjska Festuca valesiaca. Oba gatunki maj¹ tutaj swe
jedyne na �l¹sku stanowiska. Z zas³uguj¹cych na uwagê ro�lin

stepowych i zaro�lowych o charakterze po³udniowym wystêpu-
j¹ w rezerwacie: traganek pêcherzykowaty Astragalus cicer,
przewiercieñ sierpowaty Bupleurum falcatum, szczodrzeniec
g³ówkowaty Cytisuscapitatus, piêciornik bia³y Potentilla alba,
ró¿a francuska Rosa gallica.

Ponadto na terenie powiatu zlokalizowane s¹ dwa z sied-
miu opolskich obszarów chronionego krajobrazu:

� �Las G³ubczycki� o powierzchni 1 598,0 hektarów obejmu-
j¹cy �ródliskow¹ czê�æ zlewni rzeki Straduni oraz �ródle�ny
�Wilczy Staw�. Drzewostany obszaru chronionego krajobrazu
tworz¹ typowe dla gr¹dów gatunki takie jak: dêby, lipy i gra-
by oraz gatunki typowe dla ³êgów � jesiony. Z ro�lin chro-
nionych stwierdzono tu m.in. obrazki alpejskie, które w wo-
jewództwie opolskim uznano za gatunek zagro¿ony wymar-
ciem;

� �Mokre-Lewice� o powierzchni 6 500,0 hektarów obejmuj¹-
cy drugi, po³o¿ony w granicach Polski, fragment Gór Opaw-
skich. Najwy¿sze wzniesienia tego pasa dochodz¹ do 500
m n.p.m. Uroku obszarowi dodaj¹ malownicze doliny rzek
Osob³ogi, Opawicy i Troi wraz ze szcz¹tkowymi formami
starorzeczy i niewielkimi sadzawkami. Na uwagê zas³uguj¹
równie¿ liczne jary, w¹wozy i wychodnie skalne. Prowadzo-
ne w ostatnich latach badania wykaza³y istnienie gatunków
storczyków (bzowy oraz mêski) uwa¿anych za wymar³e na
Opolszczy�nie.

8.3. Powiat kêdzierzyñsko-kozielski

8.3.1. Wody

Wed³ug oceny WRO� UW wszystkie wsie w powiecie kê-
dzierzyñsko-kozielskim (76) wyposa¿one by³y w urz¹dzenia
zbiorowego zaopatrzenia w wodê, a stosunkowo wysoki odse-
tek charakteryzowa³ równie¿ stopieñ wyposa¿enia wiejskich
jednostek osadniczych w urz¹dzenia kanalizacji sanitarnej (12%
� w tym 4 w gminie Bierawa i 3 w gminie Paw³owiczki).

Informacje z mapy pogl¹dowej 3A wskazuj¹, ¿e przy braku
danych dla gminy Bierawa, urz¹dzenia kanalizacyjne przejmo-
wa³y �cieki z czterech peryferyjnych dzielnic Kêdzierzyna-Ko�-
la (Lenartowice, Miejsce K³odnickie, Blachownia �l¹ska i S³a-
wiêcice) a planowane jest skanalizowanie równie¿ Ko�la Portu
i K³odnicy.

Istniej¹ce systemy kanalizacyjne wykazano tak¿e dla Ko-
morna, D³ugomi³owic i Giera³towic (gmina Reñska Wie�), Ostro¿-
nicy i Paw³owiczek (gmina Paw³owiczki) oraz Polskiej Cerekwi,
natomiast przewidywany zakres inwestycji na lata 2002-2005
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obejmuje budowê odpowiednich urz¹dzeñ jedynie w Kobylicach
(gmina Cisek) i Ciê¿kowicach (gmina Polska Cerekiew).

W ka¿dym z czterech ppk monitoringu podstawowego wy-
kazanych w zestawieniu 3B nawet przeciêtna jako�æ kontrolo-
wanych wód nie odpowiada³a warunkom normatywnym klasy
trzeciej, co jednak w decyduj¹cym stopniu wi¹¿e siê z oddzia³y-
waniem �róde³ zanieczyszczenia zlokalizowanych poza grani-
cami województwa opolskiego (g³ównie w województwie �l¹-
skim).

Na rezultat klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód Odry wp³y-
waj¹cych w 2001 r. na obszar Opolszczyzny i kontrolowanych
w ppk Przewóz wy³¹czny wp³yw mia³y wyniki oznaczeñ azotu
azotynowego, których przewa¿aj¹ca ilo�æ (75%) przekracza³a
stê¿enie dopuszczalne dla wód klasy trzeciej.

Z odpowiednio ni¿sz¹ czêsto�ci¹ (poni¿ej 50%) rejestrowa-
no równie¿ nieosi¹gniêcie warunków normatywnych rozporz¹-
dzenia MO�ZNiL w zakresie PEW, zawiesiny, fosforu ogólne-
go i Miana Coli, niemniej (co wykazano w rozdziale 1) wszyst-
kie wyniki badañ odczynu, tlenu rozpuszczonego, siarczanów,
sodu, potasu, azotu amonowego, detergentów anionowych i
kadmu, a tak¿e wiêkszo�æ rezultatów badañ BZT5, CZN, chlor-
ków, zawiesiny ogólnej, azotu azotanowego i ogólnego, ¿elaza
i chlorofilu �a� osi¹ga³a warto�ci przewidziane dla pierwszej klasy
czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych.

Decyduj¹cy wp³yw na rejestrowany, bardzo istotny wzrost
zanieczyszczenia wód Odry w kolejnym ppk monitoringu regio-
nalnego, usytuowanym poni¿ej Kêdzierzyna-Ko�la (Zdzieszo-
wice), maj¹ wody jej dwóch prawobrze¿nych dop³ywów (Bie-
rawka i K³odnica) przejmuj¹cych w górnym i �rodkowym biegu

znaczne ilo�ci intensywnie zanieczyszczonych �cieków miej-
sko-przemys³owych z woj.�l¹skiego.

Ze wzglêdu na system zasilania (wodami K³odnicy) ma to
równie¿ zwi¹zek z negatywnymi wynikami klasyfikacji (NSZ a
tak¿e PJW) wód Kana³u Gliwickiego oraz Kana³u Kêdzierzyñ-
skiego badanych w roku ubieg³ym w ramach monitoringu regio-
nalnego, a jak wynika z oceny przedstawionej w rozdziale pierw-
szym, do najmniej zanieczyszczonych zaliczyæ mo¿na wody
w uj�ciowym odcinku Potoku £¹cza, których przeciêtna jako�æ
odpowiada³a w 2001 r. wymogom normatywnym klasy drugiej,
przy czym nawet najbardziej niekorzystne rezultaty badañ spe³-
nia³y kryteria klasy trzeciej.

Spo�ród cieków objêtych cyklem badañ w 1999 r. szczegól-
nie du¿e zanieczyszczenie charakteryzuje wody w górnym bie-
gu Potoku Ligockiego oraz w uj�ciowym odcinku Potoku Go-
�ciêcina, a w ograniczonym zakresie badañ objawy d³ugotrwa-
³ego zanieczyszczenia (nadmierna zawarto�æ azotu azotyno-
wego) stwierdzono równie¿ dla wód Kana³u Sukowickiego i
Potoku Cisek.

Na mapie pogl¹dowej 3C wykazano oczyszczalnie �cieków
przemys³owych z Zak³adów Azotowych �Kêdzierzyn� (A,B) i
Zak³adów Chemicznych �Blachownia� (C), a tak¿e oczyszczal-
nie �cieków komunalnych (w nawiasach symbol i przepusto-
wo�æ w m3/d): MWiK � Dzielnica Kêdzierzyn (D-20000), MWiK
� Dzielnica Ko�le (E-2000), WM w Zakrzowie (F-10), ZUK w
Paw³owiczkach (G-500), GP w Jakubowicach (H-330), GPC w
Polskiej Cerekwi (J-500), GRW w D³ugomi³owicach (K-230).

8.3.2. Powietrze

Na stosunkowo niewielkiej powierzchni � 625 km2 w powie-
cie kêdzierzyñsko-kozielskim zamieszkuje prawie 110 tys.
mieszkañców. Zarówno na terenie miasta Kêdzierzyna-Ko�la
jak i s¹siednich gmin zlokalizowanych jest osiem stacji pomia-
rowych (automatycznych i manualnych), które oprócz stê¿eñ
zanieczyszczeñ podstawowych dokonuj¹ pomiarów stê¿eñ: mie-
szaniny wêglowodorów aromatycznych i alifatycznych, ozonu,
benzenu i pochodnych oraz o³owiu i kadmu w pyle zawieszo-
nym. W roku 2001 stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
standardów normatywnych przez stê¿enia dwutlenku azotu,
ozonu, benzenu i toluenu; pozosta³e pomiary nie wykaza³y prze-
kroczeñ norm dopuszczalnych.

Wyniki opracowanej oceny wstêpnej wykaza³y, ¿e powiat
kêdzierzyñsko-kozielski w najwiêkszym stopniu nie odpowiada
wymaganiom unijnym. Poziom stê¿eñ piêciu z siedmiu bada-
nych zanieczyszczeñ powietrza tj. benzenu, dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, py³u zawieszonego i ozonu spowodowa³ za-
kwalifikowanie powiatu do I klasy; jedynie poziom zanieczysz-
czenia powietrza tlenkiem wêgla i o³owiem (klasa IIIb) jest bez-

3 B CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

A ODRA - Przewóz 2001 N1 N5 

B ODRA - Zdzieszowice 2001 N3 N9 

G BIERAWKA - Bierawa 2001 N7 N12 

H K£ODNICA - K³odnica 2001 N9 N11 

1 £¥CZA - Korzonek 2001 II III 

2 K. GLIWICKI - K³odnica 2001 N4 N4 

3 K. KÊDZIERZYÑSKI 2001 N3 N4 

46 DZIELNICZKA - Cisek 1999 III N5 

47 CISEK - Landzmierz 1999 N1  N7 

48 K. SUKOWICKI - R.Wie� 1999 N1 N5 

51 P. GRUDYNKA - Trawniki 1999 II N4 

52 P. LIGOCKI - £ê¿ce 1999 N6 N9 

53 P. GO�CIÊCINA 1999 N5 N9 

5  Kwietne ³¹ki w dolinie Odry. 
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pieczny z punktu widzenia zdrowia ludzkiego.

Powiat kêdzierzyñsko-kozielski jest najbardziej uprzemys³o-

wionym powiatem na Opolszczy�nie o czym �wiadcz¹ wysokie

wielko�ci emisji py³owej i gazowej. W okresie 1998-2000 war-

to�ci te wykazuj¹ systematyczny trend spadkowy. Najwa¿niej-

szymi �ród³ami emisji s¹:

A. Blachownia Holding w Kêdzierzynie-Ko�lu

B. Elektrownia BLACHOWNIA w Kêdzierzynie-Ko�lu

C. ZA �Kêdzierzyn� w Kêdzierzynie-Ko�lu

D. Cukrownia CEREKIEW w Polskiej Cerekwi

E. ZEC w Kêdzierzynie-Ko�lu.

8.3.3. Odpady

Odpady z gmin: Cisek, Polska Cerekiew i Reñska Wie� s¹

wywo¿one na Gminne Sk³adowisko Sta³ych Odpadów Komunal-

nych w Ciê¿kowicach. Pozosta³e gminy posiadaj¹ w³asne sk³a-

dowiska. Brak jest informacji o nielegalnych sk³adowiskach od-

padów z terenu powiatu kêdzierzyñsko-kozielskiego. W 2000 r.

w powiecie kêdzierzyñsko-kozielskim 13 wytwórców wytworzy³o

najwiêcej odpadów niebezpiecznych w województwie (ok. 1900

ton) z czego ok. 71% unieszkodliwiono, a ok. 19% wykorzystano.

Na mapie pogl¹dowej 3E wykazano lokalizacjê sk³adowisk za-

k³adów przemys³owych w Kêdzierzynie-Ko�lu: ZA Kêdzierzyn,

Elektrowni BLACHOWNIA, Blachowni Holding oraz ZEC w Kê-

dzierzynie-Ko�lu.

8.3.4. Gleby

Jako wzglêdnie wysokie mo¿na uznaæ wykazane w rozdziale

6 wyniki oszacowania stê¿eñ �rednich cynku (64,5 mgZn/kg �

wy¿sze warto�ci S
S
 jedynie dla powiatów prudnickiego i g³ub-

czyckiego) oraz o³owiu i miedzi (3 i 4 miejsca na listach rankin-

gowych) ustalone dla gleb u¿ytkowanych rolniczo w powiecie

kêdzierzyñsko-kozielskim.

Na podstawie oceny warto�ci �gminnych� przedstawionych

na mapie pogl¹dowej 3G mo¿na stwierdziæ, ¿e stosunkowo

najwy¿sz¹ zawarto�ci¹ miedzi i niklu charakteryzuj¹ siê gleby

w gminie Cisek, dla kadmu i o³owiu gleby z Kêdzierzyna-Ko�la,

a dla cynku najwy¿sz¹ warto�æ S
S
 ustalono na podstawie ba-

dañ próbek z gminy Polska Cerekiew.

Spo�ród 32 próbek gleb pobranych do badañ z obszarów

rolnych gminy Paw³owiczki w ¿adnej nie stwierdzono wy¿szych

od naturalnych stê¿eñ kadmu, miedzi, niklu, o³owiu i cynku, w

Polskiej Cerekwi i Reñskiej Wsi incydentalnie wy¿sze (Io zanie-

czyszczenia) by³y jedynie oznaczenia kadmu i cynku, natomiast

w badaniach gleb z gminy Cisek, co prawda w ograniczonej

ilo�ci prób (6-25%), podwy¿szone wyniki badañ stwierdzono

dla ka¿dego z ocenianych metali ciê¿kich.

8.3.5. Przyroda

Na terenie powiatu zlokalizowane s¹ dwa obszary chronio-

nego krajobrazu. Granice najmniejszego opolskiego obszaru

chronionego krajobrazu pod nazw¹ £êg Zdzieszowicki wyzna-

czaj¹ miejscowo�ci Poborszów i Mechnica oraz lewy brzeg ko-

ryta rzeki Odry. Oko³o 600 hektarowy kompleks le�ny to unika-

towa na terenie województwa opolskiego enklawa nadrzeczne-

3D Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]: 

Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 

1998 3,5 16,8 7,8 - 

1999 3,4 15,6 7,3 3,5 

2000 2,2 14,5 6,5 3,2 

3F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 

Rok  wykorzys. unieszkodl. sk³adow. 

1998 14288,928 322,719 13956,109 0 

1999 11967,338 621,427 11322,948 5,120 

2000 1921,621 364,010 1369,984 0 



154

go lasu gr¹dowego. Drzewostan buduj¹ tu dorodne jesiony i
olchy. Domieszkowo wystêpuj¹: dêby szypu³kowe, graby po-
spolite i jawory. Zwarty, ró¿nopiêtrowy i ró¿nowiekowy drzewo-
stan urozmaicaj¹ liczne, drobne cieki wodne oraz starorzecza
w ró¿nych stadiach sukcesji. Z ro�lin objêtych ochron¹ gatun-
kow¹ �cis³¹ wystêpuj¹ tu: cebulica dwulistna, skrzyp olbrzymi,
kruszczyk siny oraz �nie¿yczka przebi�nieg. Na terenie £êgu
Zdzieszowickiego stwierdzono ³¹cznie 106 gatunków zwierz¹t
chronionych, w tym 6 gatunków bezkrêgowców, z krêgowców �
4 gatunki ryb, 7 gatunków p³azów, 4 gatunki gadów, 78 gatun-
ków ptaków i 7 gatunków ssaków.

Drugim obszarem chronionego krajobrazu zlokalizowanym
w granicach powiatu jest obszar pod nazw¹ Wronin-Maciowa-
krze. Charakteryzuje siê on typowym dla po³udniowej Opolsz-
czyzny pagórkowatym ukszta³towaniem terenu oraz rozleg³y-
mi, suchymi wierzchowinami lessowymi, wilgotnymi dnami do-
linnymi, licznymi w¹wozami, jarami i parowami przeplatanymi
p³atami le�nych �ostañców�.

Spo�ród ustanowionych pomników przyrody nieo¿ywionej
na uwagê zas³uguj¹ dwa g³azy narzutowe, które �wiadcz¹ o
obecno�ci i zasiêgu lodowca. G³az szarego granitu o obwodzie
352 cm, d³ugo�ci 140 cm, szeroko�ci 100 cm i wysoko�ci 115
cm znajduje siê przed Technikum Chemicznym w S³awiêcicach.
Wiêkszy okaz zlokalizowany jest obok boiska sportowego Szko³y
Podstawowej nr 3 w S³awiêcicach. Kolos z ró¿owego granitu
mierzy w obwodzie 500cm, 200 cm d³ugo�ci, 125 cm szeroko-
�ci i 80 cm wysoko�ci.

8.4. Powiat kluczborski

8.4.1. Wody

W informacji WRO� charakteryzuj¹cej stan wyposa¿enia
wiejskich jednostek osadniczych w urz¹dzenia wodoci¹gowe i
kanalizacyjne wykazano, ¿e w 1999 r. mieszkañcy 74 wsi po-
wiatu kluczborskiego (93%) mogli korzystaæ z systemów wodo-
ci¹gowych sieciowych, natomiast w ¿adnej wsi nie wykonano
lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacje zaprezentowane na mapie pogl¹dowej 4A

wskazuj¹, ¿e w najbli¿szych latach mo¿liwo�ci odprowadzania
�cieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych stwo-
rzone zostan¹ jedynie mieszkañcom 4 wsi w rejonie Byczyny
(Borek, Sieros³awice, Roszkowice i Wojs³awice).

Zgodnie z interpretacj¹ ubieg³orocznych wyników badañ,
przedstawion¹ w rozdziale pierwszym, ze wzglêdu na stwier-
dzone wysokie stê¿enia azotu azotynowego nawet przeciêtna
jako�æ wód w �ród³owym odcinku Pratwy nie odpowiada³a w
2001 r. wymogom normatywnym klasy trzeciej.

Zwiêkszon¹ zawarto�æ azotu azotynowego stwierdzono rów-
nie¿ w dalszych przekrojach badawczych Pratwy (Pro�lice i
Kostów) niemniej wobec nieco ni¿szej czêsto�ci wystêpowania
objawów nadmiernego zanieczyszczenia, przeciêtne w³a�ciwo-
�ci wód Pratwy w �rodkowym i dolnym biegu oceniono jako
odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnym klasy trzeciej.

Wy¿szy stopieñ zanieczyszczenia sygnalizuj¹ wyniki klasy-
fikacji (PJW i NSZ) wód Wo³czanki i Baryczki objêtych cyklem
badañ monitoringu regionalnego w 2000 r. (por. dane w zesta-
wieniu 4B). Na mapie pogl¹dowej 4C wykazano lokalizacjê
oczyszczalni (w nawiasach symbol i przepustowo�æ w m3/d):
WiK �HYDROKOM� w Kluczborku (A-10000), ZGKM w Byczy-
nie (B-800), ZWiK w Wo³czynie (C-1000) oraz PR �AGRO-
FERM� w Wierzbicy Górnej (D-260).

6  Impresje zimowe z lasów w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la. 

7  Urozmaicaj¹ce krajobraz zbiorniki wodne 
w powiecie kluczborskim. 
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8.4.2. Powietrze

Na terenie powiatu kluczborskiego, w którym na obszarze
852 km2 zamieszkuje ~ 74 tys. mieszkañców, ulokowana jest
jedna stacja monitoringu powietrza, w której oznaczane s¹ stê-
¿enia py³u zawieszonego, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu
oraz o³ów i kadm w pyle zawieszonym. W roku 2001 w stacji tej
po raz pierwszy stwierdzono bardzo wysokie stê¿enia dwutlen-
ku azotu, przekraczaj¹ce dopuszczaln¹ normê roczn¹ o 65%.
Poziom stê¿eñ pozosta³ych oznaczanych zanieczyszczeñ (py³
zawieszony, dwutlenek siarki, o³ów i kadm) dotrzymywa³ warto-
�ci normatywnych.

Przeprowadzona dla powiatu kluczborskiego wstêpna oce-
na jako�ci powietrza przeprowadzona z punktu widzenia ochrony
zdrowia wykaza³a, ¿e ze wzglêdu na poziom stê¿eñ dwóch za-
nieczyszczeñ (py³ zawieszony i ozon) powiat ten zakwalifiko-
wany zosta³ do I klasy; dla substancji pozosta³ych (benzen,
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, o³ów i tlenek wêgla) � do
klasy IIIb.

Emisja py³owa i gazowa na terenie powiatu kluczborskiego
osi¹ga³a w okresie 1998-2000 stosunkowo niewielkie warto�ci,
wykazuj¹c przy tym systematyczn¹ tendencjê spadkow¹. Naj-
wiêksze �ród³a emisji na terenie powiatu to:

A. �l¹ska Fabryka Dro¿d¿y w Wo³czynie
B. ZEC w Kluczborku
C. ZEC w Byczynie
D. ZEC w Wo³czynie.

4 B 

CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

19 PRATWA - Paruszowice 2001 N1 N1 

20 PRATWA - Pro�lice 2001 III N1 

21 PRATWA - Kostów 2001 III N2 

73 WO£CZANKA - Brynica 2000 N1 N6 

74 BARYCZKA - Czaple 2000 N2 N4 

8  Lasy w Dolinie Stobrawy. 

4D Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]: 
Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 

1998 0,3 0,9 0,2 - 
1999 0,2 0,6 0,1 0,1 
2000 0,1 0,4 0,1 0,1 
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8.4.3. Odpady

Gminy � Kluczbork i Lasowice Wielkie � posiadaj¹ wspólne
sk³adowisko odpadów komunalnych w Gotartowie, a pozosta³e
gminy deponuj¹ odpady na sk³adowiskach zlokalizowanych na
w³asnym terenie. Gminy nie dysponuj¹ danymi o miejscach nie-
legalnego zrzutu odpadów. Powiat kluczborski (z ok. 16 tonami
odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2000 r.) sklasyfi-
kowano na 9 pozycji w�ród powiatów woj. opolskiego. Zareje-
strowano 4 wytwórców odpadów niebezpiecznych, a z ³¹cznej
ilo�ci 16 ton odpadów wytworzonych ponad 77 % odpadów

wykorzystano. Mapa pogladowa 4E wskazuje na lokalizacjê
sk³adowisk odpadów przemys³owych w Kluczborku (FMiU FA-
MAK, ZEC Kluczbork) i w Wo³czynie � Sk³adowisko odpadów
�l¹skiej Fabryki Dro¿d¿y.

8.4.4. Gleby

Wyniki ocen cz¹stkowych przedstawionych w rozdziale 6
pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e gleby u¿ytków rolnych w powie-

cie kluczborskim charakteryzuj¹ siê stosunkowo nieznaczn¹
zawarto�ci¹ metali ciê¿kich. Wykazane na mapie pogl¹dowej
4G wielko�ci S

S
 z serii badañ przeprowadzonych w latach 1992-

1997 sygnalizuj¹ stosunkowo najni¿sze zanieczyszczenie kad-
mem dla gleb z gminy Byczyna i Wo³czyn (identyczne warto�ci
S

S
 � 0,24 mgCd/kg), dla miedzi i niklu najni¿szymi wynikami

oszacowania charakteryzuj¹ siê gleby z Lasowic Wielkich (od-
powiednio: 5,4 mgCu/kg oraz 5,8 mg Ni/kg), oraz Wo³czyna dla
cynku (32,7 mgZn/kg) i o³owiu (17,4 Pb/kg).

Spo�ród 42 próbek gleb u¿ytków rolnych z gminy Kluczbork
w ¿adnej nie stwierdzono nawet zwiêkszonej zawarto�ci mie-
dzi a dla pozosta³ych pierwiastków �ladowych jedynie incyden-
talne rezultaty badañ sygnalizowa³y Io zanieczyszczenia. Zbli-
¿one oceny uzyskano dla gleb z Byczyny (39 próbek) i Lasowic
Wielkich (22 próbki).

8.4.5. Przyroda

W granicach administracyjnych powiatu zlokalizowanych jest
piêæ rezerwatów przyrody. Najm³odszy z nich � Kamieniec zo-
sta³ ustanowiony rozporz¹dzeniem Wojewody Opolskiego w
2001 r. Celem objêcia ochron¹ prawn¹ 40 hektarowej powierzch-
ni le�nej jest zachowanie dobrze wykszta³conych zbiorowisk
le�nych, torfowiskowych i wodnych.

Jednym z dwóch na Opolszczy�nie rezerwatów florystycz-
nych jest le�no-stawowy rezerwat przyrody Smolnik w miejsco-
wo�ci Szumirad. Rezerwat utworzono w celu zachowania licz-
nego niegdy� stanowiska kotewki orzecha wodnego (przedsta-
wiciela chronionego gatunku ro�lin wodnych) oraz ochrony przy-
legaj¹cego do stawu lasu o charakterze naturalnym. W grani-
cach rezerwatu stwierdzono wystêpowanie wielu chronionych i
rzadkich gatunków flory, takich jak: rosiczka okr¹g³olistna, ba-
gno zwyczajne, bobrek trójlistkowy, grzybienie bia³e, gr¹¿el ¿ó³ty,
wid³ak ja³owcowaty, wroniec widlasty, wawrzynek wilcze ³yko,
konwalia majowa, porzeczka czarna, bluszcz pospolity, kruszyna
pospolita. Z gatunków zwierz¹t licznie reprezentowane s¹ pta-
ki, w tym m.in.: bocian czarny, zimorodek, brodziec samotny,
dziêcio³ zielony, ³abêd� niemy, wodnik. Zasilaj¹ca staw rzeka
Budkowiczanka jest ponadto miejscem bytowania bobrów oraz
wydr.

Pobliskie �ródle�ne bagna i tereny podmok³e zosta³y objête
ochron¹ prawna w formie u¿ytków ekologicznych. Celem ochro-
ny utworzonych w 1997 roku u¿ytków: Kamieniec, ¯abiniec i
Tu³y jest zachowanie tych terenów ze wzglêdu na ciekawy ze-
spó³ ro�linny oraz miejsce bytowania i ¿erowania zwierzyny ³ow-
nej; miejsce gniazdowania ptactwa wodnego oraz wystêpowa-
nia innych gatunków zwierz¹t nie widywanych w s¹siednich
monokulturach.

8.5. Powiat krapkowicki

8.5.1. Wody

Wed³ug danych WRO� UW zaprezentowanych w publikacji
z maja 2001 r. [6] przy wysokim wska�niku �zwodoci¹gowania�
jedynie mieszkañcy 3 wsi z gminy Gogolin mogli korzystaæ w
1999 r. z lokalnych urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej.

Wyniki ostatniej ankietyzacji przedstawione na mapie po-
gl¹dowej 5A wskazuj¹, ¿e w 2000 r. poza Krapkowicami i Zdzie-
szowicami systemy kanalizacji sanitarnej eksploatowane by³y
w ¯yrowej, Zielinie, D¹brówce Górnej i Rogowie Opolskim.

Zgodnie z interpretacj¹ wyników rocznej serii badañ moni-
toringu podstawowego przedstawion¹ w rozdziale pierwszym,
skutki oddzia³ywania zanieczyszczeñ wprowadzanych do Odry
w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la wraz z wodami Bierawki i K³odni-
cy (a tak¿e Kana³u Gliwickiego) rejestrowane s¹ w odcinku
Zdzieszowice � Krapkowice, przy czym na wyniki klasyfikacji
jako�ci wód Odry w 2001 r. poza nadmiern¹ zawarto�ci¹ azotu

4F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 
Rok  wykorzys. unieszk. sk³adow. 

1998 0 0 0 0 
1999 22,805 14,368 5,564 0 
2000 15,463 12,037 5,862 0 
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azotynowego stwierdzon¹ w ppk Przewóz, istotny wp³yw mia³y
równie¿ wska�niki zasolenia, a zw³aszcza PEW.

Przy objawach d³ugotrwa³ego, nadmiernego ska¿enia bak-
teriologicznego wód w uj�ciowym odcinku Potoku Anka, prze-
ciêtne wyniki badañ pozosta³ych prawobrze¿nych dop³ywów
Odry (Potok Padó³, Potok Cegielnia, Kana³ Sonia i Potok Abisy-
nia) odpowiada³y w 2001 r. warunkom normatywnym klasy trze-
ciej.

Identyczne oceny (PJW-III klasa) charakteryzuj¹ serie ba-
dañ przeprowadzonych w 1999 r. dla wód uj�ciowych odcinków

Straduni i Swornicy, oraz wykazane w zestawieniu 5B rezultaty
badañ Osob³ogi, Bia³ej i Potoku Browinieckiego.

Na mapie pogl¹dowej 5C poza lokalizacj¹ ppk monitoringu
podstawowego i regionalnego wskazano zarazem grupowe
oczyszczalnie �cieków w Krapkowicach (A) i Zdzieszowicach
(B) i oczyszczalniê w Walcach (C � przepustowo�æ: 70 m3/d).

8.5.2. Powietrze

Powiat krapkowicki jest jednym z mniejszych powiatów na
terenie województwa, w którym na obszarze 442 km2 zamiesz-
kuje ~ 74 tys. mieszkañców. Na terenie powiatu zlokalizowa-
nych jest sze�æ stacji pomiarowych, w tym trzy � w Zdzieszowi-
cach � najwiêkszej aglomeracji przemys³owej powiatu. Wyniki
pomiarów zanieczyszczeñ podstawowych (py³ zawieszony, dwu-
tlenek siarki i dwutlenek azotu oraz o³ów i kadm) nie wykaza³y
w 2001 roku przekroczeñ dopuszczalnych norm; zarejestrowa-
no jedynie znaczne przekroczenie dopuszczalnej normy rocz-
nej dla benzenu.

W wyniku oceny wstêpnej ze wzglêdu na wysoki poziom
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, ozonem i py-
³em zawieszonym powiat krapkowicki zaliczono do I klasy, a ze
wzglêdu na stosunkowo niskie zanieczyszczenie dwutlenkiem
azotu, tlenkiem wêgla, benzenem i o³owiem � do klasy IIIb.

Powiat krapkowicki jest trzecim pod wzglêdem wielko�ci
emisji zanieczyszczeñ do powietrza powiatem na Opolszczy�-
nie. Rzutuje na to przede wszystkim emisja gazów, a zw³asz-

5 B CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

B ODRA - Zdzieszowice 2001 N3 N9 

C ODRA - Krapkowice 2001 N2 N8 

5 P. PADÓ£ - Januszkowice 2001 III N3 

6 P. ANKA - Zdzieszowice 2001 N1 N5 

7 P. CIEGIELNIA - Krêpna 2001 III N1 

8 K. SONIA - Obrowiec 2001 III N6 

9 P. ABISYNIA - Malnie 2001 III N1 

49 STRADUNIA - Stradunia 1999 III N3 

54 SWORNICA - ¯u¿ela 1999 III N4 

80 OSOB£OGA - Krapkowice 2000 III N4 

83 BIA£A - Dobra 2000 III N2 

85 P. BROWINIECKI 2000 III N8 

9  Stare drzewa w dolinie Odry 

w okolicy Krêpnej. 
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cza tlenków azotu w okresie 1999-2000 z zak³adów przemys³u
wapienniczo-cementowego, która wykaza³a odpowiednio wzrost
o 32 i 10%. Najwa¿niejsze �ród³a emisji to:

A. Cementownia GÓRA¯D¯E w Choruli
B. GÓRA¯D¯E-WAPNO w Góra¿d¿ach
C. OTMÊT w Krapkowicach
D. ZP w Krapkowicach
E. ZK ZDZIESZOWICE
F. ZEC w Krapkowicach
G. ZEC w Gogolinie.

8.5.3. Odpady

W powiecie krapkowickim funkcjonuj¹ dwa sk³adowiska
odpadów komunalnych. Gminy Krapkowice i Gogolin sk³aduj¹
odpady na wysypisku w Gogolinie, Walce w gm. G³ogówek
(Nowe Kotkowice) a Zdzieszowice w gminie Le�nica (Le�nica).
Zinwentaryzowane �dzikie� sk³adowiska odpadów zosta³y

w 2001 r. zlikwidowane. W 2000 r. zarejestrowanych by³o w
powiecie krapkowickim 6 wytwórców odpadów niebezpiecznych.
Wytworzono ok. 170 ton odpadów (4 miejsce w klasyfikacji po-
wiatów) z czego 66% wykorzystano a 34% unieszkodliwiono
(por. zest. 5F). Lokalizacjê sk³adowisk odpadów przemys³owych
w powiecie krapkowickim wykazano na mapie pogl¹dowej 5E.
S¹ to sk³adowiska nastêpuj¹cych zak³adów: Góra¿d¿e Cement
w Choruli, OTMÊT Krapkowice, ZP KRAPKOWICE i ZK ZDZIE-
SZOWICE.

8.5.4. Gleby

Przedstawiona w rozdziale 6 ocena przeciêtnej zawarto�ci
metali ciê¿kich w glebach u¿ytków rolnych sygnalizuje umiarko-
wan¹ ich koncentracjê na terenach powiatu krapkowickiego, gdy¿
poza nieco wy¿szymi warto�ciami S

S
 kadmu i niklu (4 i 5 miejsce

w zestawieniach powiatowych) przeciêtne stê¿enia miedzi, o³o-
wiu i cynku by³y zbli¿one do �rednich dla województwa.

Wielko�ci S
S
 wykazane na mapie pogl¹dowej 5G wskazuj¹,

¿e odpowiednio najni¿sz¹ zawarto�ci¹ pierwiastków �ladowych
charakteryzowa³y siê (w okresie 1992-1997) gleby w gminach
Strzeleczki i Walce.

5F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 
Rok  wykorzys. unieszk. sk³adow. 

1998 12,200 12,200 0 0 
1999 68,701 49,701 19,0 0 
2000 169,131 111,739 57,566 0 

 

10  Impresje stawowe. 

5D Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]: 
Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 

1998 2,2 6,7 1,8 - 
1999 1,7 8,4 1,2 2,9 
2000 1,5 11,1 1,1 3,2 
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Potwierdzaj¹ to równie¿ rezultaty oceny ilo�ci stwierdzonych
przekroczeñ warto�ci przyjmowanych jako naturalne. Dla Strze-
leczek z ogólnej ilo�ci 22 próbek poddanych badaniom analitycz-
nym w ¿adnej nie stwierdzono podwy¿szonych stê¿eñ miedzi,
niklu, o³owiu i cynku a nieco wy¿sz¹ (Io zanieczyszczenia) zawar-
to�æ kadmu wykryto w 6 próbkach.

Jeszcze korzystniejsze by³y rezultaty badañ gleb z gminy
Walce (jedynie w dwóch próbkach zwiêkszone stê¿enie kadmu).
Przy stosunkowo ograniczonej serii badañ (11 próbek) zasadni-
czo ró¿ne by³y wyniki badañ dla gminy Zdzieszowice (przekro-

czenia warto�ci naturalnych w pe³nym zakresie, a najwy¿szy od-
setek dla kadmu � 73% i cynku -45%).

8.5.5. Przyroda

W granicach administracyjnych gminy Gogolin zlokalizowa-
ny jest rezerwat przyrody Kamieñ �l¹ski (w s¹siedztwie wyro-
biska Zak³adów Cementowo-Wapienniczych �Góra¿d¿e�).
Ochron¹ prawn¹ objêto fragment lasu mieszanego ze stanowi-
skiem prawnie chronionego jarz¹ba brekini Sorbus torminalis

(brzêk). Gogoliñskie stanowisko znajduje siê w pó³nocno
wschodniej granicy zasiêgu wystêpowania tego niezwykle rzad-
kiego w Polsce gatunku drzewa. Rezerwatowe skupisko jarz¹-
ba jest najwiêksze na Opolszczy�nie. W otulinie rezerwatu, oko³o
200 metrów od kamienio³omu, ro�nie jeden z najstarszych oka-
zów tego gatunku w Polsce. Wiek brzêku oszacowano na 180
lat; w obwodzie pieñ okazu mierzy 204 cm, a wysoko�æ 25
metrów. W�ród ro�lin naczyniowych prawnie chronionych wy-
stêpuj¹cych w rezerwacie wymieniæ nale¿y takie gatunki jak:
bu³awnik wielkokwiatowy, podkolan bia³y kruszczyk szerokolist-
ny, marzanka wonna, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity.
Ponadto stwierdzono tu 50 gatunków mchów, 10 gatunków
w¹trobowców i 27 gatunków �luzowców.

Do grupy najstarszych drzew w Polsce zosta³y zakwali-
fikowane m.in. ponad 180 letnia sosna wejmutka rosn¹ca na
terenie zespo³u pa³acowo-parkowego w Mosznej, dwie oko³o
200 letnie robinie rosn¹ce przy pa³acowym stawie oraz 155 let-
ni orzech czarny we wsi Kujawy (gmina Strzeleczki).

Godnymi uwagi s¹ ods³oniêcia skalne w wyrobiskach wa-
pieni w Rogowie Opolskim. Widoczne osady triasu �rodkowe-
go z licznymi skamienia³o�ciami onkolitów i szcz¹tków gadów
oraz liczne krasowe nisze wype³nione cenomañskimi piaskami
pochodz¹ z morza kredowego i �wiadcz¹ o jego zasiêgu na
Opolszczy�nie.

8.6. Powiat namys³owski

8.6.1. Wody

Z oceny sporz¹dzonej przez Wydzia³ Rolnictwa i Ochrony
�rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu wynika, ¿e w 1999
r. z urz¹dzeñ lokalnych wodoci¹gów mog³a korzystaæ ludno�æ
72 wsi (87%), przy czym ¿adna z wiejskich jednostek osadni-
czych nie posiada³a urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej.

Informacja ta zosta³a niemal w pe³ni (brak danych z Wilko-
wa) potwierdzona wynikami ankietyzacji wykazanymi na mapie
pogl¹dowej 6A, przy czym poza sygnalizowan¹ eksploatacj¹ w
2000 r. urz¹dzeñ kanalizacyjnych w Pokoju, na podkre�lenie
zas³uguje brak deklaracji o zamiarach budowy tego typu syste-
mów w innych miejscowo�ciach, a tak¿e sieci wodoci¹gowych
we wsiach pozbawionych dotychczas tych urz¹dzeñ.

Charakterystyka wyników badañ jako�ci wód powierzchnio-
wych województwa opolskiego przeprowadzonych w ramach
monitoringu regionalnego (por. ustalenia w rozdziale pierw-
szym), a tak¿e rezultaty klasyfikacji PJW i NSZ wykazane w

zestawieniu 6B pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e kontrolowane w
roku ubieg³ym wody w ciekach przep³ywaj¹cych przez obszar
powiatu namys³owskiego wyró¿nia³y siê stosunkowo nieznacz-
nym zanieczyszczeniem, o czym �wiadcz¹ wysokie oceny kla-
syfikacji PJW (z wyj¹tkiem Widawy w Pielgrzymowicach � dru-
ga klasa), a tak¿e bardzo ograniczony zakres stwierdzonych

6 B CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

12 PIJAWKA  - Minkowskie 2001 II N3 

13 P. MINKOWSKI 2001 II N2 

15 WIDAWA - Paw³owice N. 2001 II N1 

16 WIDAWA - 
Pielgrzymowice 

2001 III N1 

17 STUDNICA - Baldwinowice 2001 II N1 

75 OZIOMBEL - Zawada 2000 N1 N7 

76 BOGACICA - Domaradz 2000 N1 N4 
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przekroczeñ kryteriów normatywnych klasy trzeciej (1-3
wska�ników).

Na objawy d³ugotrwa³ego nadmiernego zanieczyszczenia
wskazuj¹ identyczne rezultaty klasyfikacji przeciêtnej jako�ci
wód w uj�ciowych odcinkach Oziombla i Bogacicy, kontrolowa-
nych w 2000 r. (N

1
), niemniej o ile dla Oziombla wi¹za³o siê to z

wysokimi stê¿eniami azotu azotynowego, to dla Bogacicy jedy-
nym czynnikiem uwzglêdnionym w klasyfikacji PJW by³a nad-
mierna zawarto�æ ¿elaza ogólnego charakterystyczna dla gleb
w zlewni tego cieku.

Na mapie pogl¹dowej 6C wykazano m.in. lokalizacjê oczysz-
czalni �cieków (w nawiasach symbol i przepustowo�æ w m3/d):
PPH �FERMA-POL� w Zalesiu (A-300), ZWUK �EKOWOD�
w Namys³owie (B-8500) i ZGK w Pokoju (C-990).

8.6.2. Powietrze

Powiat namys³owski jest powiatem o najmniejszym zalud-
nieniu na terenie Opolszczyzny � 748 km2, zamieszkiwanym
przez ~ 45 tys. ludno�ci. Jest to powiat, na terenie którego nie
znajduje siê ¿adna stacja pomiarowa i dlatego wszelkie oceny
mog¹ byæ oparte tylko o metody matematyczne lub szacunko-
we.

Klasyfikacjê powiatu namys³owskiego, wykonan¹ w ramach
wstêpnej oceny jako�ci powietrza dla kryterium �ochrona zdro-
wia�, podobnie jak powiatu g³ubczyckiego, przeprowadzono na
podstawie szacowania i analogii do powiatów opomiarowanych.
Ze wzglêdu na zanieczyszczenie powietrza py³em zawieszo-
nym i ozonem powiat ten zakwalifikowano do I klasy, natomiast
dla pozosta³ych piêciu zanieczyszczeñ (benzen, dwutlenek siar-
ki, dwutlenek azotu, o³ów i tlenek wêgla) � do klasy IIIb.

Wielko�æ emisji py³owej i gazowej w powiecie namys³ow-
skim utrzymuje siê na niskim poziomie i wykazuje stosunkowo
ma³e zmiany. Najwiêksze �ród³a emisji przemys³owej:

A. FERMA-POL w Zalesiu
B. IKEDA w Namys³owie
C. ZEC w Namys³owie.

8.6.3. Odpady

W powiecie namys³owskim funkcjonuj¹ dwa czynne i zor-
ganizowane sk³adowiska odpadów komunalnych: w gminie
Pokój i w gminie Namys³ów (sk³adowisko w Ziemie³owicach
przyjmuje odpady z gmin Domaszowice i �wierczów), gmina
Wilków deponuje odpady na sk³adowisku w Bierutowie (woj.
dolno�l¹skie). Z wyj¹tkiem gminy Pokój nie przekazano odpo-
wiednio �cis³ych informacji o nielegalnych miejscach zrzutu
odpadów. W powiecie namys³owskim zarejestrowanych jest

6F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 
Rok  wykorzys. unieszk. sk³adow. 

1998 0 0 0 0 
1999 2,519 2,434 0 0 
2000 1,987 1,2 0,055 0 

6D Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]: 
Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 
1998 0,2 0,5 0,2 - 
1999 0,1 0,6 0,2 0 
2000 0,1 0,5 0,2 0 
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jedynie 2 wytwórców odpadów niebezpiecznych: w 2000 r. wy-
tworzono ok. 2 ton odpadów (60% wykorzystano, ok. 3% uniesz-
kodliwiono) co da³o 11 pozycjê w�ród powiatów. Na mapie po-
gl¹dowej 6E przedstawiono sk³adowisko odpadów przemys³o-
wych przy ZEC Namys³ów.

8.6.4. Gleby

Z oceny przedstawionej w rozdziale 6 wynika, ¿e spo�ród
70 gmin wykazanych w zestawieniach odpowiednio najmniej-
sz¹ zawarto�ci¹ kadmu charakteryzowa³y siê gleby z u¿ytków
rolnych w gminach: Namys³ów (0,18 mgCd/kg), Pokój (0,21
mgCd/kg) i Wilków (0,22 mgCd/kg) a jako niskie mo¿na uznaæ
równie¿ wyniki oszacowania S

S
 kadmu dla gleb �wierczowa i

Domaszowic (0,24-0,26 mgCd/kg). Relatywnie niskie by³y rów-
nie¿ �rednie wyniki badañ miedzi, niklu, o³owiu i cynku co sy-
gnalizuj¹ odpowiednie wielko�ci wykazane na mapie pogl¹do-
wej 6G. Spo�ród 21 próbek gleb z gminy Domaszowice w ¿ad-
nej nie stwierdzono zwiêkszonej zawarto�ci miedzi, niklu i o³o-
wiu (incydentalnie wy¿sze tylko stê¿enia kadmu i cynku). Zbli-
¿one by³y wyniki badañ gleb z u¿ytków rolnych gminy Pokój i
�wierczów, a w stosunkowo znacznej serii badañ gleb z gminy
Namys³ów (49 próbek) jako szczególnie korzystne mo¿na uznaæ
rezultaty oznaczeñ miedzi, niklu, cynku i o³owiu.

8.6.5. Przyroda

Dominuj¹c¹ form¹ ochrony przyrody powiatu namys³owskie-
go jest Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Tu-
rawskie. Lasy, bêd¹ce czê�ci¹ dawnej Puszczy �l¹skiej, wy-
ró¿niaj¹ siê licznymi �ródle�nymi stawami rybnymi i meandru-
j¹cymi korytami rzek Bogacicy, Budkowiczanki, Stobrawy oraz

Potoku Biestrzykowskiego. Rejon Bielic, Ku�nicy D¹browskiej,
Pokoju oraz Domaszowic to miejsca ¿erowania i bytowania ta-
kich gatunków ptaków jak kormoran, zimorodek, kania rdzawa,
bielik, cyraneczka, perkoz zausznik.

Zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy pod nazw¹ Wyspa na
rzece Widawa w Namys³owie jest jedyn¹ na Opolszczy�nie
wysp¹ objêta ochron¹ prawn¹. Drzewostan reprezentuje ze-
spó³ zbli¿ony do olsu porzeczkowego � rzadkiego zbiorowiska
w województwie opolskim Ponad czterohektarowa wyspa jest
miejscem bytowania i ¿erowania ³abêdzi niemych, wydr, licz-
nych gatunków p³azów i ryb. W okolicy ¿eruj¹ równie¿ bobry.

Z pomników przyrody na uwagê zas³uguj¹ grêboszowskie
drzewa: dwie ponad 200 letnie aleje lipowe oraz d¹b szypu³ko-
wy rosn¹cy na starym cmentarzu zakwalifikowany przez Ceza-
rego Pacyniaka do grupy najstarszych drzew tego gatunku w
Polsce. Ciekawym okazem jest równie¿ sosna wejmutka ro-
sn¹ca w parku w Pokoju. Jest to najstarsze i najokazalsze drze-

11  Bardzo rzadka paproæ ³¹kowa  
okolicy Namys³owa. 

12  �lady dzia³alno�ci bobra. Tak zwana 
klepsydra (powiat namys³owski). 
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wo tego gatunku w kraju. Wyj¹tkowo potê¿na, prawie dwustu-
letnia sosna charakteryzuje siê nisko osadzon¹ gêst¹ koron¹ i
³ukowato wygiêtymi ku górze konarami. Ze wzglêdu na wiek i
rozmiary (obwód pnia wynosi 355 cm, wysoko�æ 25 metrów)
sosna z Pokoju zosta³a objêta ochron¹ prawn¹.

8.7. Powiat nyski

8.7.1. Wody

Wed³ug informacji przedstawionych w publikacji WIO� z maja
2001 r. [6], na podstawie danych �ród³owych WRO� UW, miesz-
kañcy 128 wsi powiatu nyskiego mogli korzystaæ w 1999 r. z urz¹-
dzeñ lokalnych wodoci¹gów sieciowych, przy czym jedynie w 4
wsiach eksploatowane by³y urz¹dzenia do przejmowania i oczysz-
czania �cieków bytowo-gospodarczych. Dane z ostatniej ankie-
tyzacji organów samorz¹dowych wskazuj¹ na znaczny postêp w
zakresie skanalizowania wiejskich jednostek osadniczych. Urz¹-
dzenia kanalizacji sanitarnej wykazano bowiem dla 5 wsi w gmi-
nie Nysa (Go�winowice, Jêdrzychów, Skorochów, G³êbinów i Bia³a
Nyska), Maciejowic i Rysiowic (gmina Otmuchów) oraz Kar³owic
Wielkich (gm. Kamiennik), Chrósciny i Skoroszyc. Wed³ug prze-
kazanych informacji wykonanie lokalnych systemów kanalizacyj-
nych przewiduje siê dla wsi: Morów, Przy³êk, I³awa, i Domaszko-
wice w gminie Nysa oraz dla Bodzanowa w gminie G³ucho³azy
(por. mapa pogl¹dowa 7A).

Na obszarze powiatu nyskiego znajduje siê 6 ppk monitorin-
gu podstawowego, z czego cztery pozwalaj¹ na kontrolê jako�ci
wód Nysy K³odzkiej w rejonie zbiorników retencyjnych Otmuchów
i Nysa a dwa s³u¿¹ do oceny jako�ci wód Z³otego Potoku i Bia³ej
G³ucho³askiej wp³ywaj¹cych z terenów Republiki Czeskiej.
Wyniki klasyfikacji (por. zestawienie 7B) wskazuj¹, ¿e przeciêtna
jako�æ wód Nysy K³odzkiej w odcinku Stary Paczków-Nysa od-
powiada³a warunkom normatywnym przewidzianym w rozporz¹-

dzeniu MO�ZNiL z dnia 5 listopada 1991 r., przy czym najwy¿szy
wynik klasyfikacji PJW (druga klasa) ustalono z serii rocznych
badañ wód w ppk Otmuchów. Okresowe przekroczenia warto�ci
S

3
 stwierdzono w zakresie azotu azotynowego i chlorofilu �a� (dla

ppk Stary Paczków równie¿ dla Miana Coli). Przeciêtna jako�æ
wód Bia³ej G³ucho³askiej odpowiada³a w 2001 r. równie¿ kryte-
riom klasy trzeciej przy stwierdzonych zarazem, w czê�ci ozna-
czeñ, przekroczeniach warto�ci dopuszczalnych zawiesiny, ¿e-
laza, i Miana Coli. Wyniki oznaczeñ Miana Coli sygnalizuj¹ce dla
wiêkszo�ci ocenianych próbek stan nadmiernego ska¿enia bakte-

7 B CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

L Z£OTY P. - Jarno³tówek 2001 N1 N4 

S NYSA K£. - Nysa 2001 III N2 

T NYSA K£. - Wójcice 2001 III N1 

U NYSA K£. - Otmuchów 2001 II N2 

W NYSA K£. - St. Paczków 2001 III N2 

Z BIA£A G£UCHO£ASKA 2001 III N3 

31 KAMIENNA  - Paczków 1998 N1 N3 

32 RACZYNA -Trzeboszowice 1998 III N6 

33 P. MACIEJOWICKI 1998 N3 N6 

34 �WIDNA - �liwice 1998 III N4 

35 WIDNA  - Ka³ków 1998 III N4 

36 BIA£A G£. - Bia³a Nyska 1998 N1 N5 

37 CIELNICA - Gie³czyce 2000 III N2 

38 P. SKOROSZYCKI 1998 N2 N5 

41 �CINAWA NIEMODL. 2000 III N5 

44 KRYNKA - Szklary 1998 III N5 
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riologicznego by³y jedynym powodem negatywnej oceny prze-
ciêtnych w³a�ciwo�ci wód Z³otego Potoku w przekroju granicz-
nym Jarno³tówek. Przeprowadzona w 1998 r. seria badañ moni-
toringu regionalnego wykaza³a umiarkowany stan czysto�ci wód:
Raczyny, �widnej, Widnej i Krynki (PJW � III klasa), niemniej
objawy d³ugotrwa³ego nadmiernego zanieczyszczenia Kamien-
nej, Potoku Skoroszyckiego a zw³aszcza Potoku Maciejowickie-
go o czym �wiadcz¹ wyniki klasyfikacji PJW i NSZ.

8.7.2. Powietrze

Na terenie powiatu nyskiego, licz¹cego 1224 km2 powierzch-
ni i zamieszkiwanego przez ~ 151 tys. mieszkañców, znajduje
siê jedna stacja pomiarowa monitoringu jako�ci powietrza. W 2001
roku nie stwierdzono przekroczeñ dopuszczalnych norm przez
zanieczyszczenie powietrza py³em zawieszonym, dwutlenkiem
siarki i azotu oraz zawarto�ci¹ o³owiu i kadmu w pyle zawieszo-
nym.

Wstêpna ocena jako�ci powietrza wykonana dla powiatu ny-
skiego wykaza³a, ¿e z punktu widzenia wymagañ Unii Europej-
skiej wysoki poziom stê¿eñ ozonu i py³u zawieszonego kwalifiku-
je ten powiat do klasy I, poziom stê¿eñ dwutlenku siarki i azotu �
do klasy II a poziom stê¿eñ benzenu, o³owiu i tlenku wêgla � do
klasy IIIb.

Identyczne rezultaty klasyfikacji PJW (III klasa) ustalono na
podstawie serii badañ przeprowadzonych w 2000 r. w ppk Cielni-
cy i �cinawy Niemodliñskiej. Na mapie pogl¹dowej 7C wykazano
oczyszczalnie �cieków (w nawiasach: symbol i przepustowo�æ w
m3/d): GZP w G³ucho³azach (A-420), ZGKiM w Korfantowie (B-
480), OSM w £ambinowicach (C-140), WiK �AKWA� w Nysie (D-
28000), oraz ZWiK w Paczkowie (E-2500).

W okresie 1999-2000 w powiecie nyskim zauwa¿alny jest
spadek wielko�ci emisji gazowej, w tym emisji dwutlenku siarki i
tlenków azotu, natomiast emisja py³owa utrzymuje siê na zbli¿o-
nym poziomie. Najwiêksze �ród³a emisji w powiecie nyskim:

A. CELPA w £ambinowicah
B. NYSA-MOTOR w Nysie
C. Fabryka Pomocy Naukowych w Nysie
D. ZUP w Nysie
E. Cukrownia OTMUCHÓW w Otmuchowie
F. ZEC w Nysie
G. ZEC w G³ucho³azach
H. ZEC w Paczkowie.

7D Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]: 
Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 

1998 0,6 1,8 0,6 - 
1999 0,5 1,9 0,6 0,3 
2000 0,6 1,6 0,5 0,2 
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8.7.3. Odpady

Na terenie powiatu nyskiego znajduj¹ siê czynne sk³adowi-
ska odpadów komunalnych w miejscowo�ciach: Domaszkowi-
ce (wspólne dla gmin Nysa, Otmuchów, Pakos³awice), Konra-
dów (gm. G³ucho³azy), Okopy (gm. £ambinowice i gm. Kamien-
nik ), Chró�cina (gm. Skoroszyce). Cztery sk³adowiska s¹ nie-
eksploatowane i zrekultywowane. �Dzikie� sk³adowiska odpa-
dów w gminach s¹ zlokalizowane i zinwentaryzowane. W po-
wiecie nyskim zarejestrowanych jest 12 wytwórców odpadów,
którzy wytworzyli w roku 2000 ok. 110 ton odpadów (5 miejsce
w�ród powiatów Opolszczyzny) z czego ponad 80% unieszko-
dliwiono, a ok. 17% wykorzystano. Wybrane sk³adowiska od-
padów przemys³owych z terenu powiatu nyskiego zaprezento-
wano na mapie pogl¹dowej 7E i znajduj¹ siê one w: Nysie (Nysa
MOTOR, ZEC Nysa), £ambinowicach (FM CELPA), Korfanto-
wie (SKÓRIMPEX CONDOR) i G³ucho³azach (ZP G³ucho³azy,
PGM GALMET, ZEC G³ucho³azy).

8.7.5. Przyroda

Powiat nyski charakteryzuje siê szczególn¹ ró¿norodno�ci¹
form prawej ochrony przyrody.

W 1988 roku obszar Gór Opawskich bêd¹cy najbardziej na
zachód wysuniêt¹ czê�ci¹ Sudetów wraz z prze³omem rzeki
Bia³a G³ucho³aska i Z³otego Potoku objêto ochron¹ prawn¹ w
formie parku krajobrazowego pod nazw¹ Góry Opawskie. Z
przedstawicieli fauny stwierdzonych na terenie parku wymieniæ
nale¿y: nietoperze: mroczek poz³ocisty i nocek orzêsiony (ga-
tunki gin¹ce w skali kraju), popielicê (gatunek umieszczony w
Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t), puchacza, dziêcio³a zie-
lonego, bociana czarnego, gila, pliszkê górsk¹, salamandrê,
gniewosza plamistego, kumaka górskiego, traszkê górsk¹. Z
32 gatunków chronionych stwierdzonych na terenie parku na
uwagê zas³uguj¹ storczykowate, w tym m.in. storczyk mêski,
storczyk szerokolistny, podkolan bia³y.

W granicach parku zlokalizowane s¹ trzy rezerwaty
przyrody:

� Cicha Dolina (fragment lasu mieszanego górskiego w ma-
sywie Biskupiej Kopy),

� Las Bukowy (fragment lasu komunalnego ze starodrzewiem
bukowym po³o¿ony w granicach administracyjnych miasta
G³ucho³azy),

� Nad Bia³k¹ (obejmuj¹cy ochron¹ pozosta³y w niezmienio-
nym stanie krajobraz prze³omu rzeki Bia³a G³ucho³aska oraz
XII i XIII � wieczne sztolnie po eksploatacji z³ota bêd¹ce
miejscem zimowania jednych z najmniejszych nietoperzy
wystêpuj¹cych w Polsce � podkowców ma³ych).
W celu zachowania wysokich walorów krajobrazowych dla

rekreacji i wypoczynku ochron¹ prawn¹ w formie obszaru chro-
nionego krajobrazu objêto dwa zbiorniki zaporowe � Jezioro Ny-
skie i Jezioro Otmuchowskie (�Otmuchowsko-Nyski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu�). Jest to trzeci co do wielko�ci obszar chro-
nionego krajobrazu województwa opolskiego. Do osobliwo�ci flo-
rystycznych tego terenu zaliczyæ mo¿na wystêpuj¹cego tu na je-
dynym w Polsce stanowisku w¹trobowca Cephaloziella integeri-

ma. Ponadto wystêpuj¹ tu: kruszczyk szerokolistny, �nie¿yca wio-
senna i goryczka w¹skolistna. Najwa¿niejsz¹ grup¹ zwierz¹t
omawianego obszaru s¹ ptaki. Znalaz³o to swój wyraz w wyzna-
czeniu obu jezior jako ostoi ptaków o randze europejskiej. Zbior-
niki s¹ miejscem postoju i koncentracji przelotnych ptaków wod-
nych i b³otnych. W ostatnich latach, po raz pierwszy odnotowano
tu m.in.niezwykle rzadkie w Polsce gatunki jak: biegus d³ugoskrzy-
d³y, kuliczek p³owy, brodziec ¿ó³tonogi. W lesie miejskim w Otmu-
chowie stwierdzono jedn¹ z dwóch notowanych w województwie
opolskim kolonii czapli siwej.

14  Jedyny w województwie krajobraz górski 

w Parku Krajobrazowym Góry Opawskie. 13  Zachód s³oñca nad zbiornikami powiatu nyskiego.  

7F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 
Rok  wykorzys. unieszk. sk³adow. 

1998 3,700 0,660 3,040 0 
1999 111,122 10,603 100,479 0 
2000 108,090 18,676 88,005 0 

8.7.4. Gleby

W stosunku do danych dla innych rejonów województwa jako
umiarkowane mo¿na oceniæ wyniki przeprowadzonych w okre-
sie 1992-1997 badañ zawarto�ci pierwiastków �ladowych w gle-
bach u¿ytków rolnych powiatu nyskiego. Z informacji przedsta-
wionych na mapie pogl¹dowej 7G wynika, ¿e najwy¿sz¹ za-
warto�ci¹ metali ciê¿kich charakteryzuj¹ siê gleby w gminie
G³ucho³azy a odpowiednio najni¿sze warto�ci S

S
 ustalono z serii

badañ miedzi, niklu i cynku dla próbek z gmin Kamiennik i Kor-
fantów. W serii badañ z Pakos³awic (15 analizowanych próbek)
nie stwierdzono nawet podwy¿szonych stê¿eñ metali ciê¿kich,
a dla gleb z gmin: Skoroszyce i Otmuchów jedynie sporadycz-
nie wy¿sze od naturalnych stê¿enie cynku.
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8.8 Powiat oleski

8.8.1. Wody

Zgodnie z wynikami oszacowania WRO� Urzêdu Wojewódz-
kiego w Opolu zdecydowana wiêkszo�æ (90%) wsi powiatu ole-
skiego wyposa¿ona by³a w 1999 r. w lokalne systemy wodoci¹-
gowe, niemniej tylko 5 jednostek osadniczych u¿ytkowa³o sieci
kanalizacji sanitarnej.

Niepe³ne wyniki ostatniej ankietyzacji wykazane na mapie
pogl¹dowej 8A pozwalaj¹ jedynie na stwierdzenie istnienia urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych w �wierczach i Sternalicach oraz przewi-
dywanych zamierzeñ wykonania odpowiednich urz¹dzeñ siecio-
wych i oczyszczalni �cieków dla Zêbowic i Kad³uba Wolnego.

Ubieg³oroczne wyniki badañ jako�ci wód w górnym biegu Pro-
sny (ppk Przedmo�æ) wskazuj¹ na ich umiarkowane zanieczysz-
czenie, czego istotn¹ przes³ank¹ s¹ wykazane w zestawieniu 8B

rezultaty klasyfikacji PJW (trzecia klasa) a tak¿e do�æ ograniczo-
ny zakres okresowych przekroczeñ kryteriów normatywnych kla-
sy trzeciej wykazany w ocenie NSZ (N

3
).

W granicach przewidzianych rozporz¹dzeniem MO�ZNiL
dla klasy trzeciej �ródl¹dowych wód powierzchniowych utrzy-
mywa³y siê równie¿ przeciêtne wyniki badañ Lublinicy i Potoku
Radawie przeprowadzonych w 1999 r., przy nieco korzystniej-
szej zarazem ocenie PJW dla Potoku Pruskowskiego (druga
klasa). Istotny wp³yw zanieczyszczeñ odprowadzanych do wód
Stobrawy w jej górnym odcinku dokumentuj¹ ró¿nice oceny prze-
ciêtnych ich w³a�ciwo�ci w ppk Olesno (trzecia klasa) oraz usy-
tuowanym nieco poni¿ej przekroju Stare Olesno (N

4
). Na ma-

pie pogl¹dowej 8C wykazano oczyszczalnie �cieków (w nawia-
sach symbol i przepustowo�æ): ZGKiM w Dobrodzieniu (A-2000),
ZM �KAMBEX� w Gorzowie �l. (B-89), PW �CERPOL� w Koz³o-
wicach (C-26), ZGKiM w Ole�nie (D-2500), SP �ORAS� w Ole-
�nie (E-50), GR w Rudnikach (F-150), GR w ̄ ytniowie (G0220)
i PPH �GOSKOM� w Praszce (H-4000).

8.8.2. Powietrze

Powiat oleski, przy³¹czony do województwa opolskiego w
wyniku reformy administracyjnej, zajmuje obszar 974 km2 za-
mieszkiwany ~ 72 tys. mieszkañców. Jest to jeden z trzech po-
wiatów, na terenie którego nie znajduje siê ¿adna stacja pomia-
rowa.

Klasyfikacjê powiatu oleskiego, wykonan¹ w ramach wstêp-
nej oceny jako�ci powietrza dla kryterium �ochrona zdrowia�,
podobnie jak powiatu g³ubczyckiego i namys³owskiego prze-

8 B CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

18 PROSNA - Przedmo�æ 2001 III N3 

58 LUBLINICA - Piotrowina 1999 III N4 

64 P. PRUSKOWSKI 1999 II N1 

65 P. RADAWIE - Koszyce 1999 III N1 

70 STOBRAWA - Olesno 2000 III N3 

71 STOBRAWA - St. Olesno 2000 N4 N6 
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prowadzono na podstawie szacowania i analogii do powiatów
opomiarowanych. Ze wzglêdu na zanieczyszczenie powietrza
py³em zawieszonym i ozonem powiat ten zakwalifikowano do I
klasy, dla dwutlenku siarki � do klasy II, natomiast dla pozosta-
³ych czterech zanieczyszczeñ (benzen, dwutlenek azotu, o³ów i
tlenek wêgla) � do klasy IIIb.

Powiat oleski jest uprzemys³owiony w niewielkim stopniu i
warto�ci emisji utrzymuj¹ siê na bardzo niskim poziomie, wyka-
zuj¹c w latach 1998-2000 niewielk¹ tendencjê spadkow¹. �ró-
d³ami emisji s¹:

A. Dobrodzieñskie Fabryki Mebli w Dobrodzieniu
B. ORAS w Ole�nie
C. ZPD UNIPROFIL w Ole�nie
D. VISTEON w Praszce.

8.8.3. Odpady

Wszystkie gminy z powiatu oleskiego posiadaj¹ zorganizo-
wane wysypiska odpadów komunalnych. Nielegalne sk³adowi-
ska odpadów nie s¹ w powiecie oleskim ujawniane i inwentary-
zowane. Pod wzglêdem ilo�ci wytworzonych odpadów niebez-
piecznych powiat oleski zajmuje drugie miejsce w�ród powia-
tów woj. opolskiego (4 zarejestrowanych wytwórców). W 2000
r. wytworzono ok. 800 ton odpadów (88% unieszkodliwiono, a
12% wykorzystano). Na mapie pogl¹dowej 8E wykazano loka-
lizacjê sk³adowisk odpadów przemys³owych: Gorzów �l. (ZPOW
AKPOL-SAN), Olesno (ORAS, ZEC Olesno).

8.8.4. Gleby

Charakterystyka wyników badañ SChR z lat 1992-1997
przedstawiona w rozdziale 6 wskazuje, ¿e gleby z gmin powia-
tu oleskiego wyró¿niaj¹ siê zw³aszcza du¿¹ zawarto�ci¹ kad-
mu (warto�æ przeciêtna 0,51 mgCd/kg ustêpuje jedynie wyni-
kowi oszacowania dla gleb w powiecie strzeleckim � 0,52 mgCd/
kg). Warto zwróciæ uwagê, ¿e spo�ród 70 wielko�ci dla gmin
najwy¿sze stê¿enie �rodkowe ustalono dla gleb z Praszki (0,99
mgCd/kg) a na li�cie rankingowej gmin znajduje siê równie¿
Rad³ów (S

S
 -0,53 mgCd/kg). Z informacji podanych na mapie

pogl¹dowej 8G wynika m.in., ¿e dla gminy Zêbowice przeciêt-
na zawarto�æ kadmu wynios³a jedynie 0,27 mgCd/kg, a warto-
�ci �rednie miedzi, o³owiu i cynku dla gleb z gminy Praszka by³y
ni¿sze ni¿ dla pozosta³ych jednostek administracyjnych tworz¹-
cych powiat oleski. Odpowiednio najkorzystniejszymi wynikami
oszacowania ilo�ci przekroczeñ naturalnej zawarto�ci metali
ciê¿kich wyró¿nia siê seria badañ dla gleb z gminy Zêbowice
(tylko incydentalne przekroczenie dla kadmu).

 

8D Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]: 
Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 
1998 0,2 0,5 0,2 - 
1999 0,2 0,5 0,2 0,1 
2000 0,1 0,5 0,1 0,1 

8F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 
Rok  wykorzys. unieszk. sk³adow. 

1998 101,574 93,900 0,474 0 
1999 94,371 89,640 3,507 0 
2000 796,786 104,103 698,132 0 

15  Liczyd³o górskie � chroniony gatunek 

wystêpuj¹cy w lasach powiatu oleskiego. 



168

8.8.5. Przyroda

Dominuj¹c¹ form¹ ochrony przyrody jest Za³êczañski Park
Krajobrazowy, zaliczany na Opolszczy�nie do najstarszych. Z
ogólnej, oko³o14 500 hektarowej powierzchni parku utworzo-
nego w 1978 roku przez Wojewodê Czêstochowskiego, zaled-
wie 350 hektarów zlokalizowanych jest w obecnych granicach
województwa opolskiego. Wyznaczona otulina obejmuje oko³o
1 800 hektarów, z ogólnej, oko³o 14 200 hektarowej powierzch-

ni. Przedmiotem ochrony parku jest ochrona prze³omu doliny
Warty i licznych zjawisk krasowych.

Wyró¿niaj¹cym siê elementem krajobrazu pó³nocno-wschod-
niej czê�ci województwa opolskiego jest dolina rzeki Prosny,
zw³aszcza jej stare koryto. Liczne rozlewiska, bagna i torfowi-
ska s¹ miejscem bytowania i ¿erowania przedstawicieli fauny
terenów b³otnych, m.in. ptaków brodz¹cych � ¿urawiowatych.
Najcenniejsze enklawy w dolinie Prosny objêto ochron¹ praw-
n¹ w formie u¿ytków ekologicznych: siedemna�cie u¿ytków
ekologicznych zlokalizowano w pobli¿u miejscowo�ci Uszyce,
gmina Gorzów �l¹ski, dwa � w okolicy miejscowo�ci Jelonki,
gmina Rudniki.

Na terenie powiatu ustanowiono 23 pomniki przyrody. Ewe-
nementem jest 4 metrowej wysoko�ci okaz k³okoczki po³udnio-
wej rosn¹cej w Gorzowie �l¹skim (ul. Krótka 7). Jest to bowiem
jedyny w województwie opolskim krzew objêty ochron¹ prawn¹
w formie pomnika przyrody.

8.9. Powiat opolski

8.9.1. Wody

Wed³ug oceny WRO� Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu zde-
cydowana wiêkszo�æ wsi w powiecie opolskim (97%) wyposa-
¿ona by³a w 1999 r. w urz¹dzenia wodoci¹gów sieciowych, a
znacznie mniejsza ich ilo�æ (8%) eksploatowa³a równocze�nie
urz¹dzenia kanalizacji sanitarnej.

Niepe³ne wyniki ankietyzacji zaprezentowane na mapie po-
gl¹dowej 9A wskazuj¹, ¿e w 2000 r. z lokalnych urz¹dzeñ ka-
nalizacyjnych mogli korzystaæ mieszkañcy Chró�cic, Dobrze-
nia Wielkiego, Czarnow¹sów, Krzanowic (gm. Dobrzeñ Wielki),
Turawy, Popielowa, Murowa, Tarnowa Opolskiego, Kosorowic i
Graczy a w najbli¿szych latach (2002-2005) przewidywana jest
realizacja odpowiednich inwestycji dla Goszczowic, Ligoty Tu-
³owickiej, Skarbiszowic i Szyd³owa (gm. Tu³owice), Komprach-
cic, Polskiej Nowej Wsi, Osin, Chmielowic i ¯erkowic (gmina
Komprachcice), Kup, Dobrzenia Ma³ego, Borków i Brzezia (gm.
Dobrzeñ Wielki) oraz Osowca, Wêgrów i Kotorza Ma³ego w
gminie Turawa.

Wyniki klasyfikacji wód kontrolowanych w 2001 r. w ra-
mach monitoringu podstawowego (por. zestawienie 9B) wska-
zuj¹ na utrzymuj¹ce siê równie¿ w odcinku Groszowice-Mikolin
objawy d³ugotrwa³ego nadmiernego zanieczyszczenia wód Odry,
przy czym bior¹c pod uwagê zakres rejestrowanych przekro-
czeñ warto�ci S

3
 mo¿na stwierdziæ, ¿e maj¹ one istotny zwi¹-

zek ze specyficznymi zanieczyszczeniami wód prawobrze¿nych
dop³ywów uchodz¹cych do Odry w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la,
a tak¿e w³a�ciwo�ciami wód cieku g³ównego w ppk Przewóz
(azot azotynowy).

16  Torfowisko w dolinie Budkowiczanki w powiecie oleskim. 17  Rozlewiska Zbiornika Turawskiego. 
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Przeciêtna jako�æ wód Ma³ej Panwi zasilaj¹cych zbiornik
retencyjny Turawa oraz wód wyp³ywaj¹cych z akwenu i kontro-
lowanych w ppk Turawa odpowiada³a w 2001 r. warunkom nor-
matywnym klasy trzeciej, a nieco lepszy rezultat klasyfikacji PJW

(druga klasa) charakteryzuje ubieg³oroczn¹ seriê badañ uj�cio-
wego odcinka Ma³ej Panwi. Na objawy d³ugotrwa³ego nadmier-
nego zanieczyszczenia wód uj�ciowego odcinka Czarnki wska-
zuje wynik klasyfikacji PJW przeprowadzonej na podstawie rocz-

9 B CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

D ODRA - Groszowice 2001 N2 N8 

E ODRA - Mikolin 2001 N1 N8 

M M.PANEW - Czarnow¹sy 2001 II N4 

N M.PANEW - Turawa 2001 III N3 

O M.PANEW - Schodnia 2001 III N1 

55 CZARNKA - Opole 1999 N2 N8 

61 ROSA  - Niwa 1999 II N1 

62 CHOBIANKA - Chobie 1999 I N2 

63 LIBAWA - Dylaki 1999 II N1 

66 JEMIELNICA -Czarnow¹sy 1999 II N1 

67 CIENKA - Chrz¹stowice 1999 II III 

68 SUCHA - Chrz¹stowice 1999 II III 

69 SWORNICA - Czarnow¹sy 1999 II III 

72 STOBRAWA - Stobrawa 2000 III N1 

77 BUDKOWICZ. - St. Kolnie 2000 III N3 

78 BRYNICA - Popielów 2000 III N2 

79 ¯YDÓWKA - Popielów 2000 N1 N3 

86 PRÓSZKÓWKA 2000 II N2 18  Bory Turawskie w powiecie opolskim. 
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nej serii badañ monitoringu regionalnego z 1999 r. Nale¿y pod-
kre�liæ znacz¹co lepsze rezultaty ocen w tym zakresie dla po-
zosta³ych cieków badanych w 1999 r. w granicach powiatu opol-
skiego (Rosa, Libawa, Jemielnica, Cienka, Sucha, Swornica -II
klasa, a wynik klasyfikacji PJW dla Chobianki obejmuje klasê
pierwsz¹). Z wyj¹tkiem ¯ydówki, dla której decyduj¹cym czyn-
nikiem dyskwalifikuj¹cym by³a nadmierna zawarto�æ ¿elaza,
równie¿ rezultaty badañ z 2000 r. wskazuj¹ na umiarkowany
stopieñ zanieczyszczenia Stobrawy, Budkowiczanki i Brynicy
(PJW � III klasa) a zw³aszcza Prószkówki której przeciêtna ja-
ko�æ wód odpowiada³a wymogom klasy drugiej.

Na mapie pogl¹dowej 9C wykazano oczyszczalnie �cieków
(w nawiasach symbole literowe obiektów oraz przepustowo�æ
w m3/d): WiK w Opolu (A-56700), Elektrowni �Opole� (B-1030,
C-830), MZWiK w Czarnow¹sach (D-440), ZWiK Niemodlin (E-
250), Huty �Ma³apanew� (F-7300, G-400), Huty �Jedlice� (H-
40), PGKiM w Ozimku (J-5300), ZGKiM w Prószkowie (K-680),
GTO w Kosorowicach (L-1100), ZGKiM w Tu³owicach (M-2000)
i ZGKiM w Kotorzu Ma³ym (N-1800).

8.9.2. Powietrze

Powiaty opolskie: ziemski i grodzki obejmuj¹ razem 1683 km2

i zamieszka³e s¹ przez prawie 270 tys. mieszkañców. Na tym
terenie skupiony jest znaczny potencja³ przemys³owy, odzia³uj¹-
cy w sposób istotny na �rodowisko. Na terenie tym zlokalizowa-
ne s¹ trzy stacje pomiarowe monitoringu jako�ci powietrza (w
tym dwie � na terenie miasta Opola). Pomiary obejmuj¹ badania
stê¿eñ zanieczyszczeñ podstawowych, o³owiu i kadmu w pyle
zawieszonym. Wyniki pomiarów wykaza³y w roku 2001 przekro-
czenia dopuszczalnych rocznych norm przez stê¿enia py³u za-
wieszonego i tlenków azotu w powiecie grodzkim opolskim.

9D.1 Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]:* 
Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 

1998 1,1 15,9 4,7  
1999 0,6 16,3 4,8 9,6 
2000 0,6 19,6 6,6 10,8 

* dane dla powiatu ziemskiego 

9D.2 Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]: 
Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 

1998 1,6 4,5 2,1  
1999 0,8 2,8 1,4 0,7 
2000 0,5 2,9 1,2 0,9 

* dane dla powiatu grodzkiego 
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Wynikiem oceny wstêpnej, wykonanej dla kryterium �ochro-
na zdrowia� odrêbnie dla powiatu ziemskiego i grodzkiego, by³o
zakwalifikowanie powiatu opolskiego ziemskiego do:

� I klasy ze wzglêdu na wysoki poziom stê¿eñ ozonu i py³u
zawieszonego,

� II klasy ze wzglêdu na poziom stê¿eñ dwutlenku siarki,
� IIIb ze wzglêdu na poziom stê¿eñ benzenu, dwutlenku

azotu, o³owiu i tlenku wêgla.
Powiat opolski grodzki zakwalifikowano do:
� I klasy ze wzglêdu na wysoki poziom stê¿eñ dwutlenku

azotu i dwutlenku siarki, ozonu i py³u zawieszonego,
� II klasy ze wzglêdu na poziom stê¿eñ benzenu,
� IIIb klasy ze wzglêdu na poziom stê¿eñ o³owiu i tlenku

wêgla.
Dla powiatu ziemskiego charakterystyczny jest wzrost emi-

sji gazowej, w tym emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, przy
malej¹cej emisji py³owej. W powiecie grodzkim emisja py³owa i
gazowa wykazuje tendencje spadkowe przy niewielkim wzro-
�cie emisji tlenków azotu.

8.9.3. Odpady

W powiecie opolskim znajduje siê 10 czynnych sk³adowisk
odpadów komunalnych. Gminy Chrz¹stowice, D¹browa i Tura-
wa deponuj¹ odpady na sk³adowisku w Opolu, a gmina Prósz-
ków w Domecku (gm. Komprachcice). Wiêkszo�æ zlokalizowa-
nych w gminach nielegalnych miejsc zrzutu odpadów zosta³a zli-
kwidowana w 2001 r. W powiecie opolskim (grodzkim i ziemskim)
zarejestrowanych jest 22 wytwórców odpadów niebezpiecznych,

Najwiêkszymi �ród³ami emisji w powiecie opolskim
ziemskim s¹:

A. Elektrownia OPOLE w Brzeziu
B. ZD CONTINENTAL w Opolu
C. Cementownia ODRA w Opolu
D. ENMA w Ozimku
E. Huta MA£APANEW w Ozimku
F. �ZPW OPOLWAP w Tarnowie Opolskim
G. Fabryka Porcelitu w Tu³owicach
H. ZEC w Opolu
J. ZEC w Niemodlinie.

którzy w 2000 r. wytworzyli ³¹cznie ok. 338 ton odpadów, z czego
74% unieszkodliwiono a ponad 21% wykorzystano. Dla powiatu
opolskiego (grodzkiego i ziemskiego) na mapie pogl¹dowej 9E

przedstawiono lokalizacjê sk³adowisk odpadów przemys³owych
w Opolu (Elektr. OPOLE, ZM OFAMA, ZEC Opole, WCM Opole),
Niemodlinie (ZEC Niemodlin), Ozimku (Huta MA£APANEW,
ENMA) i Tu³owicach (Fabryka Porcelitu TU£OWICE).
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8.9.4. Gleby

Przedstawione w rozdziale 6 wyniki oszacowania danych

�ród³owych SChR w uk³adzie powiatów sygnalizuj¹, ze gleby

pobrane do badañ w okresie 1992-1997 z u¿ytków rolnych w

granicach administracyjnych miasta Opola charakteryzuj¹ siê

stosunkowo wysok¹ zawarto�ci¹ metali ciê¿kich, a zw³aszcza

miedzi (14,3 mgCu/kg � wraz z powiatem prudnickim najwy¿-

sze warto�ci S
S
), o³owiu (S

S
 -27,9 mgPb/kg � wy¿sza warto�æ

jedynie dla powiatu strzeleckiego) i kadmu (0,50 mgCd/kg).

Z informacji przedstawionych na mapie pogl¹dowej 9G wy-

nika, ¿e odpowiednio najwy¿sze warto�ci S
S
 stwierdzono dla

nastêpuj¹cych gmin powiatu opolskiego (ziemskiego): kadm �

Tarnów Opolski (0,67 mgCd/kg), mied� � Tarnów Opolski (13,6

mg Cu/kg), nikiel � Tu³owice (18,7 mgNi/kg), o³ów � Tarnów

Opolski (29,9 mgPb/kg), cynk � Tu³owice (65,7 mgZn/kg). Jako

szczególnie du¿y mo¿na uznaæ odsetek badañ gleb z Tarnowa

Opolskiego, których wyniki sygnalizowa³y wy¿sze od natural-

nych stê¿enia kadmu (77%) a tak¿e niklu (39%), o³owiu i cynku

(23%). Dotyczy to tak¿e tego typu relacji wyników badañ gleb z

gminy Tu³owice w zakresie niklu i cynku (29%).

9F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 

Rok  wykorzys. unieszk. sk³adow. 

1998 457,030 256,610 0 0 

1999 224,953 153,434 69,894 0 

2000 337,500 71,247 249,428 0 
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8.9.5. Przyroda

O walorach przyrodniczych i krajobrazowych powiatu opol-

skiego �wiadczy ilo�æ oraz powierzchnia obiektów objêtych ochro-

n¹ prawn¹.

Najm³odszym i zarazem najwiêkszym parkiem krajobrazowym

Opolszczyzny jest Stobrawski Park Krajobrazowy. Obejmuje on

le�ne, ³¹kowe i wodne ekosystemy jednej z nielicznych ju¿ pozo-

sta³o�ci polskich puszczy, tj. Borów Stobrawsko-Turawskich.

Ochron¹ prawn¹ objêto obszar o powierzchni 52 636,5 hekta-

rów, le¿¹cy na terenie administrowanym przez 12 opolskich gmin

(wiêkszo�æ obszaru parku le¿y na terenie gmin: Murów Popie-

lów, Pokój, Lubsza). Na uwagê zas³uguj¹ bardzo dobrze zacho-

wane kompleksy wydm �ródl¹dowych poro�niête borami sosno-

wymi (stwierdzono a¿ 100 zró¿nicowanych form), kompleksy sta-

wów oraz najlepiej zachowane na Opolszczy�nie starorzecza.

Ca³o�æ uzupe³niaj¹ malownicze doliny rzek Stobrawy, Smortawy,

Budkowiczanki, Brynicy i Odry. Na obszarze parku stwierdzono

34 gatunki ro�lin chronionych i 35 gatunków ro�lin rzadkich; a¿

11 z nich umieszczono na polskiej czerwonej li�cie gatunków

zagro¿onych wyginiêciem. Nale¿¹ do nich m.in. d³ugosz królew-

ski, salwinia p³ywaj¹ca, rosiczka okr¹g³olistna, kotewka orzech

wodny, nadwodnik sze�cioprêcikowy, kuku³ka Fuscha, turzyca

ciborowata. Wysokie s¹ równie¿ walory faunistyczne parku. Zi-

dentyfikowano tu a¿ 181 gatunków zwierz¹t chronionych, co sta-

nowi oko³o 60% wszystkich gatunków chronionych w wojewódz-

twie. Wiêkszo�æ z nich to ptaki. Dwana�cie gatunków zwierz¹t

wpisano do polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t zagro¿onych wy-

giniêciem. S¹ to: kormoran, b¹k, kania rdzawa, bielik, orlik krzy-

kliwy, rybo³ów, kropiatka zielona, szcze¿uja wielka, minóg stru-

mieniowy, koszatka.

Kompleks le�ny rozci¹gaj¹cy siê na wschód od Opola to frag-

ment obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turaw-

skie. Najwiêkszym zbiornikiem wodnym zlokalizowanym w gra-

nicach chronionego obszaru jest Jezioro Turawskie. Ze wzglêdu

na znaczenie tego zbiornika jako miejsca odpoczynku migruj¹-

cych ptaków jezioro zaliczono do ostoi ptactwa wodnego o ran-

dze europejskiej (nr E-IBAE Poland 057). Prowadzone obserwa-

cje potwierdzaj¹ koncentracje dochodz¹ce do dwudziestu tysiê-

cy dzikich kaczek, dziesiêciu tysiêcy mew �mieszek, trzech tysiê-

cy siewkowatych, z których najliczniejszy jest bekas, biegus ma-

lutki, biegus ziemny i brodziec le�ny. Na obszarze jeziora gniaz-

duj¹ m.in. perkoz rdzawoszyi, b¹czek, p³askonos, brodziec pi-

skliwy, rybitwa bia³ow¹sa i rybitwa czarna. Okoliczne lasy zamiesz-

kuje bocian czarny, kruk oraz brodziec samotny. Z ptaków dra-

pie¿nych stwierdzono m.in. takie gatunki jak: kobuz, trzmielojad,

orlik krzykliwy, kania czarna, jastrz¹b, myszo³ów.

Lasy z licznymi stawami w po³udniowo-zachodniej czê�ci po-

wiatu to fragment obszaru chronionego krajobrazu pod nazw¹

Bory Niemodliñskie. W zbiorowiskach le�nych tego obszaru wy-

stêpuje kilka gatunków ro�lin storczykowatych, w tym podkolan

bia³y, kruszczyk szerokolistny i gnie�nik le�ny, a tak¿e barwinek

pospolity, wawrzynek wilcze³yko, konwalia majowa, �nie¿yczka

przebi�nieg, lilia z³otog³ów. Na terenach obszaru chronionego

krajobrazu zaobserwowano lêgi b¹ka, ³abêdzia niemego, gêsi

gêgawy, mewy �mieszki, ³yski i g³owienki. W okolicy stawów: Zofia,

Lo¿a, Olszowy, Pustelnik (gmina Tu³owice) odnotowano 200 ga-

tunków ptaków wodno-b³otnych z ¿urawiem, remizem, bekasem

i b³otniakiem stawowym na czele. W lasach wokó³ niemodliñskich

stawów: Sangów, Ch³opski, Czarny, Wo³owski, Ksi¹¿êcy i M³yñ-

ski od kilku lat gniazduje orze³ bielik. Herpetofauna Borów Nie-

modliñskich reprezentowana jest przez zaskroñca, ¿mijê zygza-

kowat¹, ropuchê paskówkê, ropuchê zielon¹, padalca, jaszczur-

kê zwinkê i jaszczurkê ¿yworodn¹.

W miejscowo�ci Nowa Ku�nia (gmina Prószków) zlokalizo-

wany jest jeden z dwóch w województwie opolskim staw objêty

ochron¹ prawn¹ w formie rezerwatu przyrody. Staw zasila Potok

Prószkowski bêd¹cy dop³ywem Odry. Celem ochrony utworzo-

nego w 1957 roku rezerwatu jest zachowanie obfitego stanowi-

ska kotewki orzecha wodnego oraz miejsca lêgowego ptaków

wodnych i b³otnych. Tafle jeziora pokrywaj¹ obok kotewki orze-

cha wodnego, takie gatunki jak: salwinia p³ywaj¹ca, grzybienie

bia³e i gr¹¿el ¿ó³ty. Tu równie¿ stwierdzono wystêpowanie aldro-

wandy pêcherzykowatej, gatunku skrajnie zagro¿onego wyginiê-

ciem w Polsce. Nad brzegami stawu oraz w miejscach p³ytszych

lustro wody otaczaj¹ zbiorowiska szuwarowe z trzcin¹ pospolit¹,

pa³k¹ szerokolistn¹, jaskrem wielkim, niezapominajk¹ b³otn¹,

skrzypem bagiennym, kosaæcem ¿ó³tym. Na podmok³ych ³¹kach

wystêpuj¹ ponadto pojedyncze okazy czermieni b³otnej oraz wie-

le gatunków turzyc. Równie bogata jak flora jest fauna rezerwatu.

Licznie wystêpuj¹ bezkrêgowce, jak np.: wio�larki i wid³onogi, któ-

rych znaleziono a¿ 61 gatunków czy pijawki reprezentowane przez

12 gatunków. W granicach rezerwatu odnotowano wystêpowa-

nie 135 gatunków ptaków , w tym m.in.: b¹czek, kobuz, bocian

czarny, ³abêd� niemy, ³yska, czernica, perkoz dwuczuby, botniak

stawowy, zimorodek.

20  Chroniony skrzyp olbrzymi 

w Górach Opawskich. 19  Szcz¹tki p³azów mezozoicznych w Krasiejowie. 
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8.10. Powiat prudnicki

8.10.1. Wody

Ocena danych cz¹stkowych sporz¹dzona przez WRO�
UW wskazuje, ¿e u schy³ku 1999 r. 60 wsi powiatu prudnickie-
go mog³o korzystaæ z systemów zbiorowego zaopatrzenia w
wodê, natomiast nie funkcjonowa³ ¿aden z wiejskich systemów
kanalizacji sanitarnej. Potwierdzeniem tej oceny s¹ wyniki an-
kietyzacji organów samorz¹dowych na mapie pogl¹dowej 10A.

Jeszcze w latach 1997-1998 wyniki klasyfikacji przeciêtnej
jako�ci wód Prudnika sygnalizowa³y objawy d³ugotrwa³ego nad-
miernego zanieczyszczenia w zakresie 4 wska�ników, a wód
Osob³ogi dla dwóch, w tym te¿ kontek�cie jako korzystne mo¿-
na uznaæ wyniki ubieg³orocznych badañ pozwalaj¹ce na usta-
lenie identycznej oceny PJW dla wód w przekrojach granicz-
nych obu cieków (III klasa). Przeprowadzone w ramach moni-

toringu regionalnego badania jako�ci wód w uj�ciowym odcin-
ku Z³otego Potoku wykaza³y znacz¹co ni¿sze ni¿ w przekroju
granicznym (ppk Jarno³tówek kontrolowany w monitoringu pod-
stawowym) zanieczyszczenie bakteriologiczne co przy wzglêd-
nie dobrych rezultatach oznaczeñ dla pozosta³ych wska�ników
pozwoli³o na ustalenie odpowiednio korzystniejszej oceny PJW
(III klasa). Podobnie oceniono równie¿ przeciêtne w³a�ciwo�ci
wód w górnym biegu Prudnika, natomiast dla Rzymkowickiej
Strugi negatywny rezultat klasyfikacji PJW (N

1
) wi¹¿e siê z kon-

sekwencjami wyp³ukiwania zwi¹zków ¿elaza z zalesionej czê-
�ci zlewni cieku. Objawy d³ugotrwa³ego nadmiernego zanie-
czyszczenia wód Potoku Jakubowickiego stwierdzone w serii
badañ z 1999 r. wskazuj¹ na oddzia³ywanie lokalnych �róde³
uci¹¿liwo�ci usytuowanych w gminie Paw³owiczki. Na mapie
pogl¹dowej 10C wskazano usytuowanie oczyszczalni (w na-
wiasach symbol i przepustowo�æ w m3/d): ZWiK w Bia³ej (A-
2000), WNWM w Bia³ej (B-260), ZMK w G³ogówku (C-3100),
ZWiK w Prudniku (D-19000), ZPB �Frotex� (E-7300).

8.10.2. Powietrze

Na terenie powiatu prudnickiego, obejmuj¹cego 571 km2

(zamieszkiwanym przez ~ 63 tys. ludno�ci), znajduje siê jedna
stacja pomiarowa podstawowych zanieczyszczeñ powietrza. W
2001 roku wyniki pomiarów wykaza³y przekroczenie dopusz-
czalnej normy py³u zawieszonego; pozosta³e badane zanie-
czyszczenia (dwutlenek azotu i dwutlenek siarki, kadm i o³ów)
mie�ci³y siê w graniach norm dopuszczalnych.

Ocena wstêpna jako�ci powietrza wykonana dla kryterium
�ochrona zdrowia� dla powiatu prudnickiego wykaza³a, ¿e dla
py³u zawieszonego i ozonu powiat ten zakwalifikowany zosta³
do I klasy a dla piêciu pozosta³ych analizowanych zanieczysz-
czeñ (benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, o³ów, tlenek
wêgla) � do klasy IIIb.

W omawianym okresie w powiecie prudnickim warto�ci emisji
zanieczyszczeñ do powietrza systematycznie spada³y. Najwiêk-
szymi zak³adami emituj¹cymi zanieczyszczenia s¹:

A. FROTEX w Prudniku
B. ZEC w Prudniku
C. ZEC w Bia³ej
D. ZEC w G³ogówku.

10B CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

J OSOB£OGA - Rac³awice 2001 III N3 

K PRUDNIK - Dytmarów 2001 III N5 

50 P. JAKUBOWICKI 1999 N3 N6 

81 PRUDNIK - Prudnik 2000 III N4 

82 Z£OTY POTOK - Prudnik 2000 III N3 

84 RZYMKOWICKA STRUGA 2000 N1 N3 
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8.10.3. Odpady

Jedynie dwie gminy posiadaj¹ zorganizowane sk³adowiska
odpadów komunalnych: Prudnik (na sk³adowisku deponowane
s¹ odpady z gm. Bia³a i Lubrza) i G³ogówek. Gminy nie posia-
daj¹ dok³adnych informacji na temat nielegalnych sk³adowisk
odpadów. W powiecie prudnickim wytworzono w 2000 r. ponad
55 ton odpadów niebezpiecznych (zarejestrowanych 5. ich wy-
twórców) co wskazuje na 6 miejsce w�ród powiatów Opolsz-
czyzny. Ponad 86% odpadów niebezpiecznych zosta³o uniesz-
kodliwionych a ok. 13% wykorzystano. Mapa pogl¹dowa 10E

wskazuje lokalizacjê sk³adowisk odpadów przemys³owych w
Prudniku dla ZEC Prudnik i ZPB FROTEX.

8.10.4. Gleby

W ka¿dym z wykazanych w rozdziale 6 zestawieñ rankin-
gowych obejmuj¹cych wyniki oszacowania zawarto�ci metali
ciê¿kich uwzglêdnione zosta³y równie¿ warto�ci S

S
 dla powiatu

prudnickiego, przy czym dla cynku (71,3 mgZn/kg), miedzi (14,3
mgCu/kg) oraz niklu (14,4 mgNi/kg) by³y to warto�ci najwy¿sze
b¹d� niemal najwy¿sze. Z informacji przedstawionych na ma-
pie pogl¹dowej 10G wynika, ¿e w stosunku do danych dla po-
zosta³ych gmin gleby z u¿ytków rolnych gminy Prudnik charak-
teryzuje najwy¿sza zawarto�æ miedzi, niklu, o³owiu i cynku.
Odpowiednio najni¿sze warto�ci stê¿eñ metali ciê¿kich stwier-
dzono dla gleb w gminie Bia³a.

8.10.5. Przyroda

Po³udniowa czê�æ gminy Prudnik i Lubrza wchodz¹ w sk³ad
Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, za� kompleks le�ny
po³o¿ony w pó³nocnej czê�ci gminy Bia³a wspó³tworzy obszar
chronionego krajobrazu Bory Niemodliñskie.

W granicach gminy Bia³a zlokalizowany jest jeden z le�nych
rezerwatów przyrody � Jeleni Dwór. Ochron¹ prawn¹ objêto
fragment lasu mieszanego naturalnego pochodzenia. Oko³o 3,5
hektarowa powierzchnia stanowi dzi� swoist¹ pami¹tkê po daw-
nej Puszczy Niemodliñskiej. Zbiorowisko ro�linne rezerwatu
nale¿y do zespo³u Calamagrosti-quercetum petraeae z �wier-
kiem pospolitym (las mieszany z dêbem bezszypu³kowym i so-
sn¹ w wariancie wilgotnym ze �wierkiem). Zespó³ ten, niegdy�
dominuj¹cy, rzadko wystêpuje dzi� na Opolszczy�nie. Flora
ro�lin naczyniowych rezerwatu sk³ada siê z 89 gatunków. Z
gatunków chronionych wystêpuje tu, m.in.: konwalia majowa,
kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, wid³ak go�dzisty.
Stwierdzono tu równie¿ 37 gatunków mchów, 20 gatunków
w¹trobowców i 14 gatunków �luzowców.

Z pomników przyrody na uwagê zas³uguje dwurzêdowy
szpaler lip drobnolistnych w miejscowo�ci Lubrza. Alejê o d³u-
go�ci 2,2 kilometrów tworz¹ 180-letnie okazy o obwodach pni
dochodz¹cych do 350 cm i wysoko�ci od 18 metrów do 23
metrów. Na pó³noc od miasta G³ogówek, miêdzy rzekami Oso-
b³og¹ i M³ynówk¹ znajduje siê okaza³a aleja dêbowa. Sk³ada
siê ona z 220 drzew w wieku od 200 do 300 lat. Dêby mierz¹ od
20 metrów do 27 metrów wysoko�ci, a obwody pni osi¹gnê³y
rozmiary od 180 cm do 580 cm. W korze oraz drewnie starych
egzemplarzy ¿eruje jeden z najwiêkszych polskich chrz¹szczy
� kozioróg dêbosz, gatunek chroniony, zagro¿ony wyginiêciem
w Polsce.

8.11. Powiat strzelecki

8.11.1 Wody

Podobnie jak dla powiatu kêdzierzyñsko-kozielskiego rów-
nie¿ dla powiatu strzeleckiego w ocenie przeprowadzonej przez
WRO� UW wykazano pe³ne �zwodoci¹gowanie� wiejskich jed-
nostek osadniczych, ustalaj¹c zarazem, ¿e w 1999 r. w ¿adnej
wsi powiatu strzeleckiego nie eksploatowano lokalnych sieci ka-
nalizacyjnych. Nieco bardziej optymistyczne s¹ informacje z
ostatniej ankietyzacji organów samorz¹dowych, sygnalizuj¹ce
eksploatacjê uk³adów kanalizacyjnych w Izbicku i Górze �w.
Anny a zw³aszcza zak³adan¹ ich budowê w 10 wsiach gminy

10F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 
Rok  wykorzys. unieszk. sk³adow. 

1998 0 0 0 0 
1999 21,160 8,490 12,670 0 
2000 55,632 7,265 48,012 0 
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Ujazd oraz w Odmicach i Suchodañcu (por. dane na mapie po-
gl¹dowej 11A).

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w rozdziale pierw-
szym ubieg³oroczne wyniki badañ jako�ci wód £¹ckiej Wody w
ppk Kozielskie £¹ki utrzymywa³y siê w granicach dopuszczal-
nych klasy I-III przewidzianych w rozporz¹dzeniu MO�ZNiL z
dnia 5 listopada 1991 r. przy czym identyczne by³y rezultaty
klasyfikacji najwy¿szego zanieczyszczenia jak i przeciêtnej ja-
ko�ci wód (III klasa). Ten sam wynik oceny PJW ustalono z
serii badañ wód Ma³ej Panwi w ppk ¯êdowice oraz Bziniczki i
My�liny a nieco lepsza by³a jako�æ wód w uj�ciowym odcinku
Bziczki.

Na mapie pogl¹dowej 11C wykazano oczyszczalnie �cie-
ków (w nawiasach symbole i przepustowo�æ w m3/d): Packpro-
fil w Kolonowskiem (A-610), SWiK w Strzelcach Opolskich (B-
1500), ZGKiM w Uje�dzie (C-550), Huty �Andrzej� (D-1800, E-
1000), ZGKiM w Zawadzkiem (F-2500).

8.11.2. Powietrze

Powiat strzelecki obejmuj¹cy 744 km2 zamieszkuje ~ 87 tys.
ludno�ci. Na jego terenie znajduje siê piêæ stacji pomiarowych
monitoringu powietrza, w wiêkszo�ci których � oprócz podsta-
wowych zanieczyszczeñ powietrza � wykonywane s¹ pomiary
stê¿eñ benzenu. Pomiary wykonywane w Strzelcach Opolskich
wykaza³y prawie dwukrotne przekroczenie dopuszczalnej nor-
my rocznej dla dwutlenku azotu, stê¿enia pozosta³ych zanie-
czyszczeñ dotrzymywa³y warto�ci normatywnych.

Wstêpna ocena jako�ci powietrza wykaza³a ¿e poziom stê-
¿eñ py³u zawieszonego i ozonu zakwalifikowa³ powiat strzelec-
ki do I klasy, poziom stê¿eñ dwutlenku siarki � do klasy II, a

pozosta³ych analizowanych zanieczyszczeñ (benzen, dwutle-
nek azotu, o³ów i tlenek wêgla) � do klasy IIIb.

W okresie 1998-2000 dla powiatu strzeleckiego charaktery-
styczny jest spadek wielko�ci emisji py³owej i gazowej przy
wzro�cie emisji tlenków azotu. Najwiêkszymi �ród³ami emisji
zanieczyszczeñ do powietrza s¹:

A. Huta ANDRZEJ w Zawadzkiem
B. ZEC w Strzelcach Opolskich
C. ZEC w Zawadzkiem
D. PACKPROFIL w Kolonowskiem.

8.11.3. Odpady

W powiecie strzeleckim znajduje siê 5 czynnych sk³adowisk
odpadów komunalnych. Gmina Kolonowskie deponuje odpady
w Dylakach (gm. Ozimek), a gmina Ujazd w Le�nicy. Przekaza-
ne w ankietach informacje gmin na temat miejsc wystêpowania
nielegalnego zrzutu odpadów s¹ niepe³ne. Powiat strzelecki pod
wzglêdem ilo�ci odpadów niebezpiecznych wytworzonych w
powiatach woj. opolskiego w 2000 r. klasyfikuje siê na 8 pozycji
(ok. 32 tony wytworzonych odpadów, niemal w ca³o�ci uniesz-
kodliwionych � zest. 11F). Zarejestrowano 5 wytwórców odpa-

11B CIEK - Przekrój Seria Wynik oceny 

NR  badañ PJW NSZ 

4 £¥CKA W. - K. £¹ki 2001 III III 

56 M. PANEW  - ¯êdowice 1999 III N3 

57 BZICZKA - Zawadzkie 1999 II N1 

59 BZINICZKA - Kolonowskie 1999 III N2 

60 MY�LINA - Staniszcze M. 1999 III N2 

11D Wielko�æ emisji E [tys. ton/rok]: 
Rok py³owej gazowej, w tym: 

  ogó³em SO2 NOx 
1998 1,6 3,7 0,6  
1999 1,4 3,2 0,7 1,3 
2000 0,9 3,2 0,5 1,6 
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dów niebezpiecznych dzia³aj¹cych na terenie powiatu. W po-
wiecie strzeleckim sk³adowiska odpadów przemys³owych (mapa
pogl¹dowa 11E) wykazano dla Zawadzkiego (Huta ANDRZEJ,
ZEC Zawadzkie).

8.11.4. Gleby

Z oceny przedstawionej w rozdziale 6 wynika,¿e gleby po-
wiatu strzeleckiego wyró¿niaja siê najwy¿sz¹, w relacjach do
innych powiatów, zawarto�ci¹ kadmu i o³owiu. Wielko�ci S

S

kadmu dla gmin powiatu strzeleckiego wykazane na mapie po-
gl¹dowej 11G wskazuj¹ na szczególnie wysokie stê¿enia (0,56-
0,59 mgCd/kg) gleb z u¿ytków rolnych Zawadzkiego, Izbicka i
Strzelec Opolskich. Najwy¿sz¹ zawarto�ci¹ o³owiu wyró¿niaj¹
siê gleby wschodniej czê�ci powiatu (Kolonowskie-32,4 mgPb/
kg oraz Zawadzkie-36,3 mgPb/kg). Spo�ród 108 próbek gleb
pobranych do badañ w latach 1992-1997 a¿ po³owa charakte-
ryzowa³a siê podwy¿szon¹ zawarto�ci¹ kadmu przy najwiêk-
szym udziale gleb z gmin: Kolonowskie, Zawadzkie, Izbicko
i Strzelce Opolskie. Najwy¿szym odsetkiem wyników badañ cyn-
ku, sygnalizuj¹cych stê¿enia wy¿sze od naturalnych, wyró¿nia-
³y sie gleby z Zawadzkiego, Kolonowskiego i Strzelec Opolskich.

8.11.5. Przyroda

W celu zapewnienia szczególnej ochrony terenom o du¿ych
walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych charak-
terystycznych dla województwa opolskiego, obszar po³o¿ony miê-
dzy miastami Gogolin, Strzelce Opolskie i Zdzieszowice  objêto
ochron¹ prawn¹ w formie parku krajobrazowego pod nazw¹ Góra
�w. Anny. Powierzchnia chronionego obszaru wynosi 5778 hek-
tarów, a jego otuliny � 7950 hektarów. Charakterystycznym i do-
minuj¹cym elementem parku jest wulkaniczne wzniesienie Góry
�w. Anny o wysoko�ci 400m n. p. m.. Jego rdzeñ stanowi nek
wulkaniczny � odporny na wietrzenie bazaltowy s³up skalny, bê-
d¹cy dawniej uj�ciem magmy do krateru wulkanu znajduj¹cego
siê prawdopodobnie w pobli¿u klasztoru Franciszkanów. Walory
parku urozmaicaj¹ równie¿ liczne �lady erozji wodnej (zjawiska
krasowe) Do najciekawszych form powierzchniowych krasu na-
le¿¹ leje zapadliskowe o �rednicy do 15 metrów i 8 metrów g³ê-
boko�ci, groty skalne, wywierzyska w postaci �róde³ o �redniej
wydajno�ci wody. Dowodem na istnienie rozleg³ych systemów
krasowych jest prawie ca³kowity brak cieków powierzchniowych.
Woda odprowadzana jest najczê�ciej w postaci odp³ywu podziem-
nego. Rze�bê powierzchniow¹ urozmaicaj¹ ponadto liczne w¹-
wozy i parowy.

Dotychczasowe badania wykaza³y istnienie w granicach par-
ku oko³o 400 gatunków ro�lin naczyniowych (oko³o 18 % flory
Polski). Z gatunków chronionych i rzadkich wystêpuj¹ tu m.in.:
kruszczyk szerokolistny, bu³awnik mieczolistny, bu³awnik wielko-
kwiatowy, marzanka wonna, paprotka zwyczajna, �nie¿yczka
przebi�nieg, lilia z³otog³ów, podkolan bia³y, listera jajowata, orlik
pospolity, parzyd³o le�ne, wawrzynek wilcze³yko, barwinek po-
spolity, bluszcz pospolity, dziewiêæsi³ bez³odygowy, konwalia ma-
jowa, kruszyna pospolita, len austriacki.

W okolicach Góry �w. Anny obserwuje siê takie gatunki zwie-
rz¹t jak: popielica (gatunek zakwalifikowany w Polskiej Czerwo-
nej Ksiêdze Zwierz¹t do kategorii R � rzadki) kuna le�na, borsuk,
tchórz, dzik, lis, sarna, jeleñ, je¿, a z ptaków: jastrz¹b, pustu³ka,
dziêcio³ czarny, dziêcio³ zielonosiwy, kobuz, myszo³ów, krogulec.
Z owadów stwierdzono wystêpowanie 600 gatunków motyli oraz
rzadkiego w skali kraju gatunku pluskwiaka ró¿noskrzyd³ego �
Drymus rei. Zakoñczone w 2001 r. badania potwierdzi³y, i¿ widy-
wanego jeszcze w latach 80-tych w okolicach miejscowo�ci Dol-
na i ̄ yrowa, sus³a morêgowanego, nale¿y uznaæ za gatunek wy-
mar³y w województwie opolskim i w Polsce.

11F Odpady niebezpieczne wytworzone [ton] 

 ogó³em w tym: 
Rok  wykorzys. unieszk. sk³adow. 

1998 147,200 7,200 0 140,0 
1999 43,296 42,320 0,941 0 
2000 31,850 0 31,700  0 

21  Buczyny w jesiennych barwach w masywie Che³mu. 
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Dla ochrony najlepiej zachowanych zbiorowisk buczyn w 1997
roku objêto je ochron¹ prawn¹ w formie rezerwatów przyrody:
Lesisko z okazami 120 letnich buków (gmina Zdzieszowice), Grafik
(gmina Le�nica) z drzewostanem bukowym wystêpuj¹cym tu w
trzech odmianach fitosocjologicznych (tj. ¿yzna buczyna ni¿owa,
kwa�na buczyna ni¿owa, ¿yzna buczyna sudecka) i Bo¿e Oko z
malowniczym, rozleg³ym parowem (sucha dolina) o szerokim dnie
i stromych zboczach poro�niêtych ro�linno�ci¹ oraz okazami po-
mnikowych rozmiarów buków w wieku 160 lat. W latach 2000-
2001 ustanowiono dwa nowe le�ne rezerwaty przyrody pod na-
zw¹ Têczynów i Biesiec.

W granicach administracyjnych powiatu zlokalizowany jest
drugi w województwie opolskim �cis³y rezerwat florystyczny pod
nazw¹ Ligota Dolna. Przedmiotem ochrony prawnej jest ro�lin-
no�æ kserotermiczna, a wiêc zespó³ termo-, helio- i kalcyfitów
wystêpuj¹cy w postaci naskalnych zbiorowisk, muraw i zaro�li
kserotermicznych. W sk³ad muraw wchodzi bardzo rzadki na �l¹-
sku rozchodnik bia³y, o¿anka pierzastosieczna, kostrzewa bruzd-
kowana, rozchodnik sze�ciorzêdowy, czosnek skalny, marzanka
pagórkowa, turzyca wiosenna. W pobli¿u rezerwatu ro�nie len
austriacki. Jest to jedno z trzech i zarazem najliczniejsze w Pol-
sce stanowisko tego gatunku (ponad 2000 osobników).

Lasy w pó³nocnej czê�ci powiatu to fragment obszaru chro-
nionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Ze wzglêdu na
szczególne walory  krajobrazowe i przyrodnicze niektóre enkla-
wy objêto ochron¹ prawn¹ w formie u¿ytków ekologicznych i ze-
spo³ów przyrodniczo-krajobrazowych. Wiêkszo�æ u¿ytków eko-
logicznych to kompleksy ³¹k, bagien oraz torfowisk �ródle�nych
bêd¹cych miejscem ¿erowania i bytowania zwierzyny ³ownej, pta-
ków drapie¿nych i wodno-b³otnych. Celem ochrony jest najczê-
�ciej zachowanie walorów krajobrazowych, unikalnych biotopów
³¹kowych i ekotonowych na obszarach le�nych dla zwiêkszenia
ró¿norodno�ci gatunkowej, zachowania zasobów genowych chro-
nionych i rzadkich gatunków ro�lin i zwierz¹t. W�ród zespo³ów
przyrodniczo-krajobrazowych dominuj¹ obszary wzniesieñ mo-
renowych �wiadcz¹ce o obecno�ci lodowca (Szczypki, Piasko-
wa Góra, Mostki, Kocia Góra). Zespo³y przyrodniczo-krajobrazo-
we Pod Dêbami oraz Nad Brzyniczk¹ to kompleksy lasów w do-
linie rzek Ma³a Panew i Brzyniczka. Meandruj¹ce rzeki s¹ miej-
scem wystêpowania raków rzecznych i pstr¹gów. W pobliskich
ekosystemach wystêpuj¹ takie gatunki ro�lin jak: lilia z³otog³ów,
mieczyk dachówkowaty, kopytnik pospolity; liczne s¹ równie¿
w¹trobowce, mchy i porosty.

8.12. INWESTYCJE OCHRONY �RODOWISKA

8.12.1. Dane z ankietyzacji

POWIAT BRZESKI

W 2000 r. zlikwidowano w Brzegu 12 lokalnych kot³owni na
paliwa sta³e, co spowodowa³o obni¿enie poziomu stê¿enia za-
nieczyszczeñ powietrza i eliminacjê zbêdnych sk³adowisk ¿u¿-
la i popio³u. W zwi¹zku z zagro¿eniem powodziowym opraco-
wano w 2000 r. �Koncepcjê ochrony przed powodzi¹ doliny rze-
ki Odry w rejonie Brzegu. W 2001 r. zakoñczono rekultywacjê
wysypiska odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim.

POWIAT G£UBCZYCKI

W 1999 r. oddano do u¿ytku Sk³adowisko Odpadów Komu-
nalnych w Baborowie.

POWIAT KÊDZIERZYÑSKO-KOZIELSKI

W grudniu 1999 r. oddano do u¿ytku oczyszczalniê �cieków
w Polskiej Cerekwi.

POWIAT NYSKI

W sierpniu 2000 r. oddano do eksploatacji I etap  Sk³adowi-
ska Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach (gm. Nysa)
zapewniaj¹cy siedmioletni¹ eksploatacjê. W gminie Korfantów
w 1999 r. wykonano modernizacjê przepompowni �cieków, któ-
rej przepustowo�æ wzros³a z 400 m3/dobê do 1500 m3/dobê. W
celu ograniczenia niskiej emisji w 2000 r. zmieniono ogrzewa-
nie wêglowe na gazowe w jednym z budynków mieszkalnych w
Korfantowie.

POWIAT OPOLSKI

Rozbudowa ciep³oci¹gu w Dobrzeniu Wielkim i Czarnow¹-
sach. W Niemodlinie w latach 1999-2001 dokonano wymiany
pieców wêglowych na gazowe w dwóch kot³owniach. Trwaj¹
prace maj¹ce na celu pod³¹czenie po³udniowej strony niemo-
dliñskiego rynku do oczyszczalni �cieków. Na rzece Nysie K³odz-
kiej w rejonie wsi Krasna Góra-Wiêcmierzyce budowana jest
ma³a elektrownia wodna.

W Tu³owicach w grudniu 2000 r. zakoñczono modernizacjê
i rozbudowê oczyszczalni �cieków, która oczyszcza obecnie
�cieki komunalne w ilo�ci ok. 350 tys. m3/rok oraz nieczysto�ci
ciek³e ze zbiorników bezodp³ywowych w ilo�ci ok. 2 tys. m3/rok
pochodz¹ce od osób prawnych i fizycznych z terenu gminy
Tu³owice.

W lipcu 2000 r. oddano do u¿ytku oczyszczalniê   �cieków
w Kotorzu Ma³ym o dobowej przepustowo�ci 1350  m3/dobê,
docelowo 3700 m3/dobê.

POWIAT PRUDNICKI

Do 2000 r. na terenie miasta Bia³a zlikwidowano 3 kot³ow-
nie opalane wêglem i na ich miejsce powsta³y dwie kot³ownie
opalane olejem.

POWIAT STRZELECKI

Zakoñczono II etap budowy Sk³adowiska Odpadów Komu-
nalnych w Le�nicy (1999-2001).

8.12.2. Zadania realizowane przez ECO

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA powsta³a w 1998 r. z
przekszta³cenia Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki22  Storczyk szerokolistny 

w lasach okolic Zawadzkiego. 
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Cieplnej w Opolu, dzia³aj¹cego od 1974 r. Dostawa energii do
16 obs³ugiwanych przez ECO SA gmin województwa opolskie-
go odbywa siê poprzez funkcjonowanie wyodrêbnionych Za-
k³adów Energetyki Cieplnej (ZEC):

� ZEC BRZEG: Brzeg

� ZEC GRODKÓW: Grodków, Niemodlin, Lewin Brzeski, Kor-
fantów, Skoroszyce

� ZEC KLUCZBORK: Kluczbork, Wo³czyn, Byczyna

� ZEC KRAPKOWICE: Krapkowice, Bia³a, G³ogówek, Gogo-
lin

� ZEC OPOLE: Opole, G³ucho³azy

� ZEC STRZELCE OP.: Strzelce Opolskie.
ECO SA to: 639 MW zainstalowanej mocy, 109 czynnych

�róde³ ciep³a, 180 km eksploatowanych sieci cieplnych, 1326
wêz³ów cieplnych, uk³ad skojarzonego wytwarzania energii.

W 1991 r. w WPEC Opole rozpoczêto d³ugofalowy program
kompleksowej modernizacji systemów grzewczych miast
Opolszczyzny. W wyniku realizacji programu w latach 1991-
2001 w miastach woj. opolskiego przeprowadzono:

Ä eliminacjê niskiej emisji
W latach 1990-2001 zlikwidowano na Opolszczy�nie 554

kot³ownie lokalne o ³¹cznym obci¹¿eniu ponad 230 MW; w miej-
sce kot³owni budowane s¹ nowoczesne wêz³y cieplne pod³¹-
czone do po³o¿onych na peryferiach kot³owni. Ekologiczne
efekty realizacji tego zadania to:
� ograniczenie emisji zanieczyszczeñ,
� obni¿enie stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza w centrach miast,
� likwidacja uci¹¿liwo�ci zwi¹zanych z prac¹ kot³owni lokalnych.

Ä modernizacjê kot³owni wêglowych poprzez przebudowê
na zasilanie gazem ziemnym lub olejem opa³owym

W latach 1992-2001 przebudowano na gazowe lub olejowe
105 kot³owni o ³¹cznej mocy ok. 60 MW. Dziêki temu uzyskano
efekt energooszczêdno�ci a ponadto:
� ograniczono zu¿ycie energii w zwi¹zku z wy¿sz¹ sprawno-

�ci¹ energetyczn¹ �róde³ spalaj¹cych gaz lub olej,
� ograniczono zu¿ycie paliwa i ograniczono emisje zanieczysz-

czeñ,
� zmniejszono stê¿enia zanieczyszczeñ w �ródmie�ciach.

Ä modernizacjê i rozbudowê systemu dystrybucji ciep³a

Prace prowadzone s¹ we wszystkich miastach obs³ugiwa-
nych prze ECO SA; wybudowano ponad 60 km nowych sieci
cieplnych (technologia rur preizolowanych), wyposa¿ono w urz¹-
dzenia automatycznej regulacji pogodowej ponad 500 wêz³ów
cieplnych, u³o¿ono ponad 110 km sieci teletechnicznych umo¿-
liwiaj¹cych zdalne sterowanie prac¹ sieci i wêz³ów cieplnych.

Ä modernizacjê centralnych �róde³ ciep³a
Najwiêkszy zakres modernizacji wykonano w latach 1995-

97 w ciep³owniach centralnych w Opolu, Brzegu, Krapkowicach,
Namys³owie, Nysie i Kluczborku. W ramach zadania zastoso-
wano komputerowy system sterowania produkcj¹ energii, do-
stosowuj¹cy bie¿¹c¹ wydajno�æ do potrzeb systemu odbiorcze-
go.

Ä budowê skojarzonego �ród³a ciep³a w Ciep³owni Cen-
tralnej w Opolu

W 1999 r. przekazano do eksploatacji uk³ad skojarzonego
wytwarzania energii sk³adaj¹cy siê z turbiny gazowej i kot³a
odzysknicowego oraz wodnego kot³a gazowego. Zapewni³o to
mo¿liwo�æ produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej w �ró-
d³ach o mocy elektrycznej 7,4 MW i mocy cieplnej 39,6 MW
opalanych gazem ziemnym. Spowodowa³o to ograniczenie
emisji zanieczyszczeñ emitowanych w czasie produkcji energii
cieplnej i elektrycznej o oko³o:

� 966,1 Mg/rok SO2

� 410,8 Mg/rok NO2

� 200,3 Mg/rok CO
� 443,6 Mg/rok py³u.

Ograniczono tak¿e produkcjê odpadów sta³ych o ok. 10 tys.
Mg/rok, co wp³ynê³o na stan czysto�ci powietrza w Opolu, w
s¹siedztwie Ciep³owni Centralnej i na terenie miasta.

Realizacja programu kompleksowej modernizacji systemów
ciep³owniczych w miastach Opolszczyzny przynios³a nastêpu-
j¹ce efekty:

* efekty ekonomiczne:
� likwidacjê kosztownych w eksploatacji lokalnych kot³owni

wêglowych,
� oszczêdno�æ paliwa.

* efekty ekologiczne:
� redukcjê emisji zanieczyszczeñ:

py³u o ok. 2,7tys. Mg/rok,
CO o ok. 4,2 tys. Mg/rok,
SO2 o ok. 1,5 tys. Mg/rok,
CO2 o ok. 200 tys. Mg/rok.

� obni¿enie poziomu stê¿eñ zanieczyszczeñ w centralnych dziel-
nicach miast (udokumentowane wynikami pomiarów stê¿eñ
WSSE w Opolu),

� wyeliminowanie uci¹¿liwo�ci kot³owni lokalnych zwi¹zanych
z konieczno�ci¹ transportu i sk³adowania opa³u i odpadów.

24  Srebrne �ród³a w okolicy Dêbskiej Ku�ni. 
23  Torfowiska przej�ciowe 

Borów Niemodliñskich. 
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      Tabela 2 
G³ówne ustalenia i efekty ekologiczne kontroli przeprowadzonych przez WIO� w Opolu w zakresie 

ha³asu (na podst. materia³ów inspekcyjnych z lat 2000-2001) 
 

Lp. Nazwa zak³adu Ustalenia kontroli Efekty ekologiczne 

1 2 3 4 

1 Cukrownia WRÓBLIN  
Lewin Brzeski 

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (praca sprê¿arek, wyci¹gów gazów 
z komór grzewczych) 

Zmniejszenie przekroczenia poziomu ha³asu
(I kw. 2000 r.) -zmiana usytuowania ci¹gu 
odprowadzania gazów i wymiana sprê¿arek 

2 Wytwórnia Wyrobów 
Betonowych          
Kêdzierzyn-Ko�le 

Przekroczenie standardów akustycznych 
(ci¹g technologiczny do produkcji 
krawê¿ników, wibroprasy, sprê¿arki) 

Dotrzymywanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (IV kwarta³ 2000 r.) - tymczasowe 
unieruchomienie jednego ci¹gu 
technologicz. 

3 RAM s.c.     Kêdzierzyn-
Ko�le 

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu wskutek pracy uk³adu wyci¹gowego 
powietrza z agregatów ch³odniczych 

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (IV kw. 2001 r.) - od³¹czenie 
agregatów ch³odniczych od wyci¹gów 

4 Zak³ad Odzie¿owy 
Kluczbork 

Przekroczenie standardów akustycznych 
(wentylator wyci¹gowy z hali produkcyjnej) 

Trwa postêpowanie w sprawie wydania 
pozwolenia na emisjê ha³asu 

5 Zak³ad Drzewny DREW-
ZBYCH �wierczów 

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (praca traka wraz z urz¹dzeniami 
towarzysz¹cymi i  wyci¹gu trocin) 

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (IV kw. 2001 r.) - obudowanie 
wentylatora i ci¹gu technolog. wyci¹gu 
trocin. 

6 SMOG-POL Smogorzów 
- obiekt Paw³owice 

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu - przewo�na suszarnia zbo¿a 

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (IV kw. 2000 r.) - wy³¹czenie z 
eksploatacji suszarni zbo¿a 

7 �PRISMADECOR� 
G³ucho³azy 

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (uk³ad wyci¹gowy hali produkcyjnej, 
wentylatory, czerpnie powietrza) 

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (I kw. 2001 r.) - obudowanie uk³adu 
wyci¹gowego i czerpni powietrza, ekran 
akustyczny przy wentylatorze 

8 EURO-210 Automyjnia 
Opole 

Przekroczenie standardów akustycznych 
(kompresor, odkurzacze, dmuchawa 
susz¹ca) 

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (II kw. 2000 r.) - zlikwidowanie 
trzeciej zmiany pracy myjni  

9 PPHU WERK       Opole Przekroczenie standardów akustycznych 
(agregaty ch³odnicze, wentylatory, czerpnie 
powietrza, wyci¹gi) 

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (IV kw. 2001 r.) - wy³¹czenie 
wentylatora czerpni powietrza 

10 �Kamil-Trans�      Opole Uci¹¿liwa emisja ha³asu wskutek 
za³adunku i roz³adunku z³omu 

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu i zamiar przeniesienia  operacji 
za³adunku i roz³adunku na inny teren 

11 Artystyczna Odlewnia 
Metali �Art-Odlew� Opole 

Uci¹¿liwa emisja ha³asu wskutek pracy 
piaskarki, wentylatorów urz¹dzeñ do 
obróbki metali 

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (2001 r.) - prowadzenie prac przy 
zamkniêtej bramie i oknach, wstrzymanie 
pracy piaskarki 

12 OPOLGRAF SA  Opole Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu wskutek pracy drukarek, 
oprawiarek, sprê¿arek 

Zmniejszenie przekroczenia poziomu 
ha³asu (I kw. 2000 r. i II kw. 2001 r.) - 
przeniesienie kompresorów do wyciszonej 
piwnicy 

13 Zak³ad Stolarski w  Dêbie 
gm. Chrz¹stowice 

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (praca wentylatora  i agregatu 
suszarni) 

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (IV kw. 2000 r.) - zmiana 
usytuowania wentylatora, obudowanie 
agregatu 

14 �Stol-Trak� Import-Export   
Komprachcice 

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (trak, pi³y, wielopi³y, wyci¹g trocin, 
wózki wid³owe suszarnia) 

Zmniejszenie przekroczenia poziomu 
ha³asu (II i III kw. 2001 r.) - zmiana 
organizacji pracy 

15 Kopalnie Odkrywkowe 
Surowców Drogowych - 
Kopalnia Bazaltu Rutki-
Ligota 

Uci¹¿liwa emisja ha³asu wskutek pracy 
koparek, kruszarek, przesiewaczy, 
transportu samochodowego, ³adowarek, 
wiertnic 

Zmniejszenie przekroczenia poziomu 
ha³asu (III kw. 2001 r.) - budowa ekranów 
akustycznych z materia³ów kamiennych 

16  PAT �DELAFIN� SA 
Niemodlin 

Przekroczenie standardów akustycznych 
(ch³odnie kominowe, skrêcarki, ta�moci¹gi) W roku 2001 zak³ad ca³kowicie wstrzyma³ 

produkcjê 

17 �Mister-Wood� Niemodlin Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu - ci¹gi technologiczne produkcji 
palet 

Z dniem 1 lipca 2001 r. zak³ad ca³kowicie 
wstrzyma³ produkcjê 

18 Zak³ad Stolarski 
Chmielowice 

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (praca wentylatora wyci¹gu trocin) 

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
ha³asu (IV kw. 2000 r.) - zaizolowanie ci¹gu 
wentylacyjnego i zabudowa wentylatora 
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Tabela 3 

 Wykaz rezerwatów przyrody w województwie opolskim (stan na 31.12.2001 r.) 

 

Lp Nazwa i typ 

rezerwatu 
Pow. 

[ha] 

Po³o¿enie 

 

Przedmiot ochrony Rok  

za³. 

1.  Przy³êk 
L 

0,80 Obni¿enie Otmuchowskie,  
Nadle�nictwo Prudnik,  
gmina Nysa 

las  mieszany o  charakterze 
naturalnym 

1952 

2.  �miechowice 
L 

0,50 Równina Ole�nicka,  
ndl. Brzeg,  
gmina Lubsza 

las ze stanowiskiem modrzewia 
sudeckiego (Larix decidua var. 
Sudetica) 

1952 

3.  Góra Gipsowa 
S 

1,02 P³askowy¿ G³ubczycki, 
gmina Kietrz 

naturalne zbiorowisko ro�linno�ci 
stepowej 

1957 

4.  Lubsza 
L 

15,58 Równina Ole�nicka, 
nadl Brzeg, gmina Lubsza 

las mieszany z udzia³em  buka i 
dêbu 

1957 

5.  P³u¿nica 
L 

3,17 Masyw Che³mu, 
ndl. Rudziniec,  
gmina Strzelce Opolskie 

las mieszany o charakterze 
naturalnym 

1957 

6.  Staw 
Nowoku�nicki 
F 

20,00 Równina Niemodliñska, 
gmina Prószków 

stanowisko kotewki orzecha 
wodnego (Trapa natans) 

1957 

7.  Kamieñ �l¹ski 
L 

10,84 na styku Niziny i Wy¿yny 
�l¹skiej, 
ndl. Strzelce Opolskie,  
gmina Gogolin 

las mieszany ze stanowiskiem 
jarz¹ba brekini (Strobus 
torminalis) 

1958 

8.  Le�na Woda 
L 

20,94 Równina Ole�nicka 
ndl .Brzeg, gmina Lubsza 

las mieszany naturalnego 
pochodzenia 

1958 

9.  Przysiecz 
L 

3,10 Równina Niemodliñska, 
ndl. Prószków,  
gmina Prószków 

starodrzew modrzewia 
sudeckiego  
(Larix decidua var. sudetica) 

1958 

10. Smolnik 
F-L 

26,15 Równina Opolska, 
ndl. Olesno,  
gmina Lasowice Wielkie 

staw ze stanowiskiem kotewki 
orzecha wodnego (Trapa natans) 
wraz z otaczaj¹cym lasem 

1958 

11. Blok 
L 

6,56 Równina Niemodliñska, 
ndl. Prószków,  
gmina Korfantów 

bór �wie¿y o naturalnym 
pochodzeniu 

1959 

12. Jeleni Dwór 
L 

3,49 Równina Niemodliñska, 
ndl. Prószków, gmina Bia³a 

las mieszany naturalnego 
pochodzenia 

1959 

13. Ligota Dolna 
S 

4,90 Masyw Che³mu, 
ndl. Strzelce Opolskie,  
gmina Strzelce Op. 

ro�linno�æ kserotermiczna 1959 

14. Komorzno 
L 

3,70 Równina Ole�nicka 
ndl .Namys³ów,  
gmina Wo³czyn 

buczyna pomorska (Fagetum 
boreoatlanticum) na po³udniowym 
krañcu zasiêgu 

1960 

15. Ba¿any 
L 

22,02 
 

Równina Opolska, 
ndl. Kluczbork,  
gm. Kluczbork 

naturalny drzewostan sosnowy 
na wydmach z obfitym 
stanowiskiem ja³owca 

1969 

16. Ja�kowice 
L 

5,92 Równina Niemodliñska, 
ndl. Prószków,  
gmina Prószków 

las mieszany z udzia³em 
modrzewia sudeckiego (Larix 
decidua var. sudetica) 

1969 

17. Krzywiczyny 
L 

19,84 Równina Ole�nicka 
ndl .Namys³ów,  
gmina Wo³czyn 

las mieszany z domieszk¹ jod³y 
(Abies alba) na krañcach jej 
pó³nocnego zasiêgu na �l¹sku 

1969 

18. Przylesie 
L 

17,00 Równina Wroc³awska, 
ndl Brzeg, gmina Olszanka 

drzewostany naturalnego 
pochodzenia tworz¹ce stadia 
przej�ciowe od gr¹du do olsu 

1969 

19. Rogalice 
L 

6,06 Równina Ole�nicka 
ndl .Brzeg, gmina Lubsza 

oles naturalnego pochodzenia 1969 
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20.  Góra �w. Anny 
N 

2,69 Masyw Che³mu,  
gmina Le�nica 

tuf wulkaniczny 1971 

21.  Bo¿e Oko 
L 

57,31 Masyw Che³mu, 
ndl. Strzelce Opolskie,  
gmina Ujazd 

starodrzew bukowy w trzech 
odmianach fitosocjologicznych 

1997 

22.  Grafik 
L 

27,66 Masyw Che³mu,  
ndl. Strzelce Opolskie,  
gmina Le�nica 

starodrzew bukowy w trzech 
odmianach fitosocjologicznych 

1997 

23.  Lesisko 
L 

46,95 Masyw Che³mu,  
ndl. Strzelce Opolskie,  
gmina Zdzieszowice 

starodrzew bukowy w dwóch 
odmianach fitosocjologicznych 

1997 

24.  Cicha Dolina 
L 

56,94 Góry Opawskie, 
ndl. Prudnik,  
gmina G³ucho³azy 

las mieszany górski o 
zró¿nicowanej strukturze 
wiekowej i gatunkowej 

1999 

25.  Nad Bia³k¹ 
N 

8,96 Góry Opawskie, 
Las Komun. G³ucho³azy, 
gmina G³ucho³azy 

prze³om rzeki Bia³ej G³ucho³askiej 1999 

26.  Las Bukowy 
L 

21,12 Góry Opawskie, 
Las Komun.G³ucho³azy, 
gmina G³ucho³azy 

drzewostan o wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych 

1999 

27.  Dêbina 
L 

58,95 Dolina Nysy K³odzkiej, 
ndl. Tu³owice,  
gmina Grodków 

fragment Puszczy Niemodliñskiej, 
zbiorowiska gr¹dowe i ³êgowe o 
cechach naturalnych 

2000 

28.  Kokorycz 
L 

41,30 Dolina Nysy K³odzkiej, 
ndl. Tu³owice, gmina 
Grodków 

fragment Puszczy Niemodliñskiej, 
zbiorowiska gr¹dowe o cechach 
naturalnych  

2000 

29.  Têczynów  
L 

31,37 Masyw Che³mu, 
ndl. Strzelce Opolskie, 
gmina Strzelce Opolskie 

drzewostan buczyny ni¿owej i 
gr¹d subkontynentalny z rzadkimi 
i chronionymi gatunkami runa 

2000 

30.  Rozumice 
L 

92,62 P³askowy¿ G³ubczycki, 
ndl. Rudy Raciborskie,  
gmina Kietrz 

zbiorowiska le�ne o cechach 
naturalnych z licznymi gatunkami 
chronionymi i rzadkimi 

2000 

31.  Biesiec 
L 

24,46 Masyw Che³mu 
ndl. Strzelce Opolskie,  
gmina Le�nica 

zbiorowisko lasu bukowego z 
rzadkimi i podlegaj¹cymi 
ochronie prawnej gatunkami 
ro�lin 

2001 

32.  Kamieniec 
L 

41,31 Równina Opolska 
ndl. Olesno,  
gmina Lasowice Wielkie 

dobrze wykszta³cone zbiorowiska 
le�ne, torfowiskowe i wodne 

2001 

33.  Pr¹dy 
L 

36,45 Równina Niemodliñska 
ndl. Opole, gmina D¹browa 

ekosystem torfowiska 2001 

34.  Z³ote Bagna 
L 

33,17 Równina Niemodliñska 
ndl.Opole, gmina Tu³owice 

ekosystem torfowiska 2001 

L- le�ny, N - przyroda nieo¿ywiona, F - florystyczny, S - stepowy                         
�ród³o: dane Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu 
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Tabela 4 

Wykaz parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu 

w województwie opolskim* (stan na 31.12.2001 r.) 
 

Lp Nazwa 

i forma ochrony 

Rok 

utworzenia 

Powierzchnia 

 

Po³o¿enie geograficzne** 

 i administracyjne 

Cel i przedmiot ochrony 

 

1 Park 
Krajobrazowy  
Góra �w. Anny 
 

1988 5150,0 ha parku 
+627,0 ha 

otuliny 
 

Garb Che³mu,  
obszar gmin: Le�nica, 
Gogolin, Strzelce 
Opolskie, Ujazd, 
Zdzieszowice 

zapewnienie szczególnej 
ochrony terenom o 
najcenniejszych walorach 
krajobrazowych, przyrodniczych 
i kulturowych 
charakterystycznych dla 
województwa /Masyw Che³mu 

2 Park 
Krajobrazowy  
Góry Opawskie 
 

1988 4903,0 ha parku 
+5033,0 ha 

otuliny 
 

Góry Opawskie,  
obszar gmin: Prudnik, 
G³ucho³azy, Lubrza 

zapewnienie szczególnej 
ochrony terenom o 
najcenniejszych walorach 
krajobrazowych, przyrodniczych 
i kulturowych 
charakterystycznych dla 
województwa / Góry Opawskie 
z prze³omem rzeki Bia³ej 
G³ucho³askiej i Z³otego Potoku 

3 Stobrawski Park 
Krajobrazowy 

1999 52 637,0 ha  
 

Pradolina Wroc³awska, 
Równina Ole�nicka, 
Równina Opolska, 
obszar gmin: Lubsza, 
�wierczów, Pokój, 
Popielów, Murów, 
Wo³czyn, Kluczbork, 
£ubniany, Dobrzeñ Wielki, 
D¹browa, Lewin Brzeski, 
Brzeg, Lasowice Wielkie  

zachowanie 
wielkoprzestrzennych terenów 
zró¿nicowanych gatunkowo i 
siedliskowo lasów 
urozmaiconych �rodowiskami 
wodno � b³otnymi (doliny 
rzeczne, stawy, mokrad³a) 

4 Za³êczañski Park 
Krajobrazowy 

1978  14 493,0 ha 
parku 

+14 207,0 ha 
otuliny (w tym 
1879,0 ha w 

woj. opolskim) 

Kotlina Szczercowska, 
Wy¿yna Wieluñska, 
Obni¿enie Krzepickie  
woj ³ódzkie, woj. �l¹skie, 
woj. opolskie (w czê�ci 
gminy Rudniki), 

ochrona prze³omu doliny Warty 
oraz licznych zjawisk 
krasowych 

5 Obszar 
chronionego 
krajobrazu  
Lasy Stobrawsko - 
Turawskie 

1988 118 367,0 ha 
 

Równina Ole�nicka , 
Równina Opolska  
obszar gmin: 
Chrz¹stowice, 
Domaszowice, Izbicko, 
Jemielnica, Kluczbork, 
Kolonowskie, Lasowice 
Wielkie, £ubniany, 
Namys³ów, Ozimek, Pokój, 
Strzelce Opolskie, 
�wierczów, Tarnów 
Opolski, Turawa, Wo³czyn, 
Zawadzkie, Zêbowice 

ochrona walorów przyrodniczo 
� krajobrazowych oraz 
kulturowych/ 
wielkoprzestrzenne tereny 
zró¿nicowanych gatunkowo i 
siedliskowo lasów bêd¹cych 
fragmentami dawnej Puszczy 
�l¹skiej z gêst¹ sieci¹ dolin 
rzecznych, w których  dominuj¹ 
ekosystemy ³¹kowe i 
agrocenozy  

6 Obszar 
chronionego 
krajobrazu  
Bory 
Niemodliñskie 

1988 48 189,0 ha 
 

Równina Niemodliñska, 
Kotlina Raciborska, Dolina 
Nysy K³odzkiej, Pradolina 
Wroc³awska  
obszar gmin: Bia³a, 
D¹browa, Grodków, 
Komprachcice, Lewin 
Brzeski, £ambinowice, 
Niemodlin, Prószków, 
Strzeleczki, Tu³owice, 
Korfantów, Krapkowice, 

zachowanie zwartego 
kompleksu le�nego dawnej 
Puszczy �l¹skiej z licznymi 
stawami  
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7 Otmuchowsko � 
Nyski  
obszar 
chronionego 
krajobrazu 

1988 11 785,3 ha 
 

Dolina Nysy K³odzkiej, 
Obni¿enie 
Otmuchowskie, Wzgórza 
Niemczañsko-
Strzeliñskie, Przedgórze 
Paczkowskie, Równina 
Wroc³awska  
obszar gmin: Nysa, 
Otmuchów, Paczków 

ochrona walorów przyrodniczo 
� krajobrazowych oraz 
kulturowych /Zbiornik 
Otmuchowski i Zbiornik Nyski- 
ostoje ptaków o randze 
europejskiej (nr E-IBAE 
Poland 054, E-IBAE Poland 
055) 

8 Obszar 
chronionego 
krajobrazu  
£êg 
Zdzieszowicki 

1988 600,0 ha 
 

Kotlina Raciborska  
obszar gmin: Reñska 
Wie�, Zdzieszowice 

zachowanie jednego z 
nielicznych w dolinie górnej i 
�rodkowej Odry zwartego 
kompleksu lasów gr¹dowych i 
³êgowych oraz �rodowisk 
wodno-b³otnych 

9 Obszar 
chronionego 
krajobrazu  
Las G³ubczycki 

1988 1 597,5 ha 
 

P³askowy¿ G³ubczycki  
obszar gminy G³ubczyce 

ochrona walorów przyrodniczo 
� krajobrazowych oraz 
kulturowych/ drzewostany 
gr¹dowe, miejscami 
przechodz¹ce w ³êgi oraz 
�ródliskowa czê�æ zlewni 
Straduni  

10 Obszar 
chronionego 
krajobrazu  
Wronin - 
Maciowakrze 

1988 4 307,6 ha 
 

P³askowy¿ G³ubczycki 
obszar gmin: Baborów, 
Cisek, Paw³owiczki, 
Polska Cerekiew 

ochrona walorów przyrodniczo 
� krajobrazowych oraz 
kulturowych/ suche 
wierzchowiny lessowe, liczne 
w¹wozy i jary oraz silnie 
wilgotne dna dolinne z 
oczkami wodnymi i 
mokrad³ami  

11 Obszar 
chronionego 
krajobrazu  
Mokre - Lewice 

1988 6 527,7 ha 
 

Góry Opawskie 
obszar gmin: Branice, 
G³ubczyce 

ochrona walorów przyrodniczo 
� krajobrazowych oraz 
kulturowych/ drugi  po³o¿ony w 
granicach Polski fragment Gór 
Opawskich z dolinami rzek 
Osob³oga, Opawica i Troja 

* dotyczy jedynie form utworzonych rozporz¹dzeniem Wojewody Opolskiego oraz Wojewody Czêstochowskiego           
(w czê�ci  Za³êczañskiego Parku Krajobrazowego) 
**wg regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski Kondradzkiego (1998). 
�ród³o: na podstawie danych Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu 
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9. DZIA£ALNO�Æ
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY �RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W OPOLU W ROKU 2001

Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu funkcjonuje od 3 czerwca 1993 roku na pod-
stawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³to-
waniu �rodowiska, a od 1 pa�dziernika 2001 r. na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �rodowiska.

G³ówne kierunki dzia³añ Wojewódzkiego Funduszu wyni-
kaj¹ z ustawowo okre�lonych celów dzia³ania wojewódzkich
funduszy, polityki ekologicznej pañstwa oraz regionalnej polity-
ki ekologicznej, okre�lonej w �Strategii rozwoju województwa
opolskiego na lata 2000-2015�.

9.1. Dzia³alno�æ organów statutowych

9.1.1. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu w 2001 r.
sk³ada³a siê z 9 cz³onków, a jej pracami kierowa³ Pan Ryszard
Zembaczyñski.

Rada Nadzorcza odby³a 10 posiedzeñ, w trakcie których pod-
jê³a 45 uchwa³ w tym 16 uchwa³ w sprawie zatwierdzenia 39 wnio-
sków Zarz¹du o udzielenie po¿yczek lub dotacji. Rada zatwier-
dzi³a 34 wnioski Zarz¹du o udzielenie po¿yczek oraz
5 wniosków o przyznanie dotacji.

Rada Nadzorcza zatwierdzi³a równie¿ 5 uchwa³ Zarz¹du
o czê�ciowym umorzeniu po¿yczek i podjê³a 7 uchwa³ w spra-
wach wyra¿enia zgody na zastosowanie odstêpstw od �Zasad
udzielania i umarzania po¿yczek oraz udzielania dotacji ze �rod-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu� w kwestiach dotycz¹cych m.in. czê�cio-
wego umorzenia po¿yczek oraz zadañ realizowanych
w ramach �Programu zwiêkszania lesisto�ci w województwie opol-
skim�.

Uchwa³ami nr 6, 7, 8 i 9 Rada Nadzorcza w dniu 12 kwietnia
2001 r. zatwierdzi³a: sprawozdania Zarz¹du z dzia³alno�ci Woje-
wódzkiego Funduszu i finansowe za 2000 rok, udzieli³a Zarz¹do-
wi absolutorium oraz zatwierdzi³a podzia³ zysku za 2000 rok.

9.1.2. Zarz¹d Funduszu

W 2001 roku Zarz¹d Funduszu, pracowa³ w sk³adzie jak po-
przednio i tworzyli go: Zbigniew Figas jako Prezes Zarz¹du oraz
Teresa Drobek jako Zastêpca Prezesa. Praca Zarz¹du kon-
centrowa³a siê na zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania
Funduszu oraz realizacji uchwa³ i zaleceñ Rady Nadzorczej, zwi¹-
zanych z finansowaniem zadañ okre�lonych w planie dzia³alno-
�ci i li�cie przedsiêwziêæ priorytetowych Funduszu na rok 2001.

W 2001 roku Zarz¹d odby³ 60 posiedzeñ, na których:
� rozpatrzy³ 327 wniosków o udzielenie pomocy finansowej, z

tego 273 pozytywnie;

� podj¹³ 396 uchwa³, w tym 222 w sprawach po¿yczek i dotacji;

� podj¹³ 104 uchwa³y w sprawie czê�ciowego umorzenia po¿y-
czek (w tym 69 w ramach linii kredytowej BO�), z których 5
skierowa³ do zatwierdzenia przez Radê Nadzorcz¹;

� podj¹³ decyzje o przyznaniu 28 po¿yczek i 208 dotacji
zgodnie z kompetencjami w³asnymi wynikaj¹cymi z Uchwa³y
Rady Nadzorczej Nr 1/2001 z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie
minimalnej warto�ci jednostkowej wniosków o udzielenie do-
tacji i po¿yczki w roku 2001 zatwierdzanych przez Radê
Nadzorcz¹;

� przyj¹³ 34 wnioski o zatwierdzenie udzielonych po¿yczek
i 5 wniosków o zatwierdzenie przyznanych dotacji, które skie-
rowa³ do Rady Nadzorczej.

9.2. G³ówne zadania i kierunki dzia³alno�ci

Podstawowe zadania Funduszu na rok 2001 okre�la³ jego
plan dzia³alno�ci, plan finansowy oraz lista przedsiêwziêæ prio-
rytetowych.

Plan finansowy Funduszu na rok 2001 zosta³ przyjêty uchwa-
³¹ Rady Nadzorczej Nr 42/2000 z dnia 27 listopada 2000 r.
i skorygowany uchwa³¹ Nr 16/2001 w dniu 21 czerwca 2001 r.
Zak³ada³ on, ¿e stan maj¹tku Funduszu na koniec roku wynie-
sie 189 980 000 z³.

Plan dzia³alno�ci Funduszu na rok 2001 przyjêto uchwa³¹
Rady Nadzorczej Nr 41/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. i sko-
rygowano uchwa³¹ Nr 15/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r.
Zak³ada³ on, ¿e przychody (wraz ze �rodkami na pocz¹tek roku)
oraz rozchody (wraz ze �rodkami na koniec roku) wynios¹
90 764 000 z³.

Lista przedsiêwziêæ priorytetowych Funduszu na rok 2001
obejmowa³a ³¹cznie 54 zadania inwestycyjne, w tym z zakresu:
� ochrony wód � 33,
� gospodarki wodnej � 4;
� ochrony atmosfery (w tym przedsiêwziêcia realizowane

w ramach �Programu eliminacji niskiej emisji�) � 5;
� ochrony powierzchni ziemi � 5;
� ochrony przyrody i le�nictwa � 4;
� monitoringu �rodowiska � 2;
� nadzwyczajnych zagro¿eñ �rodowiska � 1.

9.2.1. Realizacja planu przychodów i rozchodów

Kwota przychodów ogó³em w 2001 roku wynios³a
86 967 342 z³, tj. 113,9% planu i 148,4% przychodów
uzyskanych w roku 2000.

Na kwotê powy¿sz¹ z³o¿y³y siê:
a) przychody statutowe w kwocie 59 378 638 z³, tj. 120,0%

planu i 136,2% przychodów statutowych z roku 2000,

b) przychody pozosta³e w kwocie 27 588 704 z³, tj. 102,8%
za³o¿onego planu oraz 183,9% pozosta³ych przychodów
z roku 2000.

Na przychody statutowe sk³adaj¹ siê wp³ywy z tytu³u:

� op³at ekologicznych tj. op³at za szczególne korzystanie
z wód i urz¹dzeñ wodnych oraz za gospodarcze korzysta-
nie ze �rodowiska i wprowadzanie w nim zmian;

� kar ekologicznych tj. kar za przekraczanie warunków ko-
rzystania ze �rodowiska okre�lonych decyzjami administra-
cyjnymi w zakresie jak do op³at;

� sp³aty po¿yczek, zwroty dotacji i wp³ywy z innych tytu³ów.

Na pozosta³e przychody Funduszu sk³adaj¹ siê: odsetki od
po¿yczek, zyski ze sprzeda¿y bonów skarbowych i odsetki od
lokat, przychody z udzia³ów w zyskach innych spó³ek � dywi-
dendy, oprocentowanie rachunku a�vista, inne przychody (ope-
racyjne i finansowe).

Na podkre�lenie zas³uguje uzyskiwanie wysokich przycho-
dów pochodz¹cych z instrumentów finansowych, których sto-
sowanie jest mo¿liwe dziêki posiadaniu przez wojewódzkie fun-
dusze osobowo�ci prawnej. W roku 2001 wynios³y one 71,27%,
w latach 1999-2000 roku wynosi³y one ok. 64,50%, podczas
gdy w roku 1998 stanowi³y 53,50% przychodów, w 1997 �
48,66%, w 1996 � 39,30%, a w 1995 � 19,01%.

Korzy�ci p³yn¹ce z mo¿liwo�ci stosowania powy¿szych in-
strumentów obrazuj¹ poni¿sze wielko�ci:

� od pocz¹tku swojej dzia³alno�ci tj. od 1993 r. Fundusz wy-



188

datkowa³ w formie po¿yczek i dotacji kwotê 346 388 101 z³,

� z tytu³u op³at i kar ekologicznych uzyska³ wp³ywy w kwocie
198 705 141 z³.

Kwota rozchodów wynios³a w 2001 roku 52 158 246 z³, co
stanowi 59,1% planowanej wielko�ci i 89,0% rozchodów roku
2000.

Wykorzystanie �rodków dyspozycyjnych wynios³o w 2001
roku 51,44% (w 2000 80,25%). Spadek poziomu wydatków na
pomoc inwestycyjn¹ wykazuje korelacjê z ogólnym spadkiem

nak³adów inwestycyjnych w województwie, a dodatkowo
wyra�nie odczuwane jest �wyczekiwanie� gmin ubiegaj¹cych
siê o �rodki z programu ISPA. Fundusz prowadzi³ politykê
 �zabezpieczenia� �rodków z przeznaczeniem na udzia³y w³a-
sne tych gmin w latach realizacji programu i do tego zosta³
przygotowany.

Szczegó³owo wydatki na pomoc finansow¹ przedstawia
poni¿sza tabela.

Wydatki WFO�iGW w Opolu na pomoc finansow¹ w realizacji zadañ w latach 2000-2001: 
 

Lp. Dziedzina 2000 Struktura 2001 Struktura  5 : 3  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ochrona atmosfery 16 160 196 28,39% 21 212 940 44,20% 131,27% 
2. Ochrona wód 30 303 441 53,23% 18 732 804 39,03% 61,82% 
3. Gospodarka wodna 5 066 101 8,90% 2 928 156 6,10% 57,80% 
4. Ochrona powierzchni ziemi 2 660 217 4,67% 2 366 393 4,93% 88,95% 
5. Ochrona przyrody 284 369 0,50% 626 408 1,31% 220,28% 
6. Monitoring 350 170 0,62% 255 078 0,53% 72,84% 
7. Edukacja ekologiczna 486 575 0,85% 802 984 1,67% 165,03% 
8. Nadzwyczajne zagro¿enia 1 088 958 1,91% 766 997 1,60% 70,43% 
9. Ochrona przed ha³asem 156 518 0,27% - - - 
10. Pozosta³e 373 373 0,66% 305 708 0,64% 81,88% 

Ogó³em 56 929 918 100,00% 47 997 468 100,00% 84,31% 

9.2.2. Po¿yczki i dotacje

W 2001 roku do Wojewódzkiego Funduszu wp³ynê³o 335

wniosków, a z roku 2000 pozosta³o do rozpatrzenia 12. Po
sprawdzeniu czy z³o¿one wnioski spe³niaj¹ wymogi formalne
i merytoryczne zakwalifikowano do finansowania 273 wnioski.

Warto�æ kosztorysowa zadañ zg³oszonych we wnioskach
o dofinansowanie ze �rodków Funduszu, rozpatrzonych w 2001
roku wynios³a 258 236 330 z³, a kwota oczekiwanej pomocy
78 814 834 z³. W roku 2000 analogicznie 332 810 281 z³

i 108 214 702 z³.
W 2001 roku zawarto 60 umów po¿yczek na kwotê 49 456

944 z³, przyznano 1 po¿yczkê uzupe³niaj¹c¹ na kwotê 105 000

z³. W 1 przypadku obni¿ono wysoko�æ wcze�niej przyznanej
po¿yczki o kwotê 538 124 z³.

Ogó³em suma przyznanych po¿yczek wg umów i aneksów
zawartych w 2001 roku wynios³a 49 023 820 z³. Wraz ze �rod-
kami udzielonymi z linii kredytowej BO� � suma przyznanej
pomocy zwrotnej wynios³a 51 091 069 z³.

Oprocentowanie po¿yczek udzielanych przez Wojewódzki
Fundusz w 2001 roku, zwi¹zane by³o ze stop¹ redyskontow¹
weksli obwieszczan¹ przez Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego. Wielko�æ tej stopy kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:

Ø od pocz¹tku roku do 28.02.2001 r. 21,50%

Ø od 01.03.2001 r. do 28.03.2001 r. 20,50%

Ø od 29.03.2001 r. do 27.06.2001 r. 19,50%

Ø od 28.06.2001 r. do 22.08.2001 r. 18,00%

Ø od 23.08.2001 r. do 25.10.2001 r. 17,00%

Ø od 26.10.2001 r. do koñca roku 15,50%

W zale¿no�ci od charakteru zadañ i obowi¹zuj¹cych prio-
rytetów, Fundusz stosowa³ oprocentowanie po¿yczek w grani-
cach 0,3 � 0,7 stopy redyskonta weksli.

Kwota po¿yczek przyznanych zawartymi umowami na za-
dania z listy przedsiêwziêæ priorytetowych wynios³a 39 469 608

z³, co stanowi³o 77,25% ogó³u przyznanych po¿yczek, wyp³a-
cono za� 32 852 122 z³ (w tym 9 631 765 z³ z umów z lat po-
przednich).

Kwota dotacji przyznanych zawartymi umowami na zada-
nia z listy przedsiêwziêæ priorytetowych wynios³a 1 754 963 z³,

co stanowi³o 24,03% ogó³u przyznanych dotacji, wyp³acono za�
1 479 280 z³ (w tym 197 573 z³ z umów z lat poprzednich).

£¹cznie w 2001 r. na zadania z listy przedsiêwziêæ prioryte-
towych przyznano wiêc 41 224 571 z³ tj. 70,60% ogó³u przy-
znanych �rodków, a wyp³acono 34 331 402 z³ tj. 71,52% ogó³u
wyp³aconych �rodków Funduszu wydatkowanych na pomoc fi-
nansow¹ w roku 2001.

W 2001 roku zawarto 107 umów dotacji na kwotê 7 211

943 z³, przyznano równie¿ 4 dotacje uzupe³niaj¹ce w ³¹cznej
kwocie 143 647 z³, w 2 przypadkach kwotê dotacji obni¿ono
³¹cznie o 99 791 z³. Ponadto w ramach �Wojewódzkiego pro-
gramu zwiêkszania lesisto�ci� przyznano 99 dotacji bez zawie-
rania umów na kwotê 47 713 z³. £¹czna warto�æ przyznanych
dotacji wynios³a 7 303 512 z³.

W roku 2001 z tytu³u po¿yczek i dotacji wyp³acono ³¹cznie
47 997 468 z³, tj. 84,31% wyp³at z tego tytu³u w roku 2000 oraz
57,68% planu.

Z powy¿szej kwoty 42 383 238 z³, tj. 88,30% wydatkowano
w formie po¿yczek, a w postaci dotacji wyp³acono 5 614 230 z³,
tj. 11,70%.

Wyp³acone po¿yczki stanowi³y 62,87% planu rocznego oraz
83,18% po¿yczek wyp³aconych w roku 2000, natomiast wyp³a-
cone dotacje stanowi³y 71,07% planu rocznego oraz 93,95%

dotacji wyp³aconych w roku 2000.

W 2001 roku kontrola wykorzystania �rodków prowadzona
by³a poprzez:

1. Sprawdzanie wiarygodno�ci i poprawno�ci dokumentów
przedk³adanych w Wojewódzkim Funduszu, a w szczegól-
no�ci:
� dokumentów przedk³adanych wraz z wnioskiem o udzie-

lenie po¿yczki lub dotacji oraz z wnioskiem o umorze-
nie po¿yczki;

� dokumentów zwi¹zanych z zabezpieczeniem sp³aty po-
¿yczki;

� dokumentów przedk³adanych do rozliczenia po¿yczki
i kolejnych transz oraz dotacji;

� rozliczeñ koñcowych zrealizowanych zadañ;
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� potwierdzenia uzyskania planowanych efektów rzeczo-
wych i ekologicznych.

2. Kontrole terenowe realizacji finansowanych zadañ maj¹ce
na celu sprawdzenie:
� zgodno�ci danych wykazanych we wnioskach o dofinan-

sowanie ze stanem faktycznym;
� stopnia przygotowania zadañ do realizacji;
� przebiegu realizacji i zaawansowania robót;
� zgodno�ci realizacji z harmonogramem rzeczowo-finan-

sowym zadania;
� prawid³owo�ci wykorzystania wyp³aconych po¿yczek

i dotacji.

W 2001 roku przeprowadzono 68 kontroli terenowych, w tym:
� 38 kontroli zadañ z zakresu ochrony atmosfery;

� 21 kontroli zadañ z zakresu ochrony wód;

�   3 kontrole zadañ z zakresu gospodarki wodnej;

�   3 kontrole zadañ z zakresu ochrony powierzchni ziemi;

�    2 kontrole zadañ z zakresu nadzwyczajnych zagro¿eñ �ro-
dowiska;

�   1 kontrola zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

W trakcie kontroli stwierdzono, ¿e:
� realizacja zadañ finansowanych przez Wojewódzki Fundusz

przebiega³a bez ra¿¹cych naruszeñ ustaleñ zawartych
w umowach po¿yczek i dotacji;

� w 27 przypadkach kolejne raty po¿yczek i dotacji wyp³aco-
ne zosta³y po up³ywie umownych terminów, poniewa¿ do-
kumenty stanowi¹ce podstawê wyp³aty by³y przedk³adane
przez inwestorów z opó�nieniem;

� w 1 przypadku wyst¹pi³o opó�nienie w przed³o¿eniu doku-
mentów dotycz¹cych rozliczenia koñcowego zadania;

� w 1 przypadku wyst¹pi³ u inwestora niedobór �rodków fi-
nansowych w trakcie realizacji zadania, co spowodowa³o
konieczno�æ zwrócenia siê do Funduszu o dodatkowe �rod-
ki.

Ustalenia z kontroli wykorzystywane by³y do podejmowania
bie¿¹cych decyzji przez Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ Funduszu:
� w 16 przypadkach wyst¹piono pisemnie do inwestorów in-

formuj¹c o wstrzymaniu wyp³aty do czasu wyja�nienia stwier-
dzonych nieprawid³owo�ci;

� w 1 przypadku wyst¹piono do inwestora z zaleceniem po-
kontrolnym;

� w 1 przypadku podjêto decyzjê o odmowie przyznania �rod-
ków w wyniku stwierdzenia i¿ wnioskodawca posiada pe³ne
zabezpieczenie �rodków na realizacjê zadania;

� w 1 przypadku nie wyp³acono czê�ci dotacji, ze wzglêdu na
niedotrzymanie wynikaj¹cych z umowy terminów przed³o-
¿enia wymaganych dokumentów;

� w 2 przypadkach odst¹piono od zawarcia umowy po¿yczki
(po podjêciu przez Zarz¹d decyzji o udzieleniu dofinanso-
wania i zatwierdzeniu przez Radê Nadzorcz¹ Funduszu)
ze wzglêdu na nie przed³o¿enie przez inwestora w³a�ciwe-
go zabezpieczenia sp³aty po¿yczki i innych dokumentów
formalno-prawnych

� w 1 przypadku nie wyp³acono przyznanej dotacji, ze wzglê-
du na niezrealizowanie planowanego zakresu rzeczowego
oraz nie uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego.

9.2.3. Efekty ekologiczne dzia³alno�ci

W 2001 roku zakoñczono i przekazano do u¿ytku 155 za-
dañ zrealizowanych przy udziale �rodków finansowych Woje-
wódzkiego Funduszu, w tym z zakresu:
� ochrony atmosfery � 115 (w tym 110 w ramach �Programu

eliminacji niskiej emisji zanieczyszczeñ�),

� ochrony wód � 20,

� gospodarki wodnej � 5,

� ochrony powierzchni ziemi � 5,

� ochrony przyrody � 8,

� nadzwyczajnych zagro¿eñ �rodowiska � 2.

Efektem ekologicznym zakoñczonych w roku 2001 inwe-
stycji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery:

o py³ów o 274,96 Mg/r

o SO
2

o 140,32 Mg/r

o CO o 514,89 Mg/r

o CO
2

o 6 523,14 Mg/r

o NO
x

o 24,91 Mg/r

w tym w ramach �Programu...�:

o py³ów o 204,47 Mg/r

o SO
2

o 119,73 Mg/r

o CO o 486,64 Mg/r

o CO
2

o 4 356,44 Mg/r

o NO
x

o 19,75 Mg/r

Efekt ekologiczny zadañ realizowanych w ramach linii kre-
dytowej obs³ugiwanej przez BO� to ograniczenie emisji:

o py³ów o 41,74 Mg/r

o SO
2

o 37,46 Mg/r

o CO o 94,22 Mg/r

W zakresie ochrony wód wybudowano 89 405 m kana³ów
grawitacyjnych i przewodów t³ocznych, w tym kolektor przerzu-
towy �cieków z G³ucho³az do oczyszczalni �cieków
w Nysie o d³ugo�ci 21 009 m oraz kolektor tranzytowy Izbicko-
Tarnów Opolski o d³ugo�ci 5 555 m, oddano do u¿ytku 3 oczysz-
czalnie �cieków o ³¹cznej przepustowo�ci Q

�rd
= 312,9 m3/d � w

tym m.in. oczyszczalniê w Ptakowicach, gm. Olszanka, wybu-
dowano równie¿ 1 387 sztuk domowych przy³¹czy kanalizacyj-
nych.

Wybudowane w 2001 r. przewody kanalizacji sanitarnej
umo¿liwi¹ odprowadzanie �cieków w docelowej ilo�ci ok.
22 tys. m3 �rednio na dobê, z czego ok. 20,9 tys. m3/d bêdzie
odprowadzane poprzez kolektor grawitacyjny G³ucho³azy-Nysa
na oczyszczalniê �cieków w Nysie (obecnie kolektorem dop³y-
wa do oczyszczalni ok. 4 250 m3 �cieków na dobê).

W dziedzinie ochrony wód wyra�nie widoczna jest zmiana
zakresu rzeczowego inwestycji finansowanych przez Fundusz.
W poprzednich latach realizowane by³y g³ównie inwestycje
zwi¹zane z budow¹ oczyszczalni �cieków, a obecnie nastêpu-
je rozbudowa infrastruktury technicznej � sieci kanalizacyjnych
i przepompowni.

W nastêpnych latach równie¿ bêdzie zachowany taki kieru-
nek inwestowania, zmierzaj¹cy do pe³nego wykorzystania prze-
pustowo�ci wybudowanych dotychczas oczyszczalni. Bêdzie
siê to bezpo�rednio przek³adaæ na uzyskane efekty ekologicz-
ne w postaci odprowadzania �cieków na oczyszczalnie i pod-
dania ich procesom oczyszczania.

W 2001 r. wybudowane i wyremontowane zosta³y wa³y prze-
ciwpowodziowe na odcinku o ³¹cznej d³ugo�ci 3 200 m, ukoñ-
czono tak¿e budowê zbiornika retencyjnego na rzece Widawie
o pojemno�ci ca³kowitej 1 748 195 m3.

W 2001 r. zakoñczono modernizacjê i rozbudowê sk³ado-
wiska odpadów komunalnych w Szymiszowie dla Strzelec Opol-
skich o pow. 2,3 ha i pojemno�ci 153 273 m3 oraz rekultywacjê
gminnego sk³adowiska odpadów w Lewinie Brzeskim o pow.
2,9 ha.

Ponadto w 2001 roku:

� wykonano zabiegi pielêgnacyjne drzewostanu na terenie
zabytkowego parku w £osiowie;

� unieszkodliwiono ok. 8 700 kg przeterminowanych �rod-
ków ochrony ro�lin.
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10. PODSUMOWANIE I UWAGI
KOÑCOWE

10.1. Objawy ci¹g³ego, ponadnormatywnego zanieczyszcze-
nia wód Odry w zakresie azotu azotynowego dokumentuj¹
wszystkie wyniki oznaczeñ z ubieg³orocznej serii badañ w ppk:
Zdzieszowice, Krapkowice i Groszowice, co bior¹c pod uwagê
rezultaty ocen z poprzednich badañ (przekroczenia warto�ci S

3

w granicach 75-92%) mo¿e �wiadczyæ o pewnym pogorszeniu
w³a�ciwo�ci wód g³ównego cieku Opolszczyzny w odcinku Zdzie-
szowice-Opole zw³aszcza, ¿e potwierdzaj¹ to znacz¹co wy¿sze
ni¿ w 2000 r. przeciêtne wyniki badañ (dla ppk Zdzieszowice:
0,09-0,13 mgN/dm3).

Przy zbli¿onych relacjach warto�ci S
S 
z 2000 r. i 2001 r. dla

ppk Przewóz (0,09-0,08 mgN/dm3) zasadne wydaje siê stwier-
dzenie, ¿e na rejestrowany w 2001r. wzrost zawarto�ci azotu azo-
tynowego w wodach Odry decyduj¹cy wp³yw mia³ znacznie wy-
¿szy ni¿ w 2000 r. stan zanieczyszczenia wód jej prawobrze¿-
nych dop³ywów co sygnalizuj¹ relacje zmian przeciêtnych wyni-
ków oznaczeñ azotu azotynowego w uj�ciowych odcinkach Bie-
rawki (0,18-0,26 mgN/dm3) i K³odnicy (0,30-0,44 mgN/dm3).

10.2. Podobnie jak w 2000 r. równie¿ w ubieg³orocznej serii
badañ wód Odry wp³ywaj¹cych na obszar województwa opol-
skiego 75% wyników oznaczeñ azotu azotynowego nie odpo-
wiada³o kryteriom normatywnym klasy trzeciej, przy czym prze-
ciêtne wyniki oznaczeñ w pozosta³ym zakresie badañ wód
z ppk Przewóz odpowiada³y warunkom dopuszczalnym przewi-
dzianym w rozporz¹dzeniu MO�ZNiL nawet dla pierwszej klasy
czysto�ci �ródl¹dowych wód powierzchniowych (odczyn, tlen roz-
puszczony, siarczany, potas, azot amonowy, detergenty aniono-
we i kadm).

Rejestrowane w ppk Zdzieszowice istotne pogorszenie w³a-
�ciwo�ci wód Odry w zakresie zasolenia i substancji biogennych
jest konsekwencj¹ wp³ywu wód Bierawki i K³odnicy, a tak¿e Ka-
na³u Gliwickiego (zanieczyszczonych w bardzo wysokim stopniu
w przekrojach granicznych z województwem �l¹skim), przy do�æ
ograniczonym oddzia³ywaniu �róde³ zanieczyszczenia zlokalizo-
wanych w rejonie Kêdzierzyna-Ko�la.

Poprawa stanu czysto�ci wód g³ównej rzeki regionu w dal-
szych przekrojach badawczych wi¹¿e siê z efektami procesów
samooczyszczenia (rozcieñczenie wodami mniej zanieczyszczo-
nych dop³ywów, napowietrzanie w obiektach stopni wodnych) ni-
weluj¹cymi w nadmiarze skutki oddzia³ywania lokalnych �róde³
uci¹¿liwo�ci. W przekroju pomiarowo-kontrolnym Brzeg podob-
nie jak w 2000 r. przeciêtne wyniki ubieg³orocznej serii badañ
spe³nia³y wymogi rozporz¹dzenia MO�ZNiL dla wód klasy trze-
ciej.

10.3. Identyczny jak dla Odry w ppk Brzeg rezultat oceny PJW
(trzecia klasa) charakteryzuje ubieg³oroczne serie badañ wód
Prudnika i Osob³ogi, Ma³ej Panwi w rejonie zbiornika retencyjne-
go Turawa (ppk Schodnia Stara i Turawa), Nysy K³odzkiej w prze-
kroju Stary Paczków oraz w odcinku Wójcice - Lewin Brzeski, a
tak¿e Bia³ej G³ucho³askiej w przekroju granicznym z Republik¹
Czesk¹, a najwy¿sze wyniki klasyfikacji przeciêtnej jako�ci wód
(druga klasa) ustalono dla Ma³ej Panwi w ppk Czarnow¹sy (odci-
nek uj�ciowy) oraz dla Nysy K³odzkiej w rejonie poni¿ej zbiornika
Otmuchów.

Niemal ci¹g³e nadmierne zanieczyszczenie bakteriologiczne,
przy zarazem wysokich ocenach innych w³a�ciwo�ci wód doku-
mentuj¹ rezultaty ubieg³orocznych badañ wód Z³otego Potoku w
rejonie granicy z Czechami (w 2000 r. wszystkie wyniki ozna-
czeñ Miana Coli nie odpowiada³y warunkom dopuszczalnym
nawet klasy trzeciej), a nieprzerwanie od lat wyj¹tkowo du¿ym
zanieczyszczeniem wyró¿niaj¹ siê wody Bierawki i K³odnicy.

10.4. Porównanie ubieg³orocznych wyników badañ monito-
ringu podstawowego do wielko�ci charakteryzuj¹cych przeciêt-
n¹ jako�æ wód w wieloleciu 1965-1996 stwarza przes³anki stwier-
dzenia znacz¹cego zmniejszenia wp³ywu g³ównych �róde³ za-
nieczyszczenia zlokalizowanych zw³aszcza w górnej czê�ci
zlewni Odry co dokumentuj¹ m.in. nastêpuj¹ce wielko�ci:

10.5. Spo�ród 16 rzek, potoków i kana³ów objêtych w roku
ubieg³ym systemem badañ monitoringu regionalnego objawy
d³ugotrwa³ego nadmiernego zanieczyszczenia stwierdzono je-
dynie w wodach Kana³u Gliwickiego i Kêdzierzyñskiego (co ma
jednak zwi¹zek ze specyficznymi w³a�ciwo�ciami wód K³odni-
cy zasilaj¹cych te obiekty) oraz Potoku Anka (zanieczyszcze-
nie bakteriologiczne) i w górnym odcinku Pratwy (nadmierna
zawarto�æ azotu azotynowego).

Wody pobierane do badañ z czterech ppk (Potok £¹cza -
Korzonek, £¹cka Woda - Kozielskie £¹ki, Smortawa - Dobrzyñ
i Pijawka - Minkowskie) w ca³ej ubieg³orocznej serii badañ od-
powiada³y warunkom klasyfikacyjnym przewidzianym w rozpo-
rz¹dzeniu MO�ZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. (wynik oceny
NSZ - trzecia klasa), a dla o�miu przekrojów przeciêtna jako�æ
wód spe³nia³a kryteria klasy drugiej.

W porównaniu do wyników badañ z 1997 r. oceny anali-
tyczne wód kontrolowanych w 2001 r. w wiêkszo�ci wskazuj¹
na tendencje poprawy ich w³a�ciwo�ci.

10.6. Opolskie zwyk³e wody podziemne kontrolowane w kra-
jowej sieci monitoringu w okresie 1995-2001 charakteryzowa³y
siê nisk¹ jako�ci¹ (III klasa) w 9. punktach badawczych (Dêbi-
na, Polska Cerekiew, Boguchwa³ów, Wojciechów, Wrzoski-p,
Stara Ku�nia-1, Stara Ku�nia-3, Wrzoski-2 i Strzelce Opolskie).
Najwy¿sz¹ jako�æ stwierdzono we Wrzoskach-1 w 2000r, Sko-
roszycach w 2001 oraz w Zawadzie w okresie 2000-2001. W
ubieg³ym roku  w wodach sklasyfikowanych jako niskiej jako�ci
stwierdzono wystêpowanie pozaklasowych warto�ci stê¿eñ
wska�ników zasolenia (substancji rozpuszczonych, wapnia,
potasu, wodorowêglanów, fosforanów), ¿elaza, manganu, a z
grupy wska�ników toksycznych dwóch metali: kadmu i niklu
oraz wysokie warto�ci oznaczeñ azotu azotanowego.

10.7. Badania wód podziemnych, przeprowadzone przez
u¿ytkowników tych wód wykaza³y, ¿e w stosunku do 2000 r. w
wiêkszo�ci studni zmniejszy³o siê zanieczyszczenie zwi¹zka-
mi organicznymi, mierzone utlenialno�ci¹ oraz zanotowano
mniejsze warto�ci wska�ników azotowych. Wzrost zanieczysz-
czenia wyst¹pi³ w zakresie ¿elaza i manganu.

 

Lp. Nazwa cieku Przeciêtne wyniki badañ* 

 - przekrój - BZT5 Azot am. Fosforany 

1. ODRA 
- Przewóz - 

8,3 
3,2 

3,4 
0,5 

0,68 
0,38 

2. ODRA 
- Groszowice- 

7,4 
3,1 

5,8 
0,6 

0,59 
0,48 

3. ODRA 
- Brzeg - 

6,6 
3,3 

2,9 
0,5 

0,40 
0,24 

4. BIERAWKA 
- Bierawka - 

7,2 
4,7 

4,4 
2,4 

0,51 
0,18 

5. K£ODNICA 
- K³odnica - 

9,1 
4,7 

6,9 
1,5 

2,25 
1,32 

6. MA£A PANEW 
- Czarnow¹sy - 

3,0 
2,6 

0,5 
0,5 

0,11 
0,08 

7. NYSA K£ODZKA 
- Skorogoszcz - 

4,6 
3,6 

0,5 
0,4 

0,20 
0,10 

 

W 

     A 

* w mg/dm3, dane z 2001r. (A) oraz z wielolecia  
1965-1996 (W) 



191

10.8. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w opraco-

waniu IMGW z pa�dziernika 2001 r. [10] najwiêkszym ³adun-

kiem zanieczyszczeñ wniesionych w 2000 r. wraz z opadami

atmosferycznymi zosta³ obci¹¿ony powiat kluczborski, na co

wskazuj¹ najwy¿sze wyniki oszacowania ³adunków jednostko-

wych kwasowo�ci, sodu, magnezu, cynku, kadmu i niklu, nato-

miast najni¿sze obci¹¿enie powierzchniowe wyst¹pi³o w powie-

cie brzeskim w zakresie warto�ci jednostkowych, siarczanów,

azotynów i azotanów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, kwa-

sowo�ci, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, ¿elaza, o³owiu, kad-

mu, manganu i wolnych jonów wodorowych.

Wyniki oceny przedstawionej w rozdziale 3 pozwalaj¹ na

uzupe³nienie wstêpnej czê�ci informacji IMGW stwierdzeniem,

¿e relatywnie najwy¿sze ³adunki jednostkowe siarczanów, chlor-

ków, potasu, wapnia, miedzi, o³owiu, chromu i jonu wodorowe-

go charakteryzowa³y w 2000 r. opady obejmuj¹ce obszar po-

wiatu strzeleckiego, natomiast w zakresie azotynów i azota-

nów, azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego

najwy¿sze wyniki oszacowania ³adunków jednostkowych usta-

lono dla powiatu kêdzierzyñsko-kozielskiego.

10.9. Emisja zanieczyszczeñ do powietrza z terenu woje-

wództwa opolskiego w okresie 1998-2000 wykazuje istotny

spadek wielko�ci emisji py³ów, przy niewielkiej tendencji rosn¹-

cej emisji zanieczyszczeñ gazowych, zw³aszcza tlenków azo-

tu. Dominuj¹cy udzia³ - ok. 50% wielko�ci emisji pochodzi z

terenu trzech powiatów: kêdzierzyñsko-kozielskiego, krapko-

wickiego i opolskiego.

10.10. Wyniki pomiarów podstawowych zanieczyszczeñ

powietrza w sieci monitoringowej w 2001 r. wykaza³y w wiêk-

szo�ci stacji pomiarowych niewielki wzrost stê¿eñ dwutlenku

siarki, tlenków azotu i py³u zawieszonego w stosunku do roku

poprzedniego. W skali województwa warto�ci stê¿eñ dwutlen-

ku siarki w pe³ni dotrzymywa³y warto�æ normy �redniorocznej,

natomiast stê¿enia py³u zawieszonego w dwóch stacjach po-

miarowych przekracza³y j¹ o 10-20%, a stê¿enia tlenków azotu

w sze�ciu stacjach - maksymalnie o ok. 80%. Podobnie jak w

latach poprzednich stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej

warto�ci stê¿eñ dobowych i rocznych benzenu w rejonie Kê-

dzierzyna-Ko�la i Zdzieszowic. Problemem ogólnokrajowym a

tak¿e wojewódzkim s¹ przekroczenia dopuszczalnego stê¿e-

nia ozonu, które wystêpowa³y na terenie województwa z czê-

sto�ci¹ 10-22% w skali roku, wykazuj¹c niewielk¹ poprawê w

stosunku do roku 2000. Pozosta³e badane zanieczyszczenia

powietrza: tlenek wêgla, fenol, o³ów i kadm w pyle zawieszo-

nym w pe³ni dotrzymywa³y warto�ci norm dopuszczalnych.

10.11. Wstêpna ocena jako�ci powietrza, przeprowadzona

w celu dostosowania naszego systemu monitoringu powietrza

do spójno�ci z wymaganiami Unii Europejskiej, wykaza³a, ¿e

najwiêkszym problemem w województwie, dotycz¹cym wszyst-

kich powiatów jest zanieczyszczenie powietrza py³em i ozo-

nem. Najgorsze wyniki oceny uzyska³ powiat kêdzierzyñsko-

kozielski, który dla piêciu z siedmiu ocenianych zanieczysz-

czeñ zosta³ zaliczony do rejonów o najwiêkszym zanieczysz-

czeniu powietrza (I klasa), powiaty: brzeski i grodzki opolski -

dla czterech zanieczyszczeñ, powiat krapkowicki - dla trzech,

a pozosta³e powiaty dla dwóch zanieczyszczeñ (py³ zawieszo-

ny i ozon).

10.12. Dominuj¹c¹ form¹ unieszkodliwiania odpadów ko-

munalnych w województwie opolskim jest ich sk³adowanie. W

roku 2001 eksploatowanych by³o 48 wysypisk odpadów komu-

nalnych: 22 wysypiska na terenach miast i 26 na terenach wiej-

skich. Cztery gminy deponuj¹ odpady poza terenem naszego

województwa, kilka gmin eksploatuje obiekty miêdzygminne.

W wiêkszo�ci gmin funkcjonuje zorganizowany system odbio-

ru odpadów od wytwórców, a coraz wiêcej gmin wprowadzi³o

(31 jednostek) lub zamierza wprowadziæ (7 jednostek) segre-

gacjê i selektywn¹ zbiórkê odpadów. Nadal du¿ym problemem

jest wysypywanie odpadów w przypadkowych miejscach. Gmi-

ny maj¹ problemy z ustaleniem sprawców i likwidacj¹ �dzikich�

sk³adowisk odpadów. St¹d brak jest dok³adnych danych o ilo-

�ci i miejscach nielegalnego zrzutu odpadów.

10.13. W roku 2000 nast¹pi³ niewielki, w porównaniu z ro-

kiem poprzednim, wzrost ilo�ci wytworzonych odpadów prze-

mys³owych. W dalszym ci¹gu utrzymywa³a siê tendencja do

wzrostu ilo�ci odpadów przemys³owych wykorzystywanych go-

spodarczo (w 1999 r wykorzystano 78% odpadów, w 2000-80%).

10.14. Na podstawie analizy przedstawionej w rozdziale 6

mo¿na stwierdziæ, ¿e w kilkuletnim cyklu badañ SChR (1992-

1997) odpowiednio najwy¿sz¹ zawarto�ci¹ metali ciê¿kich cha-

rakteryzowa³y siê gleby z nastêpuj¹cych gmin (w nawiasach

warto�ci S
S
 w mg/kg):

� KADM  - Praszka (0,99), Tarnów Opolski (0,67)

i Strzelce Opolskie (0,59),

� MIED�  - Prudnik (20,3), Cisek (16,23) i G³ucho³azy (15,9),

� NIKIEL  - Tu³owice (18,7), Cisek (17,2) i G³ucho³azy (17,2).

� O£ÓW  - Zawadzkie (36,3), Kolonowskie (32,4)

i Kêdzierzyn-Ko�le (31,1),

� CYNK  - Prudnik (107,9), Gogolin (81,2) i Zawadzkie (77,6).

Rezultaty oszacowania warto�ci �rednich (S
S
) dla powia-

tów wskazuj¹, ¿e relatywnie najwy¿sz¹ koncentracj¹ metali ciê¿-

kich, wyró¿niaj¹ siê gleby u¿ytków rolnych z powiatów: strze-

leckiego (kadm, o³ów), g³ubczyckiego (nikiel), prudnickiego

(cynk) i Opola (mied�).

10.15. Przedstawiona w rozdziale 8 syntetyczna prezenta-

cja stanu �rodowiska i walorów przyrodniczych w powiatach

województwa opolskiego wi¹¿e siê z przewidzianym w czê�ci

koñcowej ubieg³orocznej publikacji [6] udokumentowaniem

wyników ankietyzacji zw³aszcza w zakresie stopnia �zwodoci¹-

gowania� i skanalizowania wsi oraz likwidacji �dzikich� sk³ado-

wisk odpadów.

Ten zestaw informacji, uwzglêdniaj¹cy równie¿ dane dla

gmin i nawet ma³ych miejscowo�ci, w znacznym stopniu kore-

sponduje z oczekiwaniami deklarowanymi w wiêkszo�ci ankiet

przekazanych przez organy samorz¹dowe gmin i powiatów w

okresie 1998-2000.

Ze wzglêdu na trudno�ci finansowe, dla obni¿enia kosztów

wydania nin. publikacji zdecydowano ograniczyæ zakres infor-

macji �powiatowych�, zw³aszcza w sekwencjach interpretacyj-

nych, rezygnuj¹c zarazem z przedstawienia danych o zagro-

¿eniach ha³asem komunikacyjnym, a tak¿e odpowiednio szcze-

gó³owych informacji o g³ównych �ród³ach zanieczyszczenia �ro-

dowiska wraz ze zbilansowaniem zmian uci¹¿liwo�ci w okresie

1991-2000, na co jednak istotny wp³yw mia³a niekompletno�æ

materia³ów �ród³owych.

Wzglêdy oszczêdno�ciowe zadecydowa³y równie¿ o zanie-

chaniu prezentacji dodatkowych informacji w wydzielonej czê-

�ci graficznej (w czê�ci koñcowej zamieszczono jedynie 8-stro-

nicowy przegl¹d danych statystycznych za 2000r.) oraz rezy-

gnacji z wprowadzenia i znacznym ograniczeniu reasumpcji

(podobnie jak w opracowaniu z maja 2001 r.), a tak¿e skumulo-

waniu elementów wielobarwnych tylko w jednym rozdziale.
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