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CZĘŚĆ III. 
WODY POWIERZCHNIOWE

Jarosław Ciemiński, Anna Koziełło,
Urszula Tkaczuk

1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO WÓD

Zanieczyszczenie wód należy rozumieć jako 
niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, che-
micznych i bakteriologicznych wody, spowodowane 
wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorga-
nicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicz-
nych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które 
ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie 
wody do picia i celów gospodarczych oraz nieko-
rzystnie wpływają na rozwój biocenoz wodnych.

Czynnikiem stanowiącym największe zagrożenie 
dla stanu czystości wód powierzchniowych jest sze-
roko rozumiana działalność człowieka, a głównymi 
źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych 
(poza zanieczyszczeniami naturalnymi) są ścieki 
komunalne, przemysłowe oraz zanieczyszczenia 
obszarowe, pochodzące głównie z rolnictwa i tere-
nów przemysłowych.

Przez ścieki komunalne według art. 9 punkt 1 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) – rozumie się 
ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze 
ściekami przemysłowymi albo wodami opadowy-
mi lub roztopowymi, odprowadzane urządzenia-
mi służącymi do realizacji zadań własnych gminy 
w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komu-
nalnych. Powstają w wyniku działalności bytowo-
gospodarczej człowieka, a mogą być odprowadzane 
w sposób zorganizowany lub niezorganizowany, 
powodując tym samym zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych.

Jest to mieszanina odpadów z gospodarstw 
domowych, fekaliów, odpadów ze szpitali, łaźni, 
pralni i zakładów przemysłowych. Znaczną ich 
część stanowią występujące w postaci zawiesiny lub 
rozpuszczone związki organiczne, głównie białka, 
tłuszcze i węglowodany. Zawierają także detergenty 
oraz chorobotwórcze drobnoustroje. Ścieki komu-
nalne zwiększają w wodach ilość rozkładającej się 
substancji organicznej powodując tym samym po-
gorszenie jakości wody, będące wynikiem silnego 
zużycia tlenu, prowadzącego nawet do powstania 
warunków beztlenowych, uniemożliwiających ży-
cie wielu organizmom. Największe zagrożenie dla 
stanu czystości wód powierzchniowych stanowią 
ścieki odprowadzane z budynków mieszkalnych 
w miejscowościach zwodociągowanych, a nieposiada-
jących sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

Ścieki przemysłowe według cytowanej po-
wyżej ustawy Prawo wodne to ścieki, niebędące 
ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną 
przez zakład działalnością handlową, przemysłową, 
składową, transportową lub usługową, a także bę-
dące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, 
odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego 
zakładu. Ścieki te mogą mieć zróżnicowany cha-
rakter i skład, w zależności od miejsca powstania: 
inne są ścieki z zakładów przemysłu ciężkiego, inne 
z fabryk chemicznych, jeszcze inne z zakładów 
spożywczych.

Zanieczyszczenia obszarowe, to zanieczysz-
czenia spływające do cieków powierzchniowych 
wraz z wodami opadowymi w sposób niezorgani-
zowany z gruntów ornych, użytków zielonych, ob-
szarów leśnych czy nielegalnych wysypisk śmieci. 
Znaczny udział w ogólnej ilości zanieczyszczeń 
obszarowych mają zanieczyszczenia pochodzące 
z rolnictwa. Są to zanieczyszczenia spływające do 
wód powierzchniowych wraz z wodami opadowy-
mi w sposób niezorganizowany z gruntów ornych, 
użytków zielonych oraz obszarów leśnych. Zawie-
rają przede wszystkim znaczne ilości biogenów,
a więc związków azotu i fosforu, pochodzących 
z nawozów mineralnych i zwierzęcych, biomasy ro-
ślinnej pozostałej na polach, jak również ze ścieków 
socjalno-bytowych.

Wielkość odpływu substancji nawozowych ze 
zlewni zależy nie tylko od ogólnej ilości opadów 
w zlewni, ale również od rozkładu tych substancji 
w czasie. Największy odpływ biogenów ma miej-
sce w okresie dużych i długotrwałych deszczów, 
w chłodnym okresie roku oraz po roztopach. Wpływ 
zanieczyszczeń obszarowych na stan czystości wód 
powierzchniowych w każdej zlewni jest inny i zale-
ży również od ukształtowania terenu oraz sposobu 
zagospodarowania zlewni.

Na stan czystości wód powierzchniowych wpływ 
mają także wody deszczowe, które zanieczyszczają 
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się już w przyziemnych warstwach atmosfery, 
wychwytując z powietrza różne substancje. Tego 
typu zanieczyszczenia zawierają największe ilości 
dwutlenku siarki i tlenków azotu, które opadając 
na ziemię i do wód powierzchniowych w postaci 
kwaśnych deszczy zakwaszają je.

Ilość zanieczyszczeń dostających się do ścieków 
opadowych z terenu miasta zależy głównie od:
l zanieczyszczenia atmosfery w obrębie miasta,
l rodzaju nawierzchni, ulic, placów i chodni-

ków,
l rodzaj transportu i intensywności ruchu,
l organizacji i sposobu oczyszczania ulic,
l sposobu walki z gołoledzią,
l ilości terenów zielonych.

Nie można jednoznacznie określić, która 
z dziedzin gospodarki przyczynia się w najwięk-
szym stopniu do wprowadzania zanieczyszczeń do 
wód powierzchniowych. Niestety, każda z nich, za-
równo przemysł i rolnictwo, jak też ludność w ne-
gatywny sposób wpływają na stan naszych wód.

Według danych GUS gospodarka komunalna 
miast, zakłady przemysłowe oraz inne punktowe 
źródła zanieczyszczeń województwa świętokrzy-
skiego odprowadziły w 2005 r. 837 730 dam3 ście-
ków. W latach 2001-2005 zaobserwować można 
wyraźną tendencję, polegającą na systematycznym 
spadku ogólnej ilość ścieków komunalnych i prze-
mysłowych odprowadzanych do wód powierzch-
niowych lub do ziemi, z 1 093 500 w 2001 do 
837 730 dam3 w roku 2005. Niewątpliwie przyczyną 
mniejszego poboru wód, a co za tym idzie i od-
prowadzania mniejszej ilości ścieków w ostatnich 
latach (wyjątek stanowi rok 2003, w którym stwier-
dzono zrzuty ścieków na poziomie zbliżonym do 
roku 2001), było wprowadzenie mierników zużycia 
wody oraz wysokie opłaty za wodę i odprowadza-
nie ścieków, jak też stosowanie technologii zuży-
wających mniejsze ilości wody.

Nie uległa natomiast zmianie struktura odpro-
wadzanych ścieków. Przeważającą część stanowiły 
ścieki przemysłowe, natomiast udział ścieków ko-
munalnych wahał się od 3,85 do 5% (rys. 3).

Ścieki komunalne i przemysłowe wymagające 
oczyszczenia odprowadzane w województwie 
świętokrzyskim do wód powierzchniowych lub 
do ziemi, w łącznej ilości 55 279 dam3 stanowiły 
2,61% ogólnej ilości ścieków w skali kraju. Na prze-

strzeni ostatnich pięciu lat w Polsce obserwuje się 
systematyczny spadek ilości ścieków wymagających 
oczyszczenia, natomiast w województwie święto-
krzyskim występują trendy zmienne (tabela 6).

W ogólnej ilości 55 279 dam3 ścieków przemysło-
wych i komunalnych wymagających oczyszczenia 
odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do 
ziemi w województwie świętokrzyskim w 2005 roku 
największy udział miały powiat kielecki i miasto 
Kielce (rys. 4). W roku 2005, w stosunku do roku 

poprzedniego, dla dwóch powiatów (buski i kie-
lecki) odnotowano wzrost ilości ścieków komunal-
nych i przemysłowych wymagających oczyszczenia, 
w pozostałych natomiast spadek.

W poszczególnych powiatach tworzących wo-
jewództwo świętokrzyskie ilość oczyszczonych 

Lata
2001 2002 2003 2004 2005

POLSKA 2 402 408 2 278 530 2 175 834 2 134 876 2 115 101
ŚWIĘTOKRZYSKIE 61 160 53 533 55 620 57 893 55 279

udział % 2,5 2,3 2,6 2,7 2,6

Tabela 6.   Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania odprowadzana 
do wód powierzchniowych lub do ziemi

Rys. 3. Ścieki komunalne i przemysłowe odpro-
wadzane do wód powierzchniowych lub 
do ziemi w latach 2001-2005

Rys. 4. Ścieki przemysłowe i komunalne wyma-
gające oczyszczania odprowadzone do 
wód powierzchniowych lub do ziemi 
wg powiatów w 2005 r. 
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ścieków komunalnych i przemysłowych, które 
wymagały oczyszczenia była zróżnicowana. Naj-
większy odsetek ścieków nieczyszczonych w 2005 
roku odprowadzano z terenu powiatu sandomier-
skiego. Jednocześnie w powiecie tym odnotowano 
największy w skali województwa wzrost udziału 
ścieków nieczyszczonych w ogólnej ilości ścieków 
przemysłowych i komunalnych odprowadzanych 
do wód lub do ziemi (z 43,48% w roku 2004 do 
51,97%).

Znaczący odsetek ścieków nieczyszczonych 
w 2005 r. odprowadzono także w powiatach buskim 
(18,18%) i kazimierskim (14%). Procentowy udział 
oczyszczonych i nieczyszczonych ścieków komunal-
nych i przemysłowych wymagających oczyszczania 
według powiatów w latach 2004–2005 przedstawio-
no na rys. 5.

W roku 2005 ścieki poddane oczyszczaniu 
stanowiły 88,73% ogólnej ilości ścieków komunal-

nych i przemysłowych wymagających oczyszczania, 
w tym oczyszczono:
l mechanicznie – 27,89%,
l chemicznie – 0,38%,
l biologicznie – 34,44%,
l z podwyższonym usuwaniem biogenów 

– 26,02%.
Pomimo realizacji szeregu zamierzeń inwe-

stycyjnych w województwie dla poprawy stanu 
czystości wód powierzchniowych, stopień oczysz-
czania ścieków jest nadal niewystarczający, a ście-
ki nieczyszczone stanowiły w 2005 r. ponad 11% 
ogólnej ilości ścieków wymagających oczyszczenia 
odprowadzanych do wód powierzchniowych lub 
do ziemi. Statystyczne porównanie ilości ścieków 
komunalnych i przemysłowych oczyszczonych 
i nieczyszczonych odprowadzonych do wód 
powierzchniowych lub ziemi według powiatów 
w latach 2004-2005 przedstawiono w tabeli 7.

Rys. 5. Udział oczyszczonych i nieczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych w ogólnej 
ilości ścieków wymagających oczyszczania wg powiatów w latach 2004-2005

Tabela 7.   Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód po-
wierzchniowych lub do ziemi wg powiatów (dane GUS)*

Wyszczególnienie Rok
Ogółem

Oczyszczane Nieoczyszczane

Razem mecha-
nicznie

chemi-
cznie

biolo-
gicznie

z pod-
wyższ.
usuwa-
niem
bioge-
nów

Razem

odprowadzane
z zakła-

dów
prze-

mysło-
wych

siecią 
kanali-
zacji

w dekametrach sześciennych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POLSKA 2004 2 134 876 1 943 068 581 524 107 510 585 517 668 517 191 808 50 481 141 327
2005 2 115 101 1 929 379 576 075 108 991 501 813 742 500 185 722 52 108 133 614

Województwo 2004 57 893 49 288 14 936 223 21 498 12 631 8 605 2 973 5 632
2005 55 279 49 050 15 416 209 19 041 14 384 6 229 4 459 1 770

Powiaty:
buski 2004 1 452 1 294 129 - 1 151 14 158 - 158

2005 1 772 1 450 190 - 194 1 066 322 - 322
jędrzejowski 2004 1 348 1 056 8 - 392 656 292 - 292

2005 1 077 1 004 - - 365 639 73 - 73
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2. REALIZACJA KRAJOWEGO 
PROGRAMU OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospo-
litej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym 
Polski do Unii Europejskiej, ustawą z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 
2019 i Nr 267, poz. 2255) zobowiązano Ministra 
Środowiska do sporządzenia Krajowego Progra-
mu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dnia 
16 grudnia 2003 r. Rada Ministrów zatwierdziła 
sporządzony dokument.

Traktat o Akcesji Polski do Unii Europejskiej 
podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach i raty-
fikowany przez Polskę 23 lipca 2003 r., w części 
dotyczącej wyposażenia aglomeracji w systemy ka-
nalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków odwołuje 
się do dyrektywy 91/271/EWG, która zobowiązuje 
państwa członkowskie Unii Europejskiej do wy-
posażenia wszystkich aglomeracji o równoważ-
nej liczbie mieszkańców RLM większej niż 2000 
w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych 
i zapewnienia biologicznego oczyszczania ścieków 
przed wprowadzeniem ich do wód, tak aby ścieki 
spełniały określone w dyrektywie wymagania do-

tyczące zawartości w nich substancji łatworozkła-
dalnych biologicznie.

Dyrektywa zobowiązuje również państwa człon-
kowskie do zidentyfikowania obszarów, których 
wody są podatne (wrażliwe) na eutrofizację. Na 
obszarach uznanych za wrażliwe, zgodnie z wy-
maganiami dyrektywy należy zastosować bardziej 
intensywne oczyszczanie przynajmniej ścieków 
pochodzących z aglomeracji o równoważnej licz-
bie mieszkańców (RLM) powyżej 10 000 – bardziej 
intensywne, tzn. oczyszczanie biologiczne z pogłę-
bionym usuwaniem fosforu i azotu.

Alternatywnie dyrektywa dopuszcza możliwość 
odstąpienia od wymogu intensywnego oczyszcza-
nia ścieków w wypadku konkretnych oczyszczalni 
w zlewni wód podatnych na eutrofizację, jeżeli moż-
na wykazać, że procentowa redukcja całkowitego 
ładunku dopływającego do wszystkich oczyszczalni 
ścieków komunalnych na obszarze danej zlewni wy-
nosi przynajmniej 75% dla fosforu i przynajmniej 
75% dla azotu.

W związku z tym, że całe terytorium Polski 
uznane zostało za obszar wrażliwy na eutrofizację, 
właśnie to alternatywne rozwiązanie jest dla Pol-
ski korzystniejsze pod względem ekonomicznym 
i technicznym.

a)   Większa ilość ścieków oczyszczonych od odprowadzonych wynika z szacunkowych metod określania ilości ścieków komunal-
nych odprowadzonych siecią kanalizacyjną.

 *    dane należy skorygować po opublikowaniu oficjalnych badań statystycznych GUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
kazimierski 2004 246 223 66 - 150 7 23 - 23

2005 193 166 - - 160 6 27 - 27
kielecki 2004 11 309 11 177 9 191 - 1 264 722 132 19 113

2005 12 958 11 672 9 497 - 1 417 758 1 286 1 122 164
konecki 2004 1 511 1 376 3 - 1 251 122 135 3 132

2005 1 504 1 318 - - 1 188 130 186 2 184
opatowski 2004 724 571 87 - 238 246 153 - 153

2005 707 591 83 - 235 273 116 - 116
ostrowiecki 2004 5 550 3 612 423 - 127 3 062 1 938 - 1 938

2005 3 997 3 607 473 - 113 3 021 390 - 390
pińczowski 2004 1 919 1 692 837 - 69 786 227 - 227

2005 1 738 1 725 1 015 - 68 642 13 - 13
sandomierski 2004 6 726 3 802 1 467 - 1 520 815 2 924 2 893 31

2005 6 514 3 129 1 824 - 320 985 3 385 3 335 50
skarżyski 2004 3 405 2 616 93 - 11 2 512 789 - 789

2005 2 707 2 564 86 - 3 2 475 143 - 143
starachowicki 2004 4 003 3 352 - - 54 3 298 651 - 651

2005 3 263 3 166 - - - 3 166 97 - 97
staszowski 2004 3 395 2 828 2 159 223 92 354 567 - 567

2005 3 236 3 050 1 858 209 107 876 186 - 186
włoszczowski 2004 1 135 1 131 451 - 643 37 4 - 4

2005 1 010 1 005 373 - 562 70 5 - 5
Miasto-powiat
Kielce 2004 15 171 14 558 22 - 14 536 - 613 58 555

2005 11 176a 14 603a 17 - 14 309 277 - - -
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Osiągnięcie wymaganej przepisami dyrektywy 
minimum 75% redukcji azotu ogólnego i fosforu 
ogólnego w ściekach dopływających do wszystkich 
oczyszczalni ścieków zostanie zrealizowane, jeżeli:

- w grupie oczyszczalni ścieków o wielkości 
2 000 – 15 000 równoważnych mieszkańców 
(RLM) stosowane będzie konwencjonalne 
biologiczne oczyszczanie ścieków,

- w grupie oczyszczalni o wielkości powyżej 
15 000 RLM stosowane będzie oczyszczanie 
pogłębione z usuwaniem azotu i fosforu.

Realizacja powyższego sposobu pozwoli na 
wywiązanie się Polski z zobowiązań wynikających 
z dyrektywy 91/271/EWG.

W trakcie negocjacji sektora „Środowisko” Pol-
ska uzyskała zgodę państw członkowskich Unii 
na okres dostosowawczy w zakresie wyposaże-
nia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej 
i oczyszczalnie ścieków sięgający 2015 roku.

Sformułowane zostały również cele pośrednie, 
i tak:
l do 31 grudnia 2005 r. zgodność z Dyrektywą 

powinna być osiągnięta w 674 aglomeracjach, 
z których ładunki zanieczyszczeń biodegrado-
walnych stanowią 69% całkowitego ładunku tych 
zanieczyszczeń pochodzącego z aglomeracji,

l do 31 grudnia 2010 r. zgodność z Dyrektywą 
powinna być osiągnięta w 1069 aglomeracjach, 
których ładunki zanieczyszczeń im przypisy-
wane stanowią 86% całkowitego ładunku tych 
zanieczyszczeń pochodzącego z aglomeracji,

l do 31 grudnia 2013 r. zgodność z Dyrektywą 
powinna być osiągnięta w 1165 aglomeracjach, 
z których ładunki zanieczyszczeń stanowią 91% 
całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń po-
chodzącego z aglomeracji,

l do 31 grudnia 2015 r. zgodność z Dyrektywą 
powinna być osiągnięta w 1378 aglomeracjach, 
z których ładunki zanieczyszczeń stanowią 
100% całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń 
pochodzącego z aglomeracji.

W pojęciu wymienionej dyrektywy „aglomera-
cja” oznacza teren, na którym zaludnienie i dzia-
łalność gospodarcza są wystarczająco skoncentro-
wane dla zebrania ścieków i odprowadzania ich 
do oczyszczalni. W praktyce oznacza to, że obszar 
aglomeracji obejmować może jedną lub więcej gmin 
(bądź ich części).

W Polsce pojęcie aglomeracji jest pojęciem 
nowym; wprowadza je ustawa Prawo wodne, 
określając aglomerację jako teren, na którym za-
ludnienie lub działalność gospodarcza są wystar-
czająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były 
zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków 
komunalnych.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Ko-
munalnych realizując postanowienia dyrektywy 

i wypełniając założenia akcesyjne określa plan in-
westycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-ście-
kowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, 
aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne.

Aktualizacja załączników do Krajowego Pro-
gramu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, do-
konana po raz pierwszy w 2005 r. stanowi wykaz 
niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposa-
żenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej 
i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach 2005, 
2006-2010, 2011-2013, 2014-2015.

Wyniki aktualizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych przedstawio-
no w załącznikach do KPOŚK i są to:
l Załącznik 1a – aglomeracje, w których istniejące 

w 2004 r. oczyszczalnie spełniają wymagania 
prawa,

l Załącznik 1b – aglomeracje, w których oczyszczal-
nie osiągną efekt ekologiczny zgodny z wymaga-
niami prawa w 2005 r.,

l Załącznik 2 – aglomeracje, w których oczyszczalnie 
osiągną efekt ekologiczny zgodny z wymaganiami 
prawa w latach 2006–2010,

l Załącznik 3 – aglomeracje, w których oczyszczalnie 
osiągną efekt ekologiczny zgodny z wymaganiami 
prawa w latach 2011–2013,

l Załącznik 4 – aglomeracje, w których oczyszczalnie 
osiągną efekt ekologiczny zgodny z wymaganiami 
prawa w latach 2014–2015.

Aglomeracje z terenu województwa święto-
krzyskiego, ujęte w poszczególnych załącznikach 
do Aktualizacji KPOŚK to:
l Załącznik 1a – Morawica, Sandomierz, Staszów, 

Włoszczowa, Małogoszcz, Bodzentyn, Cedzyna 
(gm. Górno), Marzysz (gm. Daleszyce), Pieko-
szów, Stąporków, Opatów, Łączna, Połaniec,

l Załącznik 1b – Sobków, Bieliny, Daleszyce, Ra-
doszyce, Ożarów, Styków (gm. Brody),

l Załącznik 2 – Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Busko Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, 
Końskie, Pińczów, Skarżysko-Kamienna, Stara-
chowice, Stopnica, Strawczyn, Chęciny, Chmiel-
nik, Miedziana Góra, Koprzywnica, Zawichost, 
Łosiów, Suchedniów, Brody, Pawłów,

l Załącznik 4 – Pacanów, Sędziszów, Zagnańsk 
i Oleśnica.

Treść Aktualizacji Krajowego Programu Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych wraz z załącznika-
mi dostępna jest na stronie internetowej Ministra 
Środowiska.

Należy podkreślić, że zakres przedsięwzięć 
inwestycyjnych określonych w zamieszczonych 
załącznikach będzie mógł być uściślany na pod-
stawie indywidualnych wniosków gmin opartych 
o dokumentację projektową i spełniających wymóg 
§3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska 
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w sprawie wyznaczania obszarów i granic aglo-
meracji tzn., że „realizacja sieci kanalizacyjnej na 
obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczysz-
czalni będzie uzasadniona finansowo i technicznie”. 
Projekt programu skonstruowano bowiem w opar-
ciu o dane uzyskane od gmin, które scharaktery-
zowały stan w połowie 2004 roku.

Będzie to miało szczególne znaczenie przy ocenie 
przez fundusze strukturalne i ekologiczne wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu budowy, 
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków 
komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej. 
Wnioski te będą oparte o dokumentację projektową 

ustalającą przedmiot, zakres i koszty przedsięwzięć 
dla wyposażenia zidentyfikowanych aglomeracji 
w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, 
spełniające wymagania prawa. Wnioskowane 
przedsięwzięcia muszą spełniać podstawowe kryte-
ria techniczne i ekonomiczne przede wszystkim do-
tyczące zasięgu systemu kanalizacyjnego tj. granic 
aglomeracji, oraz prognozy ilości odprowadzanych 
ścieków i wskaźników ekonomicznych.

Dotychczas utworzone przez Wojewodę aglo-
meracje przedstawia tabela 8. 

Tabela 8.   Zestawienie aglomeracji utworzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

Lp. Aglomeracja
Równoważna Liczba 

Mieszkańców
RLM

Gmina objęta obszarem 
aglomeracji

Lokalizacja oczyszczalni
ścieków

1 2 3 4 5
1. Barcza 2 333 Zagnańsk Barcza
2. Bieliny 6 715 Bieliny

Nowa Słupia
Bieliny

3. Bliżyn 8 810 Bliżyn Wojtyniów
4. Bodzentyn 10 709 Bodzentyn Bodzentyn
5. Brody 5 408 Brody Krynki
6. Busko Zdrój 23 130 Busko Zdrój Busko Zdrój
7. Cedzyna 5 505 Górno

Kielce
Cedzyna 

8. Chęciny 12 914 Chęciny Radkowice
9. Chmielnik 6 534 Chmielnik Chmielnik

10. Daleszyce 5 000 Daleszyce Daleszyce
11. Dwikozy 9 569 Dwikozy Dwikozy
12. Działoszyce 5 980 Działoszyce Działoszyce
13. Gacki 2 736 Pińczów Gacki
14. Gowarczów 4 917 Gowarczów Ruda Białaczowska
15. Jędrzejów 48 272 Jędrzejów Piaski
16. Kazimierza Wielka 21 500 Kazimierza Wielka 

Skalbmierz
Kazimierza Wielka

17. Kielce 257 108 Kielce
Masłów
Sitkówka-Nowiny
Daleszyce

Sitkówka

18. Końskie 35 670 Końskie Końskie i Kornica
19. Łączna 4 250 Łączna Kamionki
20. Łoniów 2 293 Łoniów Świniary Nowe 
21. Małogoszcz 5 713 Małogoszcz Zakrucze
22. Marzysz 8 946 Daleszyce Marzysz
23. Miedziana Góra 7 869 Miedziana Góra Kostomłoty Drugie
24. Morawica 14 150 Morawica Brzeziny 
25. Nowa Słupia 5650 Nowa Słupia Nowa Słupia 
26. Opatowiec 2311 Opatowiec Opatowiec
27. Opatów 13 450 Opatów Opatów
28. Ostrowiec Św. 88 573 Ostrowiec Św.

Bodzechów
Kunów
Ćmielów

Ostrowiec Św.

29. Ożarów 6423 Ożarów Ożarów
30. Pacanów 2 231 Pacanów Słupia 
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3. MONITORING WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH

Źródłem informacji o środowisku, jak stanowi 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), jest 
w szczególności państwowy monitoring środowiska 
stanowiący system pomiarów, ocen i prognoz stanu 
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i roz-
powszechniania informacji w tym zakresie.

Zasady funkcjonowania państwowego monito-
ringu środowiska, który ma obejmować realizację 
zadań wynikających z odrębnych ustaw, zobowią-
zań międzynarodowych Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz innych potrzeb wynikających z polityki eko-
logicznej państwa określone są w znowelizowanej 
ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późn. zm.). 
Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) realizo-
wany jest na podstawie:

- wieloletnich programów państwowego mo-
nitoringu środowiska opracowanych przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
i zatwierdzanych przez ministra właściwego 
do spraw środowiska,

- wojewódzkich programów monitoringu opra-
cowanych przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska i zatwierdzonych przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Monitoring wód ma na celu pozyskanie informa-
cji o stanie wód powierzchniowych i podziemnych 
dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami 
oraz oceny osiągania celów środowiskowych.

Badania wód powierzchniowych są podstawą 
dokonywanej corocznie oceny stanu jakości wód. 
Według nowych przepisów, transponujących wy-
magania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) do 
prawa polskiego, monitoring stanu wód powierzch-
niowych prowadzi się w trzech zakresach: diagno-
stycznym, operacyjnym i badawczym.

1 2 3 4 5
31. Pawłów 10 926 Pawłów Godów
32. Piekoszów 13 756 Piekoszów Piekoszów
33. Pińczów 20 864 Pińczów Pińczów
34. Połaniec 14 500 Połaniec Łęg
35. Radoszyce 5 600 Radoszyce Radoszyce
36. Rudki 5 694 Nowa Słupia Rudki
37. Sandomierz 30 000 Sandomierz Sandomierz
38. Sędziszów 8 762 Sędziszów

Słupia Jędrzejowska
Sędziszów

39. Skarżysko-Kamienna 91 500 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko Kościelne

Skarżysko-Kamienna

40. Sobków 9 311 Sobków Sobków
41. Solec Zdrój 2 273 Solec Zdrój Solec Zdrój
42. Starachowice 95 000 Starachowice

Wąchock
Mirzec

Starachowice

43. Staszów 33 089 Staszów
Rytwiany

Staszów

44. Stąporków 9 085 Stąporków Stąporków
45. Stopnica 5 700 Stopnica Stary Falęcin
46. Strawczyn 8 592 Strawczyn Strawczyn
47. Styków 4 125 Brody

Starachowice
Styków

48. Suchedniów 9 750 Suchedniów Suchedniów
49. Święta Katarzyna 2 605 Bodzentyn

Górno
Święta Katarzyna 

50. Świniary 2 313 Solec Zdrój
Pacanów

Świniary

51. Tarczek 4 606 Pawłów Tarczek
52. Wiązownica 4 084 Staszów Wiązownica
53. Wiślica 3 000 Wiślica Jurków
54. Włoszczowa 18 110 Włoszczowa Włoszczowa
55. Wodzisław 4 041 Wodzisław

Sędziszów
Wodzisław

56. Zagnańsk 9 543 Zagnańsk Bartków
57. Zawichost 4 969 Zawichost Zawichost
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Monitoring diagnostyczny realizowany jest 
w celu dostarczania informacji o stanie czystości 
wód, będących podstawą dokonania oceny ogólnego 
stanu wód powierzchniowych w każdej zlewni lub 
podzlewni w obszarze dorzeczy, oceny długotermi-
nowych zmian naturalnych oraz długoterminowych 
zmian wynikających z działalności antropogenicznej, 
a także skutecznego i efektywnego zaprojektowania 
przyszłych programów monitoringu.

Monitoring operacyjny podejmowany jest na 
podstawie wyników monitoringu diagnostycznego 
dla ustalenia stanu tych jednolitych części wód, które 
zostaną określone jako zagrożone niespełnieniem 
określonych dla nich celów ochrony środowiska 
oraz w celu oceny wszelkich zmian stanu tych wód, 
wynikających z podjętych programów działań.

Monitoring badawczy przeprowadzany jest tam, 
gdzie nie jest znany powód żadnego z przekroczeń, 
a także dla określenia wielkości i wpływów przy-
padkowego zanieczyszczenia.

3.1. Zakres badań i kryteria oceny jakości wód 
powierzchniowych

W roku 2005 badania stanu czystości wód po-
wierzchniowych w województwie prowadzone były 
zgodnie z „Programem monitoringu środowiska 
województwa świętokrzyskiego na lata 2004-2005” 
oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezento-
wania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu 
interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód 
(Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Program monitoringu wód powierzchniowych 
w roku 2005 stanowił kontynuację badań z roku 
2004 i obejmował kontrolę jakości wód prowadzoną 
w tych samych 80 punktach zlokalizowanych na 
27 rzekach województwa o łącznej długości 1326,6 
km (tabela 9).

Lp. Rzeka - punkt pomiarowy - km biegu rzeki

Rodzaj monitoringu wód powierzchniowych Rodzaj 
dotych-

czasowej 
sieci:
krajo-

wa (K), 
regional. 

(R), nowy 
punkt (N), 
Eurowa-

ternet (E)

diagnostyczny
wg rozporzą-

dzenia
- w tym: *moni-
toring substan-
cji szczególnie 
szkodliwych 

dla środowiska 
wodnego

wrażliwych na 
zanieczyszcz. 
związkami 

azotu ze źródeł 
rolniczych 

– eutrofizacja1

przeznaczo-
nych do byto-

wania ryb2

1 2 3 4 5 6
Zlewnia rzeki Nidy (RZGW Kraków)

1 Bobrza - Bugaj 26,8 x x x R
2 Bobrza - Dobromyśl 18,4 x x x R
3 Bobrza - Słowik 13,6 x x x R
4 Bobrza - Radkowice 4,5 x x x R
5 Czarna Nida - Napęków 51,5 x x x R
6 Czarna Nida - Daleszyce 43,5 x x x R
7 Czarna Nida – pon. Morawicy 21,0 x x x R
8 Czarna Nida - Tokarnia 5,8 x x x R
9 Lubrzanka - Brzezinki 24,5 x x x R

10 Lubrzanka - zbiornik CEDZYNA 12,4 x x x R
11 Lubrzanka - Papiernia 2,8 x x x R
12 Łososina - Bocheniec 3,2 x x x R
13 Maskalis - Szczytniki 4,9 x x x R
14 Mierzawa - Krzelów 46,0 x x x R
15 Mierzawa - Krzcięcice 30,9 x x x R
16 Mierzawa - Pawłowice 2,0 x x x R
17 Nida (Biała Nida) - Mniszek 116,2 x x x R
18 Nida (Biała Nida) - Żerniki 99,0 x x x R
19 Nida - Brzegi 97,8 x x x R
20 Nida - Motkowice 76,1 x x x R
21 Nida - Kowala 49,2 x x x R

Tabela 9.   Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych rzek województwa świętokrzyskiego badanych 
w 2005 r.
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1 2 3 4 5 6
22 Nida - Chroberz 40,2 x x x R
23 Nida - Wiślica 23,2 x x x R
24 Nida - Nowy Korczyn 6,1 x x x K, E
25 Silnica - Białogon 0,9 x x x R

Zlewnia rzeki Nidzicy (RZGW Kraków)
26 Nidzica - Skalbmierz 30,3 x x x R
27 Nidzica - Kazimierza Mała 15,0 x x x R
28 Nidzica - Piotrowice 3,6 x x x K, E

Zlewnia rzeki Kanał Strumień (RZGW Kraków)
29 Kanał Strumień - Muchówka 19,7 x x x N

Zlewnia rzeki Czarnej Staszowskiej (RZGW Kraków)
30 Czarna Staszowska - Raków 43,7 x x x R
31 Czarna Staszowska - zbiornik 

CHAŃCZA
35,0 x x x R

32 Czarna Staszowska - Korytnica 34,5 x x x R
33 Czarna Staszowska - Staszów 20,8 x x x R
34 Czarna Staszowska - Kłoda 14,0 x x x R
35 Czarna Staszowska - Połaniec 4,8 x x x R
36 Łagowica - Łagów 23,7 x x x R
37 Łagowica - Józefów 1,3 x x x R
38 Wschodnia - Zrecze Duże 44,7 x x x R
39 Wschodnia - Strzelce 20,5 x x x R
40 Wschodnia - Wilkowa 8,6 x x x R
41 Wschodnia - Zrębin 0,5 x x x R

Zlewnia rzeki Koprzywianki (RZGW Kraków)
42 Koprzywianka - Żerniki 59,5 x x x R
43 Koprzywianka - Iwaniska 52,3 x x x R
44 Koprzywianka - Klimontów 33,4 x x x R
45 Koprzywianka - Sośniczany 11,5 x x x R
46 Koprzywianka - Andruszkowice 2,1 x x x R

Zlewnia rzeki Opatówki (RZGW Kraków)
47 Opatówka - Zochcinek 43,0 x x x R
48 Opatówka - Wąworków 37,8 x x x R
49 Opatówka - Słabuszowice 27,0 x x x R
50 Opatówka - Słupcza 2,5 x x x R

Zlewnia rzeki Wisły (RZGW Kraków)
51 Wisła - Opatowiec 160,0 x x x K
52 Wisła - Nowy Korczyn 168,8 x x x R
53 Wisła - Szczucin 194,1 x x x K

Zlewnia rzeki Kamiennej (RZGW Warszawa)
54 Kamienna - Mroczków 127,9 x x x K, E
55 Kamienna - Bzinek 113,8 x x x K
56 Kamienna - Wąchock* 95,2 x x x K
57 Kamienna - Michałów 85,0 x x x K
58 Kamienna - zbiornik BRODY 76,8 x x x R
59 Kamienna - Nietulisko 67,7 x x x K
60 Kamienna - Chmielów 62,2 x x x K
61 Kamienna - Krasków 48,0 x x x K
62 Kamienna - Bałtów 29,5 x x x K
63 Kamienna - Wola Pawłowska 6,2 x x x K, E
64 Kamionka - pow. zbiornika Rejów 5,0 x x x N
65 Kamionka - zbiornik REJÓW 1,75 x x x R
66 Kamionka - Bzin 0,2 x x x R
67 Lubianka - ujście do Kamiennej 0,8 x x x N
68 Pokrzywianka - Wieloborowice 5,6 x x x N
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Przy wyborze lokalizacji punktów pomiarowych 
uwzględniono potrzeby:
l monitoringu diagnostycznego, w tym monito-

ringu substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego,

l monitoringu wód powierzchniowych, wrażli-
wych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych,

l monitoringu jakości wód powierzchniowych 
przeznaczonych do bytowania ryb.
Pobór prób do badań i oznaczenia analitycz-

ne wykonywało Laboratorium Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, posiadające 
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego 
nr AB 106, zgodnie z obowiązującą częstotliwością 
i ustalonym zakresem badań. W roku 2005 pobrano 
ogółem 944 próby do analiz fizyko-chemicznych, 
bakteriologicznych i hydrobiologicznych, wykonu-
jąc z nich łącznie 39 995 oznaczeń.

Uzyskane wyniki badań przetworzono przy 
zastosowaniu programu komputerowego „JaWo” 
oceniając jakość wód powierzchniowych dla po-
szczególnych punktów pomiarowych.

Dla każdego wskaźnika jakości wody zmierzo-
nego z częstotliwością jeden raz na miesiąc wyzna-
czono wartość stężenia odpowiadającą percentylowi 
90, a w przypadku mniejszej częstotliwości badań 
przyjęto najmniej korzystną wartość stężenia. Kla-
syfikacji ogólnej w punkcie pomiarowym dokonano 
również z zastosowaniem percentyla 90 z wszyst-
kich sklasyfikowanych w punkcie wskaźników.

Podstawę określenia klas jakości wód powierzch-
niowych stanowiły wartości graniczne wskaźników 
jakości wody w klasach, określone w załączniku nr 1 
do cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra 
Środowiska.

Zgodnie z tym rozporządzeniem klasyfikacja 
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych 
obejmuje 5 klas jakości tych wód z uwzględnieniem 
kategorii jakości wody A1, A2 i A3 określonych 
w odrębnych przepisach dla wód powierzchnio-
wych przeznaczonych do spożycia:

klasa I – wody o bardzo dobrej jakości:
- spełniające wymagania dla wód powierzch-

niowych wykorzystywanych do spożycia po 
prostym uzdatnianiu fizycznym,

- nie wykazujące żadnego oddziaływania an-
tropogenicznego;

klasa II – wody dobrej jakości:
- spełniające wymagania dla wód powierzchnio-

wych wykorzystywanych do spożycia po typo-
wym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym,

- wykazujące niewielki wpływ oddziaływań 
antropogenicznych;

klasa III – wody zadowalającej jakości:
- spełniające wymagania dla wód powierzch-

niowych wykorzystywanych do spożycia po 
typowym uzdatnianiu fizycznym i chemicz-
nym,

- wykazujące umiarkowany wpływ oddziały-
wań antropogenicznych;

klasa IV – wody niezadowalającej jakości:
- spełniające wymagania dla wód powierzch-

niowych wykorzystywanych do spożycia po 
wysokosprawnym uzdatnianiu fizycznym
i chemicznym,

- wykazujące zmiany ilościowe i jakościowe 
w populacjach biologicznych na skutek od-
działywań antropogenicznych;

klasa V – wody złej jakości:
- nie spełniające wymagań dla wód powierzch-

niowych wykorzystywanych do spożycia,

1 2 3 4 5 6
69 Szewnianka - Ostrowiec Św. 0,5 x x x K, E
70 Świślina - Siekierno 30,6 x x x R
71 Świślina - Nietulisko 0,5 x x x R
72 Żarnówka - Majków 4,2 x x x N

Zlewnia rzeki Pilicy (RZGW Warszawa)
73 Pilica - Szczekociny 285,0 x x x K, E
74 Pilica - Maluszyn 231,6 x x x K
75 Czarna Maleniecka - Niekłań Mały 75,0 x x x R
76 Czarna Maleniecka - Czarna 63,7 x x x R
77 Czarna Maleniecka - Sielpia 51,2 x x x R
78 Czarna Maleniecka - Maleniec 34,1 x x x R
79 Czarna Włoszczowska - Ciemiętniki 1,5 x x x K, E
80 Zwlecza - Gościencin 0,3 x x x R

 *    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ście-
ków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. Nr 168, poz. 1763,

1     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanie-
czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093),

2     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 
śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455)
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- wykazujące zanik występowania znacznej 
części populacji biologicznych na skutek od-
działywań antropogenicznych.

3.2. Ocena jakości wód powierzchniowych 
– klasyfikacja ogólna

Obowiązek oceny jakości wód powierzchnio-
wych w ramach Państwowego Monitoringu Śro-
dowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 
poz. 1229 z późn. zm.). Zgodnie z ust. 3 tego ar-
tykułu wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
wykonuje badania wód powierzchniowych w za-
kresie elementów fizykochemicznych, chemicznych 
i biologicznych.

Jakość wód powierzchniowych województwa 
świętokrzyskiego oceniana jest corocznie w opar-
ciu o analityczne pomiary kontrolne realizowane 
w ramach państwowego monitoringu środowiska. 
W roku 2005 badania wód powierzchniowych 
realizowane były w zakresie monitoringu diagno-

stycznego poszerzonego o wskaźniki służące do 
oceny wód przeznaczonych do bytowania ryb oraz 
wrażliwych na zanieczyszczenie azotanami pocho-
dzenia rolniczego i zagrożonych eutrofizacją. Wy-
niki prowadzonych badań posłużyły do określenia 
jakości wód powierzchniowych, którego dokonano 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdym 
przekroju pomiarowym (rys. 6).

W roku 2005 wody większości badanych prze-
krojów pomiarowych (55%) charakteryzowały się 
zadawalającą jakością wód uzyskując III klasę i tym 
samym spełniając wymagania określone dla wód 
powierzchniowych wykorzystywanych do zaopa-
trzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 
w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym 
dla kategorii A2 (typowe uzdatnianie fizyczne i che-
miczne). Wartości biologicznych wskaźników jako-
ści wody w tych punktach wykazują umiarkowany 
wpływ oddziaływań antropogenicznych.

Wody odpowiadające III klasie jakości, na całej 
długości prowadziły rzeki: Czarna Maleniecka, 
Zwlecza, Czarna Włoszczowska, Pilica, Łososina, 

Rys. 6. Stan czystości wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego w latach 2004-2005. 
Klasyfikacja ogólna w punktach pomiarowych
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Biała Nida, Mierzawa, Lubianka, Świślina, Pokrzy-
wianka, Łagowica, a odcinkowo: Bobrza, Czarna 
Nida, Lubrzanka, Wschodnia, Czarna Staszowska, 
Kamienna, Kamionka, Nidzica, i Opatówka.

Wody o niezadowalającej jakości, zakwalifi-
kowane do IV klasy czystości, stwierdzono w 29 
punktach (36,25%) rozmieszczonych na Nidzie, 
Koprzywiance, Żarnówce, Szewniance i Kanale 
Strumień oraz w niektórych przekrojach Kamien-
nej, Kamionki, Opatówki, Wisły, Nidzicy, Bobrzy, 
Lubrzanki (zbiornik Cedzyna), Czarnej Staszow-
skiej (zbiornik Chańcza).

Wody złej jakości, zaliczane do V klasy czysto-
ści, wystąpiły zaledwie w 7 spośród 80 badanych 
przekrojów (8,75%): Silnica – Białogon, Bobrza 

– Radkowice, Czarna Nida – Tokarnia, Maskalis 
– Szczytniki, Opatówka – Słabuszowice, Wisła 
– Opatowiec i Wisła – Nowy Korczyn.

W stosunku do roku 2004 nastąpiło niewielkie 
pogorszenie jakości wód; zmniejszyła się liczba 
punktów prowadzących wody III klasy czystości 
z 48 (60%) do 44 (55%), jednocześnie wzrosła liczba 
punktów o IV klasie jakości z 25 (31,25%) do 29 
(36,25%). Liczba punktów w V klasie czystości wód 
pozostała bez zmian, tj. 7 (8,75%).

Wśród wskaźników decydujących o klasie jako-
ści rzek dominowały: zawiesina, barwa, ChZT-Mn, 
ChZT-Cr, fosforany, azotyny, azot Kjeldahla, wskaź-
niki bakteriologiczne, wskaźniki saprobowości.

Udział punktów w klasach jakości wód w latach 
2004–2005 przedstawiono na rys. 7.

Monitoring substancji niebezpiecznych
W roku 2005 zakres prowadzonych badań 

monitoringowych rzek w województwie święto-
krzyskim, poszerzono o zwiększoną częstotliwość 
pomiarów zawartości substancji szkodliwych 
w przekroju Wąchock na rzece Kamiennej. Wybo-
ru tego punktu pomiarowo-kontrolnego dokonano 
na podstawie informacji z Wydziału Inspekcji tut. 
Inspektoratu na temat substancji niebezpiecznych, 
odprowadzanych z zakładów przemysłowych do 
kanalizacji miejskiej lub bezpośrednio do wód po-
wierzchniowych oraz wyników badań zawartości 
metali ciężkich w odprowadzanych ściekach. Bada-
nia zawartości cynku, miedzi i niklu prowadzone 

były w punkcie Wąchock raz w miesiącu, a uzyska-
ne wyniki pomiarów nie przekraczały granicznej 
wartości stężeń określonych dla I klasy czystości 
wód i nie miały wpływu na określenie ogólnej klasy 
jakości wód rzeki Kamiennej w tym punkcie.

Charakterystyka jakości wód w zlewniach rzek
W roku 2005 analizę stanu czystości kontrolo-

wanych wód powierzchniowych województwa prze-
prowadzono w obrębie lewostronnego fragmentu 
zlewni górnej i środkowej Wisły, który obejmuje 
w całości lub w części 8 zlewni rzek II rzędu.

W poszczególnych zlewniach badaniami objęto 
następujące rzeki:
l w zlewni Nidy – rzekę Nidę (zwaną w jej po-

czątkowym odcinku Białą Nidą) i jej dopływy: 
Łososinę, Czarną Nidę z Lubrzanką i Bobrzą 
(z Silnicą), oraz Mierzawę i Maskalis,

l w zlewni Nidzicy – rzekę Nidzicę,
l w zlewni Kanału Strumień – rzekę Kanał Stru-

mień,
l w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej – rzekę 

Czarną Staszowską (wraz ze zbiornikiem Chań-
cza) i jej dopływy: Łagowicę i Wschodnią,

l w zlewni rzeki Koprzywianki – rzekę Koprzy-
wiankę,

l w zlewni rzeki Opatówki – rzekę Opatówkę
l w zlewni rzeki Kamiennej – rzekę Kamienną wraz 

ze zbiornikiem Brody i jej dopływy: Kamionkę 
(ze zbiornikiem Rejów), Żarnówkę, Lubiankę, 
Świślinę z Pokrzywianką i Szewniankę,

l w zlewni Pilicy – rzekę Pilicę i jej dopływy: 
Czarną Maleniecką, Czarną Włoszczowską 
i Zwleczę,

l rzeka Wisła w granicach województwa świę-
tokrzyskiego kontrolowana jest na odcinku od 
Opatowca do Szczucina.

Jakość wód powierzchniowych w 2005 roku 
w odniesieniu do badanych zlewni przedstawiono 
na rys. 8.

Rys. 7. Udział punktów w klasach jakości wody 
w latach 2004-2005

Rys. 8. Jakość wód w zlewniach rzek woj. 
świętokrzyskiego w 2005 r.
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Zlewnia rzeki Nidy
W zlewni rzeki Nidy zlokalizowano 25 punktów 

pomiarowo-kontrolnych, w których prowadzono ba-
dania monitoringowe. W 13 ppk odnotowano III kla-
sę czystości wody (52% wszystkich punktów). Wody 
niezadowalającej jakości stwierdzono w 8 ppk (32% 
wszystkich punktów), natomiast wody złej jakości 
w 4 ppk (16% wszystkich punktów), rys. 8 i 9.

B o b r z a   
Jest prawobrzeżnym dopływem Czarnej Nidy, o dłu-

gości 48,9 km i powierzchni zlewni 378,9 km2. Bobrza 
płynie przez teren powiatu kieleckiego, uchodząc do 
Czarnej Nidy w 9,3 km jej biegu. Do najważniejszych 
jej dopływów lewobrzeżnych należą: uchodząca w 16,4 
km biegu Silnica i Sufraganiec (wpadający do Bobrzy 
w 17,8 km jej biegu). Bobrza monitorowana jest w 4 ppk: 
Bugaj – w 26,8 km, Dobromyśl – w 18,4 km, Słowik 

– 13,6 km i Radkowice – w 4,5 km biegu rzeki.
W roku 2005 początkowy odcinek rzeki utrzy-

mał III klasę czystości, wodę w następnym punkcie 
ponownie zakwalifikowano do IV klasy, natomiast 
w kolejnym z punktów – Słowik uzyskano poprawę 
stanu czystości wody, umożliwiającą zakwalifiko-
wanie jej do III klasy, a wskaźnikami decydującymi 
były: barwa, BZT5, ChZT-Mn i ChZT-Cr z grupy 
wskaźników tlenowych, azot Kjeldahla, azotany, 
azotyny, azot ogólny, fosforany i fosfor ogólny 
z grupy wskaźników biogennych, zasadowość ogól-
na (wskaźnik zasolenia), mangan (wskaźnik metali), 
indeksy saprobowości fitoplanktonu i peryfitonu 
(wskaźniki biologiczne) oraz wskaźniki bakteriolo-
giczne. W punkcie Radkowice rzeka nadal prowa-
dziła wody złej jakości, zakwalifikowane do V klasy, 
o czym przesądziły parametry: BZT5, wskaźniki 
biogenne i bakteriologiczne.

Źródłem zanieczyszczenia ujściowego odcinka 
rzeki są:
- Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o., Oczyszczal-

nia Komunalna w Sitkówce/Kielc,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, 

Oczyszczalnia w Radkowicach.

S i l n i c a
Ciek o długości 16,5 km ma charakter rzeki pod-

górskiej. Wypływa z południowych stoków Pasma 
Masłowskiego na wysokości 360 m n.p.m. Płynie 
m.in. przez Kielce, uchodząc do Bobrzy. Na długo-
ści 8,3 km biegu rzeki wybudowany został sztuczny 
zbiornik – Zalew Kielecki. Poniżej zalewu Silnica 
płynie w sztucznie uregulowanym korycie.

Badana jest tylko na ujściu w ppk Białogon. Za-
równo w roku 2005, jak i w 2004, w Silnicy wykaza-
no V klasę jakości wód, o czym przesądziły głównie 
wskaźniki: zasolenia (przewodność, substancje roz-
puszczone ogólne i chlorki) oraz mikrobiologiczne 
(liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli 
typu kałowego).

Silnica jest odbiornikiem ścieków deszczowych 
odprowadzanych z terenu miasta Kielce. Do miej-
skiej kanalizacji burzowej włączone są zanieczysz-
czone wody opadowe lub roztopowe z licznych za-
kładów przemysłowych oraz baz transportowych 
w obrębie miasta. Rzeka stanowi źródło zanieczysz-
czeń odbiornika macierzystego – Bobrzy.

C z a r n a  N i d a
Początkowym odcinkiem Czarnej Nidy jest po-

tok Belnianka – dopiero od ujścia Lubrzanki rzeka 
nosi nazwę Czarnej Nidy. Całkowita jej długość 
wynosi 63,8 km, a powierzchnia zlewni – 1224,1 
km2. Rzeka niemal w całości przepływa przez teren 
powiatu kieleckiego, jedynie jej ujście znajduje się 
na terenie powiatu jędrzejowskiego. Do większych 
lewobrzeżnych dopływów Czarnej Nidy zaliczamy 
Pierzchniankę i Morawkę, a prawobrzeżnych – Lu-
brzankę i Bobrzę.

Czarna Nida monitorowana jest w 4 ppk: Na-
pęków (51,5 km biegu), Daleszyce (43,5 km biegu), 
poniżej Morawicy (21,0 km biegu) i Tokarnia (5,8 
km biegu). W trzech pierwszych punktach kontro-
lnych w roku 2005 stwierdzono III klasę czystości 
wody, przy czym o zaliczeniu wód do tej klasy za-
decydowały głównie wskaźniki: tlenowe, związki 
azotu, zasadowość, indeksy saprobowości.

Nadal wody złej jakości – V klasy –  wykaza-
no w ostatnim z ppk zlokalizowanym w Tokarni. 
Wskaźnikami decydującymi o zakwalifikowaniu 
wody do tej klasy były: amoniak, azot Kjeldahla 
i fosforany (z grupy wskaźników biogennych) oraz 
ogólna liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii 
grupy coli typu kałowego (z grupy wskaźników 
mikrobiologicznych). W porównaniu do roku 
2004 zaobserwowano poprawę jakości wód w ppk 
Daleszyce z klasy IV do III.

Czarna Nida jest odbiornikiem ścieków dopły-
wających do niej bezpośrednio, m.in. z:
- oczyszczalni ścieków komunalnych w Bieli-

nach,
- oczyszczalni ścieków komunalnych w Daleszy-

cach,
- oczyszczalni ścieków komunalnych w Brzezi-

nach,
oraz wprowadzanych pośrednio, poprzez dopływy 
(Bobrza, Lubrzanka, Pierzchnianka i in.).

L u b r z a n k a
Jest prawobrzeżnym dopływem Czarnej Nidy 

o długości 33,6 km i powierzchni zlewni 252,6 
km2. Źródła Lubrzanki położone są na wschód 
od miejscowości Jaworze k/Zagnańska. Rzeka 
płynie w całości przez teren powiatu kieleckiego. 
W środkowym i ujściowym odcinku przepływa 
przez tereny rekreacyjne, stąd głównym źródłem 
zanieczyszczenia są ośrodki i domy wczasowe zlo-
kalizowane w najbliższej okolicy.
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W latach 2004-2005 jakość wód w punktach 
Brzezinki i Papiernia była niezmiennie III klasy 
czystości. Jedynie w zbiorniku Cedzyna, w 2005 
roku, stwierdzono pogorszenie klasy z III do IV. 
Wskaźnikami, które wpłynęły na taki stan były: 
odczyn pH, barwa (wskaźniki fizyczne), BZT5, 
i ChZT-Cr z grupy wskaźników tlenowych oraz 
liczba bakterii grupy coli typu kałowego (z grupy 
wskaźników mikrobiologicznych).

Do Lubrzanki odprowadzane są zanieczysz-
czenia z:
- oczyszczalni ścieków komunalnych w Świętej 

Katarzynie,
- oczyszczalni ścieków przy ośrodku wypoczyn-

kowym „Ameliówka” w Mąchocicach,
- oczyszczalni ścieków komunalnych w Cedzynie.

Ł o s o s i n a
Jest lewobrzeżnym dopływem Białej Nidy, 

o długości 37,5 km, uchodzącym w km 7,2 do rzeki 
macierzystej. Źródła rzeki znajdują się w powiecie 
koneckim, w początkowym i środkowym biegu 
Łososina płynie w granicach powiatu kieleckiego, 
natomiast badania są prowadzone tylko na ujściu, 
w ppk Bocheniec, w granicach powiatu jędrzejow-
skiego. Ma charakter rzeki wyżynnej, o średnim 
spadku 1,85‰, długości 37,5 km i powierzchni 
zlewni 313,8 km2. W roku 2005, podobnie jak 
w roku poprzednim, w badanym przekroju pomia-
rowym stwierdzono III klasę jakości, a wpłynęły 
na to wskaźniki: barwa, ChZT-Cr, ChZT-Mn, azot 
Kjeldahla, zasadowość ogólna, mangan, indeksy sa-
probowości fitoplanktonu i peryfitonu oraz wskaź-
niki bakteriologiczne.

Zanieczyszczenia odprowadzane są do Łososiny 
poprzez jej dopływy, np. dopływ spod Skorkowa, 
który jest odbiornikiem ścieków z zakładu LHOIST 
BUKOWA Sp. z o.o. w Bukowej.

M a s k a l i s
Jako źródłowy odcinek Maskalisa (o długości 

całkowitej 21,6 km) przyjmuje się tzw. dopływ 
z Buska. Ma zlewnię o powierzchni 168 km2, wpada 
do Nidy w 13,3 km jej biegu. W dolnym odcinku 
Maskalis zasila liczne stawy hodowlane. Badania 
stanu czystości wody tego cieku prowadzone są 
w ppk Szczytniki, w 4,9 km jego biegu.

Zarówno w roku 2004, jak i w 2005, Maskalis 
prowadził wody złej jakości (klasa V), nie speł-
niające wymagań dla wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia, a wskaźnikami 
decydującymi o najgorszej klasie były: parametry 
biogenne, siarczany i wskaźniki bakteriologiczne.

Do rzeki Maskalis zanieczyszczenia odprowa-
dzają m. in.:
- ZOZ Szpital Miejski w Busku Zdroju,
- Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.,

- Miejsko-Gminny Zakład Komunalny, Oczysz-
czalnia Ścieków w Busku Zdroju.

M i e r z a w a
Źródła Mierzawy zlokalizowane są w gminie 

Kozłów, poza granicami województwa święto-
krzyskiego. Jej całkowita długość wynosi 59,6 km, 
a powierzchnia zlewni 536,6 km2. Ma charakter ni-
zinny, a uchodzi do Nidy w 61,9 km jej biegu. Na 
Mierzawie zlokalizowane są trzy punkty pomiaro-
wo-kontrolne: Krzelów (46,0 km biegu), Krzcięcice 
(30,9 km biegu) i Pawłowice (2,0 km biegu).

We wszystkich punktach badanych w latach 
2004 i 2005 stwierdzono III klasę czystości wód. 
Wśród wskaźników decydujących o klasie były 
najczęściej: barwa, wskaźniki tlenowe, biogenne, 
saprobowości, bakteriologiczne oraz wapń.

Mierzawa jest odbiornikiem ścieków komunal-
nych z oczyszczalni w Sędziszowie, Wodzisławiu 
oraz Krzelowie.
B i a ł a  N i d a

Jest początkowym odcinkiem Nidy, o długości 
52,4 km, średnim spadku 1,13‰ i powierzchni 
zlewni 1029,4 km2. Z Czarną Nidą łączy się w 98,8 
km biegu Nidy. Do jej większych dopływów lewo-
brzeżnych należą Lipnica, Łososina i Hutka, na-
tomiast do prawobrzeżnych Kwilinka i Zdanówka. 
Zlewnia ma charakter rolniczy, z licznymi stawami 
hodowlanymi, zajmującymi ok. 0,5% powierzchni 
dorzecza.

Badana jest w przekrojach pomiarowych: Mni-
szek i Żerniki, zlokalizowanych na terenie powiatu 
jędrzejowskiego. W latach 2004-2005 w badanych 
ppk wykazano III klasę czystości wody. Wśród 
wskaźników decydujących o klasie wody domino-
wały parametry z grupy tlenowych, biogennych, 
biologicznych i bakteriologicznych.

Największymi źródłami zanieczyszczeń w zlew-
ni Białej Nidy są:
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej w Małogoszczy, Oczyszczalnia Ścieków 
w Zakruczu,

- Urząd Gminy w Nagłowicach, Oczyszczalnia 
Ścieków.

N i d a
Jest najdłuższą rzeką województwa święto-

krzyskiego, o długości 151,2 km. Jest typową 
rzeką nizinną o spadku 0,65‰. Źródła Nidy 
położone są w pobliżu miejscowości Moskorzew, 
uchodzi natomiast do Wisły w 175,4 km jej bie-
gu. Jej początkowy odcinek nosi nazwę Białej 
Nidy, dopiero po połączeniu z Czarną Nidą, na 
wysokości miejscowości Żerniki, rzeka nazywana 
jest Nidą. W latach 2004-2005 we wszystkich ppk 
(Brzegi – 97,8 km, Motkowice – 76,1 km, Kowala 

– 49,2 km, Chroberz – 40,2 km, Wiślica – 23,2 km 
i Nowy Korczyn – 6,1 km biegu) rzeka prowadziła 
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niezmiennie wody IV klasy jakości. Wskaźnikami, 
które przesądziły o niezadowalającej jakości wód 
były głównie: barwa, wskaźniki bakteriologiczne, 
tlenowe (ChZT-Cr, ChZT-Mn), fosforany, amoniak, 
azotyny, azot Kjeldahla.

Nida jest odbiornikiem zanieczyszczeń odpro-
wadzanych m.in. z oczyszczalni ścieków komunal-
nych w Pińczowie, Chrobrzu oraz poprzez liczne 
dopływy np. Brzeźnicę, Mierzawę, Maskalis.

Zlewnia rzeki Nidzicy

N i d z i c a
Jest lewobrzeżnym dopływem Wisły ucho-

dzącym do niej w 154,3 km biegu. Jej długość 
wynosi 62,9 km, a powierzchnia zlewni 708,4 km2. 
W granicach województwa świętokrzyskiego znaj-
duje się 35,2 km odcinek rzeki. Nidzica ma źródła 
w miejscowości Rogów, na Wyżynie Miechowskiej. 
Do jej najważniejszych lewobrzeżnych dopływów 
należą ciek od Boczkowic i Sancygniówka, a do 
prawobrzeżnych Kalinka, Małoszówka i Jawornik. 
W zlewni Nidzicy na stan czystości wód powierzch-
niowych wpływają miejskie ośrodki przemysłu rolno-
spożywczego oraz obszarowy spływ zanieczyszczeń 
pochodzenia rolniczego. Stan czystości wody rzeki 
Nidzicy badany jest w 3 ppk: Skalbmierz (30,3 km), 
Kazimierza Mała (15,0 km) i Piotrowice (3,6 km).

Początkowy odcinek rzeki (ppk Skalbmierz) 
utrzymał III klasę jakości wód, w następnym 
punkcie Kazimierza Mała stwierdzono nadal IV 
klasę jakości, jedynie w ujściowym odcinku (ppk 
Piotrowice) nastąpiła poprawa z IV do III klasy 
jakości. Wskaźnikami decydującymi o klasach 
jakości najczęściej były: barwa, zawiesina ogól-
na, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, azotyny, fosforany, 
substancje rozpuszczone ogólne, siarczany, wapń, 
indeksy saprobowości fitoplanktonu i peryfitonu 
oraz wskaźniki bakteriologiczne.

Największym źródłem zanieczyszczeń Nidzicy 
jest Związek Międzygminny Komunalny „Nidzica”, 
Oczyszczalnia Komunalna w Kazimierzy Wielkiej 
(poprzez dopływ – Małoszówkę).

Zlewnia rzeki Kanał Strumień

K a n a ł  S t r u m i e ń
Jest dopływem Wisły o długości 46,1 km i po-

wierzchni zlewni 314,7 km2. Rzeka monitorowana 
była tylko w jednym punkcie pomiarowo-kontrol-
nym – Muchówka (w km 19,7), prowadzącym wody 
zaliczone do IV klasy czystości, zarówno w roku 
2004 i 2005. Wskaźnikami decydującymi o zasze-
regowaniu wód do tej klasy były: barwa, BZT5, tlen 
rozpuszczony, ChZT-Mn, ChZT-Cr, azot Kjeldahla 
i ogólna liczba bakterii grupy coli.

Punktowymi źródłami zanieczyszczeń w zlewni 
Kanału Strumień są między innymi:

- oczyszczalnia ścieków komunalnych w Solcu 
Zdroju,

- oczyszczalnia ścieków komunalnych w Słupi,
gm. Pacanów.

Zlewnia rzeki Czarnej Staszowskiej
W zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej usytuowa-

no 12 punktów pomiarowo-kontrolnych, z których 
aż 83% (10 ppk) prowadziło wody zadowalającej 
jakości. W dwóch pozostałych ppk stwierdzono IV 
klasę czystości wody (rys. 8 i 9).

C z a r n a  S t a s z o w s k a
Ma źródła w bagnach Białe Ługi na zachód 

od wsi Cisów. Jako lewobrzeżny dopływ Wisły, 
o długości 61 km i powierzchni zlewni 1358,6 km2 

uchodzi do niej w 222 km biegu. Zlewnia Czarnej 
Staszowskiej obejmuje południowy fragment Wy-
żyny Kieleckiej i wschodnią część Niecki Nidziań-
skiej. Do ważniejszych prawobrzeżnych dopływów 
należą Czarna spod Drugni i Wschodnia, natomiast 
do lewobrzeżnych Łagowica. Pomiędzy Łagowem 
a Korytnicą wody Czarnej Staszowskiej i wpada-
jącej do niej Łagowicy zostały spiętrzone tworząc 
zbiornik zaporowy Chańcza. Na Czarnej Staszow-
skiej (łącznie ze zbiornikiem) zlokalizowanych jest 6 
ppk: Raków, zbiornik Chańcza, Korytnica, Staszów, 
Kłoda i Połaniec.

W roku 2005 stwierdzono niewielkie pogor-
szenie jakości wody w zbiorniku Chańcza (z klasy 
III do IV), podczas gdy jakość wód we wszystkich 
pozostałych ppk w latach 2004-2005 odpowiadała 
normatywom III klasy czystości. Wskaźnikami, 
które wpłynęły na obniżenie klasy jakości wód 
zbiornika Chańcza były: barwa, zawiesina, wskaź-
niki tlenowe, azot Kjeldahla, fosfor ogólny.

Największymi źródłami zanieczyszczeń rzeki 
Czarnej Staszowskiej są oczyszczalnie ścieków komu-
nalnych dla Staszowa i Połańca oraz liczne dopływy.

Ł a g o w i c a
Rzeka o długości 29,3 km i powierzchni zlewni 

197,3 km2 niemal na całej długości płynie w granicach 
powiatu kieleckiego. Wypływa na południowych sto-
kach Wału Małacentowskiego w Górach Świętokrzy-
skich i uchodzi do Czarnej Staszowskiej w 41,4 km 
biegu. Łagowica badana jest w ppk Łagów i Józefów.

W obydwu punktach, w latach 2004 i 2005 od-
notowano III klasę czystości wody. W roku 2005 
w punkcie Łagów o zaszeregowaniu wód do klasy 
III decydowały wskaźniki bakteriologiczne, bar-
wa, azotany oraz indeksy saprobowości, natomiast 
w punkcie Józefów: wskaźniki bakteriologiczne, 
barwa, azot Kjeldahla, azotany, azotyny, mangan 
i indeksy saprobowości.

Do rzeki Łagowicy zanieczyszczenia dopływa-
ją z oczyszczalni ścieków komunalnych w Łagowie 
i w Rakowie.
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W s c h o d n i a
Jest największym dopływem Czarnej Staszow-

skiej o długości 48,5 km i powierzchni zlewni 680,3 
km2. Bierze początek w miejscowości Podedworze 
koło Chmielnika, uchodzi do Czarnej Staszowskiej 
w 6,1 km jej biegu.

W roku 2005 stwierdzono niewielkie pogorsze-
nie jakości wody w początkowym punkcie poniżej 
Chmielnika – Zrecze Duże (44,7 km) z klasy III do 
IV, natomiast pozostałe punkty utrzymały norma-
tywy III klasy czystości. Wśród wskaźników, które 
najczęściej decydowały o jakości wód w poszczegól-
nych punktach pomiarowych znalazły się: barwa, 
wskaźniki bakteriologiczne, saprobowości, tleno-
we (ChZT-Mn, ChZT-Cr), azot Kjeldahla, azotyny, 
wapń, mangan, substancje rozpuszczone ogólne.

Wśród jednostek, które w 2005 roku odprowa-
dzały ścieki z naruszeniem warunków pozwoleń 
wodno-prawnych znalazł się Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Gnojnie Oczyszczalnia Ścieków. 
Poza tym do Wschodniej ścieki dopływają m in. 
z oczyszczalni ścieków komunalnych w Chmielni-
ku, Stopnicy, Szydłowie.

Zlewnia rzeki Koprzywianki
W zlewni rzeki we wszystkich 5 ppk zlokali-

zowanych na rzece Koprzywiance w 2005 roku 
odnotowano wody zaliczane do IV klasy jakości 
(rys. 8, 9).

K o p r z y w i a n k a
Jest lewobrzeżnym dopływem Wisły o długości 

65,9 km i powierzchni zlewni 707,4 km2. Wypływa 
na południowych stokach Pasma Jeleniowskiego na 
wysokości około 405 m n.p.m. i uchodzi do Wisły 
w 267,3 km jej biegu na wysokości ok. 130 m n.p.m. 
Górny i środkowy odcinek rzeki ma charakter 
wyżynny, natomiast ujściowy, o długości około 
14 km – nizinny. Do ważniejszych lewobrzeżnych 

dopływów Koprzywianki należą Kacanka (o dłu-
gości 33,8 km), wpadająca w 24,8 km biegu oraz 
prawobrzeżne: Gorzyczanka, Kozinka i dopływ 
z Gołoszyc. Na Koprzywiance zlokalizowanych jest 
5 ppk: Żerniki, Iwaniska, Klimontów, Sośniczany 
i Andruszkowice.

W roku 2005 we wszystkich ppk nastąpiło 
pogorszenie jakości wody z klasy III do IV – nie-
zadowalającej jakości, a wskaźnikami zaliczonymi 
do tej klasy były głównie: barwa, zawiesina ogólna, 
wskaźniki bakteriologiczne, tlenowe (ChZT-Mn, 
ChZT-Cr), azot Kjeldahla.

Rzeka Koprzywianka jest odbiornikiem ścieków 
odprowadzanych z:
- oczyszczalni ścieków komunalnych w Piskrzy-

niu, gm. Baćkowice,
- oczyszczalni ścieków komunalnych w Koprzyw-

nicy,
- oczyszczalni ścieków komunalnych w Klimon-

towie,
- oczyszczalni ścieków komunalnych w Sambor-

cu.

Zlewnia rzeki Opatówki
Stan czystości wody w zlewni rzeki Opatówki 

w 2005 r. charakteryzował się znacznym zróżnico-
waniem. W początkowym odcinku rzeka prowadzi-
ła wody zadowalającej jakości – III klasy, w dalszym 
biegu – wody IV i V klasy, a w ujściowym odcinku 

– ponownie wody IV klasy jakości.

O p a t ó w k a
Opatówka to lewostronny dopływ Wisły (ucho-

dzi do niej w 281,9 km biegu) o długości 51,5 km 
i powierzchni zlewni 281,5 km2. Zasilana jest przez 
niewielkie stałe i okresowe cieki, mokradła i źró-
dła. Na rzece zlokalizowane są 4 ppk: Zochcinek, 
Wąworków, Słabuszowice i Słupcza. Stan czystości 
wody w 2005 roku kształtował się nieco inaczej 
niż w roku 2004, w którym Opatówka prowadziła 
wody niezadowalającej jakości (klasa IV – Zochci-
nek, Słabuszowice i Słupcza) i złej jakości (klasa V 

– Wąworków).
W ujściowym odcinku – ppk Słupcza – nie od-

notowano zmian, polepszenie jakości stwierdzono 
w ppk Zochcinek i Wąworków (odpowiednio z klasy 
IV do III i z V do IV), natomiast w ppk Słabuszo-
wice wystąpiło pogorszenie jakości wody z klasy IV 
do V – złej jakości, a więc nie spełniającej wyma-
gań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia.

O złej i niezadowalającej jakości wód w 2005 
roku zadecydowały parametry: zawiesina ogólna, 
wskaźniki tlenowe (BZT5, ChZT-Cr), biogenne 
(związki azotu i fosforu), bakteriologiczne, sapro-
bowości.

Rys. 9. Rozkład klas jakości wód w zlewniach 
rzek woj. świętokrzyskiego w 2005 r.
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Wśród zakładów odprowadzających ścieki do 
rzeki Opatówki znajdują się:
- oczyszczalnia ścieków komunalnych w Opatowie,
- oczyszczalnia ścieków komunalnych we Włosto-

wie gm., Lipnik (zrzut ścieków – poprzez dopływ 
Tudorówkę),

- Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
„EXPOL” Sp. z o.o. w Dwikozach,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dwikozach.

Zlewnia Kamiennej
W punktach pomiarowo-kontrolnych zlokali-

zowanych w zlewni rzeki Kamiennej odnotowano 
jedynie wody zaliczone do klasy III i IV, z nie-
znaczną przewagą wód zadowalającej nad wodami 
niezadowalającej jakości (odpowiednio 52,6 i 47,4% 
ppk w klasie III i IV) – rys. 9.

K a m i e n n a
Rzeka o długości 118,5 km w granicach wo-

jewództwa (całkowita długość 138,3 km) i po-
wierzchni zlewni 2007,9 km2, uchodzi do Wisły 
w 324,5 km jej biegu. Poza granicami województwa 
świętokrzyskiego znajduje się źródłowy i ujściowy 
odcinek Kamiennej. Na rzece zlokalizowanych jest 
10 ppk (łącznie z ppk na zbiorniku Brody).

W roku 2005 rzeka utrzymała III klasę czystości 
w początkowym odcinku, w dalszym (od Wąchoc-
ka do zbiornika Brody) – prowadziła niezmiennie 
wody IV klasy, natomiast w następnym odcinku 
Nietulisko-Chmielów poprawiła się jakość sto-
sunku do roku 2004 z klasy IV do III. W dalszym 
biegu rzeki (ppk Krasków, Bałtów) stan czystości 
pogorszył się z III klasy do IV, ale ujściowy odcinek 

– ppk Wola Pawłowska – zachował zadowalającą 
jakość wód (III klasa).

O jakości wód w poszczególnych punktach Ka-
miennej decydowały najczęściej wskaźniki: tlenowe, 
biogenne, bakteriologiczne, zasadowość, mangan, 
barwa, indeksy saprobowości, chlorofil „a”.

Do Kamiennej odprowadzane są zanieczyszcze-
nia z wielu źródeł, przy czym największymi są:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-

nalizacji Sp. z o.o., Oczyszczalnia Komunalna 
w Skarżysku-Kamiennej,

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o., Oczyszczalnia Komunalna w Starachowi-
cach,

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 
Oczyszczalnia Komunalna w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim.
Do zakładów, które odprowadzają ścieki do rzeki 

Kamiennej należą również: oczyszczalnie ścieków 
komunalnych w Krynkach i Stykowie (gm. Bro-
dy), Gospodarstwo Ogrodnicze „Bracia Kasprzak” 
w Sudole oraz Miasto i Gmina Ćmielów, Oczysz-
czalnia w Ćmielowie.

K a m i o n k a
Wypływająca ze źródeł spod Góry Cisowej, 

o długości 17,3 km, zbiera wody z powierzchni 103,4 
km2 płynąc w kierunku północnym wpada do Ka-
miennej w 112,4 km jej biegu. Stan czystości wody 
Kamionki badany jest w 3 ppk: powyżej zbiornika 
Rejów, zbiornik Rejów-jaz i Bzin.

W roku 2005, w porównaniu z rokiem 2004, 
(w którym jakość wód we wszystkich ppk odpowia-
dała normatywom III klasy czystości), stwierdzono 
pogorszenie jakości w dwóch ppk: zbiornik Rejów 
i Bzin (z klasy III do IV). Wskaźnikami decydujący-
mi o niezadowalającej klasie wód były: odczyn pH, 
barwa, ChZT-Mn, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, azotyny 
oraz ogólna liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii 
coli typu kałowego. W ppk powyżej zbiornika Rejów 
klasa wody nie uległa zmianie – III klasa.

Największym źródłem zanieczyszczeń rzeki 
Kamionki jest oczyszczalnia ścieków komunalnych 
w Suchedniowie.

L u b i a n k a
Rzeka o całkowitej długości 13,4 km, jest pra-

wobrzeżnym dopływem rzeki Kamiennej, do któ-
rej uchodzi w 86,4 jej biegu. W latach 2004 i 2005 
badana była w 1 ppk na ujściu do rzeki Kamiennej 

– km 0,8 – do której wprowadzała wody III klasy 
czystości. W roku 2005 o klasyfikacji wód Lubianki 
decydowały wskaźniki: tlenowe (ChZT-Mn, ChZT-
Cr), bakteriologiczne, barwa, azot Kjeldahla, man-
gan, zasadowość ogólna, indeksy saprobowości.

P o k r z y w i a n k a
Jest prawobrzeżnym dopływem Świśliny, 

o długości 25,6 km i powierzchni zlewni 215,2 km2. 
Płynie przez teren dwóch powiatów: kieleckiego 
i starachowickiego. Badana jest w ppk Wieloboro-
wice (w 5,6 km biegu rzeki), w którym w 2005 roku 
stwierdzono poprawę czystości wody, z klasy IV do 
III. O zaszeregowaniu wód do klasy III zadecydowa-
ły wskaźniki: fizyczne (barwa i zawiesina ogólna), 
biogenne (azot Kjeldahla i azotyny), zasolenia (sub-
stancje rozpuszczone i zasadowość ogólna), metale 
(mangan) oraz biologiczne (saprobowość fitoplank-
tonu i chlorofil „a”) i mikrobiologiczne.

Bezpośrednio do Pokrzywianki zanieczysz-
czenia odprowadzane są przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudkach – 
z oczyszczalni ścieków komunalnych w Rudkach, 
a pośrednio zanieczyszczenia dopływają z oczysz-
czalni ścieków komunalnych w Nowej Słupi, po-
przez dopływ – Słupiankę.

S z e w n i a n k a
Jest prawobrzeżnym dopływem Kamiennej 

o długości 19,7 km i powierzchni zlewni 87,0 km2. 
Uchodzi do Kamiennej na terenie Ostrowca Świę-
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tokrzyskiego. Na Szewniance zlokalizowany jest je-
den ppk (0,5 km biegu). W roku 2005 jakość wody 
uległa pogorszeniu z wód zadowalającej – do nie-
zadowalającej jakości (z III do IV klasy). O gorszej 
klasie zadecydowały wskaźniki: zawiesina, barwa, 
ChZT-Cr, azot Kjeldahla, indeksy saprobowości 
i wskaźniki bakteriologiczne.

Ś w i ś l i n a
Jest jednym z większych dopływów Kamiennej 

przepływającym przez tereny trzech powiatów: kielec-
kiego, starachowickiego i ostrowieckiego. Rzeka o dłu-
gości 30,8 km i powierzchni zlewni 414,4 km2 wpada 
do Kamiennej w 66,6 km jej biegu. Prawobrzeżnymi 
dopływami Świśliny są: wpadająca w 23,9 km biegu 
Psarka (o długości 20,5 km, powierzchni zlewni 89,2 
km2) i uchodząca w 9,8 km biegu Pokrzywianka (dłu-
gość 25,6 km, powierzchnia zlewni 215,2 km2). Rzeka 
monitorowana jest w 2 ppk: w źródłowym odcinku 
w  m. Siekierno (w 30,6 km biegu rzeki) oraz przy 
ujściu w m. Nietulisko (w 0,5 km).

W roku 2005 zaobserwowano poprawę stanu czy-
stości wody w źródłowym odcinku, umożliwiającą 
zakwalifikowanie jej do III klasy. O klasie czystości 
decydowały wskaźniki: biogenne (azotany), zasolenia 
(zasadowość ogólna), metale (bar), biologiczne (sapro-
bowość fitoplanktonu i peryfitonu) i bakteriologiczne.

W punkcie Nietulisko, zarówno w roku 2005, jak 
i 2004, wykazano III klasę czystości wód. O zasze-
regowaniu wód do tej klasy przesądziły wskaźniki: 
fizyczne (barwa), biogenne (azot Kjeldahla i azotyny), 
metale (mangan), biologiczne (saprobowość fitoplank-
tonu) oraz mikrobiologiczne (ogólna liczba bakterii 
coli i liczba bakterii coli typu kałowego).

Źródłem zanieczyszczenia rzeki Świśliny jest 
oczyszczalnia ścieków komunalnych w Godowie 
oraz dopływy, jak Psarka, Pokrzywianka.

Ż a r n ó w k a
Rzeka o całkowitej długości 15,1 km, jest pra-

wobrzeżnym dopływem rzeki Kamiennej, do któ-
rej uchodzi w 100,6 km jej biegu. W latach 2004 
i 2005 badana była w jednym punkcie Majków, 
w którym zaobserwowano pogorszenie jakości wody, 
z III do IV klasy. Wskaźnikami decydującymi 
o zakwalifikowaniu wody do klasy IV były: barwa, 
ChZT-Cr, indeks saprobowości peryfitonu oraz liczba 
bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego.

Zlewnia rzeki Pilicy
W zlewni rzeki Pilicy w 2005 roku we wszyst-

kich punktach pomiarowo-kontrolnych stwier-
dzono wody zaszeregowane do III klasy czystości 
(rys. 8, 9).

P i l i c a
Źródła rzeki znajdują się poza granicami wo-

jewództwa świętokrzyskiego, na Wyżynie Czę-

stochowskiej, koło miejscowości Pilica. Rzeka jest 
lewobrzeżnym dopływem środkowej Wisły, ucho-
dzącym do niej w 457,0 km jej biegu. Całkowita 
długość rzeki wynosi 319,0 km, a powierzchnia 
zlewni 9273 km2, z czego na teren województwa 
świętokrzyskiego przypada 30,3 km jej długości. 
Pilica przepływa przez część powiatu włoszczow-
skiego, stanowiąc granicę województwa. Na Pilicy, 
w obrębie województwa, zlokalizowane są 2 punk-
ty pomiarowo-kontrolne (Szczekociny – 285,0 km 
i Maluszyn – 231,6 km biegu).

W roku 2005 poprawie uległa jakość wód 
w ppk Szczekociny (z klasy IV do III), a wskaźni-
kami decydującymi o klasie były: barwa, zawiesina 
ogólna, BZT5, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, azotyny, 
fosforany, fosfor ogólny i chlorofil „a” oraz indeksy 
saprobowości i wskaźniki bakteriologiczne. W ppk 
Maluszyn jakość wód nie uległa zmianie i nadal 
była zadowalającej jakości – III klasa. Do tej klasy 
zakwalifikowano tylko 5 wskaźników tj.: barwa, in-
deksy saprobowości fitoplanktonu i peryfitonu oraz 
wskaźniki bakteriologiczne. Pozostałe spośród ok. 
50 badanych wskaźników osiągnęły klasę I i II.

Do Pilicy zanieczyszczenia doprowadzane są 
poprzez jej dopływy.

C z a r n a  M a l e n i e c k a
Jest prawobrzeżnym dopływem Pilicy (uchodzi 

do niej w 160,0 km jej biegu) o długości 85,0 km 
i powierzchni zlewni 974,8 km2, ma źródła w ob-
rębie Garbu Gielniowskiego na wysokości 360 m 
n.p.m. we wsi Antoniów. Przez teren województwa 
świętokrzyskiego płynie na długości 59,4 km (bez 
odcinka źródłowego i ujściowego). W górnym 
i środkowym biegu ma charakter rzeki podgórskiej. 
Zasila liczne zbiorniki zaporowe i stawy hodowla-
ne. Do jej lewobrzeżnych dopływów należą Krasna, 
Czarna Taraska, Plebanka i Barbarka, natomiast do 
prawobrzeżnych – Popławka. We wszystkich ppk 
na Czarnej Malenieckiej (Niekłań Mały, Czarna, 
Sielpia i Maleniec) w latach 2004 i 2005 wody od-
powiadały normatywom klasy III. Wskaźnikami 
decydującymi o zadowalającej jakości wód były: 
barwa, ChZT-Mn, ChZT-Cr, zasadowość, man-
gan, żelazo, związki azotu, wskaźniki saprobowości 
i mikrobiologiczne.

Źródłem zanieczyszczeń Czarnej Malenieckiej 
(wprowadzanych bezpośrednio lub poprzez dopły-
wy) są m.in.:
- Komunalny Zakład Gospodarczy, Oczyszczalnia 

Ścieków w Radoszycach,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej, Oczyszczalnia Ścieków w Stąporkowie.

C z a r n a  W ł o s z c z o w s k a
Czarna Włoszczowska o długości 47,5 km 

i powierzchni zlewni 637,4 km2 wpada do Pilicy 
w 222,6 km jej biegu. Jej największymi dopływami 
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są Czarna z Olszówki i Czarna Struga. Rzeka badana 
jest w jednym ppk – Ciemiętniki (1,5 km jej biegu), 
w którym w roku 2005 stwierdzono III, a w 2004 – IV 
klasę czystości. O zaszeregowaniu wód do III klasy 
jakości decydowały wskaźniki: tlenowe, biologiczne, 
mikrobiologiczne oraz mangan i azot Kjeldahla.

Czarna Włoszczowska odbiera zanieczyszczenia 
dopływające głównie poprzez Czarną Strugę, do 
której ścieki odprowadzają m.in.:
- Oczyszczalnia Ścieków we Włoszczowie,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włosz-

czowie.

Z w l e c z a
Rzeka o długości 21,9 km wpada do Pilicy 

w km 230,3. Stan czystości wody monitorowany 
jest w jednym ppk – Gościencin (0,3 km biegu). 
Zarówno w roku 2005, jak i 2004 stwierdzono tu 
III klasę czystości wody. Wskaźniki decydujące 
o klasie to: barwa, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, indeks 
saprobowości fitoplanktonu, indeks saprobowości 
peryfitonu, liczba bakterii grupy coli i liczba bak-
terii grupy coli typu kałowego.

Zlewnia rzeki Wisły

W i s ł a
Na terenie województwa świętokrzyskiego rzeka 

badana była na odcinku, na którym zlokalizowane 
są 3 ppk: Opatowiec (160 km), Nowy Korczyn (168,8 
km) i Szczucin (194,1 km). W roku 2005, w porów-
naniu z rokiem 2004, stan czystości wód nie uległ 
zmianie – wody niezadowalającej jakości stwierdzo-
no w ppk Szczucin, natomiast w pozostałych – wody 
złej jakości – V klasa. O najgorszej klasie jakości 
zadecydowały głównie wskaźniki: zasolenia (prze-
wodność, substancje rozpuszczone ogólne, chlorki), 
azot Kjeldahla, wskaźniki bakteriologiczne.

W granicach województwa świętokrzyskiego do 
Wisły ścieki odprowadza szereg zakładów, jak:
- Zakład Przemysłu Owocowo-Warzywnego S.A. 

w Dwikozach,
- PILKINGTON Polska, Sp. z o.o.,
- Elektrownia Połaniec S.A. Grupa Elektrabel 

w Połańcu,
- Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej w Ożarowie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej w Zawichoście.

3.3. Ocena wód powierzchniowych w zakresie 
zanieczyszczenia związkami azotu pocho-
dzenia rolniczego i zagrożenia eutrofizacją

W celu ograniczenia zanieczyszczeń wód azota-
nami pochodzącymi bezpośrednio lub pośrednio 
z działalności rolniczej w roku 1991 Komisja Europej-

ska przyjęła tzw. Dyrektywę Azotanową 91/676/EWG. 
Ochrona obejmuje głównie zasoby wodne, które są lub 
mogą być w przyszłości ujmowane dla zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Zapisy tej dyrektywy zostały przetranspono-
wane do prawa polskiego poprzez wydanie wielu 
aktów prawnych. Jednym z nich jest rozporządze-
nie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. 
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych 
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rol-
niczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093), które definiuje 
wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azo-
tu ze źródeł rolniczych w zależności od zawartości 
w nich azotanów oraz określa wartości graniczne 
podstawowych wskaźników eutrofizacji wód.

Za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związ-
kami azotu ze źródeł rolniczych uznaje się wody 
zanieczyszczone oraz wody zagrożone zanie-
czyszczeniem, jeżeli nie zostaną podjęte działania 
ograniczające bezpośredni lub pośredni zrzut do 
tych wód azotanów i innych związków azotowych 
mogących przekształcić się w azotany, pochodzą-
cych z działalności rolniczej.

Za wody zanieczyszczone uznaje się:
a) śródlądowe wody powierzchniowe, a w szcze-

gólności wody, które pobiera się lub zamierza 
się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia i wody pod-
ziemne, w których zawartość azotanów wynosi 
powyżej 50 mg NO3/dm3,

b) śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estu-
ariach oraz morskie wody wewnętrzne i morza 
terytorialnego, wykazujące eutrofizację, którą 
skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie 
dawek dostarczanego azotu.
Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje 

się:
a) śródlądowe wody powierzchniowe, a w szcze-

gólności wody, które pobiera się lub zamierza 
się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia i wody pod-
ziemne, w których zawartość azotanów wynosi 
od 40 do 50 mg NO3/dm3 i wykazuje tendencję 
wzrostową,

b) śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estu-
ariach oraz morskie wody wewnętrzne i morza 
terytorialnego, wykazujące tendencję do eutro-
fizacji, którą skutecznie można zwalczać przez 
zmniejszenie dawek dostarczanego azotu.

Załącznik nr 1 do wyżej wymienionego rozpo-
rządzenia zawiera wskaźniki stosowane do oceny 
eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych 
oraz wartości graniczne podstawowych wskaźni-
ków eutrofizacji wód, powyżej których następuje 
eutrofizacja (tabela 10).
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Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 
w Warszawie i Krakowie nie wyznaczyły na obszarze 
województwa świętokrzyskiego wód wrażliwych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolni-
czych oraz obszarów szczególnie narażonych, z któ-
rych odpływ azotu do tych wód należy ograniczyć. 
Mimo to we wszystkich badanych 80 punktach 
pomiarowych wód powierzchniowych realizowano 
zakres analityczny umożliwiający taką ocenę.

Na podstawie badań monitoringowych w roku 
2005 w województwie świętokrzyskim nie stwier-
dzono wód powierzchniowych zanieczyszczonych 
azotanami pochodzenia rolniczego, tj. o zawartości 
azotanów powyżej 50 mg NO3/l, ani wód zagrożonych 
zanieczyszczeniem – o zawartości azotanów od 40 do 
50 mg NO3/l. Podobnie, jak w latach ubiegłych, prze-
kraczane były graniczne wartości średnich rocznych 
stężeń podstawowych wskaźników eutrofizacji wód, 
głównie w rzekach południowej części wojewódz-
twa (zlewnia Nidy, Nidzicy, Wschodniej, Łagowicy, 
Koprzywianki, Opatówki oraz Kamiennej i Pilicy). 
Przekroczenia dotyczyły przede wszystkim azotanów 
i fosforu ogólnego, rzadziej azotu ogólnego, a spora-
dycznie chlorofilu „a”. Średnie roczne stężenia azo-
tanów, przekraczające wartość graniczną wynoszącą 
10 mg NO3/l, występowały w 28 ppk w rozpiętości 
od 10,41 do 18,95 mg NO3/l (najwyższe stwierdzono 
w Koprzywiance ppk Żerniki). Średnie roczne stęże-
nia azotu ogólnego przekraczające wartość graniczną 
zaobserwowano w 11 ppk, a maksymalne w punkcie 
Bobrza-Radkowice – 18,14 mg N/dm3. W przypad-
ku fosforu ogólnego, graniczna wartość wynosząca 
0,25 mg P/l, przekraczana była w 22 punktach, a naj-

większą koncentrację tego wskaźnika obserwowano 
w punkcie Bobrza-Radkowice – 2,133 mg P/dm3. Stę-
żenia chlorofilu „a” przekraczały wartość graniczną, 
wynoszącą 25 µg/dm3, tylko w dwóch punktach, tj. 
Maskalis – Szczytniki (26,32 µg/dm3) i Zbiornik 
Brody na rzece Kamiennej (103,85 µg/dm3).

Na rysunku 10 przedstawiono udział punktów 
z wymienionymi przekroczeniami w ogólnej ilości 
badanych punktów w latach 2004-2005.

W porównaniu do roku 2004 zmalała ilość 
punktów z przekroczeniami wskaźników eutrofi-
zacji wód, za wyjątkiem azotu ogólnego, gdzie ilość 
ta nieznacznie wzrosła.

3.4. Ocena przydatności wód powierzchnio-
wych do bytowania ryb

W roku 2005 rzeki województwa świętokrzy-
skiego poddano ocenie pod kątem przydatności do 
bytowania w nich ryb łososiowatych i karpiowatych, 
podobnie jak w roku poprzednim, we wszystkich 
badanych 80 punktach pomiarowych zlokalizowa-
nych na 27 rzekach województwa.

Podstawą prawną oceny jest wydane, w oparciu 
o art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody śródlądowe będące śro-
dowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. 
U. Nr 176.1455). Rozporządzenie to transponuje do 
polskiego prawodawstwa postanowienia Dyrekty-
wy Rady Nr 78/659/WE z dnia 18 lipca 1978 roku 
w sprawie jakości słodkich wód wymagających 
ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb 
w warunkach naturalnych.

Rozporządzenie określa:
a) wymagania, jakim powinny odpowiadać wody 

śródlądowe będące środowiskiem życia ryb 
łososiowatych i karpiowatych w warunkach 
naturalnych,

b) częstotliwość pobierania próbek wód, metody-
ki referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody 
odpowiadają wymaganym warunkom.
Ilekroć w rozporządzeniu mowa jest o wodach 

dla ryb:
a) łososiowatych – oznacza to wody, które stanowią 

lub mogą stanowić środowisko życia populacji 

Rys. 10.      Wskaźniki eutrofizacji w latach  
2004-2005

Tabela 10. Wskaźniki stosowane do oceny eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych 
oraz wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji wód

Wskaźniki Jednostki Wody płynące
(średnia roczna)

Fosfor ogólny mg P/dm3 > 0,25
Azot ogólny mg N/dm3 > 5

Azot azotanowy
Azotany

mg NNO3
/dm3

mg NO3/dm3
> 2,2
> 10

Chlorofil „a” µg/dm3 > 25
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ryb należących do rodzaju Salmo spp., rodziny 
Coregonidae (Coregonus) lub gatunku lipień 
(ymallus thymallus),

b) karpiowatych – oznacza to wody, które stanowią 
lub mogą stanowić środowisko życia populacji 
ryb należących do rodziny karpiowatych (Cypri-
nidae) lub innych gatunków, takich jak szczupak 
(Esox lucius), okoń (Perca fluviatilis) oraz węgorz 
(Anguilla anguilla).
Woda spełnia wymagania określone w załącz-

niku do ww. rozporządzenia, jeżeli w wyniku 
pobierania próbek stale w tym samym miejscu 
w okresie 12 miesięcy, z częstotliwością nie mniejszą 
niż określona w załączniku do rozporządzenia:
- w 95% próbek zostały spełnione wymagania 

dotyczące tej wody w zakresie wskaźników: 
wartości pH, pięciodobowego biochemicznego 
zapotrzebowania na tlen (BZT5), amoniaku, 
azotu amonowego, azotynów, całkowitego 
chloru pozostałego, cynku ogólnego i miedzi 
rozpuszczonej; jeżeli próbki do oznaczania 
powyższych wskaźników były pobierane z czę-
stotliwością mniejszą niż 1 próbka na miesiąc, 
wymagania dotyczące tych wskaźników muszą 
być spełnione w każdej próbce,

- wymagania w zakresie temperatury były speł-
niane w okresach stanowiących łącznie co naj-
mniej 98% czasu,

- w 50% próbek zostały spełnione wymagania 
w zakresie rozpuszczonego tlenu,

- zostało spełnione wymaganie dotyczące śred-
niorocznej wartości zawiesiny ogólnej.
Według wykazów wód, opracowanych przez 

RZGW w Krakowie i Warszawie, w rzekach i zbior-
nikach na terenie województwa świętokrzyskiego 
z ryb należących do rodziny łososiowatych spotyka 
się jedynie pstrąga potokowego.

Spośród innych ryb występują następujące 
gatunki, należące w większości do rodziny kar-
piowatych: boleń, brzana, głowacz białopłetwy, 
jaź, jelec, karaś, karaś srebrzysty, karp, kiełb, kleń, 
koza, krąp, leszcz, lin, płoć, różanka, słonecznica, 
strzebla potokowa, świnka, ukleja, wzdręga, cierni-
czek, ciernik, jazgarz, okoń, piskorz, sandacz, sum, 
sumik karłowaty, szczupak, śliz, węgorz.

Na podstawie wyników badań monitoringowych 
wód powierzchniowych województwa świętokrzy-
skiego z 2005 roku stwierdzono, że wody te, obej-
mujące krainy pstrąga, lipienia, brzany i leszcza, nie 
odpowiadają wymaganym warunkom pod kątem 
przydatności do bytowania ryb łososiowatych 
i karpiowatych, zawartym w cytowanym na wstępie 
rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Podobnie, jak w roku poprzednim, najczęściej 
przekraczane były wartości graniczne dwóch 
wskaźników: azotynów i fosforu ogólnego.

3.5. Ocena jakości wód powierzchniowych 
na podstawie badań makrozoobentosu, 
fitoplanktonu i peryfitonu

Wejście Polski do Unii Europejskiej wymagało 
dostosowania sposobu oceny jakości i klasyfika-
cji wód. Szczególny nacisk Ramowa Dyrektywa 
Wodna Unii Europejskiej kładzie na ocenę stanu 
ekologicznego oraz rolę badań biologicznych, przy 
czym ocena ta powinna opierać się na badaniach 
kilku różnych zespołów organizmów, takich jak fi-
toplankton, makrolity, fito- i zoobentos oraz ryby. 
Podstawą tej oceny powinna być struktura jakościo-
wa i ilościowa wybranych grup organizmów.

Spośród tych elementów, do oceny rzek najpow-
szechniej stosowane są makrobezkręgowce bentoso-
we, które ze względu na długie cykle życiowe, dużą 
wrażliwość i szybkie reakcje niektórych taksonów 
uznaje się za zespół organizmów najbardziej przy-
datnych w badaniach monitoringowych.

Bentos to zespół organizmów zasiedlających 
dno zbiorników wodnych. W związku z niejed-
norodnością dna, jako środowiska życia, skład 
gatunkowy bentosu bywa różnorodny i zmienia 
się wraz z głębokością; w bentosie morskim prze-
ważają otwornice, gąbki, jamochłony, wieloszcze-
ty, szkarłupnie, mięczaki, skorupiaki, także glony 
i bakterie; uboższy bentos słodkowodny tworzą 
głównie skąposzczety, pijawki, mięczaki, gąbki, 
larwy owadów, także rośliny. Bentos można po-
dzielić na roślinny – fitobentos, który stanowią 
rośliny naczyniowe, mchy i glony oraz zwierzęcy 

– zoobentos. Osobną grupę – tzw. bakteriobentos 
tworzą bakterie. Ze względu na wielkość organi-
zmów bentosowych można wyróżnić: mikrobentos 

– organizmy najmniejsze, o długości ciała mniej-
szej niż 0,1 cm, głównie pierwotniaki, okrzemki, 
zielenice; mezobentos – organizmy nieco większe 
(0,1–2 cm), np. wrotki, nicienie, wirki, denne skoru-
piaki i larwy owadów, formy młodociane skąposzcze-
tów oraz makrobentos – organizmy większe (powyżej 
2 cm długości), np. pijawki, skąposzczety, mięczaki, 
larwy owadów, brunatnice, krasnorosty.

Makrobezkręgowce to grupa organizmów wod-
nych, które ze względu na rodzaj zasiedlanego pod-
łoża można podzielić na faunę denną zasiedlającą 
osady, faunę peryfitonową bytująca na makrolitach 
(fauna fitofilna) i obiektach wodnych oraz faunę epi-
biontyczną występującą na innych organizmach, np. 
na małżach. Wśród makrobezkręgowców dennych 
w sieci troficznej występują organizmy roślinożerne, 
drapieżcy, jak i detrytusojady. Większość taksonów 
tej grupy ekologicznej bytuje w środowisku wod-
nym przez dłuższy okres, trwający często kilka lat. 
Organizmy hololimniczne przechodzą cały cykl 
życiowy w środowisku wodnym, a merolimnicz-
ne – jedynie jego część (zwykle stadia larwalne). 
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Typowymi przedstawicielami makrobezkręgowców 
hololimnicznych są ślimaki, małże, skąposzczety, 
pijawki, natomiast merolimnicznych – jętki, ważki, 
widelnice, chruściki czy ochotkowate.

Bezkręgowce odgrywają istotną rolę w środo-
wiskach wodnych, dotyczącą wielu aspektów eko-
logicznych, między innymi transformacji materii 
organicznej i obiegu pierwiastków biogennych. 
Posiadają znaczenie siedliskotwórcze. Decydują 
o przemianach detrytusu, wydalają skonsumowa-
ny pokarm w postaci fekaliów i pseudofekaliów, 
przemieszczają detrytus w litoralu, rozdrabniają 
i przyspieszają jego rozkład, produkują domki 
i wylinki oraz przyżyciowo wydalają szczątki, sub-
stancje śluzowe i rozpuszczoną materię organiczną. 
Modyfikując siedlisko stwarzają warunki do życia 
innym organizmom wodnym.

Zasiedlenie ekosystemu wodnego przez bezkrę-
gowce zależy od wielu czynników, zarówno abio-
tycznych i biotycznych, takich jak dopływ materii 
organicznej i nieorganicznej ze zlewni, temperatura, 
zawartość tlenu, dostęp światła, prędkość przepły-
wu wody, charakter podłoża, dostępność pokarmu 
i konkurencja pokarmowa oraz presja ryb i dra-
pieżników bezkręgowych.

Zespoły organizmów bentosowych są nie tylko 
użyteczne w ocenie stabilności warunków abiotycz-
nych zbiorników wodnych, ale najbardziej przydat-
nym bioindykatorem zmian jakościowych wód.

Biomasa bentosu może wahać się od kilku do kil-
kunastu g/m2, rzadko osiąga kilkadziesiąt g/m2, a spo-
radycznie – kilka kg/m2. Wyższą biomasę bentofauny 
spotyka się w środowiskach żyznych, płytkich i dobrze 
natlenionych. Niewielkie biomasy bentosu występują 
w beztlenowych warunkach głębokiego profundalu. 
Biomasa fauny bezkręgowej występującej na roślin-
ności zanurzonej jest porównywalna z biomasą fauny 
dennej, natomiast na roślinności wynurzonej kilkuset 
razy mniejsza. Ogólna liczebność makrofauny bez-
kręgowej może wahać się od kilku do nawet kilkuset 
tysięcy osobników na metr kwadratowy.

Na potrzeby monitoringu do warunków pol-
skich zaadaptowana została angielska metoda 
oceny jakości – indeks biotyczny BMWP (Biologi-
cal Monitoring Working Party). Wartość indeksu 
uzyskuje się sumując punkty ze standardowej tabeli 
przypisane poszczególnym rodzinom znalezionym 
w próbach ilościowych i jakościowych. Oprócz in-
deksu BMWP do biologicznej oceny jakości rzek 
w Polsce stosowany jest indeks bioróżnorodności, 
rozumiany jako stosunek liczby rodzin występują-
cych na stanowisku do całkowitej liczebności fauny 
w przeliczeniu na 1 m2. Indeks ten ma znaczenie 
weryfikujące wynik klasyfikacji przeprowadzonej 
według indeksu BMWP. Biologiczne metody oce-
ny rzek dają uproszczony obraz stanu środowiska 
w badanych odcinkach rzek.

l W wodach czystych i słabo zanieczyszczonych 
występuje duża różnorodność taksonomiczna, 
dominują organizmy o wysokich wymaganiach 
tlenowych, przy niewielkiej liczebności ogólnej 
makrofauny bezkręgowej.

l Wody średniozanieczyszczone charakteryzuje 
zbliżony skład gatunkowy, zmienia się nato-
miast struktura dominacji fauny. Dominan-
tami w ogólnej liczebności są Chironomidae 
(ochotkowate), maleje różnorodność gatun-
kowa Plecoptera (widelnice), Ephemeroptera 
(jętki), Trichoptera (chruściki), wzrasta udział 
Oligochaeta (skąposzczety). Ogólna liczebność 
makrobezkręgowów bentosowych jest wysoka.

l W wodach zanieczyszczonych obserwuje się 
wyraźną dominację Oligochaeta. Przedstawicie-
le pozostałych grup systematycznych występują 
sporadycznie, bądź nie występują wcale. Wyraź-
nie maleje bioróżnorodność, przy jednoczesnej 
bardzo wysokiej liczebności.

l Wody bardzo zanieczyszczone – w skrajnych 
przypadkach obserwowany jest brak makro-
bezkręgowców bentosowych.
W latach 2004–2005 wykonano pierwsze bada-

nia rzek województwa świętokrzyskiego w zakresie 
makrobezkręgowców bentosowych dla określenia 
jakości wód na podstawie indeksów biotycznego 
(BMWP) i bioróżnorodności tych organizmów. 
Oznaczenia te wykonano w kilku punktach po-
miarowo-kontrolnych. W roku 2004 były to:

- Mniszek na rzece Biała Nida,
- Żerniki na rzece Biała Nida,
- Bocheniec na rzece Łososina,

natomiast w roku 2005:
- Czarna na rzece Czarnej Malenieckiej,
- Sielpia na rzece Czarnej Malenieckiej,
- Ciemiętniki na rzece Czarnej 

Włoszczowskiej,
- Krzelów na rzece Mierzawie.

W każdym z punktów poboru wyznaczano 
podstanowiska, zlokalizowane w strefie brzegowej 
oraz w głównym nurcie rzeki, na których pobierano 
próby ilościowe i jakościowe.

Struktura jakościowa
Łącznie na wszystkich stanowiskach badań 

w latach 2004–2005 stwierdzono występowanie 74 
taksonów makrofauny bezkręgowej.

Faunę denną rzeki Łososiny w punkcie Bocheniec 
i Białej Nidy w punkcie Żerniki tworzyło odpowied-
nio 53 i 41 taksony. Nieco niższą różnorodnością cha-
rakteryzował się zoobentos w punkcie Ciemiętniki 
na rzece Czarnej Włoszczowskiej, gdzie odnotowano 
38 taksonów. Uboższa fauna denna (32 i 31 takso-
nów) występowała w Mierzawie (punkt Krzelów) i w 
Czarnej Malenieckiej (punkt Czarna), a najmniejsze 
zróżnicowanie taksonomiczne zoobentosu (26 tak-
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sonów) wykazano w Białej Nidzie (punkt Mniszek) 
i Czarnej Malenieckiej (punkt Sielpia).

Struktura ilościowa
Przeciętna liczebność zoobentosu w latach 

2004–2005 charakteryzowała się znaczącym zróż-
nicowaniem. Zagęszczenie fauny dennej różniło się 
znacznie w poszczególnych punktach pomiarowych, 
osiągając wartość minimalną wynoszącą 645 os/m2 
w Czarnej Malenieckiej (punkt Sielpia), a maksymal-
ną 18 022 os/m2 – w Czarnej Włoszczowskiej (punkt 
Ciemiętniki). Wysokie przeciętne zagęszczenia 
makrobezkręgowców dennych obserwowano także 

w Bocheńcu na rzece Łososinie (15 640 os/m2) 
i Krzelowie na rzece Mierzawie (14 936 os/m2).

Dominantem w zoobentosie pod względem li-
czebności w badanych punktach kontrolnych były 
Chironomidae, za wyjątkiem zespołu fauny dennej 
w punkcie Mniszek (wyraźnym dominantem były 
tu Brachycentridae - żeglarkowate). Pozycję sub-
dominanta pod względem procentowego udziału 
w liczebności ogólnej zoobentosu zajmowały 
zwykle Oligochaeta, Simullidae (meszki), Baetidae 
(murzyłkowate), a w kilku przypadkach Gamma-
ridae (kiełże), Ceratopogenidae (kuczmany) czy 
Capniidae (kusełkowate) (rys. 11-17)

Rys. 11. Średni udział grup taksonomicznych 
w ogólnej liczebności fauny dennej w ppk 
Mniszek na rzece Białej Nidzie w 2004 r.

Rys. 12. Średni udział grup taksonomicznych 
w ogólnej liczebności fauny dennej w ppk 
Żerniki na rzece Białej Nidzie w 2004 r.

Rys. 13. Średni udział grup taksonomicznych 
w ogólnej liczebności fauny dennej w ppk 
Bocheniec na rzece Łososinie w 2004 r.

Rys. 16. Średni udział grup taksonomicznych 
w ogólnej liczebności fauny dennej w ppk 
Ciemiętniki na rzece Czarnej Włoszczow-
skiej w 2005 r.

Rys. 14. Średni udział grup taksonomicznych 
w ogólnej liczebności fauny dennej w ppk 
Czarna na rzece Czarnej Malenieckiej 
w 2005 r.

Rys. 15. Średni udział grup taksonomicznych 
w ogólnej liczebności fauny dennej w ppk 
Sielpia na rzece Czarnej Malenieckiej 
w 2005 r.
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Wyniki biologicznej oceny jakości rzek z wyko-
rzystaniem makrobezkręgowców dennych (indeks 
BMWP oraz indeks bioróżnorodności) w wybranych 
punktach pomiarowo-kontrolnych w latach 2004 
i 2005 wskazują na dobrą jakość wód (tabela 11). We 
wszystkich punktach badawczych stwierdzono wody 
o bardzo dobrej lub dobrej jakości (klasa I i II).

Oprócz makrobezkręgowców bentosowych 
w ocenie jakości rzek wykorzystywany jest o-
plankton oraz peryfiton (indeks saprobowości fito-
planktonu i peryfitonu). Fitoplankton to organizmy 
roślinne (w tym glony niezaliczane do królestwa 
roślin w niektórych systemach taksonomicznych), 
które biernie unoszą się w wodzie, nie posiadając 
zdolności ruchu lub tylko posiadając je w znacznie 
ograniczonym zakresie. Fitoplankton, jako grupa 
ekologiczna obejmująca organizmy samożyw-
ne (producenci pierwotni) odgrywa istotną rolę 
w łańcuchu troficznym.

Organizmy poroślowe (peryfiton) stanowią 
interesującą, stosunkowo słabo poznaną formację 
ekologiczną. W literaturze bardzo często spotyka 
się odmienną terminologię dotyczącą zespołów 
organizmów poroślowych zasiedlających martwe 
i żywe podłoża zanurzone w wodzie. Różne na-
zwy zespołów organizmów poroślowych wynikają 
z niezależnych badań tej formacji prowadzonych 
pod różnym kątem w różnych dziedzinach biologii. 
Znaczna liczba opracowań peryfitonu odnosi się do 
badań jakościowych tej formacji w różnych typach 

wód. Pod względem ilościowym zespół ten opraco-
wany jest w słabym stopniu, często ograniczonym 
do określonej grupy systematycznej.

W większości punktów pomiarowo-kontrolnych, 
zarówno w roku 2004, jak i 2005, wartości indeksu 
saprobowości fitoplanktonu i indeksu saprobowości 
peryfitonu wskazywały na III klasę czystości wody 
(wody zadowalającej jakości).

Jedynie w kilku ppk (Bobrza – Słowik i Opatów-
ka – Wąworków w latach 2004 i 2005, Czarna Nida 
w Tokarni, Wschodnia – Zrecze Duże, Opatówka 

– Słabuszowice, Wisła – Opatowiec, Szewnianka 
– Ostrowiec Św. i Pilica – Szczekociny w 2005 r. oraz 
Maskalis w Szczytnikach i Opatówka – Słupcza 
w 2004 r.) wartości obu wskaźników powodowały 
zaszeregowanie wody do klasy IV (wody niezado-
walającej jakości).

4.  MONITORING GEOCHEMICZNY 
OSADÓW WODNYCH

Rzeki oraz zbiorniki wodne, zajmując najniżej 
położone miejsca w terenie, stają się pułapką dla ma-
teriału docierającego do nich z otoczenia: z dopływem 
powierzchniowym i podziemnym, a także z suchym 
i mokrym opadem atmosferycznym. Znaczna część 
wnoszonego materiału, bezpośrednio, lub po przetwo-
rzeniu w procesach charakterystycznych dla ekosys-
temu wodnego, zostaje odłożona w osadach dennych. 
Zróżnicowanie składu chemicznego oraz zmiany 
w profilu pionowym mogą być źródłem informacji 
o procesach i zdarzeniach zachodzących w zlewni, 
związanych z antropopresją. Skład geochemiczny 
osadów gromadzących się na dnie rzek i zbiorników 
wodnych jest bardzo dobrym wskaźnikiem stanu czy-
stości wód powierzchniowych, a analiza chemiczna 
osadów umożliwia wykrywanie zmian stężeń metali 
w środowisku, nawet przy stosunkowo niskiej ich 
zawartości w wodach powierzchniowych. Efektem 
zachodzących w wodach powierzchniowych procesów 
samooczyszczania, w których istotną rolę odgrywają 
procesy sedymentacji zawiesin i adsorpcji zanieczysz-
czeń przez składniki osadów jest akumulacja metali 
ciężkich i toksycznych związków organicznych. W re-

Biała Nida Łososina Czarna Maleniecka Czarna 
Włoszcz. Mierzawa

Mniszek Żerniki Bocheniec Czarna Sielpia Ciemiętniki Krzelów
Wartość BMWP-PL 77 114,6 153 93,2 71 118 95

Klasa BMWP-PL II I I II II I II
Wskaźnik bioróżnorodności (d) 4,1 10 4,2 7,56 9,29 8,84 7,62

Klasa (d) I I I I I I I
Ostateczna klasa wód na pod-
stawie makrobezkręgowców II I I II II I II

Tabela 11. Wyniki pilotażowych badań i klasyfikacja wód na podstawie makrobezkręgowców bento-
sowych w latach 2004-2005

Rys. 17. Średni udział grup taksonomicznych 
w ogólnej liczebności fauny dennej w ppk 
Krzelów na rzece Mierzawie  w 2005 r.
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zultacie osady zawierają pierwiastki śladowe, w tym 
metale ciężkie, w ilościach znacznie podwyższonych 
w stosunku do tła geochemicznego.

W zanieczyszczonych osadach wód powierzch-
niowych odnotowywane są najczęściej podwyższone 
stężenia metali, które mają zastosowanie w gospo-
darce: rtęci, kadmu i srebra do kilku ppm, arsenu, 
chromu, miedzi, niklu i ołowiu – do kilkuset ppm, 
a cynku – nawet do kilku tysięcy ppm, podczas gdy na-
turalna ich zawartość w osadach powierzchniowych 
wód śródlądowych (poza obszarami występowania 
skał wzbogaconych w te pierwiastki), jest zazwyczaj 
znacznie niższa. W osadach niezanieczyszczonych 
zawartość cynku na ogół nie przekracza kilkudzie-
sięciu ppm, arsenu, kobaltu, chromu, miedzi, niklu 
i ołowiu – kilkunastu ppm, kadmu – 0,5 ppm, a rtęci 

– 0,05 ppm. We współcześnie tworzących się osadach 
często obserwowana jest również podwyższona 
zawartość trwałych zanieczyszczeń organicznych, 
m.in. wielopierścieniowych węglowodorów aroma-
tycznych. Osady o wysokiej zawartości szkodliwych 
pierwiastków i substancji są także potencjalnym źró-
dłem zanieczyszczeń. Część szkodliwych składników 
zawartych w osadach może ulec ponownemu uwol-
nieniu do wody w efekcie procesów chemicznych 
i biochemicznych przebiegających w osadach.

Badania osadów wykonywane są w oparciu o sieć 
monitoringu osadów rzecznych przez Państwowy 
Instytut Geologiczny, a nadzór nad realizacją pro-
gramu badań sprawuje Departament Monitoringu 
w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. 
Badania te mają na celu kontrolowanie stężeń 
i tendencji zawartości metali ciężkich i szkodli-
wych substancji organicznych akumulowanych 
w osadach dennych rzek. W województwie święto-
krzyskim usytuowano 9 punktów obserwacyjnych 
sieci monitoringu geochemicznego, które znajdują 
się na rzekach zlewni Wisły:
l przy ujściach rzek dłuższych niż 60 km oraz rzek 

pozaklasowych,

l równomiernie wzdłuż biegu rzek dłuższych niż 
100 km.
Program pomiarowy obejmuje oznaczenia we 

frakcjach mniejszych od 0,2 mm stężeń pierwiast-
ków głównych: Ca, Mg, Mn, Fe, P, S i Corg., pier-
wiastków śladowych: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Ni, Pb, Sr, V oraz WWA.

Corocznie wykonywane są badania w 3 punk-
tach zlokalizowanych na największych rzekach 
województwa:
- ppk nr 67 na rzece Kamiennej w miejscowości 

Czekarzewice – 14,5 km biegu rzeki,
- ppk nr 70 na rzece Wiśle w miejscowości San-

domierz – 268,5 km biegu rzeki,
- ppk nr 80 na rzece Nidzie w miejscowości Nowy 

Korczyn – 6,1 km biegu rzeki,
natomiast w cyklu trzyletnim w następujących 
punktach pomiarowo-kontrolnych:
- nr 315 na rzece Czarnej Staszowskiej w miejsco-

wości Połaniec – 4,8 km biegu rzeki,
- nr 323 na rzece Kamiennej w miejscowości Sta-

rachowice – 85,0 km biegu rzeki,
- nr 325 na rzece Nidzie w miejscowości Pińczów 

– 57,0 km biegu rzeki,
- nr 336 na rzece Wiśle w miejscowości Nowy 

Korczyn – 168,8 km biegu rzeki,
- nr 353 na rzece Silnicy w miejscowości Kielce 

– 0,9 km biegu rzeki,
- nr 374 na rzece Bobrzy w miejscowości Słowik 

– 13,6 km biegu rzeki.

Zawartość pierwiastków głównych i śladowych 
oznaczana jest we wszystkich punktach, natomiast 
WWA, PCB i pestycydów chloroorganicznych 
w punktach badanych corocznie. W roku 2005 ba-
dania prowadzono we wszystkich 9 punktach wy-
typowanych do sieci monitoringu geochemicznego 
osadów. W tabeli 12 podano klasyfikację osadów 
na podstawie kryteriów geochemicznych.

W osadach dennych srebro występowało 
w stężeniach nieprzekraczających 0,5 ppm, a więc 

Tabela 12. Klasyfikacja osadów wodnych na podstawie kryteriów geochemicznych 
(według GIOŚ – Badania geochemiczne osadów rzek i jezior)

Składnik
Tło geochemiczne Osady słabo 

zanieczyszczone
Osady miernie 

zanieczyszczone 
Osady 

zanieczyszczone
ppm

Srebro (Ag) <0,5 1 2 5
Arsen (As) <5,0 10* 0 50
Bar (Ba) <51  100** <500 1000
Kadm (Cd) <0,5 1 5 20
Kobalt (Co) 3 10 20 0
Chrom (Cr) 6 20 100 500
Miedź (Cu) 7 20 100 200
Rtęć (Hg <0,05 0,1 0,5 1
Nikiel (Ni) 5 30 50 100
Ołów (Pb) 15 50 200 500
Cynk (Zn) 73 200 1000 2000
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nieprzekraczających progu oznaczalności. Stężenia 
takie odnotowano niemal we wszystkich punktach 
pomiarowo-kontrolnych. Wyjątek stanowiło jedy-
nie stężenie Ag w osadach w ppk 323 (Kamienna 
w Starachowicach – 0,6 ppm).

Również stężenie arsenu w większości ppk nie 
przekraczało progu oznaczalności (5 ppm). Więk-
szą zawartość tego pierwiastka odnotowano tylko 
w kilku punktach, a maksymalne stwierdzone 
stężenie wynosiło 10 ppm.

W osadach rzecznych województwa święto-
krzyskiego w roku 2005 stężenie baru wahało się 
w przedziale od 31 do 240 ppm (przy wartości tła 
geochemicznego dla osadów dennych wynoszącej 
< 51 ppm). Maksymalną zawartość tego pierwiast-
ka, podobnie jak w przypadku arsenu stwierdzono 
w ppk Kamienna w Starachowicach.

W niezanieczyszczonych osadach rzecznych 
stężenie kadmu nie przekracza 0,5 ppm. Wartość 
nieprzekraczającą tej granicy odnotowano w 4 
punktach pomiarowo-kontrolnych. W pozostałych 
5 punktach stężenia kadmu występowały w prze-
dziale 0,7-2,7 ppm (Kamienna w Starachowicach), 
nie przekraczając wartości 3,5 ppm, powyżej której 
może być obserwowane szkodliwe oddziaływanie 
na organizmy wodne.

Kobalt – zawartość tego pierwiastka na grani-
cy poziomu oznaczalności (1 ppm) stwierdzono 
jedynie w dwóch punktach pomiarowo-kontrol-
nych, w pozostałych były natomiast kilkukrotnie 
większe, przyjmując wartość maksymalną 11 ppm 
w Kamiennej w Starachowicach (przy wartości tła 
równej 3 ppm).

W badanych osadach rzecznych chrom występo-
wał w ilościach od 4 (Kamienna w Czekarzewicach) 
do 84 ppm (Kamienna w Starachowicach). Zawar-
tość chromu powyżej 37 ppm (wartość uznana 
za graniczną), mogącą powodować negatywne 
oddziaływanie w stosunku do organizmów wod-
nych stwierdzono jedynie w ppk 323 (Kamienna 
w Starachowicach). W sześciu ppk stwierdzono 
stężenia chromu wskazujące na zanieczyszczenie 
osadów (stężenia powyżej 10 ppm, a więc powyżej 
wartości tła geochemicznego, wynoszącej 6 ppm).

Zawartość miedzi w osadach niezanieczyszczo-
nych wynosi ok. 7 ppm. W 2005 r. stężenie nieprze-
kraczające tej wartości odnotowano w 3 punktach 
pomiarowych: nr 67 (4 ppm), nr 80 (5 ppm) i nr 325 
(3 ppm). W pozostałych punktach miedź występo-
wała w stężeniach od 9 ppm (Wisła w Sandomierzu) 
do 111 ppm (Kamienna w Starachowicach).

Najwyższe stężenie rtęci, ponad 36 razy prze-
kraczające wartość tła geochemicznego, wynoszącą 
0,05 ppm, odnotowano w Kamiennej w Staracho-
wicach. Wartości na niższym, ale również prze-
kraczającym wartość tła poziomie stwierdzono 
w Silnicy w Kielcach (niemal 5 razy), w Bobrzy 

w miejscowości Słowik (3,6 krotne przekroczenie 
wartości tła) i w Wiśle w Nowym Korczynie (3,5 
krotne przekroczenie). W pozostałych punktach 
pomiarowo-kontrolnych stężenia rtęci wahały się 
od 0,013 do 0,104 ppm.

Stężenie niklu we wszystkich ppk przekracza-
ło w 2005 roku próg oznaczalności wynoszący 
1 ppm. Jedynie w trzech spośród dziewięciu punk-
tów zawartość niklu była niższa od wartości tła geo-
chemicznego, która wynosi 5 ppm. W pozostałych 
punktach nikiel występował w ilościach od 8 do 
31 ppm (odpowiednio w Bobrzy w miejscowości 
Słowik i w Kamiennej w Starachowicach).

Stężenia ołowiu w osadach dennych charakte-
ryzowały się w roku 2005 dużym zróżnicowaniem 
pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowo-
kontrolnymi. Bardzo wysokie stężenia ołowiu, po-
wyżej 100 ppm stwierdzono w trzech ppk: nr 323 
(Kamienna w Starachowicach), nr 374 (Bobrza w m. 
Słowik) i nr 353 (Silnica w Kielcach). W pozosta-
łych ppk stężenia ołowiu wahały się w zakresie 6-44 
ppm, przy wartości tła wynoszącej 15 ppm.

Stront – zawartość tego pierwiastka poniżej 20 
ppm (wartość tła – 21 ppm) stwierdzono jedynie 
w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych (Ka-
mienna w Czekarzewicach i Bobrza w Słowiku), 
natomiast w pozostałych ppk wynosiła od 24 do 
56 ppm. Wartość maksymalną odnotowano w ppk 
nr 353 (Silnica w Kielcach).

Wanad – w 2005 r. występował w stężeniach od 
5 do 20 ppm. Najniższe stężenie tego pierwiastka 
odnotowano w Nidzie w Pińczowie, najwyższe 
w Wiśle w Sandomierzu. Przekroczenie wartości 
tła geochemicznego dla tego pierwiastka (10 ppm) 
zaobserwowano w 5 ppk.

Cynk – maksymalne stężenie tego pierwiastka, 
wynoszące aż 1205 ppm (wartość tła geochemicz-
nego dla osadów wodnych – 73 ppm) wystąpiło 
w Kamiennej w Starachowicach. Stężenia powyżej 
315 ppm (wartość, powyżej której obserwuje się 
szkodliwe oddziaływanie na organizmy wodne) 
stwierdzono także w dwóch innych ppk (nr 336 
i 353), w pozostałych natomiast zawartość Zn wy-
nosiła od 28 do 195 ppm.

W badanych osadach rzecznych stężenia manga-
nu charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem. 
Największe ilości manganu, przekraczające 1000 ppm 
odnotowano w trzech spośród dziewięciu ppk. Mak-
symalne stężenie (1864 ppm) stwierdzono w Czarnej 
Staszowskiej w Połańcu, nieco mniejsze (1384 ppm) 
w osadach rzeki Kamiennej w Starachowicach, na-
tomiast w Bobrzy w miejscowości Słowik wynosiło 
ono 1092 ppm. Najniższą zawartość tego pierwiastka 
wykazano w 2005 r. w Nidzie w Pińczowie.

Maksymalną zawartość żelaza (3,94%) stwier-
dzono w osadach rzecznych Kamiennej w Staracho-
wicach. Zawartość tego pierwiastka, przekraczająca 
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1% obserwowana była w trzech kolejnych punktach 
pomiarowo-kontrolnych, natomiast w pozostałych 
mieściła się w zakresie 0,27-0,91%.

Wapń – w 2005 r. występował w ilościach od 0,58 
do 4,76%. W sześciu punktach pomiarowo-kontrol-
nych zawartość wapnia przekraczała 1%, w pozosta-
łych wahała się od 0,58 (Nida w Pińczowie) do 0,89 
(Nida w Nowym Korczynie). Stężenia analizowanych 
metali przedstawiono na rys. 18 i 19.

Zawartość pozostałych pierwiastków wahała 
się w zakresie od 0,03 do 0,37% (magnez), 0,021 

– 0,167% (fosfor), 0,015-0,236 (siarka) i 0,28-11,0% 
(ogólny węgiel organiczny) – rys. 20.

Monitoring geochemiczny osadów rzecznych, 
poza pierwiastkami głównymi i śladowymi 
obejmuje również oznaczenie zawartości wielo-

pierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA), polichlorowanych bifenyli i pestycydów 
chloroorganicznych. Zawartość sumy piętnastu 
WWA w 2005 roku wynosiła od 0,201 do 0,810 
ppm, wykazując tym samym znaczne różnice 
w porównaniu z latami poprzednimi, szczególnie 
widoczne w rzece Kamiennej w Czekarzewicach 
i Wiśle w Sandomierzu (ppk 70). Wyraźny, syste-
matyczny spadek stężenia piętnastu WWA stwier-
dzono w osadach dennych w Wiśle w Sandomierzu, 
natomiast w dwóch pozostałych punktach obser-
wowano wahania stężeń pomiędzy kolejnymi 
latami. W Kamiennej w Czekarzewicach (ppk 
67), pomiędzy rokiem 2001 a 2002, stwierdzono 
ponad dwukrotne obniżenie zawartości WWA. 
W roku kolejnym – znaczny wzrost do 2,899 ppm, 
a następnie zmniejszenie zawartości do 0,177 ppm. 
Nieco inaczej zmieniały się stężenia WWA w osa-
dach dennych w Nidzie w Nowym Korczynie (ppk 
80), w której osadach zwiększenie zawartości WWA 
obserwowano w latach 2002 (0,670 ppm) i 2004 
(0,555 ppm) – rys. 21.

Rys. 18. Stężenia srebra, arsenu, kadmu, kobaltu, 
rtęci, niklu i wanadu w osadach dennych 
rzek w wybranych punktach pomiaro-
wych w 2005 r.

Rys. 19. Stężenia baru, chromu, miedzi, ołowiu, 
strontu, cynku i manganu w osadach 
dennych rzek w wybranych punktach 
pomiarowych w 2005 r.

Rys. 20. Zawartość żelaza, wapnia, magnezu, fos-
foru, siarki i ogólnego węgla organiczne-
go w osadach dennych rzek w wybranych 
punktach pomiarowych w 2005 r.

Rys. 21. Zawartość sumy 15 WWA w osadach 
dennych rzek w wybranych punktach 
pomiarowych w latach 2001-2005
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5. PODSUMOWANIE

Według danych GUS gospodarka komunalna 
miast, zakłady przemysłowe oraz inne punktowe 
źródła zanieczyszczeń województwa świętokrzy-
skiego odprowadziły w 2005 r. 837 730 dam3 
ścieków, przy czym w latach 2001-2005 zaobser-
wować można wyraźną tendencję, polegającą na 
systematycznym spadku ogólnej ilość ścieków 
komunalnych i przemysłowych odprowadzanych 
do wód powierzchniowych lub do ziemi. Wyjątek 
stanowił jedynie rok 2003, w którym ogólna ilość 
ścieków komunalnych i przemysłowych odprowa-
dzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi 
kształtowała się na poziome roku 2001. Nie uległa 
natomiast zmianie struktura odprowadzanych 
ścieków.

Ścieki komunalne i przemysłowe wymagające 
oczyszczenia odprowadzane w województwie 
świętokrzyskim do wód powierzchniowych lub do 
ziemi, w łącznej ilości 55 279 dam3 stanowiły 2,61% 
ogólnej ilości ścieków w skali kraju.

W roku 2005 ścieki poddane oczyszczaniu 
stanowiły 88,73% ogólnej ilości ścieków komunal-
nych i przemysłowych wymagających oczyszcze-
nia, jednak stopień oczyszczania ścieków był nadal 
niewystarczający (ścieki nieczyszczone stanowiły 
w roku 2005 ponad 11% ogólnej ilości ścieków 
wymagających oczyszczania odprowadzanych do 
wód powierzchniowych lub do ziemi).

Program monitoringu wód powierzchniowych 
w roku 2005 obejmował kontrolę jakości wód pro-
wadzoną w 80 punktach zlokalizowanych na 27 rze-
kach województwa o łącznej długości 1326,6 km.

W roku 2005 w większości badanych przekro-
jów pomiarowych (55%) stwierdzono zadawalającą 
jakość wód (klasa III), spełniających wymagania 
określone dla wód powierzchniowych wykorzysty-
wanych do zaopatrzenia ludności w wodę przezna-
czoną do spożycia.

W stosunku do roku 2004 dało się zauważyć 
niewielkie pogorszenie jakości wód powierzch-
niowych: zmniejszyła się liczba punktów prowa-
dzących wody III klasy czystości z 48 (60%) do 44 
ppk, (55%) jednocześnie wzrosła liczba ppk o IV 
klasie jakości z 25 (31,25%) do 29 (36,25%). Liczba 
ppk o V klasie czystości wód pozostała bez zmian 

– nadal jest to 7 ppk, stanowiących 8,75% ogólnej 
liczby punktów pomiarowo-kontrolnych.

W badanym okresie nie stwierdzono występowa-
nia na terenie województwa świętokrzyskiego wód 
zaszeregowanych do I lub II klasy czystości. Rozpa-
trując stan czystości rzek w ujęciu zlewniowym, naj-
lepszy stanem charakteryzowały się wody w zlewni 
Pilicy (100% badanych ppk w klasie III), najgorszym 
natomiast w Wiśle (75% ppk w klasie V).

Przyczyny takiej klasyfikacji są bardzo złożone, 
przy czym podstawowym czynnikiem, mającym 
istotny wpływ na jakość wód, były zrzuty ścieków. 
Wśród wskaźników decydujących o klasie jakości 
rzek dominowały: zawiesina, barwa, ChZT-Mn, 
ChZT-Cr, fosforany, azotyny, wskaźniki bakterio-
logiczne i wskaźniki saprobowości.

W roku 2005 w województwie świętokrzyskim 
nie stwierdzono wód powierzchniowych zanie-
czyszczonych ani wód zagrożonych azotanami 
pochodzenia rolniczego. Wykazano natomiast 
przekraczanie granicznych wartości średnich 
rocznych stężeń podstawowych wskaźników eu-
trofizacji. Przekroczenia dotyczyły przede wszyst-
kim azotanów i fosforu ogólnego, rzadziej azotu 
ogólnego, a sporadycznie chlorofilu „a”.

Rzeki województwa świętokrzyskiego podda-
no także ocenie pod kątem ich przydatności do 
bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych. Na 
podstawie wyników tych badań stwierdzono, że 
wody te nie odpowiadają wymaganiom zawartym 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 
października 2002 r. Podobnie, jak w roku ubie-
głym, wskaźnikami dyskwalifikującymi wody 
powierzchniowe województwa do bytowania ryb 
łososiowatych i karpiowatych były najczęściej azo-
tyny i fosfor ogólny.

Na potrzeby monitoringu wprowadzono także 
biologiczne metody oceny rzek dające uproszczony 
obraz stanu środowiska w badanych odcinkach rzek 

– indeks biotyczny BMWP (Biological Monitoring 
Working Party) oraz indeks bioróżnorodności. Wy-
niki biologicznej oceny jakości rzek z wykorzysta-
niem makrobezkręgowców dennych w wybranych 
kilku punktach pomiarowo-kontrolnych w latach 
2004 i 2005 wskazują na dobrą jakość wód. We 
wszystkich wytypowanych do badań makrobentosu 
punktach badawczych stwierdzono wody o bardzo 
dobrej lub dobrej jakości (klasa I i II).

W ramach badań monitoringowych prowa-
dzone są także badania osadów, wykonywane 
w oparciu o sieć monitoringu osadów rzecznych 
przez Państwowy Instytut Geologiczny. Nadzór nad 
realizacją programu badań sprawuje Departament 
Monitoringu w Głównym Inspektoracie Ochrony 
Środowiska, a celem tych badań jest kontrolowa-
nie stężeń i tendencji zawartości metali ciężkich 
i szkodliwych substancji organicznych akumulowa-
nych w osadach dennych rzek. W roku 2005 osady 
badano we wszystkich 9 punktach obserwacyjnych 
sieci monitoringu geochemicznego, które znajdują 
się na rzekach: Kamiennej, Nidzie, Bobrzy, Silnicy, 
Czarnej Staszowskiej i Wiśle. Wyniki tych badań 
w większości rzek wskazują na przekroczenia stężeń 
analizowanych pierwiastków w odniesieniu do tła 
geochemicznego.
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