
  III.1.4. ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
 
ORGANIZACJA MONITORINGU POWIERZCHNIOWYCH WÓD PŁYNĄCYCH  

Monitoring powierzchniowych wód płynących jest systemem mającym na celu pozy-
skiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych o jakości zasobów wód powierzchniowych 
oraz o przyczynach zanieczyszczenia tych wód.  

Podstawowymi zadaniami monitoringu wód powierzchniowych są:  

• dostarczanie danych o stanie czystości wód powierzchniowych,  

• zbieranie danych umożliwiających prognozowanie zmian hydrogeochemicznych 
zachodzących w zlewniach,  

• prognozowanie zmian jakości wód zlewni w zmieniających się warunkach hydrologi-
cznych,  

• zapewnienie dopływu wiarygodnych danych dla ustalenia kierunków oraz charakteru  
i zakresu działań ochronnych,  

• naukowe udokumentowanie stanu i procesu zmian jakości wód,  

• dokonywanie bieżących ocen liniowych i obszarowych zmian jakości wód,  

• kontrola realizacji i dokonywanie ocen skuteczności egzekwowania wymogów prawa  
w zakresie ochrony wód,  

• stworzenie bazy danych według światowych standardów dla wykonywania ocen  
i analiz porównawczych poziomu zanieczyszczenie wód dla potrzeb wewnętrznych 
(krajowych) i zewnętrznych (międzynarodowych).  

Struktura monitoringu powierzchniowych wód płynących obejmuje sieci:  

• krajową, 

• regionalne, 

• lokalne, 

• osłonowe stacje ujęć wody.  
W województwie śląskim w roku 2002 badania realizowane były w ramach sieci 

krajowej i regionalnej.  
Sieć krajowa obejmowała 40 przekrojów pomiarowo-kontrolnych w tym 5 granicznych  

(4 na Olzie i 1 reperowy na Odrze w Chałupkach).  
W sieci regionalnej badania prowadzono w 187 przekrojach pomiarowo-kontrolnych.  
Badania wykonywane były przez:  

- Laboratorium WIOŚ z siedzibą w Bielsku Białej,  
- Laboratorium WIOŚ z siedzibą w Częstochowie,  
- Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach,  

zgodnie z Polskimi Normami, lub według metodyk zalecanych przez Inspekcję Ochrony Śro-
dowiska.  

Realizacja badań była finansowana ze środków Wojewody Śląskiego oraz ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ  
Wyniki badań gromadzone były w postaci zbioru danych i stanowiły podstawę opraco-

wania rocznej oceny stanu czystości wód na terenie województwa śląskiego w 2002 roku. 
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Ocenę dokonano metodą statystyczną Nesmeraka o w=90. Przy jej wykonywaniu korzystano  
z programu komputerowego „Model Jakości Zasobów Wodnych” opracowanego przez 
IMiGW we Wrocławiu. Otrzymane wyniki porównane zostały ze wskaźnikami zawartymi  
w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 
listopada 1991 roku w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać 
ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. nr 116 poz. 503) (tab. III.1.4/1).  

Dla określenia wpływu źródeł zanieczyszczeń na jakość powierzchniowych wód 
płynących dokonano klasyfikacji fizykochemicznej dla następujących grup zanieczyszczeń:  

• tlen rozpuszczony  

• BZT5, ChZT-Cr, utlenialność,  

• związki biogenne bez azotynów,  

• związki mineralne,  

• metale ciężkie,  

• zawiesina.  
Klasyfikację ogólną jakości wód przeprowadzono na podstawie zanieczyszczeń 

fizykochemicznych i bakteriologicznych. W ocenie jakości wód nie uwzględniono azotu 
azotynowego, gdyż w wodzie jest on produktem nietrwałym, łatwo przekształcającym się w 
azotany lub amoniak. Przy omawianiu poszczególnych zlewni uwzględniono 
zanieczyszczenia specyficzne. 

Klasyfikację wód przedstawiono w tabeli III.1.4/14 dla zlewni Wisły oraz tabeli III.1.4/23 
dla zlewni Odry oraz na rycinie III.1.4/1. 

Dla oceny jakości wód wykorzystano wyniki uzyskane w punkcie pomiarowym sieci 
krajowej rzeki Warty w Bobrach (wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Łodzi - Delegaturę w Piotrkowie Trybunalskim) oraz Wisły w Bobrku (wykony-
wane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie).  

 
T abela III.1.4/1. Wartości wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych 

   Klasa czystości 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka I II III 

1. Temperatura wody oC 22 i poniżej  26 i poniżej  26 i poniżej  

2. Odczyn pH 6,5 - 8,5 6,5 - 9,0 6,0 - 9,0 

3. Przewodnictwo właściwe µS/cm 800 i poniżej 900 i poniżej 1200 i 
poniżej 

4. Tlen rozpuszczony mg O2/dm3 6 i powyżej 5 i powyżej 4 i powyżej 

5. BZT5 mg O2/dm3 4 i poniżej 8 i poniżej 12 i poniżej 

6. ChZT - Mn mg O2/dm3 10 i poniżej 20 i poniżej 30 i poniżej 

7. ChZT - Cr mg O2/dm3 25 i poniżej 70 i poniżej 100 i poniżej 

8. Chlorki mg Cl/dm3 250 i poniżej 300 i poniżej 400 i poniżej 

9. Siarczany mg SO4/dm3 150 i poniżej 200 i poniżej 250 i poniżej 

10. Substancje rozpuszczone mg/dm3 500 i poniżej 1000 i poniżej 1200 i 
poniżej 

11. Zawiesiny ogólne mg/dm3 20 i poniżej 30 i poniżej 50 i poniżej 

12. Sód mg Na/dm3 100 i poniżej 120 i poniżej 150 i poniżej 

13. Potas mg K/dm3 10 i poniżej 12 i poniżej 15 i poniżej 
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14. Azot amonowy mg NNH4/dm3 1 i poniżej 3 i poniżej 6 i poniżej 

15. Azot azotanowy mg NNO3/dm3 5 i poniżej 7 i poniżej 15 i poniżej 

16. Azot  azotynowy mg NNO2/dm3 0,02 i poniżej 0,03 i poniżej 0,06 i poniżej

17. Azot  ogólny mg N/dm3 5 i poniżej 10 i poniżej 15 i poniżej 

18. Fosforany rozpuszczone mg PO4/dm3 0,2 i poniżej 0,6 i poniżej 1 i poniżej 

19. Fosfor ogólny mg P/dm3 0,1 i poniżej 0,25 i poniżej 0,4 i poniżej 

20. Żelazo ogólne mg Fe/dm3 1,0 i poniżej 1,5 i poniżej 2,0 i poniżej 

21. Mangan mg Mn/dm3 0,1 i poniżej 0,3 i poniżej 0,8 i poniżej 

22. Cynk mg Zn/dm3 0,2 i poniżej 0,2 i poniżej 0,2 i poniżej 

23. Kadm mg Cd/dm3 0,005 i 
poniżej 

0,03 i poniżej 0,1 i poniżej 

24. Miedź mg Cu/dm3 0,05 i poniżej 0,05 i poniżej 0,05 i poniżej

25. Nikiel mg Ni/dm3 1,0 i poniżej 1,0 i poniżej 1,0 i poniżej 

26. Ołów mg Pb/dm3 0,05 i poniżej 0,05 i poniżej 0,05 i poniżej

27. Fenole lotne mg/dm3 0,005 i 
poniżej 

0,02 i poniżej 0,05 i poniżej

28. Detergenty anionowe aktywne mg/dm3 0,2 i poniżej 0,5 i poniżej 1,0 i poniżej 

29. Ekstrakt eterowy mg/dm3 5 i poniżej 10 i poniżej 15 i poniżej 

30. Miano Coli typu kałowego  1,0 i powyżej 0,1 i powyżej 0,01 i 
powyżej 

31. Chlorofil „a” µg/dm3 10 i poniżej 20 i poniżej 30 i poniżej 

32. Saprobowość  oligo do 
betamezo 

betamezo do 
alfamezo 

alfamezo 

 
 
OCENA STANU CZYSTOŚCI POWIERZCHNIOWYCH WÓD PŁYNĄCYCH 
ZLEWNIA WISŁY 

W zlewni  Wisły usytuowanych było 131  punktów pomiarowych, w których prowadzono 
badania monitoringowe. 
Rzeka Mała Wisła 

Rzeka Mała Wisła kontrolowana była od źródeł do ujścia rzeki Przemszy. Jej badana 
długość wraz z dopływami wynosiła 191,7 km (wyłączając zbiornik Goczałkowice). Jakość 
wód Małej Wisły wg klasyfikacji ogólnej w górnym biegu odpowiadała II klasie czystości. Od 
punktu pomiarowego na Małej Wiśle w Ustroniu wartości stężeń zanieczyszczeń wzrosły do 
wielkości charakterystycznych dla III klasy. Pogorszenie jakości do wartości pozaklasowych 
wystąpiło w ujściu do zbiornika Goczałkowice, natomiast na wypływie ze zbiornika rzeka 
odzyskała III klasę czystości. Zdecydowanie gorszą jakość wód odnotowano od punktu 
pomiarowego w Jawiszowicach i taki stan utrzymywał się aż do ujścia Przemszy. Na tym 
odcinku Mała Wisła prowadziła wody pozaklasowe. Przekroczenia dotyczyły w 
Jawiszowicach związków mineralnych i zawiesiny, a w Nowym Bieruniu  związków 
organicznych, biogennych, mineralnych, nadmiernej ilości zawiesiny oraz miana Coli typu 
kałowego. Klasyfikacja bakteriologiczna rzeki niewiele odbiegała od klasyfikacji ogólnej, z 
wyjątkiem odcinka rzeki w ujściu do zbiornika Goczałkowice, gdzie miano Coli odpowiadało 
III klasie czystości. Znacznie lepiej przedstawiał się stan czystości rzeki Małej Wisły biorąc 
pod uwagę wskaźniki fizykochemiczne. Rzeka od źródeł do ujścia do zbiornika Goczałkowice 
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odpowiadała I i II klasie czystości, tylko w samym ujściu ze względu na zawiesinę wody Małej 
Wisły nie odpowiadały normom. Na wylocie ze zbiornika prowadziła wody III klasy czystości. 
Wody rzeki były ponadnormatywnie zanieczyszczone od przekroju w Jawiszowicach aż do 
ujścia Przemszy.  

Spośród badanych dopływów Małej Wisły według klasyfikacji ogólnej: Biała Wisełka, 
Malinka, Dobka, Jaszowiec odpowiadały II klasie czystości, Jawornik, Brennica odpowiadały 
III klasie czystości, natomiast Bładnica, Knajka i Bajerka przekroczyły dopuszczalne normy. 
Podobnie przedstawiała się klasyfikacja bakteriologiczna, która miała decydujący wpływ na 
klasę czystości. Wyjątek stanowił potok Knajka, który prowadził wody III klasy czystości. Jeśli 
chodzi o klasyfikację pod względem fizykochemicznym, to dopływy Małej Wisły w górnym jej 
biegu spełniały normy I klasy czystości, a tylko Bładnica prowadziła wody II klasy, natomiast 
Knajka i Bajerka wody pozaklasowe ze względu na wysoką ilość zawiesiny.             

Stan jakości wód w zlewni Małej Wisły w latach 2001 i 2002 uległ niewielkim zmianom: 
ubyło wód I klasy czystości i wód pozaklasowych, a przybyło II i III klasy czystości zarówno w 
klasyfikacji ogólnej, jak i bakteriologicznej. Nieco lepiej przedstawiała się jakość wód jeśli 
chodzi o wskaźniki fizykochemiczne, gdzie przybyło wód I klasy czystości i ubyło wód 
pozaklasowych.  

Ostatnim dopływem Małej Wisły wpadającym do niej przed ujściem Przemszy jest 
Potok Goławiecki. W 2002 roku wprowadził do odbiornika wody dobrze natlenione, ale zanie-
czyszczone związkami fizykochemicznymi i bakteriologicznie. Jakość wód nie uległa zmianie  
w stosunku do osiągniętej w  roku 2001  i nadal nie odpowiadała  normom  określonym dla 
klas czystości wód. Wartości analizowanych w poszczególnych grupach zanieczyszczeń 
wskaźników  przekraczały dopuszczalne wielkości. O ile jednak stężenia  BZT5, utlenialności, 
azotu ogólnego, fosforu ogólnego, zawiesiny i ołowiu przekraczały dopuszczalne wartości 1-3 
razy, to w przypadku stężeń substancji rozpuszczonych przekroczenia te były 35 krotne. 
Maksymalne stężenie chlorków aż 44 razy przekroczyło dopuszczalne normy (wpływ wód 
dołowych kopalń węgla kamiennego).  

 
T ab. III.1.4/2.  Stan zanieczyszczenia Małej Wisły wraz z dopływami 

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
Zanieczyszczeń: Rok 

I II III non I II III non 

2001 52,7 41,1 17,5 80,4 27,5 21,4 9,1 42,0 
fizykochemicznych 

2002 63,2 42,4 19,8 66,3 33,0 22,1 10,3 34,6 

2001 6,2 25,4 78,8 81,3 3,2 13,3 41,1 42,4 
bakteriologicznych 

2002 - 41,7 73,4 76,6 - 21,8 38,3 39,9 

2001 6,2 19,7 68,9 96,9 3,2 10,43 36,0 50,5 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - 41,7 57,8 92,2 - 21,8 30,1 48,1 

 
Rzeka Iłownica  

Badana długość rzeki Iłownicy z Jasienicą wynosiła 48,2 km. Rzeka Iłownica 
prowadziła wody pozaklasowe zarówno w klasyfikacji ogólnej jak i bakteriologicznej. Ze 
względu na zanieczyszczenia fizykochemiczne Iłownica na odcinku 0,8 km (powyżej 
Cukrowni „Chybie”) prowadziła wody II klasy czystości, a na odcinku 4,9 km wody klasy III (w 
ujściu do Małej Wisły), pozostała długość przypadała na wody pozaklasowe. Na złą jakość 
wód rzeki miała wpływ duża ilość zawiesin. Stężenia pozostałych wskaźników  odpowiadały 
najczęściej I i II klasie czystości.  
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Jakość wód potoku Jasienica w klasyfikacji ogólnej  oraz wg wskaźników fizykoche-
micznych nie odpowiadała normom ze względu na związki organiczne i zawiesinę. Pod 
względem sanitarnym Jasienica prowadziła wody III klasy czystości.  

W zlewni Iłownicy jakość wód w stosunku do roku 2001 uległa pogorszeniu zarówno 
pod względem fizykochemicznym jak i bakteriologicznym.   

 
Tab. III.1.4/3.  Stan zanieczyszczenia Iłownicy  z  Jasienicą  

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
Zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - 0,8 37,5 9,9 - 1,7 77,8 20,5 
fizykochemicznych 

2002 - 0,8 4,9 42,5 - 1,7 10,2 88,1 

2001 - - 32,4 15,8 - - 67,2 32,8 
bakteriologicznych 

2002 - - 21,7 26,5 - - 45,0 55,0 

2001 - - 22,5 25,7 - - 46,7 53,3 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - - 48,2 - - - 100,0 

 
Rzeka Wapienica 

Badana długość rzeki (wyłączając zbiornik Wapienica) wynosiła 20,3 km. Analizując 
jakość wód Wapienicy można stwierdzić, że w górnym biegu (poniżej zbiornika Wapienica) 
rzeka prowadziła wody I klasy czystości zarówno pod względem fizykochemicznym jak i bak-
teriologicznym. Zanieczyszczenie wzrosło do ponadnormatywnego pod względem 
bakteriologicznym poniżej oczyszczalni „Beskidiana” i taki stan utrzymywał się aż do ujścia 
do Iłownicy. Natomiast ze względu na wskaźniki fizykochemiczne Wapienica na tym odcinku 
prowadziła wody III klasy czystości. Klasyfikacja ogólna przedstawiała się podobnie jak 
klasyfikacja sanitarna.  

Prowadzone badania w 2002 r. wykazały poprawę jakości wód w klasyfikacji ogólnej  
w stosunku do roku 2001. W rzece Wapienicy zostały obniżone wartości stężeń wskaźników 
fizykochemicznych i bakteriologicznych.   
 
T ab. III.1.4/4.  Stan zanieczyszczenia Wapienicy (bez zbiornika Wapienica) 

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 8,8 - - 11,5 43,3 - - 56,7 
fizykochemicznych 

2002 8,8 - 11,5 - 43,3 - 56,7 - 

2001 - 8,8 1,6 9,9 - 43,3 7,9 48,8 
bakteriologicznych 

2002 8,8 - - 11,5 43,3 - - 56,7 

2001 - 8,8 - 11,5 - 43,3 - 56,7 
Klasyfikacja ogólna 

2002 8,8 - - 11,5 43,3 - - 56,7 

 
Rzeka Biała 

Rzeka Biała badana była od źródeł do ujścia do  Małej Wisły. Jej długość wraz z dopły-
wami wynosiła 71,3 km. Zlewnia Białej jest odbiornikiem ścieków z dwóch ośrodków miejsko-
przemysłowych: Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic. Jakość wód omawianej rzeki na całej 
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długości wg klasyfikacji ogólnej nie odpowiadała normom. Jeśli chodzi o klasyfikację bakte-
riologiczną i fizykochemiczną można stwierdzić, że tylko na krótkich odcinkach Biała 
prowadziła wody III klasy czystości. Zadecydowały o tym głównie: zawiesina, związki 
organiczne, związki biogenne i miano Coli typu kałowego.  

Wszystkie badane dopływy Białej prowadziły wody pozaklasowe biorąc pod uwagę 
klasyfikację ogólną. Zadecydowały o tym głównie związki organiczne, biogenne, zawiesina  
i miano Coli. Jeśli chodzi o klasyfikację bakteriologiczną to tylko Potok Kamienicki I prowadził 
wody III klasy czystości, a ze względu na wskaźniki fizykochemiczne potok  Białka wody II klasy 
czystości oraz Straconka wody III klasy.  

Prowadzone badania jakości wód w zlewni rzeki Białej w roku 2002 wykazały 
pogorszenie w stosunku do 2001 roku głównie ze względu na wskaźniki fizykochemiczne.    

   
T ab. III.1.4/5. Stan zanieczyszczenia Białej wraz z dopływami 

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - 31,2 9,0 31,1 - 43,8 12,6 43,6 
fizykochemicznych 

2002 - 7,6 20,0 43,7  - 10,6 28,1 61,3 

2001 - - 8,1 63,2 - - 11,4 88,6 
bakteriologicznych 

2002 - - 21,1 50,2 - - 29,6 70,4 

2001 - - 8,1 63,2 - - 11,4 88,6 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - - 71,3 - - - 100,0 

 
Rzeka Pszczynka 

Zlewnia Pszczynki to obszary rolnicze i leśne. Jedyny większy ośrodek przemysłowy to 
Pszczyna, gdzie znajdują się główne źródła zanieczyszczeń. Omawiane poniżej cieki zlewni 
Pszczynki to: rzeka Pszczynka oraz jej dopływy Korzenica i Dokawa.  

Na podstawie przeprowadzonych w 2002 roku badań stwierdzono, że wody Pszczynki 
zarówno w klasyfikacji wg oznaczeń fizykochemicznych, jak i bakteriologicznych były 
nadmiernie zanieczyszczone. Na ocenę ogólną jakości wód Pszczynki w 2002 roku 
największy wpływ miały substancje biogenne, analogicznie  jak i w roku poprzednim. 
Ponadnormatywne stężenia fosforu ogólnego i fosforanów spowodowały, że jakość wód nie 
odpowiadała przyjętym kryteriom czystości na całej badanej długości rzeki. W roku 2001 
niedotlenienie wód Pszczynki  miało miejsce powyżej  Pawłówki i w Międzyrzeczu,  a w roku 
2002  stwierdzono je  także powyżej ujścia Dokawy.  

W zakresie BZT5 i zawiesiny nastąpiła znaczna poprawa jakości wód rzeki w stosunku 
do osiągniętej w 2001 roku. Tylko 0,1 km wód Pszczynki ze względu na wielkość BZT5 nie 
odpowiadało normom klas czystości, podczas gdy w roku poprzednim 26,9 km. 

Ze względu na stężenie zawiesiny 32,7 km Pszczynki w 2001 roku zaliczono do poza-
klasowych, natomiast w  2002 roku już tylko 5,9 km jej wód.   

W grupie związków mineralnych i metali ciężkich wody Pszczynki odpowiadały, ana-
logicznie jak w roku 2001 normom I i II klasy czystości. 

Jakość Dokawy  identycznie jak w roku 2001 nie odpowiadała na całej długości wyma-
ganiom klas czystości zarówno w klasyfikacji wg oznaczeń fizykochemicznych, jak bakterio-
logicznych.  W zakresie tlenu, BZT5, związków biogennych stan rzeki nadal  nie odpowiadał 
normom klas czystości, natomiast stężenia metali ciężkich spełniały normy I klasy czystości. 
W stosunku do roku ubiegłego pogorszyła się jakość wód Dokawy w zakresie zawiesiny, 
która osiągnęła wartości ponadnormatywne. 
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W wodach Korzenicy zmalała ilość metali ciężkich z wielkości pozaklasowych do I 
klasy czystości. W pozostałych grupach wskaźników zanieczyszczeń nie zmieniła się jakość  
w porównaniu do osiągniętej w roku ubiegłym, stąd  w 2002  roku wody Korzenicy na całej 
badanej długości 21,1 km w klasyfikacji  wg oznaczeń fizykochemicznych jak i 
bakteriologicznych zaliczono do  III klasy czystości.  

 
Tab. III.1.4/6 Stan zanieczyszczenia Pszczynki wraz z dopływami   

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - - 5,0 72,3 - - 6,5 93,5 
fizykochemicznych 

2002 - - 21,1 56,2 - - 27,3 72,7 

2001 - - 21,1 56,2 - - 27,3 72,7 
bakteriologicznych 

2002 - - 26,1 51,2 - - 33,8 66,2 

2001 - - - 77,3 - - - 100,0 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - 21,1 56,2 - - 27,3 72,7 

 
Rzeka Gostynia 

W górnym odcinku biegu Gostynia jest odbiornikiem zanieczyszczeń z rejonu Łazisk 
Górnych. Z biegiem rzeki  przyjmuje zanieczyszczenia z rejonu miast Tychy (potok Tyski) i Lę-
dziny,  a w dolnym biegu z miejscowości Bieruń i Bojszowy. Górny odcinek Mlecznej i jej 
lewobrzeżny dopływ Potok Ławecki odbierają  zanieczyszczenia z południowych dzielnic 
Katowic i Mysłowic. Na jakość wód zlewni Gostyni mają wpływ wody dołowe kopalń węgla 
kamiennego. 

Prowadzone w 2002 roku badania wód Gostyni i jej dopływów wykazały, że 
analogicznie  jak i w roku poprzednim wody cieków  nie spełniły norm klas czystości zarówno 
w klasyfikacji wg oznaczeń fizykochemicznych  jak i bateriologicznych. 

Wody Gostyni nie zaliczono do żadnej z trzech klas czystości z powodu ponad-
normatywnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń we wszystkich grupach za wyjątkiem 
tlenu rozpuszczonego i metali ciężkich. Wskaźniki, które znacznie zanieczyściły  wody tej 
rzeki w 2002 roku to zawiesina, której najwyższe stężenie  w 2002 roku wynosiło 191 mg/l, 
BZT5 (max. stężenie 91,0 mg/l) i substancje rozpuszczone (6060 mg/l). 

Potok Tyski nadal prowadził wody pozaklasowe głównie ze względu na wysokie 
stężenia fosforanów, fosforu ogólnego i cynku. W zakresie pozostałych wskaźników 
zanieczyszczeń w roku 2002 jakość wód Potoku Tyskiego nie uległa zmianie. Nadal stężenia 
tlenu rozpuszczonego i związków mineralnych klasyfikowały wody do II klasy, a zawiesiny do 
III klasy czystości wód. 

Stan czystości Mlecznej także nie uległ zmianie. Ze względu na ponadnormatywne 
stężenia fosforu ogólnego, fosforanów i związków mineralnych Mleczna prowadziła wody nie 
odpowiadające normom klas czystości na całej badanej długości wynoszącej 22,3 km. W 
zakresie pozostałych parametrów zanieczyszczeń jakość wód spełniała wymogi I i II klasy 
czystości, ale tylko do punktu zlokalizowanego powyżej  ujścia Potoku Ławeckiego. Od tego 
miejsca zanieczyszczenie wód wzrosło obejmując również wskaźniki z grupy substancji 
organicznych oraz zawiesinę. Natlenienie na całej długości cieku mieściło się w klasach 
czystości. 

Wody Potoku Ławeckiego podobnie  jak i roku 2001 nie odpowiadały wymogom jakości 
żadnej z trzech klas czystości z powodu przekroczenia dopuszczalnych stężeń w zakresie 
BZT5, związków biogennych oraz nadmiernej ilości bakterii Coli typu kałowego. W 
porównaniu do roku poprzedniego w potoku wzrosła ilość związków mineralnych z poziomu 
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charakteryzującego wody klasy III do wielkości przekraczających te normy oraz zawiesin z 
klasy II do III. Poprawiło się natomiast natlenienie potoku  i w 2002 roku stężenie tlenu 
rozpuszczonego odpowiadało normom III klasy. 

 
T ab. III.1.4/7. Stan zanieczyszczenia Gostyni wraz z dopływami  

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - - - 74,9 - - - 100,0 
fizykochemicznych 

2002 - - - 74,9 - - - 100,0 

2001 - - - 74,9 - - - 100,0 
bakteriologicznych 

2002 - - - 74,9 - - - 100,0 

2001 - - - 74,9 - - - 100,0 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - - 74,9 - - - 100,0 

 
Rzeka Czarna Przemsza 

Zlewnia Czarnej Przemszy  to Czarna Przemsza  oraz jej dopływy: potok Mitręga, Trze-
byczka, Pogoria, Brynica z dopływami (Potok Ożarowicki, Szarlejka,  Wielonka, Rów Micha-
łkowicki, Rawa z Potokiem Leśnym) oraz potok Bolina. 

Badana zlewnia to 230,6 km wód powierzchniowych. Jest ona odbiornikiem zanieczy-
szczeń z rejonów miejsko-przemysłowych Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, 
Świętochłowic, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Sosnowca i Mysłowic. 

Stan czystości wód  zlewni Czarnej Przemszy nie uległ zmianie i  w 2002 roku nie 
odpowiadał normom żadnej z trzech klas czystości zarówno w klasyfikacji wg oznaczeń 
fizykochemicznych, jak i bakteriologii. 

Analizując  wyniki badań  należy stwierdzić, że na odcinku 60 km, od źródła do Sosno-
wca nastąpiło pogorszenie jakości wód Czarnej Przemszy w zakresie fosforu ogólnego i za-
wiesiny. Stężenie zawiesiny wzrosło z poziomu klasy I do wielkości III klasy czystości, 
natomiast  fosfor ogólny utrzymujący się poprzednio w granicach II-III klasy przekroczył 
dopuszczalne normy. W pozostałych grupach wskaźników zanieczyszczeń nie zanotowano 
zmian jakości  na tym odcinku rzeki w stosunku do roku 2001.  

Poniżej Sosnowca, podobnie jak w roku poprzednim zanieczyszczenie wód Czarnej 
Przemszy przez wszystkie wskaźniki z analizowanych grup zanieczyszczeń (oprócz tlenu) 
było nadmierne, powodujące ich dyskwalifikację. 

Potok Pogoria według przyjętych kryteriów oceny stanu jakości wód powierzchniowych 
płynących nie prowadził w analizowanym roku wód odpowiadających  wymogom klas 
czystości. W stosunku do jakości osiągniętej w roku 2001 nie nastąpiła zmiana. Wartości 
BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn, związków biogennych i zawiesiny nadal wykazywały 
ponadnormatywne stężenia. Przykładowo  maksymalne, odnotowane w 2002 roku stężenie  
zawiesiny wyniosło 137 mg/l, a dla BZT5 62 mgO2 /l. Stężenie metali ciężkich nie zmieniło się 
i spełniało wymogi I klasy czystości. Pogorszyło się  natomiast natlenienie potoku. Stężenie 
tlenu rozpuszczonego w 2002 roku osiągnęło normy III klasy podczas gdy w roku poprze-
dnim było na poziomie II klasy czystości wód. 

Potok Mitręga uchodzący do Czarnej Przemszy powyżej zbiornika w Przeczycach i 
potok Trzebyczka uchodzący do Czarnej Przemszy poniżej tego zbiornika były w 2001 roku 
jedynymi dopływami rzeki, które  w klasyfikacji wg oznaczeń fizykochemicznych dotrzymały 
norm klas czystości. Potok Mitręga osiągnął II klasę, a potok Trzebyczka III klasę czystości 
wód. W 2002 roku jakość omawianych powyżej cieków obniżyła się. Potok Mitręga został 
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zaliczony  do III klasy ze względu  na fosfor ogólny. Wody potoku Trzebyczka nie osiągnęły  
w kwalifikacji wg oznaczeń fizykochemicznych żadnej z klas czystości z powodu ponadnor-
matywnego stężenia fosforu ogólnego (max stężenie 1,14 mg/l) i fosforanów (max stężenie 
3,07 mg/l). W pozostałych grupach oznaczeń fizykochemicznych  stężenia wskaźników 
zanieczyszczeń, chociaż  wyższe niż w roku poprzednim, odpowiadały normom klas 
czystości. Dyskwalifikację wód potoków powodowały również  zanieczyszczenia bakterio-
logiczne. 

Analogicznie jak w roku 2001 potok Bolina prowadził wody pozaklasowe we wszystkich 
grupach zanieczyszczeń fizykochemicznych, za wyjątkiem  metali ciężkich ( I klasa). Stan 
sanitarny także nie odpowiadał normom określonym dla klas czystości. 

Kolejnym i największym dopływem Czarnej Przemszy o długości 54,9 km jest Brynica, 
która z dopływami tworzy zlewnię cieków o długości 114,2 km.  Zgodnie z przyjętymi kry-
teriami oceny stanu jakości wód powierzchniowych stwierdzono, że w 2002 roku jakość wód 
Brynicy i jej dopływów przedstawiała się identycznie jak w roku poprzednim. Wody  Brynicy 
tylko w miejscowości Winowno utrzymały III klasę czystości osiągniętą w 2001 roku. W 
dalszym biegu rzeka prowadziła wody nie odpowiadające normom III klasy czystości. W 
pozostałych punktach pomiarowych zlokalizowanych do ujścia Szarlejki występowały 
niewielkie zmiany w poszczególnych grupach oznaczeń, nie wpływające jednak na ogólną 
klasyfikację.  Brynica od ujścia Szarlejki, a potem kolejnych dopływów aż do Czarnej 
Przemszy prowadziła wody nie odpowiadające normom klas czystości w prawie żadnej z 
grup wskaźników zanieczyszczeń. Najwięcej prób, które nie odpowiadały wymogom klas 
czystości dotyczyło fosforu ogólnego i cynku. Maksymalne stężenia wymienionych 
wskaźników zanieczyszczeń wyniosły w badanym roku odpowiednio 2,45 mg P/l oraz 3,12 
mg Zn/l . 

Potok Ożarowicki, Szarlejka i Wielonka  oraz Rów  Michałkowicki wprowadziły  w 2002 
roku do wód Brynicy wody zanieczyszczone, o jakości nie spełniającej wymogów klas czysto-
ści w klasyfikacji według oznaczeń fizykochemicznych i bakteriologicznych. 

W 2002 roku wody Szarlejki  nie dotrzymały norm czystości we wszystkich grupach  
zanieczyszczeń, tak jak w roku poprzednim. W wodach Rowu Michałowickiego zmalała ilość 
zawiesiny z wielkości pozaklasowych do wartości klasy III oraz poprawiło się natlenienie 
cieku do poziomu klasy II. Stężenia  BZT5, fosforu ogólnego i fosforanów powodowały 
dyskwalifikację wód potoku Wielonka. 

Potok Ożarowicki prowadził nadal wody  nie odpowiadające wymogom klas czystości  
ze względu na  przekroczenie norm określonych dla fosforu ogólnego, przy czym  
przekroczenie to było niewielkie. Pogorszyło się   natlenienie wód potoku z I do III klasy 
czystości. Stężenia  związków mineralnych wzrosły z poziomu  I do II klasy, a ilość bakterii 
Coli typu kałowego z poziomu III klasy do wielkości przekraczających tę normę. 

Kolejny dopływ Brynicy poddany ocenie stanu czystości w roku 2002 to Rawa z 
Potokiem Leśnym. Wody Rawy w 2002 roku nie odpowiadały normom  żadnej z trzech klas  
czystości wód podobnie jak w roku 2001.  Prawie na całej badanej długości rzeki  
ponadnormatywne stężenia osiągnęły wskaźniki zanieczyszczeń ze wszystkich grup  
oznaczeń za wyjątkiem metali, które degradowały wody Rawy tylko w odcinku ujściowym. 
Odnotowano bardzo wysokie  stężenia fosforu ogólnego (max stężenie 18,8 mg/l), 
fosforanów ( max  stężenie 10,28 mg/l) i zawiesiny 103 mg/l.  

Potok Leśny jest jednym z nielicznych cieków w zlewni Czarnej Przemszy, którego 
wody w roku 2002 w klasyfikacji bez związków biogennych osiągnęły jakość odpowiadającą 
wymogom III klasy czystości. Przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie fosforu 
ogólnego i fosforanów były nieznaczne. Stężenia pozostałych wskaźników zanieczyszczeń 
fizykochemicznych znacznie zmalały w stosunku do roku 2001. I tak np. ilość metali ciężkich 
zmalała z wielkości pozaklasowych do I klasy czystości, a związków mineralnych z klasy non 
do II. Jest to jedyny przypadek tak radykalnej poprawy jakości wód w ciągu jednego roku 
badawczego. 
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T ab. III.1.4/8.  Stan zanieczyszczenia Czarnej Przemszy wraz z dopływami  

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - 29,0 76,7 124,9 - 12,6 33,2 54,2 
fizykochemicznych 

2002 - - 51,9 178,7 - - 22,5 77,5 

2001 - - 36,9 193,7 - - 59,4 40,6 
bakteriologicznych 

2002 - - 43,3 187,3 - - 18,8 81,2 

2001 - - - 230,6 - - - 100,0 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - 32,3 198,3 - - 14,0 86,0 

 
Rzeka Biała Przemsza 

Według przyjętych kryteriów oceny jakości wód  powierzchniowych w 2002 roku  jakość 
wód cieków zlewni Białej Przemszy, tak jak w roku ubiegłym nie odpowiadała normom klas 
czystości zarówno w klasyfikacji według oznaczeń fizykochemicznych jak i bakteriologii. Stan 
czystości wód poszczególnych cieków zlewni w 2002 roku przedstawiono poniżej. 

W 2002 roku stwierdzono poprawę jakości wód na całej długości rzeki  w zakresie 
BZT5, zawiesiny, fosforu ogólnego i fosforanów.  Degradację wód Białej Przemszy 
spowodowały głównie metale ciężkie - cynk i ołów, na odcinku od punktu pomiarowego w 
Maczkach do jej ujścia, podobnie jak  w roku 2001. Źródłem tego zanieczyszczenia  były 
wody potoku Biała. Ponadnormatywne zanieczyszczenie wód  spowodowały również biogeny 
od Błędowa do Maczek oraz w ujściu do Czarnej Przemszy. Pozostałe zanieczyszczenia 
fizykochemiczne mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, natomiast w klasyfikacji 
bakteriologicznej poniżej Błędowa do Maczek wody spełniały normy II klasy czystości, na 
pozostałej długości były pozaklasowe.   

Jakość wód dopływów Białej Przemszy nie uległa w 2002 roku dużej zmianie. 
Najmniej zanieczyszczony ciek tej zlewni – potok Centuria nie przekroczył norm III 

klasy czystości w klasyfikacji ogólnej i bakteriologicznej. W 2001 roku klasyfikacja we 
wszystkich grupach oznaczeń fizykochemicznych spełniła I klasę czystości, jednak w roku 
następnym stężenie biogenów wzrosło do poziomu klasy II.  

Pozostałe dopływy Białej Przemszy są znacznie zanieczyszczone. Niewiele poprawiło 
się natlenienie ich wód  i tak w 2002 w potokach Kozi Bród i Rakówka stężenie tlenu 
rozpuszczonego nie przekroczyło poziomu norm klasy I, a  w potoku Bobrek III klasy 
czystości wód. 

Potok Biała w 2002 roku prowadził wody nadmiernie zanieczyszczone w zakresie 
ponadnormatywnych stężeń zawiesiny oraz  cynku i ołowiu. W 2002 roku stężenie cynku od-
notowane w wodach potoku wahało się od wartości 0,701 mg Zn/l  do 1,08 mg Zn/l . Ołowiu 
natomiast  od 0,227 mg Pb/l do  0,68 mgPb/l. W pozostałych grupach zanieczyszczeń potok  
ten prowadził wody odpowiadające wymogom klas czystości, chociaż nastąpiło pogorszenie 
jakości wód z I klasy do II w zakresie BZT5, natomiast zmniejszyła się ilość związków 
mineralnych z wartości przekraczających dopuszczalne normy do poziomu klasy III.  

Jakość wód potoku  Kozi Bród  dyskwalifikowały nie tylko zanieczyszczenia mineralne  
i BZT5, podobnie jak w roku poprzednim, lecz również dodatkowo azot amonowy, azot ogólny  
i cynk. Wielkości stężeń wymienionych wskaźników nie dotrzymały dopuszczalnych wartości  
określonych dla klas czystości  
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Nadal najbardziej zanieczyszczonym dopływem Białej Przemszy jest potok Bobrek, 
którego wody we wszystkich grupach wskaźników zanieczyszczeń, za wyjątkiem tlenu 
rozpuszczonego,  przekroczyły dopuszczalne wartości dla klas czystości. 

Wody potoku  Rakówka, dopływu potoku Bobrek, także  w 2002 roku nie odpowiadały 
wymogom klas czystości. Potok nadal prowadził wody pozaklasowe  nie tylko ze względu na 
BZT5, związki mineralne i cynk, pogorszenie stanu czystości wód potoku w stosunku do 
osiągniętej w roku poprzednim nastąpiło w grupie związków biogennych  i zawiesiny. 

Stan sanitarny dopływów Białej Przemszy, oprócz potoku Centuria, przekraczał normy 
III klasy czystości. 

 
T ab. III.1.4/9. Stan zanieczyszczenia Białej Przemszy wraz z dopływami  

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 6,0 - 7,9 90,9 5,7 - 7,5 86,8 
fizykochemicznych 

2002 - 13,9 - 90,9 - 13,2 - 86,8 

2001 - - 30,5 74,3 - - 29,1 70,9 
bakteriologicznych 

2002 - 24,5 6,0 74,3 - 23,4 5,7 70,9 

2001 - - 6,0 98,8 - - 5,7 94,3 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - 6,0 98,8 - - 5,7 94,3 

 
Rzeka Przemsza 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu czystości wód Przemszy w 2002 roku 
stwierdzono ponadnormatywne zanieczyszczenie rzeki. Przekroczenia dopuszczalnych 
wartości stężeń odnotowano na całej jej długości. Dotyczyło to wskaźników: BZT5, zawiesiny, 
fosforu ogólnego, fosforanów, metali ciężkich, a poniżej Jaworzna do miejscowości Chełmek 
dodatkowo siarczanów. Natlenienie wód, zmienne z biegiem rzeki, odpowiadało wymogom 
klas czystości. Podobnie jak w roku ubiegłym wody Przemszy w klasyfikacji według oznaczeń 
bakteriologicznych nie zaliczono do żadnej z trzech klas czystości. 

Wody potoku Wąwolnica nie zostały  zaliczone do żadnej z klas czystości nie tylko z po-
wodu fosforu i związków mineralnych oraz miana Coli typu kałowego jak w 2001 roku, ale 
także ze względu na ponadnormatywne stężenia BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn i zawiesiny. W 
lipcu 2002 roku wymienione wskaźniki osiągnęły najwyższe w roku pomiarowym stężenia: 
BZT5 – 140 mg/l, zawiesina – 522 mg/l , ChZT-Mn –  137 mg/l, a ChZT-Cr – 422 mg/l.  
Prowadzone w 2002 roku badania monitoringowe wykazały ponadnormatywne stężenia 
pestycydów w wodach Wąwolnicy związane z oddziaływaniem Zakładów Chemicznych 
„Organika-Azot” S.A. w Jaworznie. W 2002 roku potok Wąwolnica prowadził wody 
odpowiadające wymogom klas czystości tylko w zakresie metali ciężkich (I klasa) i tlenu 
rozpuszczonego (I klasa). 
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T ab. III.1.4/10  Stan zanieczyszczenia Przemszy wraz z Potokiem Wąwolnica  

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - - - 28,3 - - - 100,0 
fizykochemicznych 

2002 - - - 28,3 - - - 100,0 

2001 - - - 28,3 - - - 100,0 
bakteriologicznych 

2002 - - - 28,3 - - - 100,0 

2001 - - - 28,3 - - - 100,0 
   Klasyfikacja ogólna 

2002 - - - 28,3 - - - 100,0 

 
Rzeka Wisła  

Począwszy od ujścia Przemszy Mała Wisła przyjmuje nazwę Wisła i jest kontrolowana  
w dół swojego biegu. Pierwszy punkt pomiarowo – kontrolny zlokalizowany jest w 
miejscowości Bobrek – 0,5 km (kontrolę prowadzi WIOŚ Kraków).  

Ocena jakości wód rzeki Wisły zarówno w roku 2001, jak i 2002 wykazała nadmierne 
zanieczyszczenie w większości grup oznaczeń fizykochemicznych, a także ze względu na 
stan sanitarny. Na taką jakość rzeki miała wpływ mocno zanieczyszczona Mała Wisła wraz  
z dopływami: Iłownicą, Białą, Pszczynką, Gostynią i Przemszą.    

 
Rzeka Soła 

Długość badanego odcinka Soły wraz z dopływami (bez Żylicy i zbiorników 
zaporowych kaskady Soły) wynosiła 142,8 km. Analiza stanu zanieczyszczenia wykazała, że 
rzeka Soła na całej  badanej długości wg klasyfikacji ogólnej prowadziła wody III klasy i poza-
klasowe. Klasyfikacja bakteriologiczna wykazała, że za wyjątkiem odcinka poniżej Milówki 
(zanieczyszczenie ponadnormatywne) rzeka prowadziła wody III klasy czystości. W kategorii 
fizykochemicznej stan jakości wód Soły przedstawiał się korzystniej, oprócz krótkiego 
odcinka w górnym biegu i poniżej zbiornika Czaniec do granicy z woj. małopolskim. Rzeka 
prowadziła tam wody III klasy czystości i pozaklasowe. Natomiast od Rajczy aż do ujścia do 
zbiornika Tresna wody Soły odpowiadały I i II klasie. O klasie czystości rzeki Soły 
zadecydowała zawiesina, która spowodowana były opadami deszczu i pracami regu-
lacyjnymi. Analizując klasyfikację ogólną badanych potoków należy stwierdzić, że: Leśnianka 
odpowiadała II klasie czystości, a Żabniczanka i Koszarawa klasie III. O klasie czystości 
zadecydowała bakteriologia, natomiast pod względem fizykochemicznym wartości stężeń nie 
przekraczały II klasy czystości. Potoki: Łękawka, Ponikwia i Wielka Puszcza prowadziły wody  
pozaklasowe ze względu na wskaźniki fizykochemiczne. Zadecydowały o tym związki 
biogenne i zawiesina spowodowana dużymi opadami deszczu. Pod względem bakte-
riologicznym wody omawianych potoków odpowiadały III klasie czystości. 

W stosunku do roku 2001 nastąpiło pogorszenie jakości wód w zlewni Soły pod względem 
fizykochemicznym głównie za przyczyną potoków: Łękawki, Ponikwii i Wielkiej Puszczy.  
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Tab. III.1.4/11. Stan zanieczyszczenia Soły wraz z dopływami (bez Żylicy i  zbiorników  
                         kaskady Soły)   

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 49,8 17,9 60,5 14,6 34,9 12,5 42,4 10,2 
fizykochemicznych 

2002 33,5 39,3 9,5 60,5 23,5 27,5 6,6 42,4 

2001 - 20,2 122,6 - - 14,1 85,9 - 
bakteriologicznych 

2002 - 14,6 124,9 3,3 - 10,2 87,5 2,3 

2001 - 5,6 122,6 14,6 - 3,9 85,9 10,2 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - 14,6 64,4 63,8 - 10,2 45,1 44,7 

 
Rzeka Żylica  

Badana długość rzeki Żylicy wraz z dopływami wynosiła 35,5 km. Analizując ocenę 
stanu czystości można stwierdzić, że Żylica według klasyfikacji ogólnej w górnym biegu 
prowadziła wody II klasy czystości, poniżej Rybarzowic zanieczyszczenie wzrosło do 
ponadnormatywnego, natomiast w ujściu do zbiornika Tresna odzyskała  III klasę czystości. 
Podobnie przedstawiał się stan czystości pod względem bakteriologicznym. Biorąc pod 
uwagę zanieczyszczenia fizykochemiczne Żylica w górnym biegu prowadziła wody klasy I, a 
w dolnym biegu stwierdzono wody III klasy czystości i pozaklasowe ze względu na związki 
biogenne i zawiesinę. Do takiego zanieczyszczenia rzeki Żylicy przyczyniła się źle działająca 
oczyszczalnia ścieków w Rybarzowicach.  

Klasyfikacja ogólna dopływów Żylicy wykazała, że prowadziły wody pozaklasowe. 
Zadecydowała o tym w przypadku potoku Biła bakteriologia, natomiast w przypadku potoku 
Kalonka związki biogenne i zawiesina.     

W stosunku do roku 2001 uległa poprawie jakość wód Żylicy w ujściu do zbiornika 
Tresna z pozaklasowej do klasy III, natomiast na pozostałej długości nie uległa zasadniczym 
zmianom. 

 
T ab. III.1.4/12.  Stan zanieczyszczenia Żylicy wraz z dopływami 

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 16,4 - - 19,1 46,2 - - 53,9 
fizykochemicznych 

2002 16,4 - 4,4 14,7 46,2 - 12,4 41,4 

2001 - 16,4 11,0 8,1 - 46,2 31,0 22,8 
bakteriologicznych 

2002 - 16,4 11,9 7,2 - 46,2 33,5 20,3 

2001 - 16,4 - 19,1 - 46,2 - 53,8 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - 16,4 0,9 18,2 - 46,2 2,5 51,3 
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Rzeka Pilica 

Oceną stanu zanieczyszczenia Pilicy i jej dopływów były objęte odcinki o łącznej 
długości 138,4 km, identycznie jak w 2001 roku. Zanieczyszczenie wód dotrzymało norm III 
klasy czystości od źródeł do punktu poniżej Szczekocin oraz  od Koniecpola do granic 
województwa. Zarówno w klasyfikacji fizykochemicznej, jak i bakteriologicznej spełnione były 
warunki klasy III. Natomiast między Szczekocinami a Koniecpolem nastąpił wzrost zanie-
czyszczeń zarówno fizykochemicznych, jak i bakteriologicznych do wielkości przekraczającej 
normy klasy III. Rzeka była dobrze natleniona (I klasa czystości), związki mineralne i metale 
ciężkie również spełniały normy klasy I, natomiast zanieczyszczenia organiczne nie 
przekroczyły warunków klasy II. Ilości związków biogennych i zawiesiny mieszczące się w 
granicach od II klasy do wielkości ponadnormatywnych (na odcinku Szczekociny – 
Koniecpol) decydowały o klasyfikacji fizykochemicznej. Porównując stan czystości rzeki w 
2002 roku z rokiem ubiegłym nastąpiła poprawa jakości jej wód.  Tylko na odcinku 24,4 km 
poniżej Szczekocin płynęły wody pozaklasowe, natomiast poprzednio w normach 
obowiązujących klas czystości mieścił się tylko niewielki odcinek rzeki długości 5,3 km między 
Koniecpolem a Radoszewnicą, a pozostałe badane 62,5 km to były wody ponadnormatywnie 
zanieczyszczone.  

Najmniej zanieczyszczonym dopływem Pilicy była Białka. Charakterystyka stanu zanie-
czyszczenia wykazała, że na całej jej długości płynęły wody II klasy czystości. Stan sanitarny 
oraz związki biogenne kwalifikowały wodę rzeki do tej klasy. Pozostałe oznaczane wskaźniki 
odpowiadały I klasie czystości. Jakość wód Białki poprawiła się w odniesieniu do roku 2001  
w związku ze spadkiem ilości biogenów. 

Następne badane cieki  – Krztynia razem z Żebrówką prowadziły wody nie 
przekraczające norm III klasy czystości. Wskaźnikiem fizykochemicznym decydującym o 
klasyfikacji była zawiesina. W porównaniu do roku poprzedniego klasyfikacja ogólna tych 
wód nie zmieniła się, zmalała natomiast ilość biogenów z poziomu III do II klasy oraz ilość 
bakterii Coli w Krztyni również z III do klasy II. W Żebrówce stan sanitarny pozostał bez 
zmian, na poziomie klasy III. Z kolei w Krztyni wzrosła ilość zawiesiny z I do III klasy.  

 
 
T ab. III.1.4/13.  Stan zanieczyszczenia Pilicy wraz z dopływami 

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - - 100,
3 

38,1 - - 72,50 27,50
fizykochemicznych 

2002 - 21,2 92,8 24,4 - 15,30 67,10 17,60

2001 - 21,2 92,8 24,4 - 15,30 67,10 17,60
bakteriologicznych 

2002 - 47,7 66,3 24,4 - 34,50 47,90 17,60
2001 - - 75,9 62,5 - - 54,80 45,20

Klasyfikacja ogólna 
2002 - 21,2 92,8 24,4 - 15,30 67,10 17,60
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ZLEWNIA ODRY 

W zlewni  Odry usytuowanych było 96 punktów pomiarowych, w których prowadzono 
badania monitoringowe. 
 
Rzeka  Odra 

Odra na terenie województwa śląskiego badana była na długości 50,2 km. 
Bezpośrednio do rzeki wprowadzane są ścieki komunalne i przemysłowe z rejonu Raciborza. 
Odra na całym badanym odcinku prowadziła wody ponadnormatywnie zanieczyszczone 
zarówno pod względem fizykochemicznym jak i bakteriologicznym. Jakość wód dyskwa-
lifikowały wysokie stężenia związków organicznych, biogennych, zawiesiny i miano Coli typu 
kałowego. 

W stosunku do roku 2001 stan zanieczyszczenia rzeki Odry wg klasyfikacji ogólnej nie 
uległ zmianie. Odnotowano tylko niewielką poprawę jeśli chodzi o wskaźniki fizykoche-
miczne. 

 
T ab. III.1.4/15. Stan zanieczyszczenia Odry 

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - - - 50,2 - - - 100,0 
fizykochemicznych 

2002 - - 14,3 35,9 - - 28,5 71,5 

2001 - - - 50,2 - - - 100,0 
bakteriologicznych 

2002 - - - 50,2 - - - 100,0 

2001 - - - 50,2 - - - 100,0 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - - 50,2 - - - 100,0 

  
Rzeka Olza 

Rzeka Olza wraz z dopływami badana była na odcinku o długości 123,6 km. Analizując 
stan czystości Olzy wg klasyfikacji ogólnej można stwierdzić, że rzeka prowadziła wody 
pozaklasowe. Wyjątek stanowił krótki odcinek poniżej jazu w Cieszynie (1,9 km długości), 
gdzie stwierdzono III klasę czystości. Zadecydowała o tym głównie zawiesina i miano Coli, 
natomiast  w ujściu do Odry związki biogenne, organiczne i mineralne. Pod względem 
sanitarnym rzeka Olza od granicy do punktu zlokalizowanego poniżej Cieszyna odpowiadała 
III klasie czystości, a dalej zanieczyszczenie wzrosło do ponadnormatywnego i taki stan 
utrzymywał się aż do ujścia do rzeki Odry. W zakresie wskaźników fizykochemicznych rzeka 
prowadziła wody III klasy czystości i pozaklasowe, a tylko na krótkim odcinku poniżej jazu w 
Cieszynie  wody II klasy czystości.  

Badane dopływy: Bobrówka, Piotrówka z Pielgrzymówką oraz Szotkówka z Leśnicą  
i Ruptawką według  klasyfikacji ogólnej prowadziły wody nie odpowiadające normom. 
Podobnie przedstawiała się klasyfikacja w zakresie wskaźników fizykochemicznych. O tak 
złym stanie cieków w zlewni Olzy zadecydowały głównie: zawiesina ogólna, związki 
organiczne, związki biogenne, a w Szotkówce, Ruptawce i Leśnicy dodatkowo związki 
mineralne. Pod względem sanitarnym Pielgrzymówka prowadziła wody II klasy czystości, a 
Piotrówka w górnym biegu III klasy, pozostałe potoki prowadziły wody ponadnormatywnie 
zanieczyszczone. Porównując rok 2001 z 2002 można stwierdzić, że jakość wód w zlewni 
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Olzy przedstawiała się podobnie, jeśli chodzi o klasyfikację ogólną. Nieznacznie poprawił się  
stan sanitarny Olzy, Piotrówki i Pielgrzymówki.       
T ab. III.1.4/16.  Stan zanieczyszczenia Olzy wraz z dopływami 

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - - 41,3 82,3 - - 33,4 66,6 
fizykochemicznych 

2002 - 1,9 23,4 98,3 - 1,6 18,9 79,5 

2001 - - 1,5 122,1 - - 1,2 98,8 
bakteriologicznych 

2002 - 9,6 14,5 99,5 - 7,8 11,7 80,5 

2001 - - 1,5 122,1 - - 1,2 98,8 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - 1,9 121,7 - - 1,5 98,5 

 
Rzeka Psina 

Psina, lewobrzeżny dopływ Odry  badana była w granicach województwa śląskiego na 
odcinku 24 km. Analogicznie jak w roku 2001 rzeka prowadziła wody pozaklasowe ze 
względu na ponadnormatywne zanieczyszczenie związkami  organicznymi, biogennymi, 
zawiesiną i mianem Coli typu kałowego.  

 
T ab. III.1.4/17.  Stan zanieczyszczenia Psiny 

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - - - 24,0 - - - 100,0 
fizykochemicznych 

2002 - - - 24,0 - - - 100,0 

2001 - - - 24,0 - - - 100,0 
bakteriologicznych 

2002 - - - 24,0 - - - 100,0 

2001 - - - 24,0 - - - 100,0 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - - 24,0 - - - 100,0 

 
Rzeka Ruda 

Z analizy wyników badań wód rzeki w 2002 roku wynika, że jakość wód nie uległa 
zmianie. Ruda nadal w klasyfikacji według oznaczeń fizykochemicznych i bakteriologicznych 
nie odpowiadała normom żadnej z trzech klas czystości. Tak jak  w 2001 roku na całej 
długości rzeki  wody były dobrze natlenione, a dopuszczalne normy  przekroczyły  stężenia 
związków biogennych.  W punktach pomiarowych w poszczególnych grupach wskaźników 
zanieczyszczeń nie odnotowano zmian jakości wód Rudy poniżej Żor. Powyżej i poniżej  
zbiornika Rybnik w wodach Rudy wzrosło stężenie zawiesiny ponad wartości dopuszczalne 
dla klas czystości, natomiast w odcinku ujściowym  wody  rzeki zdeklasowały związki 
mineralne. 

Badane dopływy Rudy to Nacyna i Sumina. 
Nacyna jest lewobrzeżnym dopływem Rudy, a głównymi  źródłami zanieczyszczeń jej 

wód są ścieki  miejskie  Rybnika  oraz  wody kopalniane z tego rejonu. Stan czystości wód 
Nacyny w stosunku do 2001 roku nie uległ zmianie zarówno w poszczególnych grupach 
wskaźników zanieczyszczeń, jak i w  klasyfikacji ogólnej. Wody Nacyny nadal nie 
odpowiadały  wymogom klas czystości. 
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W  ujściowym  odcinku Rudy  dopływa Sumina. Sumina jest ciekiem, który  osiągnął 

stan  odpowiadający normom III klasy czystości według wszystkich przyjętych do oceny 
klasyfikacji. W roku poprzednim  tylko ze względu na przekroczenie norm w grupie związków 
biogennych  nie  zaliczono jej wód  do żadnej z klas czystości. 

W analizowanej zlewni Odry jest to jedyny przypadek tak radykalnej zmiany czystości 
wód powierzchniowych. 

 
T ab. III.1.4/18. Stan zanieczyszczenia Rudy  wraz z dopływami  

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - - 26,8 64,0 - - 29,5 70,5 
fizykochemicznych 

2002 - - 26,8 64,0 - - 29,5 70,5 

2001 - - - 90,8 - - - 100,0 
bakteriologicznych 

2002 - - 26,8 64,0 - - 29,5 70,5 

2001 - - - 90,8 - - - 100,0 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - 26,8 64,0 - - 29,5 70,5 

 
 Rzeka Bierawka 

Bierawka wraz za dopływami - Rowem Knurowskim i  Potokiem Sierakowickim  badana 
była na długości 52,9 km.  

Główne źródła zanieczyszczeń  wód zlewni Bierawki to ośrodki miejsko-przemysłowe 
Knurowa, Czerwionki-Leszczyny oraz wody  dołowe z kopalń węgla kamiennego . 

Na podstawie wyników badań tych cieków stwierdza się, że  w 2002 roku nie nastąpiła 
zmiana ich jakości. Bierawka prowadziła wody pozaklasowe pod względem 
fizykochemicznym (związki mineralne, organiczne i biogenne) oraz bakteriologicznym. W 
punkcie pomiarowym zlokalizowanym na Bierawce poniżej Rowu Knurowskiego okresowo 
występowały przekroczenia wartości dopuszczalnych fenoli lotnych. 

Rów Knurowski  nadal  był najbardziej zanieczyszczonym dopływem Bierawki.  Analo-
gicznie jak w 2001 roku  wprowadził do odbiornika  znacznie zanieczyszczone wody zarówno 
w grupach oznaczeń fizykochemicznych  jak również  ze względu na zanieczyszczenie 
bakteriami Coli typu kałowego. 

 W dolnym odcinku Bierawki  dopływa Potok Sierakowicki. W 2001 roku prowadził on wo-
dy stosunkowo czyste, lecz stężenie fosforu ogólnego i stan sanitarny dyskwalifikowały jakość 
jego wód. W 2002 roku do wskaźników zanieczyszczeń, które nie dotrzymały dopuszczalnych 
wartości   zaliczono także zawiesinę, której maksymalne stężenie wyniosło 163 mg/ l. 
 
Tab. III.1.4/19. Stan zanieczyszczenia Bierawki  wraz z dopływami 
  

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - - - 52,9 - - - 100,0 
fizykochemicznych 

2002 - - - 52,9 - - - 100,0 

2001 - - - 52,9 - - - 100,0 
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bakteriologicznych 
2001 - - - 52,9 - - - 100,0 

bakteriologicznych 
2002 - - - 52,9 - - - 100,0 2001 - - - 52,9 - - - 100,0 

2002 - - - 52,9 - - - 100,0 

 
Rzeka Kłodnica 

Zlewnia Kłodnicy omawiana poniżej to Kłodnica oraz jej dopływy: potok Jamna, 
Promna, Chudowski z Ornontowickim, Potok Bielszowicki, rzeki Czarniawka, Bytomka z 
Potokiem Mikulczyckim i Rowem Miechowickim, Drama i Potok Toszecki. Zlewnia powyższa to 
190,2 km wód powierzchniowych monitorowanych w 2002 roku. 

W górnym  biegu Kłodnica z dopływami płynie przez gęsto zaludnione, przemysłowe tere-
ny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Zlewnia Kłodnicy jest odbiornikiem zanieczyszczeń  
z Katowic, Rudy Śląskiej, Zabrza, Bytomia i Gliwic, a więc większości miast GOP-u. 

Stężenia większości badanych wskaźników zanieczyszczeń były wyższe od dopusz-
czalnych dlatego jakość Kłodnicy  nie odpowiadała żadnej z klas czystości, wg oznaczeń fizy-
kochemicznych oraz bakteriologicznych - analogicznie jak w 2001 roku. Wody Kłodnicy  były 
nadmiernie  zanieczyszczone na całej badanej długości do wpływu do zbiornika Dzierżno 
Duże. 

W Brynowie  natlenienie wód było na poziomie III klasy czystości, podczas gdy poniżej 
Jamny stężenie  tlenu było poniżej wartości 4 mg O2 /l (poniżej dopuszczalnych norm).  W 
2001 roku stężenie zawiesiny powyżej Jamny oraz powyżej i poniżej Potoku Bielszowickiego 
spełniało wymogi III klasy czystości. W analizowanym 2002 roku stężenia  zawiesiny nie 
odpowiadały normom klas czystości już od źródeł aż do miejscowości Ujazd.  Maksymalne 
stężenia zawiesiny  wahały się od 200 mg/l w Brynowie, 1712 mg/l poniżej Czarniawki, 2722 
mg/l  poniżej Bytomki aż do wartości 4621 mg/l na wpływie do zbiornika Dzierżno Duże. 

W miejscowości Ujazd widoczna jest poprawa jakości wód rzeki. Identycznie jak w roku 
ubiegłym zostały przekroczone normy  czystości tylko dla związków biogennych, mineralnych 
oraz miana Coli typu kałowego, natomiast pozostałe wskaźniki  mieściły się w 
dopuszczalnych klasach jakości.  

Dopływy Kłodnicy za wyjątkiem Dramy i Potoku Toszeckiego na całej długości 
przepływają  przez  tereny  przemysłowo-górnicze o dużej gęstości zaludnienia i zasilane są  
w znacznym  stopniu przez wody kopalniane i ścieki  komunalne z Katowic, Mikołowa, Rudy 
Śląskiej, Zabrza, Bytomia i Gliwic. Dlatego wody dopływów Kłodnicy  były nadmiernie 
zanieczyszczone związkami charakterystycznymi dla wód dołowych (związki mineralne) i  
ścieków komunalnych (głównie fosfor i fosforany).  

Jakość  dopływów Kłodnicy analogicznie jak w roku ubiegłym nie odpowiada normom  
w zakresie oznaczeń fizykochemicznych oraz bakteriologicznych. W Bytomce okresowo 
występowały ponadnormatywne stężenia fenoli lotnych. 

Drama, prawobrzeżny dopływ Kłodnicy  w 2002 roku prowadziła wody stosunkowo 
czyste,  ale występujące w stosunku do norm przekroczenia w stężeniach fosforu ogólnego  
i azotu ogólnego nie pozwoliły zaliczyć jej wód do żadnej z klas czystości. Prowadzone  
w 2002 roku badania monitoringowe Dramy wykazały obecność trichloroetenu i 
tetrachloroetenu, związków nie normowanych w wodach powierzchniowych. 

Potok Toszecki uchodzi do Zbiornika Pławniowickiego. W 2002 roku  wody potoku 
zaliczono do pozaklasowych ze względu na nadmierne ilości zawiesiny,  podczas gdy w roku 
ubiegłym  ze względu na przekroczenia  w zakresie fosforu ogólnego . 

Warunki sanitarne  Potoku Toszeckiego odpowiadały wymogom III klasy czystości wód  
i jest to poprawa w  stosunku do roku poprzedniego. 
 

 219



 
T ab. III.1.4/20.  Stan zanieczyszczenia Kłodnicy wraz z dopływami  

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja  wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - - - 190,2 - - - 100,0 
fizykochemicznych 

2002 - - - 190,2 - - - 100,0 

2001 - - - 190,2 - - - 100,0 
bakteriologicznych 

2002 - - 28,0 162,2 - - 14,7 85,3 

2001 - - - 190,2 - - - 100,0 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - - 190,2 - - - 100,0 

 
Rzeka Mała Panew 

W 2002 roku badania Małej Panwi wraz z dopływami objęły 147 km rzek. Jest to ta 
sama długość co w roku poprzednim.  

Wody Małej Panwi spełniały normy III klasy czystości od źródeł do punktu 
zlokalizowanego powyżej m. Krupski Młyn. Dalej, aż za granice województwa śląskiego 
płynęły wody przekraczające dopuszczalne normy czystości. Zasadniczo o klasyfikacji 
decydowała bakteriologia. Pod względem fizykochemicznym jedynie od źródeł do Bruśka 
płynęły wody II klasy czystości, natomiast od Krupskiego Młyna do Kielczy zanieczyszczenie 
biogenami przekroczyło dopuszczalne normy. Na pozostałej długości zanieczyszczenia 
fizykochemiczne nie przekroczyły norm klasy III. Tlen, związki mineralne oraz metale ciężkie 
(do punktu zlokalizowanego powyżej Krupskiego Młyna) spełniały wymogi klasy I, natomiast 
pozostałe związki rozpatrywane w grupach mieściły się w granicach II – III klasy, z wyjątkiem 
biogenów powyżej Krupskiego Młyna. W odniesieniu do roku poprzedniego poprawiła się 
jakość rzeki od Bruśka do punktu zlokalizowanego powyżej ujścia Stoły. Zmalała bowiem 
ilość bakterii Coli typu kałowego z pozaklasowej, do spełniającej wymogi III klasy czystości. 
Na pozostałej długości klasyfikacja ogólna i bakteriologiczna nie zmieniły się, niewielkie 
różnice wystąpiły jedynie w poszczególnych grupach oznaczeń fizykochemicznych.  

Najsilniej zanieczyszczonym dopływem Małej Panwi wciąż pozostała Stoła. Jej zanie-
czyszczenie było nadmierne we wszystkich analizowanych grupach oznaczeń, tylko związki 
mineralne nie przekroczyły II klasy czystości. W ujściu do odbiornika wzrosła ilość tlenu 
rozpuszczonego do poziomu II klasy czystości oraz spadła zawartość substancji rozpusz-
czonych (I klasa czystości). 

W punktach monitoringu zlokalizowanych na rzece Stole (poniżej Tarnowskich Gór 
oraz w ujściu do Małej Panwi), a także w Małej Panwi powyżej ujścia Stoły prowadzone były 
dodatkowo badania strontu, baru i boru. Spośród tych wskaźników jedynie zawartość boru 
jest wielkością normowaną i dla wszystkich klas czystości wartość graniczna wynosi 1 mg 
B/l. W badanym przekroju Małej Panwi zawartość boru zmieniała się w granicach 0,024 do 
0,163 mg B/l, to znaczy nie przekraczała dopuszczalnej normy. W pozostałych punktach, tj. 
w Stole poniżej Tarnowskich Gór (od 3,06 do 6 mg B/l) oraz w ujściu do Małej Panwi (od 
0,281 do 1,74 mg B/l)  wystąpiły wielkości ponadnormatywne. 

Dla baru i strontu nie ma norm określających ich zawartości w śródlądowych wodach 
powierzchniowych. Bar posiada jedynie normę dla wód pitnych wynoszącą 0,7 mg/l. Średnia 
wartość roczna baru w badanych punktach nie przekroczyła tej wielkości. 

W wodach Stoły przeprowadzano również analizy określające zawartość trichloroetenu  
i tetrachloroetenu. Są to również wskaźniki nie normowane w wodach powierzchniowych. 
Normy dla wód pitnych wynoszą dla nich 10 µg/l. Ich stężenia w Stole nie przekraczały tych 
norm. 
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Jakość wód Lublinicy poprawiła się od źródeł do punktu zlokalizowanego poniżej 
Lublińca i utrzymywała się w normie III klasy czystości (w roku ubiegłym normy klasy III 
zostały przekroczone). Na pozostałej długości jej wody były nadal pozaklasowe.  

W wodach Leśnicy wzrosło w porównaniu do 2001 roku stężenie fosforu ogólnego do 
wielkości pozaklasowej i w związku z tym pogorszyła się klasyfikacja całej rzeki.  

Najmniej zanieczyszczonym dopływem Małej Panwi była Piła. Charakterystyka stanu 
zanieczyszczenia wykazała, że prowadziła wody III klasy czystości na całej badanej długości, 
zarówno w grupie fizykochemicznej (decydowały związki biogenne), jak i bakteriologii. W 
stosunku do roku poprzedniego w wodach rzeki zdecydowanie zmalała ilość związków 
biogennych, pozostałe wskaźniki nie zmieniły klasy. 

 
T ab. III.1.4/21.  Stan zanieczyszczenia Małej Panwi wraz z dopływami 

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - 60,5 13,9 72,6 - 41,20 9,40 49,40 
fizykochemicznych 

2002 - 31,9 44,7 70,4 - 21,70 30,40 47,90 

2001 - 9,6 74,0 63,4 - 6,50 50,30 43,20 
bakteriologicznych 

2002 - - 97,5 49,5 - - 66,30 33,70 

2001 - - 60,5 86,5 - - 41,20 58,80 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - - 76,6 70,4 - - 52,10 47,90 

  
Rzeka Warta 

Warta wraz z dopływami badana była w 2002 roku na odcinku 436,7 km. Jest to 
wielkość identyczna jak w roku poprzednim. W klasyfikacji ogólnej na całej długości 
prowadziła wody pozaklasowe, dopiero województwo opuszczały wody III klasy czystości. W 
kategorii fizykochemicznej wody pozaklasowe płynęły jedynie od źródeł do Kręciwilka oraz od 
Lgoty do Korwinowa, o czym decydowały związki biogenne. Na pozostałej długości płynęły 
wody II-III klasy czystości. Metale ciężkie i związki mineralne na całej długości mieściły się w 
normie I klasy czystości, jedynie w odcinku źródłowym stężenie substancji rozpuszczonych 
osiągnęło normę klasy II. Pod względem bakteriologicznym wody te spełniały normę I klasy 
czystości jedynie od źródeł do Kręciwilka, w pozostałym biegu rzeki aż do miejscowości 
Wąsosz były ponadnormatywnie zanieczyszczone bakteriami Coli typu kałowego. I to 
zanieczyszczenie głównie decydowało o ich klasyfikacji ogólnej. Porównując otrzymane 
wyniki z danymi za rok ubiegły pogorszyła się jakość wody na odcinku od Korwinowa do 
Mirowa, natomiast poniżej miejscowości Wąsosz uległa poprawie. W pozostałym biegu rzeki 
nadal płynęły wody pozaklasowe.  

Największym badanym dopływem Warty jest Liswarta. Wody Liswarty w 2002 roku 
spełniały normy III klasy czystości na całej długości. Klasyfikacja ogólna wód rzeki była 
identyczna z klasyfikacją według oznaczeń bakteriologicznych. Spośród związków 
frizykochemicznych tlen, związki mineralne i metale ciężkie dotrzymywały norm I klasy 
czystości. W wodach rzeki wystąpiła również niewielka ilość zawiesiny, która jedynie w 
odcinku ujściowym wzrosła do poziomu II klasy czystości. Pozostałe wskaźniki 
fizykochemiczne spełniały warunki klasy II-III. W porównaniu do roku ubiegłego klasyfikacja 
ogólna rzeki i wg oznaczeń bakteriologicznych nie zmieniła się, wystąpiły jedynie niewielkie 
różnice w poszczególnych grupach oznaczeń fizykochemicznych.  

Wiercica, spośród dopływów Warty jako jedyna prowadziła wody II klasy czystości. 
Miało to miejsce na odcinku od źródeł do miejscowości Knieja. Na pozostałej długości 
dotrzymane były warunki klasy III. Pod względem bakteriologicznym w górnym biegu rzeki 
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płynęły wody I klasy czystości, dopiero od miejscowości Knieja zanieczyszczenie bakteriami 
Coli wzrosło do poziomu norm klasy III. Fizykochemicznie wody te spełniały normy klasy II,  
o czym decydowały związki biogenne oraz organiczne. W pozostałych grupach oznaczeń 
wskaźniki dotrzymywały norm klasy I.  Porównując z rokiem 2001 poprawiła się jakość wód 
rzeki na odcinku Knieja-Chmielarze z pozaklasowej do wielkości klasy III, natomiast na 
pozostałej długości nie zmieniła się. 

Wody Stradomki i Białej Okszy, tak jak poprzednio były ponadnormatywnie zanie-
czyszczone. W Białej Okszy decydowało głównie zanieczyszczenie bakteriologiczne, 
natomiast w Stradomce od źródeł do punktu  monitoringowego w Częstochowie pozaklasowe 
było BZT5, natomiast w ujściu normy klasy III przekroczyła bakteriologia. 

Inne dopływy Warty takie jak: Czarka, Kamieniczka, Kocinka i dopływ Liswarty - 
Pankówka, podobnie jak w roku poprzednim zaliczono do III klasy czystości.  

 
T ab. III.1.4/ 22.  Stan zanieczyszczenia Warty wraz z dopływami 

Długość rzek w [km] Długość rzek w [%] Klasyfikacja wg 
zanieczyszczeń: 

Rok 
I II III non I II III non 

2001 - 197,3 149,9 89,5 - 45,20 34,30 20.50 
fizykochemicznych 

2002 - 162,7 198,7 75,3 - 37,30 45,50 17,20 

2001 20,6 16,6 225,4 174,1 4,70 3,80 51,60 39,90 
bakteriologicznych 

2002 37,2 - 211,7 187,8 8,50 - 48,50 43,00 

2001 - 20,6 205,4 210,7 - 4,70 47,00 48,30 
Klasyfikacja ogólna 

2002 - 20,6 191,7 224,4 - 4,70 43,90 51,40 

 
  

Klasyfikację rzek zlewni Odry przedstawia tabela III.1.4/23 
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OCENA ŁĄCZNA JAKOŚCI WÓD ZLEWNI WISŁY I ODRY 
W roku 2002 na terenie województwa śląskiego badanych było 2280,0 km rzek, w tym  

w zlewni Odry 1115,4 km, a w zlewni Wisły 1164,6 km. Były to wielkości identyczne jak w 
roku poprzednim. 

Łączną ocenę jakości wód rzek obu zlewni przedstawiono w tabeli III.1.4/24. 
 
Tab. III.1.4/24 Łączna ocena jakości wód zlewni Wisły i Odry za lata 2001 - 2002 

 
 Klasyfikacja według wskaźników : Klasyfikacja 

 fizykochemicznych bakteriologicznych ogólna 

N
az

w
a 

R
ok

 

 I II III non I II III non I II III non 

km 133,7 120,0 314,4 596,5 6,2 92,0 435,9 630,5 6,2 50,5 340,9 767,0 

20
01

 

% 11,5 10,3 27,0 51,2 0,5 7,9 37,6 54,0 0,5 4,4 29,2 65,9 

km 121,9 125,2 235,9 681,6 8,8 144,9 394,7 616,2 8,8 93,9 275,3 786,6 W
is
ła

 

20
02

 

% 10,5 10,8 20,2 58,5 0,8 12,4 33,9 52,9 0,8 8,1 23,6 67,5 

km - 257,8 205,1 652,5 20,6 26,2 300,9 767,7 - 20,6 267,4 827,4 

20
01

 

% - 23,1 18,4 58,5 1,8 2,3 27,0 68,9 - 1,8 24,0 74,2 

km - 196,5 307,9 611,0 37,2 9,6 378,5 690,1 - 20,6 297,0 797,8 O
dr

a 

20
02

 

% - 17,6 27,6 54,8 3,3 0,9 33,9 61,9 - 1,8 26,6 71,6 

km 133,7 377,8 519,5 1249,0 26,8 118,2 736,8 1398,2 6,2 71,1 608,3 1594,4

20
01

 

% 5,8 16,6 22,8 54,8 1,2 5,2 32,3 61,3 0,3 3,1 26,7 69,9 

km 121,9 321,7 543,8 1292,6 46,0 154,5 773,2 1306,3 8,8 114,5 572,3 1584,4R
az

em
 

20
02

 

% 5,3 14,1 23,9 56,7 2,1 6,7 33,9 57,3 0,4 5,0 25,1 69,5 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że w zlewni Wisły w roku 2002 długość odcinków 

prowadzących wody pozaklasowe wg klasyfikacji ogólnej wynosiła 786,6 km, co stanowiło 
67,5 % długości badanej. Wód III klasy czystości było 275,3 km, tj. 23,6 %, natomiast wód II 
klasy 93,9 km – 8,1 %. W zlewni tej wystąpiły również wody I klasy czystości – 8,8 km,  to 
jest   0,8 %. 

W dorzeczu Odry w 2002 roku wody ponadnormatywnie zanieczyszczone płynęły na 
długości 797,8 km, co stanowiło 71,6 % badanej długości wód tej zlewni. Wody III klasy 
czystości na długości 297,0 km (26,6 %) oraz wody klasy II na długości 20,6 km (1,8 %). 
Wód I klasy czystości nie stwierdzono. 

Biorąc pod uwagę obie zlewnie w roku 2002 nastąpiła niewielka poprawa jakości wód 
w porównaniu z rokiem 2001. Zmniejszyła się bowiem o 0,4 % długość odcinków 
prowadzących wody pozaklasowe. 

Najbardziej zanieczyszczone rzeki zlewni Wisły w roku 2002 to: Mała Wisła poniżej 
Jawiszowic, Iłownica poniżej wylotu z Cukrowni, Biała, Niwka, Starobielski, Krzywa, 
Pszczynka, Dokawa, Gostynia z dopływami, Potok Goławiecki, Czarna Przemsza i jej 
dopływy od ujścia Brynicy, Brynica od ujścia Szarlejki wraz  z  dopływami  oraz Przemsza z 
Potokiem Wąwolnica. 

Najbardziej zanieczyszczonymi rzekami zlewni Odry były podobnie jak w roku 
poprzednim Odra, Olza poniżej Cieszyna, Szotkówka, Leśnica, Ruptawka, Psina, Ruda, 
Bierawka poniżej Dębieńska, Rów Knurowski, Kłodnica, Potok Jamna i Bielszowicki, 
Bytomka, Rów Miechowicki, Potok Mikulczycki, Stoła poniżej Tarnowskich Gór.  
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Najmniej zanieczyszczonymi ciekami na terenie województwa śląskiego w zlewni Wisły 
były w 2002 roku: Mała Wisła do m. Ustroń Obłaziec, Biała Wisełka, Malinka, Dobka, 
Jaszowiec, Wapienica w górnym biegu, Leśnianka, Żylica do Garbarni w Łodygowicach oraz 
dopływ Pilicy –  Białka.  

W dorzeczu Odry jedynie Wiercica do Kniei nie przekroczyła II klasy czystości w klasy-
fikacji ogólnej.  

 

OCENA JAKOŚCI POWIERZCHNIOWYCH WÓD PŁYNĄCYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2002 ROKU W PORÓWNANIU DO ROKU 2001 

• W roku 2002 w województwie śląskim zbadano 2280,0 km rzek, czyli tyle co w 
roku 2001. Klasyfikacją ogólną objęto całą długość badanych rzek. W klasyfikacji tej 69,5 
% długości rzek prowadziło wody pozaklasowe, tj. o 0,4 % mniej niż w roku 2001,  25,1 % 
wód III klasy czystości tj. z kolei o 1,6 % mniej niż w roku poprzednim. Wód II klasy 
czystości było 5 %, tzn. 1,9 % więcej niż w 2001 roku oraz  wód I klasy było 0,4 % to jest 
o 0,1 % więcej niż w roku 2001. 

• Ocena według klasyfikacji bakteriologicznej dla obu zlewni w 2002 wypadła 
korzystniej niż w 2001 roku, natomiast w klasyfikacji fizykochemicznej nastąpiło 
pogorszenie – przybyło o 43,6,km wód pozaklaklasowych. 

• W zlewni Wisły wg klasyfikacji ogólnej wzrosła w porównaniu do roku 2001 
długość odcinków rzek prowadzących wody pozaklasowe o 1,6 %, zmalała długość 
odcinków rzek III klasy czystości o 5,6 %, wzrosła  o 3,7 % długość odcinków II klasy 
czystości oraz o 0,3 %  I klasy czystości. 

Poprawę klasyfikacji wód zlewni Wisły zauważono w: Malince, Jaworniku, Dobce, 
Jaszowcu, Wapienicy w odcinku źródłowym, Korzenicy,  Sole w ujściu do zbiornika Tre-
sna, Żylicy w ujściu do Zbiornika Tresna, Pilicy w odcinku źródłowym i w Radoszewnicy 
oraz jej dopływie – Białce. Najbardziej radykalna poprawa jakości wody wystąpiła w 
Leśniance, gdzie dla wskaźnika zawiesina z wartości ponadnormatywnej przyjęła I klasę 
czystości, a klasyfikacja ogólna rzeki z pozaklasowej osiągnęła klasę II.  

• W zlewni Odry według klasyfikacji ogólnej w roku 2002 w stosunku do roku 
2001 zmalała o 2,6 % długość rzek prowadzących wody pozaklasowe, wzrosła o taki sam 
procent długość odcinków III klasy czystości, a długość odcinków rzek prowadzących II 
klasę czystości nie uległa zmianie. Wód I klasy czystości podobnie jak w roku 2001 nie 
stwierdzono.  

Poprawa klasyfikacji w zlewni Odry wystąpiła  w: Olzie poniżej jazu w Cieszynie, 
Suminie, Zbiorniku Dzierżno na wypływie do Kłodnicy, Pile, Lublinicy w odcinku 
źródłowym oraz w Wiercicy poniżej miejscowości Knieja. 

• Wyniki klasyfikacji uzyskane w 2002 roku wskazują, że podobnie jak w latach 
poprzednich decydujący wpływ na jakość badanych wód w województwie śląskim ma 
bakteriologia. Klasyfikacja wykonana wg kryterium bakteriologicznego wykazała, że 57,3 
% długości badanych odcinków wód powierzchniowych jest pozaklasowa, podczas gdy 
wg parametrów fizykochemicznych normy klasy III przekracza 56,7 % długości badanych 
rzek. 

 

OCENA HYDROBIOLOGICZNA 
Ocenę hydrobologiczną wykonano na podstawie porównania wartości średniorocznych 

wskaźników: indeks saprobowości sestonu oraz chlorofilu „a” do wartości normatywnych 
określonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 roku w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim 
powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. nr 116 poz. 503). 
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Analizą objęto 178 punktów w roku 2001 (88 w zlewni Wisły i 90 w zlewni Odry) oraz 169 
punktów w 2002 roku (87 w zlewni Wisły i 82 w zlewni Odry), w których były oznaczane 
wskaźniki hydrobiologiczne. O klasyfikacji w punkcie zadecydował wskaźnik o gorszej 
jakości. Wyniki zestawiono w tabeli III.1.4/25. 

 
 

 
Tab. III.1.4/25.  Klasyfikacja hydrobiologiczna w punktach pomiarowych w latach 2001-2002 
 

Klasa czystości Rok Zlewnia Wisły Zlewnia Odry Ogółem 

2001 2 1 3  
I 2002 3 - 3 

2001 65 61 126  
II 2002 61 52 113 

2001 19 22 41  
III 2002 21 24 45 

2001 2 6 8  
non 2002 2 6 8 

 
Wyniki klasyfikacji hydrobiologicznej dla zlewni Wisły i Odry w latach 2001-2002 są 

podobne. Ponad 90 % punktów badanych punktów spełnia wymogi klas czystości. W 2002 
roku nieznacznie wzrasta (o 4 %) ilość punktów w III klasie czystości na niekorzyść II. Wody I 
klasy czystości pod względem hydrobiologicznym wystąpiły w górskich dopływach Małej 
Wisły (powyżej zbiornika Goczałkowice) oraz Soły. Wody pozaklasowe w latach 2001-2002 
wystąpiły w Szarlejce i Rawie w zlewni Wisły oraz w Bytomce i Kłodnicy w zlewni Odry.  

 

WPŁYW ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZEŃ NA STAN CZYSTOŚCI POWIERZCHNIOWYCH WÓD PŁYNĄCYCH 
 

1. O klasyfikacji powierzchniowych wód płynących na obszarze województwa 
śląskiego w roku 2002 tak jak w latach poprzednich decydowały ścieki komunalne, ścieki 
przemysłowe i wody dołowe z kopalń węgla kamiennego i rud metali, oraz ścieki z 
terenów rolniczych. 

2. W roku 2002 nadal problemem ogólnowojewódzkim tak jak w latach wcześ-
niejszych była gospodarka ściekami komunalnymi. Zanieczyszczenia pochodzące z tego 
źródła powodują w odbiornikach deficyt tlenowy, podwyższoną zawartość związków 
organicznych i biogennych oraz decydują o zanieczyszczeniu bakteriologicznym. 
Problemy związane z gospodarką ściekową w sektorze komunalnym tak jak w latach 
poprzednich można podzielić na te związane z transportem ścieków, jak i ich 
oczyszczaniem .  

Skanalizowanie dużych miast województwa śląskiego jest stosunkowo dobre, lecz 
część ścieków komunalnych, tak jak w ubiegłych latach bez żadnego oczyszczenia 
odprowadzanych było do odbiorników. Przyczyną tego był brak sieci lub jej awarie 
spowodowane szkodami górniczymi. Opisane zjawiska mają także wpływ na 
niedociążenie istniejących oczyszczalni komunalnych.  

Badania przeprowadzone w ramach programu monitoringu regionalnego przez 
OBiKŚ w Katowicach na 26 wylotach ścieków nie oczyszczonych znajdujących się w zle-
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wni Przemszy i Kłodnicy wykazały odprowadzanie dobowych ładunków zanieczyszczeń 
w następujących ilościach:  
zawiesina 4862 kg, BZT5 – 9431 kg, ChZT  19131 kg, azot amonowy 1114 kg, azot ogó-

lny 1879 kg oraz fosfor ogólny  286 kg. 
Nadal źle przedstawia się sytuacja w małych miejscowościach i wsiach, bowiem 

skanalizowanie tych obszarów jest niewielkie. 
3. O sposobie gospodarczego wykorzystania cieków w centralnej części woje-

wództwa śląskiego decydują szczególnie uciążliwe zanieczyszczenia jakimi są związki 
mineralne, pochodzące głównie z kopalń węgla kamiennego. Stężenia chlorków i siar-
czanów, przekraczające dopuszczalne normy występowały w 2002 roku w wodach Wisły 
poniżej Jawiszowic, Gostyni, Mlecznej, Potoku Ławeckiego, Goławieckiego, Czarnej 
Przemszy oraz jej dopływów i Przemszy poniżej Jaworzna – w zlewni Wisły, natomiast w 
wodach Olzy, Szotkówki i dopływów, Rudy, Bierawki, Kłodnicy, potoku Jamna i Biel-
szowickiwego,  Czarniawki, Bytomki i jej dopływów. oraz Kanału Gliwickiego – w zlewni 
Odry.   

4. Jednym z głównych źródeł ponadnormatywnego zanieczyszczenia rzek 
przepływających przez tereny rolnicze: Pszczynki z Dokawą, zlewni Brynicy powyżej 
zbiornika Kozłowa Góra, Białej Przemszy powyżej Błędowa, zlewni Pilicy,  Odry poniżej 
Miedoni, Piotrówki, Psiny, Dramy, potoku Toszeckiego, Lublinicy, górnego odcinka Warty, 
Wiercicy są związki biogenne. W 2002 roku wskaźnikami najczęściej przekraczającymi 
wartości dopuszczane w grupie związków biogennych były azotyny i fosfor ogólny. 

 

WYNIKI ZESPOŁU AUTOMATYCZNYCH STACJI BADANIA JAKOŚCI WODY ODRY 
 
Ciągły pomiar jakości wód w rejonie przygranicznym realizowany jest na rzece Odrze  

w dwóch przekrojach pomiarowych: Chałupki-Bohumin (stacje polska i czeska) oraz w prze-
kroju poniżej ujścia Olzy (stacja polska). Wyniki uzyskiwane w Chałupkach charakteryzują jakość 
wody w przekroju granicznym, zaś na stacji w miejscowości Olza opisują stan Odry poniżej 
ujścia silnie zanieczyszczonej Olzy, stanowiącej odbiornik ścieków przemysłowych 
zasolonych i komunalnych z rejonów przygranicznych (Cieszyn, Karwina, Wodzisław Śląski i 
Jastrzębie).  

Stacje stanowią własność Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
Funkcjonujący system pozwala na kontrolę zmian jakości wód w rejonie przygranicznym w 
układzie całodobowym zarówno przez operatorów stacji na miejscu, jak i w Katowicach w 
Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska (jednostki specjalistycznej Wojewody Śląskiego 
eksploatującej i administrującej Automatyczne Stacje Badania Jakości Wody). Wykonywane 
tu pomiary oraz obserwacje umożliwiają podejmowanie działań w przypadku występowaniu 
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz pozwalają na bieżącą ocenę zmian 
podstawowych wskaźników jakości wody.  
 

Zakres badań 
Zainstalowane na obydwu stacjach urządzenia pozwalają na pomiar następujących 

wskaźników: temperatury wody, odczynu wody, tlenu rozpuszczonego, potencjału 
oksydacyjno-redukcyjnego, przewodności elektrolitycznej, mętności (na stacji w Chałupkach). 

Na stacji w Chałupkach codziennie dokonuje się odczytu poziomu wody w rzece. W 
2002 roku w przekroju poniżej ujścia Olzy zainstalowano czujnik poziomu wody w rzece 
dzięki czemu badania jakościowe na stacji w Olzie również uzupełnione zostały o pomiar 
stanu wód w rzece.  
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Omówienie wyników badań 
Prezentacja graficzna wyników monitoringu wykonana została w oparciu o średnie 

dobowe wartości zanieczyszczeń. W tabelach  III.1.4/26 i III.1.4/28 zestawiono natomiast 
średnie miesięczne wartości analizowanych wskaźników. 

 
Przewodnictwo właściwe 
Ciągły pomiar przewodnictwa właściwego w 2002 roku potwierdził wyraźne różnice 

poziomu tego wskaźnika między stacjami w Olzie i w Chałupkach. Średnie miesięczne 
wskazania przewodności właściwej w wodach Odry na granicy polsko-czeskiej kształtowały 
się na poziomie charakterystycznym dla wód I klasy czystości, podczas gdy na stacji poniżej 
ujścia Olzy przewodność była zdecydowanie wyższa, przekraczająca wartość dopuszczalną 
tego wskaźnika w wodach powierzchniowych III klasy czystości. Świadczy to o 
niekorzystnym wpływie wód Olzy, która jest odbiornikiem między innymi wód dołowych z 
kopalni rybnickiego i jastrzębskiego okręgu węglowego na stan jakości wody w Odrze.  

Pomiar ciągły pozwala na dokładne ustalenie czasu w którym nastąpił przyrost 
analizowanego wskaźnika (tabela III.1.4/27). Na podstawie prowadzonych obserwacji śred-
niodobowych wartości przewodnictwa w Odrze, stwierdzono znaczne wahania tego 
wskaźnika (ryc.III.1.4/2, ryc.III.1.4/3) w przekrojach pomiarowych. 

Na przestrzeni okresu badawczego czerwiec-wrzesień w przekrojach badawczych 
zanotowano wyższy od charakterystycznego w tych punkach poziom przewodnictwa. W lipcu 
wartości przewodnictwa właściwego w przekroju Chałupki – Bohumin dochodziły nawet do 
poziomu 1,65 mS/cm, natomiast na stacji Olza najwyższą koncentrację soli w rzece zaobser-
wowano w miesiącach sierpień-wrzesień, wtedy średnio dobowe wskazania przewodnictwa 
osiągały nawet wartości około 3 mS/cm. Na fakt ten wpływ miały zrzuty wód słonych oraz 
panujące wówczas niekorzystne warunki hydrologiczne. Niski stan wód Odry w miesiącach 
letnich przyczynił się do zatężania soli w wodzie. 

Każdorazowo konsekwencją pogorszenia jakości wód w przekroju pomiarowo-
kontrolnym w Chałupkach był również wzrost omawianego wskaźnika w Odrze poniżej ujścia 
Olzy.  

Stopień nasycenia tlenem 
Średnie miesięczne zawartości tlenu w rzece w przekroju pomiarowym Chałupki-

Bohumin kształtowały się na poziomie 44,8 do 67,9 %. Stopień nasycenia tlenem wód w 
Odrze w przekroju granicznym wyraźnie zmalał w miesiącach letnich. Wzrost temperatury 
wody w rzece, a co za tym idzie nasilające się w tym okresie procesy rozkładu 
zanieczyszczeń skutkowały spadkiem zawartości tlenu w rzece w przekroju Chałupki-
Bohumin w lipcu i w sierpniu. Stopień nasycenia tlenem wody w Odrze poniżej ujścia Olzy 
oscylował w zakresie zawartości 18,8 do 64,2%, szczególnie niepokojące były niskie 
zawartości tlenu w rzece na stacji Olza w ostatnim kwartale 2002 roku. W tym okresie 
stopień nasycenia tlenem spadł poniżej 40%. 

Odczyn 
Średnie wskazania odczynu na stacjach w Chałupkach i w Olzie w 2002 roku mieściły 

się w granicach norm obowiązujących dla wód I klasy czystości. 
Mętność 
Mętność wód Odry, mierzona jedynie w przekroju granicznym Chałupki-Bohumin, 

oscylowała wokół wielkości charakterystycznych dla wód o niskiej zawartości zawiesiny. 
Wzrost poziomu tego wskaźnika obserwowany był jedynie w okresie występowania 
podwyższonego stanu wód w rzece. Jest to zjawisko naturalne ponieważ w okresie 
nasilonych opadów do rzeki odprowadzane są znaczne ilości zawiesiny mineralnej, 
dodatkowo wzrost natężenia przepływu rzeki powoduje porywanie przez jej nurt osadów 
dennych.  
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Stacje do ciągłego monitoringu wody odgrywają znaczącą rolę w funkcjonującym 
obecnie systemie badań wód Odry w rejonie przygranicznym. Badania przeprowadzone w 
roku 2002 potwierdziły podobnie jak w 2001 roku wyraźne różnice w jakości wód rzeki Odry 
pomiędzy punktem granicznym Chałupki-Bohumin a przekrojem pomiarowo-kontrolnym 
zlokalizowanym poniżej ujścia Olzy. Zapis pomiarów wskazuje wyraźnie na niekorzystny 
wpływ zanieczyszczonych wód Olzy na jakość Odry. Rzeka poniżej ujścia Olzy 
charakteryzuje się niższą zawartością tlenu rozpuszczonego oraz wysokim przewodnictwem 
właściwym (ryc. III.1.4/3). Jest to rezultat wprowadzania do Olzy prawobrzeżnego dopływu 
Odry ścieków nieoczyszczonych w tym wód zasolonych. Wysoka przewodność 
obserwowana była szczególnie w okresie niskich stanów wody w Odrze w miesiącach 
letnich. W 2002 roku badania jakościowe uzupełnione zostały o pomiar stanu wód w 
przekroju poniżej ujścia Olzy. Ukończone zostały także prace związane z pomiarami 
sytuacyjno-wysokościowymi koryta rzeki Odry pomiędzy km 28,567 do 28,431 w 
miejscowości Olza. W 2003 roku analiza jakościowa Odry poniżej ujścia Olzy uzupełniona 
zostanie o pomiar przepływu w rzece. Pozwoli to na określenie zależności pomiędzy 
przepływem wody w Odrze w przekroju Olza a stężeniem soli w rzece oraz na powtórne 
przeanalizowanie możliwości takiego odprowadzania wód zasolonych, które maksymalnie 
ograniczy wzrost poziomu przewodnictwa wód Odry.  

 
Tab. III.1.4/26.  Średnie miesięczne wartości analizowanych wskaźników w przekroju  
                             pomiarowo- kontrolnym: Odra w Chałupkach   
 
Lp 

Okres 
badawczy 

Tlen 
rozpusz-

czony  
[%] 

 
 

PH 

Potencjał 
oksydacyjno-

jny redukcy       [mV] 

Temperatura 
wody 
[0C] 

Przewodnictwo 
elektrolityczne 

[mS/cm] 

Mętność 
[NTU] 

Stan 
wody 
[cm] 

1 Styczeń 58,0 7,13 608 2,3 0,53 14,22 257 

2 Luty 67,9 7,19 612 4,40 0,33 24,92 212 

3 Marzec 52,7 7,26 633 5,86 0,43 8,76 182 

4 Kwiecień 51,3 6,6 546 11,01 0,49 11,38 167,6

5 Maj 64,9 7,3 634 11,37 0,55 9,64 155,7

6 Czerwiec 55,3 7,28 684 18,49 0,57 27,09 170,0

7 Lipiec 46,9 7,36 711 21,8 0,82 15,97 147,6

8 Sierpień 4,82 7,23 681 20,51 0,61 7,05 153 

9 Wrzesień 48,5 6,95 712 14,5 0,54 5,79 158 

10 Padziernik 53,3 6,7 719 9,8 0,472 7,9 176 

11 Listopad 53,0 6,4 735 7,0 0,517 8,1 170 

12 Grudzień 49,1 6,3 733 2,0 0,634 2,4 162 
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Tab. III.1.4/27. Zapis okresu występowania podwyższonych poziomów przewodnictwa właś- 
                         ciwego w przekroju pomiarowo-kontrolnym: Odra w Chałupkach w 2002 roku   

Data zapisu pomiaru Godzina 

Zapisany poziom 
przewodnictwa  

właściwego wody 
[mS/cm] 

Okres trwania 
podwyższonych wartości 

wskaźnika 

Wartość 
maksymalna  

przewodnictwa 
właściwego wody 

[mS/cm] 

15.01.2002  08:07 0,845 15.01.02 16.01.02 1,04 

19.01.2002  9:12 0,85 19.01.02 21.01.02 0,87 

16.02.2002 17:17 0,825 16.02.02 18.03.02 0,943 

27.04.2002 14:50 0,811 27.04.02 27.04.02 0,851 

08.05.2002 15:17 0,815 08.05.02 09.05.02 1,08 

11.05.2002  21:19 1,01 11.05.02 12.05.02 1,02 

18.05.2002 15:52 0,89 18.05.02 20.05.02 1,08 

03.06.2002 10:19 1,15 03.06.02 03.06.02 1,16 

22.06.2002  19:09 0,82 22.06.02 24.06.02 1,07 

27.06.2002 17:15 0,84 27.06.02 01.07.02 1,05 

5.07.2002 19:19 1,2 5.07.02 8.07.02 1,41 

13.07.2002 18:50 0,962 13.07.02 13.07.02 1,65 

15.07.2002 14:31 0,92 15.07.02 16.07.02 0,935 

21.07.2002 11:19 0,841 21.07.02 22.07.02 0,98 

27.07.2002 19:14 1,44 27.07.02 29.07.02 1,575 

5.08.2002 10:39 1,117 5.08.02 5.08.02 1,158 

10.08.2002 14:07 0,827 10.08.02 12.08.02 1,201 

24.08.2002 13:49 0,824 24.08.02 26.08.02 1,01 

31.08.2002 15:05 0,842 31.08.02 31.08.02 1,057 

01.09.2002 00:06 1,056 01.09.02 02.09.02 1,057 

08.09.2002 11:58 0,889 08.09.02 08.09.02 0,931 

16.09.2002 15:20 0,809 16.09.02 16.09.02 0,859 

21.09.2002 19:34 0,809 21.09.02 23.09.02 0,871 

05.10.2002 14:14 0,834 05.10.02 07.10.02 0,979 

02.11.2002 21:11 0,819 02.11.02 02.11.02 0,853 

09.11.2002 14:41 0,846 09.11.02 11.11.02 0,932 

08.12.2002 18:31 0,802 8.12.02 09.12.02 0,942 

14.12.2002 16:31 0,832 14.12.02 15.12.02 0,965 

25.12.2002 12:57 0,802 25.12.02 26.12.02 0,995 
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Tab. III.1.4/28. Średnie miesięczne wartości analizowanych wskaźników w przekroju 
                          pomiarowo- kontrolnym: Odra w Olzie 

 
Lp. 

Okres 
badawczy 

Tlen 
rozpuszczony 

 
[%] 

 
pH 

Potencjał 
oksydacyjno
-redukcyjny 

[mV] 

Tempe-
ratura wody

 
[0C] 

Przewodnictwo 
elektrolityczne 

 
[mS/cm] 

Stan wody 
 

[cm] 

1 Styczeń 58,5 6,4 572 1,62 1,337  

2 Luty 44,5 6,9 601 4,85 0,796 338 

3 Marzec  7,7   1,21 267 

4 Kwiecień  7,63   1,65 258 

5 Maj  7,57   1,6 257 

6 Czerwiec  7,59   1,54 301 

7 Lipiec 64,2 7,8 619,8 21,2 1,6 290 

8 Sierpień 40,9 7,6 715 20,1 2,1 225 

9 Wrzesień 39,2 7,8 578,2 15,3 2,3 241 

10 Październik 31,1 7,4 551 9,52 1,43 273 

11 Listopad 28,5 7,6 637 7,0 1,5 259 

12 Grudzień 18,8 7,8 630 1,6 2,1 244 

 
awaria systemu pomiarowego 

 
MONITORING GEOCHEMICZNY OSADÓW RZECZNYCH 

 
Jednym ze wskaźników stanu czystości wód powierzchniowych jest skład 

geochemiczny osadów gromadzących się na dnie rzek i zbiorników wodnych, który jest 
wynikiem budowy geologicznej oraz procesów antropogenicznych zachodzących w zlewni.  

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2001-2002 dla 
województwa śląskiego” w 2002 roku wykonano badania w 10 punktach sieci krajowej oraz w 
8 punktach sieci regionalnej. Badania w sieci krajowej wykonał Państwowy Instytut 
Geologiczny, w sieci regionalnej WIOŚ w Katowicach, Laboratorium w Częstochowie.  

 
Program pomiarowy obejmował oznaczenia we frakcjach mniejszych od 0,2 mm stężeń 

następujących pierwiastków: Ag, As, Ba, Cd, Cu, Cr, Co, Hg, Ni, Pb Sr, V i Zn oraz Ca, Fe, 
Mg, Mn, P, S i Corg (w sieci regionalnej nie oznaczano Ag, Corg.). Ponadto w 4 punktach sieci 
krajowej (Odra, Stradomka, Biała, Brynica) oraz w sieci regionalnej oznaczono zawartość 15 
WWA (acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, 
benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, 
indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(ghi)perylen). W sieci krajowej dodatkowo 
oznaczono benzo(e)piren i perylen. 

 
 
 
 

 230



 
Wykaz punktów objętych badaniami w 2002 roku: 
 

sieć krajowa: sieć regionalna: 
Odra w Chałupkach,  Pot. Ożarowicki ujście do Brynicy, 
Stradomka w Częstochowie; Brynica powyżej zbiornika Kozłowa Góra, 
Biała w Kaniowie,   Wielonka ujście do Brynicy, 
Brynica w Sosnowcu, Rawa w Katowicach, 
Czarna Przemsza w Sosnowcu, Pot. Bobrek w Sosnowcu, 
Gostynia w Bojszowach, Bolina w Mysłowicach, 
Przemsza w Jeleniu, Rów Michałkowicki w Siemianowicach, 
Pszczynka w Korzenicy, Szarlejka w Piekarach Śląskich. 
Iłownica w Czechowicach Dziedzicach,  
Wisła w Goczałkowicach  

 
Wyniki badań osadów rzecznych przedstawiono w tabelach III.1.4/29 i III.1.4/30, w 

których zestawiono parametry statystyczne oznaczonych pierwiastków oraz 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (zawartość minimalna, zawartość mak-
symalna, średnia geometryczna) obliczone na podstawie danych za 2002 rok. Analizą nie 
objęto wyników badań osadów rzecznych z Wielonki (ujście do Brynicy) oraz potoku Bobrek 
(w Sosnowcu) jako niemiarodajne dla jakości wód w tych punktach pomiarowych. 

 
Tab. III.1.4/29. Parametry statystyczne zawartości pierwiastków w osadach rzecznych  
                           oraz występowanie wartości minimalnych (min) i maksymalnych (max) 
 

Pierwiastek Ilo
ść 
pr
ób 

War-
tość 
min 

Punkt poboru gdzie występuje 
wartość minimalna 

Wartoś
ć max 

Punkt poboru gdzie 
występuje wartość 

maksymalna 

Średnia 
geomet-
ryczna 

Srebro (ppm) 10 <0,5 Odra w Chałupkach  
Pszczynka w Korzenicy 
Stradomka w Częstochowie 
Iłownica w Czechowicach Dz. 
Wisła w Goczałkowicach 

2,0 Brynica w Sosnowcu  1,27 

Arsen (ppm) 16 <0,3 Rawa w Katowicach 90 Brynica w Sosnowcu 7,95 

Bar (ppm) 16 66 Brynica pow. zb.Kozłowa 
Góra 

595 Szarlejka w Piekarach 
Śl. 

161,6 

Kadm (ppm) 16 <0,5 Wisła w Goczałkowicach 34,9 Szarlejka w Piekarach 
Śl. 

4,1 

Kobalt (ppm) 16 1,55 Potok Ożarowicki ujście do 
Brynicy 

19,4 Rów Michałkowicki w 
Siemianowicach Śl. 

6,8 

Chrom (ppm) 16 9 Brynica pow. Zb. Kozłowa 
Góra 

145 Iłownica w 
Czechowicach Dz. 

31 

Miedź (ppm) 16 9 Potok Ożarowicki ujście do 
Brynicy 

511 Bolina w Mysłowicach 59,3 
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Rtęć (ppm) 16 0,038 Wisła w Goczałkowicach 26,3 Bolina w Mysłowicach 0,5 

Nikiel (ppm) 16 3 Brynica pow. Zb. Kozłowa 
Góra 

50 Rów Michałkowicki w 
Siemianowicach Śl. 

19 

Ołów (ppm) 16 18 Wisła w Goczałkowicach 659 Brynica w Sosnowcu  85 

Stront (ppm) 16 6 Brynica pow. Zb. Kozłowa 
Góra 

306 Szarlejka w Piekarach 
Śl. 

38 

Wanad 
(ppm)3)

16 8 Potok Ożarowicki ujście do 
Brynicy 

45 Szarlejka w Piekarach 
Śl. 

18 

Cynk (ppm) 16 110 Wisła w Goczałkowicach 1110 Brynica w Sosnowcu  630 

Mangan 
(ppm) 

16 138 Potok Ożarowicki ujście do 
Brynicy 

2360 Rów Michałkowicki w 
Siemianowicach Śl. 

460 

Wapń (%) 16 0,13 Pszczynka w Korzenicy 4,57 Szarlejka w Piekarach 
Śl. 

0,75 

Magnez (%) 16 0,03 Brynica pow.Zb. Kozłowa 
Góra 

1,29 Bolina w Mysłowicach 0,27 

Żelazo (%) 16 0,74 Potok Ożarowicki ujście do 
Brynicy 

8,84 Rów Michałkowicki w 
Siemianowicach Śl. 

2,15 

Siarka (%)3) 16 0,009 Brynica pow. Zb. Kozłowa 
Góra 

1,61 Szarlejka w Piekarach 
Śl. 

0,19 

Fosfor (%) 16 0,039 Brynica pow. Zb. Kozłowa 
Góra 

0,787 Szarlejka w Piekarach 
Śl. 

0,12 

TOC (%)3) 10 1,09 Przemsza w Jeleniu 7,32 Gostynia w 
Bojszowach 

2,17 

 
 

     Tab. III.1.4/30. Parametry statystyczne zawartości wielopierścieniowych węglowodorów  
                             aromatycznych w osadach rzecznych w ppm dla 10 prób   

Węglowodór Zawartość 
minimalna 

Zawartość 
maksymalna 

Średnia 
arytmetyczna 

Średnia 
geometryczna 

Acenaftylen 0,002 0,023 0,004 0,006 

Acenaften 0,003 0,034 0,007 0,010 

Fluoren 0,002 0,072 0,020 0,011 

Fenantren 0,047 0,573 0,191 0,141 

Antracen 0,002 0,145 0,050 0,028 

Fluoranten 0,028 1,170 0,506 0,321 

Piren 0,023 0,780 0,383 0,253 

Benzo(a)antracen 0,003 0,421 0,196 0,110 

Chryzen 0,009 0,594 0,261 0,160 

Benzo(b)fluoranten 0,008 0,326 0,169 0,109 

Benzo(k)fluoranten 0,003 0,162 0,077 0,048 

Benzo(a)piren 0,004 0,289 0,139 0,084 

Indeno(1,2,3-c,d)piren 0,002 0,213 0,093 0,053 

Dibenzo(a,h)antracen <0,001 0,089 0,022 0,010 

Benzo(ghi)perylen 0,003 0,173 0,085 0,054 
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Suma A1) 0,054 0,790 0,271 0,192 

Suma B2) 0,063 2,965 1,345 0,852 

Suma C3) 0,021 1,159 0,585 0,364 

Suma WWAEPA
4) 0,138 4,915 2,202 1,452 

1)Suma A – suma 3-pierścieniowych WWA (acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen) 
2)Suma B – suma 4-pierścieniowych WWA (fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen) 
3)Suma C – suma 5- i 6-pierścieniowych WWA (benzo(b)fuoranten, benzo(k)fluoranten,  

              benzo(a)piren, indenol   (1,2,3-c,d)piren, dibenzo(ah)antracen, benzo(ghi)perylen) 
4)SumaEPA = Suma A+ Suma B+ Suma C (zalecana przez Amerykańską Agencję Ochrony 

Środowiska) [2] 

 
 

Ryc. III.1.4/4. Stężenia cynku ołowiu i baru w osadach rzecznych w 2002 roku 
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Wyniki badań osadów rzecznych w 2002 roku wykazały wysokie stężenia metali 
ciężkich. Graniczną wartość tła geochemicznego (określonego jako potrójna wartość średniej 
geometrycznej obliczonej dla 12778 próbek osadów Polski) przekroczyły średnie 
geometryczne obliczone dla stężeń cynku, rtęci, miedzi, chromu, kadmu, ołowiu, arsenu, 
baru i siarki (tab. III.1.4/29). Najwyższe stężenia wielokrotnie przekraczające wartości 
graniczne tła geochemicznego wystąpiły: w Brynicy w Sosnowcu dla cynku, ołowiu, arsenu, 
w Bolinie dla rtęci, miedzi, w Szarlejce dla kadmu, siarki, w Iłownicy dla chromu. W Rowie 
Michałkowickim stwierdzono najwyższe stężenia żelaza, manganu, niklu i kobaltu. W 
Szarlejce poza ww. pierwiastkami wystąpiły najwyższe stężenia baru, strontu, wanadu, 
wapnia i fosforu. 

Wyniki badań w 2002 roku wykazały największe zanieczyszczenia w osadach Szarlejki, 
Brynicy w Sosnowcu oraz Rowu Michałkowickiego. W osadach Brynicy powyżej zbiornika 
Kozłowa Góra, Potoku Ożarowickiego (ujście do Brynicy) oraz Wisły w Goczałkowicach 
odnotowano minimalne wartości oznaczonych pierwiastków. 

Wpływ ośrodków miejsko przemysłowych na zawartość metali w osadach rzecznych 
zaobserwowano na przykładzie Brynicy, gdzie w punkcie poboru w Sosnowcu wystąpił 
wzrost stężeń cynku i ołowiu (ryc. III.1.4/4). 
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Ryc. III.1.4/5 Stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych  
                                 w osadach rzecznych w 2002 roku 
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Stężenia węglowodorów aromatycznych, jako suma A, suma B, suma C i suma EPA w 

poszczególnych punktach pomiarowych przedstawiono na ryc. III.1.4/5 Najwyższe stężenia 
węglowodorów, powyżej 2 ppm (zawartość w nie zanieczyszczonych glebach i osadach) 
wystąpiły w osadach Rawy, Szarlejki, Odry i Brynicy w Sosnowcu. 

 

PODSUMOWANIE 

Klasyfikacja przeprowadzona na podstawie wskaźników fizykochemicznych i bakte-
riologii dla rzek województwa śląskiego w 2002 roku wypadła korzystniej niż w 2001 roku. W 
2002 roku poprawił się stan sanitarny rzek. Ilość wód pozaklasowych pod względem 
bakteriologicznym zmniejszyła się o 4%. Poprawę klasyfikacji wód zlewni Wisły zauważono w 
Malince, Jaworniku, Dobce, Jaszowcu, Wapienicy w odcinku źródłowym, Korzenicy,  Sole w 
ujściu do zbiornika Tresna, Żylicy w ujściu do Zbiornika Tresna, Pilicy w odcinku źródłowym i 
w Radoszewnicy oraz jej dopływie – Białce. Najbardziej radykalna poprawa jakości wody 
wystąpiła w Leśniance, gdzie zawiesina z wartości ponadnormatywnej przyjęła I klasę 
czystości, a klasyfikacja ogólna rzeki z pozaklasowej osiągnęła II klasę. Poprawa klasyfikacji 
w zlewni Odry wystąpiła  w Olzie poniżej jazu w Cieszynie, Suminie, Zbiorniku Dzierżno na 
wypływie do Kłodnicy, Pile, Lublinicy w odcinku źródłowym oraz w Wiercicy poniżej 
miejscowości Knieja. Klasyfikacja hydrobiologiczna w punktach pomiarowych w roku 2002 
wypadła na poziomie roku 2001. Wg kryterium hydrobiologicznego ponad 90% punktów 
pomiarowych spełniało wymogi klas czystości wód powierzchniowych. Wody I klasy czystości 
pod względem hydrobiologicznym wystąpiły w górskich dopływach Małej Wisły (powyżej 
zbiornika Goczałkowice) oraz Soły. 

O klasyfikacji powierzchniowych wód płynących na obszarze województwa śląskiego  
w roku 2002 tak jak w latach poprzednich decydowały ścieki komunalne, ścieki przemysłowe 
oraz wody dołowe z kopalń węgla kamiennego i rud metali, ścieki z terenów rolniczych. 

Problemem ogólnowojewódzkim, podobnie jak w latach wcześniejszych, była 
gospodarka ściekami komunalnymi. Zanieczyszczenia pochodzące z tego źródła 
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powodowały w odbiornikach deficyt tlenowy, podwyższoną zawartość związków 
organicznych i biogennych oraz decydowały o zanieczyszczeniu bakteriologicznym. 
Skanalizowanie większych miast województwa śląskiego jest stosunkowo dobre, lecz część 
ścieków komunalnych, tak jak w ubiegłych latach, bez żadnego oczyszczenia odprowadzana 
była do odbiorników. Nadal źle przedstawia się sytuacja w małych miejscowościach i wsiach, 
bowiem skanalizowanie tych obszarów jest niewielkie. Długość sieci kanalizacyjnej na 
obszarach wiejskich wzrosła w 2001 roku o 8% w stosunku do roku 2000 i wyniosła 1135 km, 
co stanowi niecałe 20% długości sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie całego 
województwa.  

O sposobie gospodarczego wykorzystania cieków w centralnej części województwa 
śląskiego decydują szczególnie uciążliwe zanieczyszczenia jakimi są związki mineralne, po-
chodzące głównie z kopalń węgla kamiennego.  

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia rzek przepływających przez tereny 
rolnicze są związki biogenne, w tym azotyny i fosfor ogólny. Przyczyny występowania tych 
związków mogą wynikać ze stosowania nawozów sztucznych w rolnictwie, hodowli zwierząt 
oraz dopływu ścieków bytowych. 

Przeprowadzone w roku 2002 badania Zespołu Automatycznych Stacji Badania 
Jakości Wody potwierdziły podobnie jak w 2001 roku niekorzystny wpływ zanieczyszczonych 
wód Olzy na jakość Odry. W punkcie pomiarowym zlokalizowanym poniżej ujścia Olzy 
obserwuje się niższą zawartość tlenu rozpuszczonego oraz wysokie przewodnictwo właściwe 
rzeki Odry w porównaniu z punktem granicznym Chałupki-Bohumin.  

Badania przeprowadzone w 2002 roku wykazały zanieczyszczenie osadów rzecznych 
metalami ciężkimi. Najwyższe stężenia cynku, kadmu, ołowiu i rtęci stwierdzono w osadch 
Brynicy (w Sosnowcu), Szarlejki i Rowu Michałkowickiego. Skład osadów zmieniał się z 
biegiem rzeki. Wpływ ośrodków miejsko-przemysłowych obserwowano na przykładzie 
Brynicy  
w Sosnowcu, gdzie w osadach wystąpiły wysokie stężenia metali (cynku, ołowiu, arsenu)  
w poró-wnaniu do punktu położonego poza zasięgiem przemysłu (Brynica powyżej zbiornika 
Kozłowa Góra). Stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych powyżej 
wartości 2 ppm (zawartość w nie zanieczyszczonych glebach i osadach) zaobserwowano w 
osadach Rawy, Szarlejki, Odry i Brynicy w Sosnowcu. 

Dalsze ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych zloka-
lizowanych w zlewniach przyczyni się do poprawy stanu czystości rzek województwa  
i zmniejszenia ilości zanieczyszczeń deponowanych w osadach rzecznych. 
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Ryc III. 1.4/2. Średnia dobowa przewodność właściwa [mS/cm] – rok 2002 

   Przekrój pomiarowo-kontrolny: Odra w Chałupkach    
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[mS/cm] 

Średnia dobowa przewodność właściwa [mS/cm] Maksymalna przewodność właściwa  [mS/cm]
Minimalna dobowa przewodność właściwa [mS/cm] Przewodność wód III klasy czystości [mS/cm] 

 

Ryc. III. 1.4/3. Średnia dobowa przewodność właściwa [ms/cm] – rok 2002 
Przekrój pomiarowo-kontrolny: Odra w Olzie 
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Tab. III.1.4/14  Klasyfikacja rzek  metodą statystyczną Nesmeraka W=90 w roku 2002  – zlewnia Wisły 

 
 

Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 

 
 

Lp. 
Nazwa przekroju pomiarowo – 
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

Klasyfikacja 

pełna 

1 Mała Wisła  –  93,8 km 

 Czarna  Wisełka ujście   - 0,5/97,1 km I I I I I I I I II II 

 poniżej zb. w Czarnem  - 96,5 km I I I I I I I I II II 

 Ustroń Obłaziec   - 86,5 km I I II I I I I II III III 

 poniżej Kuźni Ustroń  - 77,4 km I I II I I I I II III III 

 powyżej ujścia Brennicy  - 74,4  km I I II I I I I II III III 

 poniżej Skoczowa  - 69,3  km I I II I I II II II III III 

 powyżej ujścia Knajki  - 62,0  km I I II I I II II II III III 

 ujście do zb. Goczałkowice  - 55,9  km I II II I II non non non III non 

 wylot ze zb. Goczałkow.  - 43,5  km I II III I III II III III III III 

 poniżej ujścia Iłownicy  - 37,8 km I II III I III I III III non non 

 w Jawiszowicach - 23,7 km II III III non III non non non non non 

 w Nowym Bieruniu  - 3,6 km II non non non III non non non non non 

2 Biała Wisełka  - 6,2 km    

 ujście do Małej Wisły      - 0,9/97,1 km I I I I I I I I II II 

3 Malinka -  7,0 km 

 ujście do Małej Wisły    - 0,0/94,6 km I I I I I I I I II II 

4 Jawornik  -  4,7 km 

 ujście do Małej Wisły - 0,0/88,2  km I          I I I I I I I III III

5 Dobka  -  5,3 km 

 ujście do Małej Wisły - 0,0/85,6 km            I I I I I I I I II II

6 Jaszowiec - 3,5 km 

 ujście do Małej Wisły - 0,0/83,8  km I I I I I I I I II II 



Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 

 
 

Lp. 
Nazwa przekroju pomiarowo – 
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

Klasyfikacja 
pełna 

7 Brennica  -  16,8 km 

 powyżej Brennej  - 13,0 km I I I I I I I I III III 

 ujście do Małej Wisły - 0,5/73,9  km I I I I I I I I III III 

8 Bładnica -  11,8 km 

 ujście do Małej Wisły - 0,0/71,4  km I II I I I I II II non non 

9 Knajka  -  15,6 km 

 ujście do Małej Wisły  - 1,4/57,2  km I III III I II non non non III non 

10 Bajerka - 17,0 km 

 ujście do zb. Goczałkowice  - 0,0 I II III I I non non non non non 

11 Iłownica  – 26,5 km 

 most  na drodze Kowale - Pierściec  - 
19,3 km 

I          III III I II non non non non non

 pow. wylotu śc. z Cukrowni - 11,6  km I II II I II II II II non non 

 poniżej wylotu śc. z Cukrowni- 10,8  km I II II I II non non non non non 

 powyżej ujścia Jasienicy     - 4,9  km I II II I II III III III non non 

 ujście do Wisły   - 0,8   km II II II I III III III III non non 

12 Jasienica  - 21,7 km 

 ujście do Iłownicy – 0,4/4,8  km I non II I II non non non III non 

13 Wapienica  – 20,3 km 

 poniżej zb. w Wapienicy – 17,4 km I I I I I I I I I I 

 poniżej oczyszczalni „Beskidiana” w  
Wapienicy – 11,5 km 

I          III III I I I III III non non

 powyżej ujścia Rudawki – 9,0 km I III III I II II III III non non 

 ujście do Iłownicy   - 1,2/1,6 km I II III         I II III III III non non 
 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 

Lp. Nazwa przekroju pomiarowo – 
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

Klasyfikacja 
pełna 

14 Biała  – 28,6 km 

 w Wilkowicach   -  23,6 km I III II I I III III III non non 

 powyżej Bielska  -  20,5 km I II II I I non non non III non 

 most obok Apeny   -  16,9 km I III III I I II III III non non 

 powyżej oczyszczalni - 11,2 km I non non I I non non non III non 

 poniżej oczyszczalni  - 8,7  km I non non I I non non non non non 

 ujście do Wisły   -  0,5  km I non non I II non non non non non 

15 Białka  -  7,6 km 

 ujście  do Białej   - 0,0/22,2 km I II II I I I II II non non 

16 Olszówka - 4,0 km 

 ujście do Białej   -  0,0/18,7  km I non non I I III non non non non 

17 Straconka - 6,2 km 

 ujście do Białej -  0,0/18,6  km I II III I I III III III non non 

18 Kamienicki I  -  5,0 km 

 ujście do Białej -  0,0/17,0  km I non non I I non non non III non 

19 Niwka  - 5,7 km 

 ujście do Białej -  0,0/15,3  km I non non I I non non non non non 

20 Starobielski  - 6,0 km 

 ujście do Białej -  0,0/13,2  km I non non I I I non non non non 

21 Krzywa  - 8,2 km 

 ujście do Białej -  0,0/12,7  km I non non II I non non non non non 

 
 
 
 

 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp. Nazwa przekroju pomiarowo – 
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

22 Pszczynka  -  45,8 km 

 powyżej ujścia Pawłówki  -   33,5 km non III non II I II non non non non 

 powyżej zbiornika Łąka  -   25,0 km II II non II I II II non III non 

 w miejscowości Łąka   -  20,0 km III II non I I I III non non non 

 powyżej ujścia  Dokawy   -  12,0 km non          III non I I non non non non non

 w Międzyrzeczu   -   6,1 km non          III III I I II non non non non

 ujście do Wisły   -   0,1 km II          non non I I III non non non non

23 Dokawa   -  10,4 km 

 ujście do Pszczynki   -   0,5 km non non non I I non non non non non 

24 Korzenica   -   21,1 km 

 ujście do Pszczynki   -   0,5 km I II III I I I II III III III 

25 Gostynia   -   32,1 km 

 powyżej ujścia Pot. Tyskiego  - 10,0 km I non non non I non non non non non 

 poniżej ujścia Mlecznej -  4,0 km III non non non I non non non non non 

 ujście do Wisły  -   1,0 km III non non non I non non non non non 

26 Potok Tyski   -  10,5 km 

 ujście do Gostyni   -  0,5  km II III non II non III non non non non 

27 Mleczna  -  22,3 km 

 powyżej Czułowa   -  12,7 km I II non non I I non non non non 

 powyżej ujścia Pot. Ławeckiego -1,0 km III non non non I non non non non non 

 ujście do Gostyni  -   0,1 km II non non non I non non non non non 

28 Potok Ławecki    -  10,0 km      

 ujście do Mlecznej  -  0,5 km III non non non I III non non non non 

29 Potok Goławiecki  -  10,0 km 

 ujście do Wisły   -  0,1 km II non non non non non non non non non 
 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp. Nazwa przekroju pomiarowo – 
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

30 Czarna Przemsza   -    64,2 km 

 powyżej Poręby  -   50,4 km I III non I I III III non non non 

 powyżej Siewierza   -  41,7 km I II non I I II II non non non 

 pow. zbiornika w Przeczycach–37,0 km   I II non I I I II non non non 

 pon. zbiornika w Przeczycach -26,0 km            I II III I I II II III III III

 powyżej Potoku Psarskiego  - 16,6 km I II non I I III III non non non 

 na moście w Będzinie  -  12,0 km I II non II I III III non non non 

 poniżej Sosnowca  -  4,0 km I          non non II I III non non non non

 poniżej ujścia Brynicy  -  3,0 km II          non non non non non non non non non

 przed połącz. z Białą Przemszą - 0,5 km I          non non non non non non non non non

31 Potok Mitręga - 19,6 km  

 ujście do Czarnej Przemszy  -  0,5  km I          II III I I I II III non non

32 Potok Trzebyczka    -  14,0 km 

 ujście do Czarnej Przemszy   -   0,1 km I          II non II I III III non non non

33  Potok Pogoria  - 11,0 km 

 ujście do Czarnej Przemszy    -  0,1 km II          non non III I non non non non non

34 Brynica  -  54,9 km 

 Winowno– most drogowy na trasie DK  
50,6 km I          I III II I I II III III III

 pow. zbiornika Kozłowa Góra - 32,0 km I III non I I II III non III non 

 powyżej KWK „Julian”    -  25,0 km III non non I I III non non III non 

 poniżej ujścia Szarlejki  -  21,0  km non non non II I II non non non non 

 pow.uj.Rowu Michałkowickiego-12,0 km           non non non non non III non non non non

 powyżej Czeladzi  -  11,0 km non          non non non non III non non non non

 powyżej ujścia Rawy  -   5,3 km non non non non non non non non non non 

 ujście do Czarnej Przemszy  -   0,5 km non non non non non non non non non non 
 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp Nazwa przekroju pomiarowo – 
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

35 Potok    Ożarowicki  -  13,0 km 

     ujście do Brynicy   -   0,5 km III III non II I III III non non non 

36 potok    Szarlejka  -  13,0 km 

 ujście do Brynicy  -   0,5 km non non non non non non non non non non 

37 potok Wielonka   -  7,0 km 

 ujście do Brynicy   -  0,1 km I          non non II I III non non non non

38 Rów Michałkowicki   - 3,3 km 

 ujście do Brynicy  -   0,3 km II          non non non non III non non non non

39 Rawa  -  18,0 km 

 pon.Oczyszczalni „Klimzowiec”-12,0 km non          non non III I III non non non non

 pow. Oczyszczalni „Gigablok” - 4,5 km III non non non I non non non non non 

 ujście do Brynicy   -  0,1 km non non non non non non non non non non 

40 Potok Leśny   -  5,0 km 

 ujście do Rawy  -  0,5   km I II non II I III III non non non 

41 potok  Bolina  -  7,6 km 

 ujście do Czarnej Przemszy -  0,1   km non non non non I non non non non non 

42 Biała Przemsza  -  42,9 km 

 pow. Centurii-most w Kluczach-42,9 km I I II I I II II II non non 

 w Błędowie  -  35,0 km I I non I I I I non II non 

 w Maczkach  -  10,5 km I          I III II non I non non non non

 powyżej ujścia Potoku Bobrek - 1,9 km I          II II II non II non non non non

 ujście do Czarnej Przemszy - 0,2 km I III non II non III non non non non 
 
 
 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp Nazwa przekroju pomiarowo – 
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

43 potok Centuria  -  6,0 km 

 ujście do Białej Przemszy  -  0,1  km I I II I I I I II III III 

44 Potok Biała –   9,0 km 

 ujście do Białej Przemszy  -  0,2  km I          II II III non non non non non non

45 potok Kozi Bród    -    23,8 km 

 ujście do Białej Przemszy   -  0,3 km I non non non non II non non non non 

46 potok Bobrek  -  17,8 km 

 ujście do Białej Przemszy   -   0,2 km III non non non non non non non non non 

47 potok Rakówka    -  5,3 km 

 ujście do Potoku Bobrek  -  0,1 km I non non non non III non non non non 

48 Przemsza  -  23,8 km 

 poniżej ujścia Białej Przemszy -22,8 km II non non III non non non non non non 

 poniżej Jaworzna (wodowskaz „Jeleń”) –
13,0 km II          non non non non non non non non non

 w Chełmku  -  5,7 km III non non III non non non non non non 

49 potok Wąwolnica  - 4,5 km 

 ujście do Przemszy  -  0,3  km I non non non I non non non non non 

50 Wisła  –   0,5 km 

 w Bobrku -  0,5  km non non non non III non non non non non 

51 Soła  –  53,6 km 

 powyżej potoku Rycerka  - 80,9 km I II I I I non non non III non 

 poniżej Rajczy  - 75,0 km I I I I I III III III III III 

 poniżej Milówki - 65,5 km I I I I I I I I non non 

 pow. Węgierskiej Górki   - 62,2 km I I I I I I I I III III 

 pon. Węgierskiej Górki  - 58,8 km I II I I I I II II III III 

 ujście do zbiornika Tresna    - 49,9 km I I I I I I I I III III 
 



Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 

 
 

Lp. 
Nazwa przekroju pomiarowo – 
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

Klasyfikacja 
pełna 

51 Soła  –  53,6 km 

 poniżej zbiornika  Czaniec   - 28,7 km I II II I I non non non III non 

 pon. oczyszczalni w Kętach – 16,4 km I II II I I non non non III non 

52 Żabniczanka  - 12,2 km 

 ujście  do Soły  - 0,0/63,3  km I I I I I I I I III III 

53 Leśnianka   - 14,6 km 

 ujście do Soły  - 0,0/52,7 km I I I I I I I I II II 

54 Koszarawa  - 30,4 km 

 ujście do Soły - 0,5/50,5  km I II I I I I II II III III 

55 Łękawka - 17,4 km 

 uj. do zbiornika Tresna   - 0,5/43,6 km I non non I I non non non III non 

56 Ponikwia  - 5,6 km 

 ujście do zbiornika Międzybrodzie  - 
0,5/37,4 km I          III non I I non non non III non

57 Wielka Puszcza  - 9,0 km 

 ujście do Soły    - 0,5/33,0  km I III non I I non non non III non 

58 Żylica  - 21,0 km 

 w Szczyrku Górnym  - 16,7 km I I I I I I I I II II 

 pow. Garbarni w Łodygowicach - 5,6 km I II non I I I II non non non 

 ujście do zbiornika Tresna - 1,9 km I II II I I III III III III III 

59 Biła  - 3,5 km 

 ujście do Żylicy  - 0,0/12,7  km I I I I I III III III non non 

60 Kalonka  - 11,0 km 

 ujście do Żylicy   - 0,2/1,6  km I II non I I non non non III non 

 
 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp. Nazwa przekroju pomiarowo – 
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

61 Pilica  –  67,8 km 

 m. Łany  - 293,0 km I I III I I III III III III III 

 poniżej  Szczekocin - 280,9 km I II non I I non non non non non 

 m. Koniecpol  -  256,5 km I II II I I III III III III III 

 m. Radoszewnica  -  251,2 km I II II I I II II II III III 

62 Krztynia  – 26,5 km 

 ujście do Pilicy - 0,5  km I I II I I III III III II III 

63 Żebrówka  – 22,9 km 

 ujście do Krztyni - 0,5 km I II II I I III III III III III 

64 Białka  – 21,2 km 

 m. Koniecpol, ujście do Pilicy - 0,5  km I I II I I I I II II II 
 
 
 



Tab. III.1.4/23. Klasyfikacja rzek  metodą Nesmeraka W=90 w roku 2002 -  zlewnia Odry 
 

 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp. Nazwa przekroju pomiarowo –
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, 
ChZT 

utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

1 Odra – 50,2 km 

 w Chałupkach - 20,0 km I          II III I II III III III non non
 w Krzyżanowicach - 34,5 km I          non III III II non non non non non
 powyżej Raciborza - 48,5  km I          non III III II non non non non non
 w Miedoni - 55,5 km I          II non II non non non non non non
 pow. ujścia Rudy  (m.Turze) -65,7 km I          III non II II non non non non non

2 Olza  – 39,4 km 

 granica państwa   - 38,8  km I II III I I non non non III non 

 poniżej jazu w Cieszynie  - 37,9  km I I II I I II II II III III 

 powyżej ujścia Bobrówki   - 36,0  km I III III I I non non non III non 

 poniżej Cieszyna   - 31,6  km I non non I I non non non non non 

 poniżej Kaczyc i Otrębowa   - 23,9  km I I III I I I I III non non 

 powyżej Piotrówki   - 16,8  km I II III II I II II III non non 

 ujście do Odry   - 0,5  km I II non non II II non non non non 

3 Bobrówka  - 11,7 km 

 ujście do Olzy   - 0,0/34,4  km I non non I I non non non non non 

4 Piotrówka  -  16,8 km 

 w Zebrzydowicach  -  10,1 km I III III I II non non non III non 

 ujście do Olzy -  0,2 km I III III I III non non non non non 

5 Pielgrzymówka  - 9,6 km 

 ujście do Piotrówki   - 0,2 km II III non I III non non non II non 

 
 
 
 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp. Nazwa przekroju pomiarowo –
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, 
ChZT 

utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

6 Szotkówka - 19,4 km           

 powyżej Ruptawki   -  7,1 km III III III non III III non non non non 

 powyżej Leśnicy w Godowie   -  0,5 km I non non non III non non non non non 

 ujście do Olzy  -   0,1 km I non non non III non non non non non 

7 Ruptawka  -  7,5 km           
 ujście do Szotkówki   -  0,2 km I non non non III non non non non non 

8 Leśnica    -  19,2 km 

 powyżej kolektora Olza -  7,8 km non non non II III non non non non non 

 ujście do Szotkówki   -   0,3 km II non non non non non non non non non 

9 Psina  -  24,0 km 

 pow.ujścia Troi- m.Cyprzanów-15,0 km I non non II II non non non non non 

 ujście do Odry    -  0,2 km I III non II III non non non non non 

10 Ruda   -  50,6 km 

 poniżej Żor   -  44,0 km III non non II I non non non non non 

 powyżej zbiornika Rybnik  -  29,0 km II non non I non non non non non non 

 poniżej zbiornika Rybnik  -  21,5 km I III non non I non non non non non 

 ujście do Odry  -  0,1 km I II non non I III non non non non 

11 Nacyna   -  13,4 km 

 ujście do Rudy  -  0,5  km I non non non I non non non non non 

12 Sumina  -   26,8 km 

 poniżej Nędzy  -  6,6 km I II III I I III III III III III 

13 Bierawka  -  38,5 km 

 poniżej Orzesza   -  55,5 km II non non II I non non non non non 

 poniżej Dębieńska   - 39,3 km II non non non I III non non non non 

 poniżej  Rowu Knurowskiego - 32,0 km III non non non I non non non non non 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp. Nazwa przekroju pomiarowo –
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, 
ChZT 

utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

13 Bierawka  -  38,5 km 

 poniżej Pot. Sierakowickiego  - 17,0 km I III non non I non non non non non 

14 Rów Knurowski  -  4,1 km 

 ujście do Bierawki  -   0,1  km non non non non I non non non non non 

15 Potok Sierakowicki  -  10,3 km 

 ujście do Bierawki  -   0,5 km I III non I I non non non non non 

16 Kłodnica    -   50,0 km 

 w Brynowie    -  79,6   km III          non non II non non non non non non

 powyżej Jamny   -  69,5 km non          non non non I non non non non non

 poniżej Jamny   -   64,5 km non          non non non I non non non non non

 powyżej Pot. Bielszowickiego  - 55,5 km non          non non non I non non non non non

 poniżej Pot. Bielszowickiego  -  53,6 km non          non non non I non non non non non

 poniżej Czarniawki   -  51,5 km non non non non I non non non non non 

 poniżej Bytomki  -   50,0 km non          non non non I non non non non non

 wlot do zb. Dzierżno Duże  -  38,6 km non non non non I non non non non non 

 stare koryto – m. Ujazd  - 19,6 km I          III non non I II non non non non

17 potok Jamna  -  7 km 
 ujście do Kłodnicy    -  0,5 km non non non non I non non non non non 

18 potok Promna    -   12,5 km 

 ujście do Kłodnicy  -  0,1 km II non non I I non non non non non 

19 Potok Ornontowicki   -  10,0 km 

 ujście do Kłodnicy  -   0,5 km I non non II I III non non non non 

20 Potok Chudowski   -   8,5 km 

 ujście do Pot. Ornontowickiego -0,1 km non non non II I non non non non non 

 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp. Nazwa przekroju pomiarowo –
kontrolnego; 
lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 

Tlen 
BZT5, 
ChZT 

utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

21 Potok Bielszowicki  -  13,6 km 

 ujście do Kłodnicy  -    0,1 km I non non non non III non non non non 

22 Czarniawka  -  9,5 km 

 ujście do Kłodnicy   -  0,1 km III non non non I non non non non non 

23 Bytomka   - 19,2 km 

 poniżej oczyszczalni   - 18,2 km non non non non I non non non non non 

 powyżej Zabrza  -   5,5 km III non non non I non non non non non 

 ujście do Kłodnicy   -   0,5 km non non non non I non non non non non 

24 Rów  Miechowicki -  3,5 km 

 ujście do Bytomki   -   0,1 km III non non non I non non non non non 

25 Potok Mikulczycki   -  10,0 km 

 ujście do Bytomki  -  0,5 km  III non non non I non non non non non 

26 zbiornik Dzierżno Duże  -  0,0 km 

 wypływ do Kłodnicy  -  32,0 km I II non non I I non non non non 

27 Drama  -  18,4 km 

 powyżej Pyskowic  -  7,4 km I II non II I non non non non non 

 ujście do zb. Dzierżno Małe  -  0,1 km I II non II I III III non non non 

28 zbiornik Dzierżno Małe  -    0,0 km 

 wypływ do Kłodnicy  -  32,1 km I III III II I III III III II III 

29 Kanał Gliwicki   -  13,2 km 

 w Pławniowicach   -  28,0 km III II non non I II non non III non 

30 Potok Toszecki  - 14,8 km 

 ujście do zb. Pławniowice  -  0,5 km I III III I I non non non III non 

31 zbiornik Pławniowice  -  0,0 km 

 wypływ do Kłodnicy  -    27,5 km II II non I I I II non III non 

 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp. Numer i nazwa przekroju pomiarowo 
– kontrolnego; 

lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 
Tlen 

BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

32 Mała Panew – 60,8 km 

 Miotek, powyżej Kalet - 113,2 km I II II I I II II II III III 

 Brusiek, poniżej Kalet -  99,9 km I III II I I III III III III III 

 powyżej  ujścia  Stoły -  86,0 km I II II I I III III III III III 

 powyżej m. Krupski Młyn - 78,3 km I II non I II III III non non non 

 poniżej m. Krupski Młyn - 71,0 km I II III I II II II III non non 

33 Leśnica  – 20,9 km 

 m.Kokotek, uj. do Małej Panwi – 0,3 km I II non I I III III non III non 

34 Stoła  – 23,2 km 

 poniżej  Tarnowskich Gór - 22,7 km non non non II non non non non non non 

 ujście do Małej Panwi  - 0,3  km II non non I non non non non non non 

35 Piła  – 13,5 km 

 ujście do Małej Panwi - 0,1 km I II III I I I II III III III 

36 Lublinica  – 28,6 km 

 powyżej Lublińca - 23,6 km I II III I I II II III III III 

 poniżej Lublińca - 19,0 km I III non I I II III non non non 

37 Warta  – 175,0 km 

 Kromołów, pow. Zawiercia - 808,2 km I I non II I I II non I non 

 Kręciwilk, most drogowy - 791,6 km I II III I I II II III non non 

 Lgota Górna, most drogowy - 776,6 km non III non I I II non non non non 

 Korwinów - 751,5 km I II II I I II II II non non 

 Mirów, most drogowy - 728,9 km I II II I I III III III non non 

 Mstów, most drogowy  - 721,0 km I II III I I II II III non non 

 Bobry, most drogowy - 681,7 km II II II I I I II II non non 

 Wąsosz, most drogowy - 633,2 km I II II I I II II II III III 



 Rzeka; długość badana Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń 
fizykochemicznych 

Klasyfikacja według oznaczeń 
 Klasyfikacja 

Lp. Numer i nazwa przekroju pomiarowo 
– kontrolnego; 

lokalizacja punktu ( kilometr rzeki ) 
Tlen 

BZT5, ChZT
utlenialność

Związki 
biogenne 
(bez NO2) 

Związki 
mineralne 

Metale 
ciężkie 

Zawiesina 
fizykochemiczn.
bez związków 
biogennych 

fizyko- 
chemicznych 

bakterio- 
logicznych 

pełna 

38 Czarka  – 6,2 km 

 ujście do Warty - 0,5 km I I II I I I I II III III 

39 Kamieniczka – 19,1 km 

 ujście do Warty - 0,7 km I II II I I III III III III III 

40 Stradomka  – 20,5 km 

 m. Łojki, most drogowy - 9,4 km III non III I I III non non III non 

 Częstochowa, ujście do Warty - 0,5 km I II III I I III III III non non 

41 Wiercica  – 30,0 km 

 m.Złoty Potok, pon.Pstrągarni - 28,5 km I I II I I I I II I II 

 m. Knieja, most drogowy - 9,4 km I II II I I I II II III III 

 m. Chmielarze, most drogowy - 0,5 km I II II I I I II II III III 

42 Liswarta  – 93,3 km 

 m. Boronów, most drogowy - 85,7 km I II III I I I II III III III 

 m. Danków, most drogowy – 26,4 km I III II I I I III III III III 

 m. Kule, ujście do Warty - 0,9 km I II II I I II II II III III 

43 Pankówka – 23,5 km 

  ujście do Liswarty – 1,3 km I III III I I I III III III III 

44 Biała  Oksza  – 28,9 km 

 m. Kłobuck, pow. Mleczarni - 21,8 km I II II I I I II II non non 

 m. Łobodno, pon. oczyszcz. - 14,6 km I II non I I III III non non non 

 m. Borowa, ujście do Liswarty - 1,0 km I II III I I I II III non non 

45 Kocinka  - 40,2 km 

 m.Trzebca, uj. do Liswarty – 0,5 km I II II I I II II II III III 
 
 
 
 
 


