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1008
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych2)
Na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób klasyfikacji
stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych,
w tym:
1) sposób klasyfikacji:
a) elementów fizykochemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzàce w ich sk∏ad wskaêniki jakoÊci, dla poszczególnych kategorii jednolitych cz´Êci wód, uwzgl´dniajàcy ró˝ne typy wód powierzchniowych,
b) stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejÊciowych oraz wodach przybrze˝nych, uwzgl´dniajàcy klasyfikacj´ elementów,
o których mowa w lit. a,
c) potencja∏u ekologicznego sztucznych jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych, uwzgl´dniajàcy klasyfikacj´ elementów,
o których mowa w lit. a,
d) stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych;
2) sposób interpretacji wyników badaƒ wskaêników
jakoÊci, o których mowa w pkt 1 lit. a;
3) sposób oceny stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych;
4) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. b,
b) potencja∏u ekologicznego sztucznych jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych, o którym
mowa w pkt 1 lit. c,
———————
1)

2)

3)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏ami administracji rzàdowej — gospodarka wodna oraz Êrodowisko, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 paêdziernika 2000 r. ustanawiajàcej ramy wspólnotowego dzia∏ania w dziedzinie
polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704.

c) stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. d;
5) cz´stotliwoÊç dokonywania:
a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 1 lit. a,
b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencja∏u
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
cz´Êci wód powierzchniowych.
§ 2. 1. Elementy fizykochemiczne, biologiczne
i hydromorfologiczne klasyfikuje si´ na podstawie
kryteriów wyra˝onych jako wartoÊci graniczne wskaêników jakoÊci wód, z uwzgl´dnieniem typów wód powierzchniowych.
2. WartoÊci graniczne wskaêników jakoÊci wód,
o których mowa w ust. 1, odnoszàce si´ do jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych w ciekach naturalnych takich jak struga, strumieƒ, potok oraz rzeka, sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
3. WartoÊci graniczne wskaêników jakoÊci wód,
o których mowa w ust. 1, odnoszàce si´ do jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych takich jak jezioro
i inny naturalny zbiornik wodny, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
4. WartoÊci graniczne wskaêników jakoÊci wód,
o których mowa w ust. 1, odnoszàce si´ do jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych takich jak morskie
wody wewn´trzne oraz wody przejÊciowe, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.
5. WartoÊci graniczne wskaêników jakoÊci wód,
o których mowa w ust. 1, odnoszàce si´ do jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych takich jak wody
przybrze˝ne, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
6. WartoÊci graniczne wskaêników jakoÊci wód,
o których mowa w ust. 1, z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) odnoszàce si´ do dobrego i wy˝szego ni˝ dobry stanu
ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych sà okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Stan ekologiczny jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub
innych zbiornikach naturalnych wodach przejÊciowych oraz wodach przybrze˝nych klasyfikuje si´ na
podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.
2. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych, o których mowa
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w ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników badaƒ
wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych jest okreÊlony w za∏àczniku nr 6 do
rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Potencja∏ ekologiczny jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych klasyfikuje si´ na podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych,
hydromorfologicznych.
2. Sposób klasyfikacji potencja∏u ekologicznego
jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych sztucznych
i silnie zmienionych, o którym mowa w ust. 1, oraz
sposób interpretacji wyników badaƒ wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
sà okreÊlone w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia.
§ 5. 1. Stan chemiczny jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych klasyfikuje si´ na podstawie chemicznych wskaêników jakoÊci wód.
2. WartoÊci graniczne chemicznych wskaêników
jakoÊci wód, o których mowa w ust. 1, sà okreÊlone
w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia.
3. Sposób klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych, o którym mowa
w ust. 1, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 9 do rozporzàdzenia.
§ 6. 1. Stan jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych ocenia si´, porównujàc wyniki klasyfikacji stanu
ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych z wynikami klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych.
2. Stan jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
sztucznych i silnie zmienionych ocenia si´, porównujàc wyniki klasyfikacji potencja∏u ekologicznego z wynikami klasyfikacji stanu chemicznego tych jednolitych cz´Êci wód.
3. Sposób oceny stanu jednolitych cz´Êci wód,
o których mowa w ust. 1 i 2, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 10 do rozporzàdzenia.
§ 7. 1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, potencja∏u ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych przedstawia si´ na
mapie prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencja∏u ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych, z wykorzystaniem kolorów.

Poz. 1008

2. Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencja∏u ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 11 do rozporzàdzenia.
§ 8. 1. Klasyfikacji poszczególnych elementów
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych w ka˝dym operacyjnym punkcie pomiarowo-kontrolnym monitoringu operacyjnego dokonuje
si´ z nast´pujàcà cz´stotliwoÊcià:
1) corocznie, do koƒca I kwarta∏u, po zakoƒczeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane by∏y
badania — w przypadku klasyfikacji wszystkich
wskaêników jakoÊci wód oznaczanych w punkcie
pomiarowo-kontrolnym oraz klasyfikacji grup
wskaêników jakoÊci wód;
2) corocznie, do koƒca I pó∏rocza, po zakoƒczeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane by∏y
badania — w przypadku:
a) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencja∏u
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
cz´Êci wód powierzchniowych,
b) oceny stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych.
2. Klasyfikacji stanu ekologicznego, potencja∏u
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych w ka˝dym operacyjnym
punkcie pomiarowo-kontrolnym dokonuje si´ z cz´stotliwoÊcià okreÊlonà w ust. 1.
§ 9. Klasyfikacji poszczególnych elementów
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych oraz klasyfikacji stanu ekologicznego, potencja∏u ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
cz´Êci wód powierzchniowych w ka˝dym punkcie pomiarowo-kontrolnym monitoringu diagnostycznego
dokonuje si´ co najmniej co 6 lat, do koƒca I pó∏rocza,
po zakoƒczeniu okresu, w którym wykonywane by∏y
badania — w przypadku:
1) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencja∏u ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych;
2) oceny stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki

WARTOÂCI GRANICZNE WSKAèNIKÓW JAKOÂCI WÓD ODNOSZÑCE SI¢ DO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH
TAKICH JAK STRUGA, STRUMIE¡, POTOK, RZEKA

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 20 sierpnia 2008 r. (poz. 1008)
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ObjaÊnienia:
1) Dla rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek nizinnych ˝wirowych o powierzchni zlewni ≥ 5000 km2 (dla obu typów rzek), ma∏ych i Êrednich rzek na obszarze b´dàcym pod
wp∏ywem procesów torfotwórczych, a tak˝e cieków ∏àczàcych jeziora.
2) Dla wielkich rzek nizinnych.
3) Dla potoków tatrzaƒskich krzemianowych i w´glanowych oraz potoków sudeckich.
4) Dla potoków wy˝ynnych krzemianowych z substratem gruboziarnistym, potoków wy˝ynnych krzemianowych z substratem drobnoziarnistym, potoków wy˝ynnych w´glanowych
z substratem drobnoziarnistym, potoków wy˝ynnych w´glanowych z substratem gruboziarnistym, ma∏ych rzek wy˝ynnych krzemianowych, ma∏ych rzek wy˝ynnych w´glanowych, Êrednich rzek wy˝ynnych — zachodnich, potoków fliszowych, ma∏ych rzek fliszowych, Êrednich rzek wy˝ynnych — wschodnich.
5) Dla potoków nizinnych lessowych lub gliniastych, potoków nizinnych piaszczystych, potoków nizinnych ˝wirowych, potoków organicznych.
6) Dla rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek nizinnych ˝wirowych, ma∏ej i Êredniej rzeki na obszarze b´dàcym pod wp∏ywem procesów torfotwórczych oraz cieków ∏àczàcych
jeziora; obszar zlewni powinien byç mniejszy ni˝ 5000 km2.
7) Dla potoków nizinnych lessowych lub gliniastych, potoków nizinnych piaszczystych, rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek przyujÊciowych b´dàcych pod wp∏ywem wód
s∏onych, potoków organicznych, rzek w dolinie zatorfionej, cieków ∏àczàcych jeziora.
8) Dla potoków nizinnych ˝wirowych oraz rzek nizinnych ˝wirowych.
9) Podane wartoÊci graniczne odnoszà si´ do formy rozpuszczonej metali.
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WARTOÂCI GRANICZNE WSKAèNIKÓW JAKOÂCI WÓD ODNOSZÑCE SI¢ DO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
TAKICH JAK JEZIORO I INNY NATURALNY ZBIORNIK WODNY

Za∏àcznik nr 2
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dla jezior stratyfikowanych.
Ârednia arytmetyczna z wyników badaƒ uzyskanych na jednym stanowisku pomiarowym.
Dla jezior niestratyfikowanych.
Dla wszystkich jezior, z wyjàtkiem jezior pozostajàcych pod wp∏ywem wód morskich oraz niestratyfikowanych jezior o wspó∏czynniku Schindlera <2 i zawartoÊci Ca>25 mg/l.
Dla jezior ramienicowych g∏´bokich.
Dla jezior ramienicowych p∏ytkich.
Latem nad dnem w jeziorach niestratyfikowanych.
Podane wartoÊci graniczne odnoszà si´ do formy rozpuszczonej metali.

ObjaÊnienia:
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WARTOÂCI GRANICZNE WSKAèNIKÓW JAKOÂCI WÓD ODNOSZÑCE SI¢ DO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
TAKICH JAK MORSKIE WODY WEWN¢TRZNE ORAZ WODY PRZEJÂCIOWE

Za∏àcznik nr 3
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1) Dla akwenu morskich wód wewn´trznych w obszarze Zatoki Gdaƒskiej (wewn´trzna Zatoka
2) WartoÊci Êrednie z pomiarów w miesiàcach V—IX.
3) Dla akwenu wód przejÊciowych w obszarze ujÊciowym Wis∏y w Zatoce Gdaƒskiej.
4) Dla akwenu wód przejÊciowych w obszarze ujÊciowym Âwiny w Zatoce Pomorskiej.
5) WartoÊci Êrednie roczne.
6) Dla akwenu wód przejÊciowych w obszarze ujÊciowym Dziwny w Zatoce Pomorskiej.
7) Dla akwenu Zalewu WiÊlanego.
8) Dla akwenu Zalewu Szczeciƒskiego.
9) Dla akwenu Zalewu Puckiego.
10) WartoÊci Êrednie z pomiarów w miesiàcach I—III.
11) WartoÊci Êrednie z ca∏ej kolumny wody.
12) Podane wartoÊci dotyczà ortofosforanów.

ObjaÊnienia:
Gdaƒska i zewn´trzna Zatoka Pucka).
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WARTOÂCI GRANICZNE WSKAèNIKÓW JAKOÂCI WÓD ODNOSZÑCE SI¢ DO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
TAKICH JAK WODY PRZYBRZE˚NE

Za∏àcznik nr 4
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Dla akwenu Zatoki Gdaƒskiej oraz pasa wód przyleg∏ych do Mierzei WiÊlanej.
Dla akwenu Zatoki Pomorskiej oraz pasa wód przyleg∏ych do Woliƒskiego Parku Narodowego (obszar pomi´dzy ujÊciami Âwiny i Dziwny).
WartoÊci Êrednie z pomiarów w miesiàcach V—IX.
Dla akwenu wód przybrze˝nych Êrodkowego wybrze˝a.
WartoÊci Êrednie roczne.
WartoÊci Êrednie z pomiarów w miesiàcach I—III.
WartoÊci Êrednie z ca∏ej kolumny wody.
Podane wartoÊci dotyczà ortofosforanów.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ObjaÊnienia:
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ObjaÊnienia:
1) Numer przypisany substancji przez amerykaƒskà organizacj´ Chemical Abstracts Service (CAS).
2) Wskaênik nieuwzgl´dniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).

WARTOÂCI GRANICZNE WSKAèNIKÓW JAKOÂCI WÓD Z GRUPY SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ÂRODOWISKA WODNEGO
(SPECYFICZNE ZANIECZYSZCZENIA SYNTETYCZNE I NIESYNTETYCZNE) ODNOSZÑCE SI¢ DO DOBREGO I WY˚SZEGO NI˚ DOBRY
STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6

SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADA¡ WSKAèNIKÓW JAKOÂCI WÓD WCHODZÑCYCH
W SK¸AD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH
A. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
I. Stan ekologiczny jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych klasyfikuje si´ przez nadanie jednolitej cz´Êci
wód powierzchniowych jednej z pi´ciu klas jakoÊci wód.
Klasa jakoÊci wód

Stan ekologiczny

I

Bardzo dobry

II

Dobry

III

Umiarkowany

IV

S∏aby

V

Z∏y

II. Je˝eli w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
ustanowiono jeden punkt pomiarowo-kontrolny,
klasyfikacja stanu ekologicznego sporzàdzona
dla tego punktu jest równoczeÊnie klasyfikacjà
stanu ekologicznego jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych.

B. Sposób
interpretacji
wyników
badaƒ
wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych
w sk∏ad elementów fizykochemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych

III. Je˝eli w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
ustanowiono wi´cej ni˝ jeden punkt pomiarowo-kontrolny, jako klasyfikacj´ stanu ekologicznego
jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych przyjmuje si´:

1. Ocena wiarygodnoÊci uzyskanych wyników
pomiarów, badaƒ i odrzucenie wszystkich wyników, które zosta∏y uzyskane w warunkach
odbiegajàcych od normalnych (w czasie powodzi lub innych kl´sk ˝ywio∏owych albo wyjàtkowych warunków pogodowych, takich jak:
intensywne opady atmosferyczne, intensywne
topnienie Êniegu albo wysokie temperatury
powietrza).

1) w przypadku jednolitych cz´Êci wód takich jak:
struga, strumieƒ, potok, rzeka — wynik klasyfikacji uzyskany dla punktu pomiarowo-kontrolnego zlokalizowanego na zamkni´ciu lub
najbli˝ej zamkni´cia jednolitej cz´Êci wód;
2) w przypadku jednolitych cz´Êci wód takich jak
jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny —
wynik b´dàcy uÊrednionà wartoÊcià spoÊród
wyników klasyfikacji ka˝dego z punktów pomiarowo-kontrolnych, przy czym obliczonà
Êrednià nale˝y zaokràgliç w dó∏, do liczby ca∏kowitej, oznaczajàcej numer klasy.
IV. Je˝eli w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
nie ustanowiono ˝adnego punktu pomiarowo-kontrolnego, oceny jej stanu ekologicznego dokonuje si´ na podstawie wyników uzyskanych
dla innej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych nale˝àcej do tej samej kategorii, typu i b´dàcej pod takim samym wp∏ywem wynikajàcym
z dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
V. Klasyfikacji elementów hydromorfologicznych
dokonuje si´ w ca∏ej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych.
VI. W celu wykonania klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych nale˝y dokonaç interpretacji wyników badaƒ
wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad
elementów fizykochemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych.

VII. Dzia∏anie 1. Ocena wyników pomiarów i badaƒ.

2. Analiza poszczególnych wartoÊci wskaêników
jakoÊci wód, z uwzgl´dnieniem zakresu stwierdzonego w dotychczasowych zbiorach danych,
a w przypadku znacznych ró˝nic analiza wzajemnych odniesieƒ wskaêników jakoÊci wód
oraz ocena przyczyn (w szczególnoÊci takich
jak awaria oczyszczalni i prace budowlane).
3. Dzia∏anie 1 dotyczy elementów biologicznych
oraz wspierajàcych je elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych.
VIII. Dzia∏anie 2. Klasyfikacja elementów biologicznych.
1. Zaklasyfikowanie ka˝dego z badanych w okreÊ-lonym
punkcie
pomiarowo-kontrolnym
wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad
elementów biologicznych do jednej z pi´ciu
klas jakoÊci wód powierzchniowych przez porównanie wartoÊci wskaênika jakoÊci wód
z wartoÊciami wskaêników jakoÊci wód okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia, przy czym:
1) klasa I oznacza stan bardzo dobry biologicznego wskaênika jakoÊci wód;
2) klasa II oznacza stan dobry biologicznego
wskaênika jakoÊci wód;
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3) klasa III oznacza stan umiarkowany biologicznego wskaênika jakoÊci wód;
4) klasa IV oznacza stan s∏aby biologicznego
wskaênika jakoÊci wód;
5) klasa V oznacza stan z∏y biologicznego
wskaênika jakoÊci wód.
2. Je˝eli klasyfikacja elementu biologicznego jest
przeprowadzana na podstawie wi´cej ni˝ jednego parametru, jej wynik nale˝y uÊredniç, je˝eli parametry te reagujà podobnie na okreÊlone oddzia∏ywanie wynikajàce z dzia∏alnoÊci
cz∏owieka.
3. Je˝eli parametry nie reagujà podobnie, o wyniku oceny decyduje parametr przyjmujàcy
najgorszà wartoÊç.
4. W przypadku chlorofilu „a” pod uwag´ bierze
si´ wartoÊç Êrednià z pomiarów uzyskanych
w ciàgu roku kalendarzowego.
5. Klasyfikacja polega na nadaniu biologicznemu
elementowi jakoÊci jednej z pi´ciu klas jakoÊci
wód powierzchniowych.
6. Klasyfikacja stanu ekologicznego na podstawie
sklasyfikowanych elementów biologicznych
polega na dokonaniu wspólnej oceny elementów biologicznych przez przypisanie im jednej
z pi´ciu klas jakoÊci wód powierzchniowych.
7. O wyniku oceny decyduje element biologiczny, któremu nadano poprzednio najmniej korzystnà klas´.
8. Je˝eli klasyfikacja stanu ekologicznego na
podstawie sklasyfikowanych elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód
osiàga:
1) stan bardzo dobry, nale˝y przejÊç do dzia∏ania 3;
2) stan dobry, nale˝y przejÊç do dzia∏ania 5;
3) stan umiarkowany lub
przejÊç do dzia∏ania 6.

gorszy,

nale˝y

IX. Dzia∏anie 3. Podejmowane w przypadku, gdy klasyfikacja stanu ekologicznego dokonana na podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e
jednolita cz´Êç wód osiàgn´∏a stan bardzo dobry.
1. OkreÊlenie klasy jakoÊci wód dla ka˝dego z badanych wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych
w sk∏ad elementów fizykochemicznych, okreÊ-lonych w za∏àcznikach nr 1—5 do rozporzàdzenia (z wartoÊciami granicznymi poszczególnych wskaêników jakoÊci wód nale˝y porównaç najgorszà odnotowanà wartoÊç st´˝enia lub, w przypadku wskaêników jakoÊci wód
zmierzonych dwanaÊcie lub wi´cej razy w ciàgu roku kalendarzowego, wartoÊç st´˝enia odpowiadajàcà 90. percentylowi).
2. Je˝eli ˝aden z oznaczonych wskaêników fizykochemicznych nie przekracza wartoÊci okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzà-
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dzenia dla klasy I oraz ˝aden z oznaczonych
wskaêników jakoÊci wód okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia nie przekracza wartoÊci granicznych dla stanu dobrego
i powy˝ej dobrego, nale˝y przejÊç do dzia∏ania 4.
3. Je˝eli jeden lub wi´cej badanych wskaêników
jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad elementów
fizykochemicznych przekracza wartoÊci okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia
dla klasy I jakoÊci wód albo jeden lub wi´cej
oznaczonych wskaêników jakoÊci wód okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia przekracza wartoÊci graniczne dla stanu dobrego
i powy˝ej dobrego, nale˝y przejÊç do dzia∏ania 5.
X. Dzia∏anie 4. Podejmowane w przypadku, gdy klasyfikacja stanu na podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód powierzchniowych osiàgn´∏a stan bardzo dobry,
i gdy ˝aden z oznaczonych wskaêników jakoÊci
wód wchodzàcych w sk∏ad elementów fizykochemicznych nie przekracza wartoÊci okreÊlonych
w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla klasy I oraz gdy ˝aden z oznaczonych wskaêników
jakoÊci wód okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do
rozporzàdzenia nie przekracza wartoÊci granicznych dla stanu dobrego i stanu wy˝szego ni˝ dobry.
1. OkreÊlenie klasy jakoÊci wód dla ka˝dego z badanych wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych
w sk∏ad elementów hydromorfologicznych
okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia.
2. Je˝eli ˝aden z badanych wskaêników jakoÊci
wód wchodzàcych w sk∏ad elementów hydromorfologicznych nie przekracza wartoÊci okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla klasy I jakoÊci wód, danej jednolitej
cz´Êci wód powierzchniowych nadaje si´ I klas´ stanu ekologicznego.
3. JeÊli jeden lub wi´cej badanych wskaêników
jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad elementów
hydromorfologicznych przekracza wartoÊci
okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla klasy I jakoÊci wód, danej jednolitej
cz´Êci wód powierzchniowych nadaje si´
II klas´ stanu ekologicznego.
XI. Dzia∏anie 5. Podejmowane w przypadku, gdy klasyfikacja stanu ekologicznego na podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita
cz´Êç wód powierzchniowych osiàgn´∏a stan dobry, i gdy jeden lub wi´cej oznaczonych wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad elementów fizykochemicznych przekracza wartoÊci okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia
dla klasy I albo jeden lub wi´cej oznaczonych
wskaêników jakoÊci wód okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia przekracza wartoÊci
graniczne dla stanu dobrego i stanu wy˝szego
ni˝ dobry.
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1. Je˝eli ˝aden z badanych wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad elementów
fizykochemicznych nie przekracza wartoÊci
okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla klasy II jakoÊci wód powierzchniowych i ˝aden z oznaczonych
wskaêników jakoÊci wód okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia nie przekracza wartoÊci granicznych dla stanu dobrego
i powy˝ej dobrego, danej jednolitej cz´Êci
wód powierzchniowych nadaje si´ II klas´
stanu ekologicznego.
2. Je˝eli jeden lub wi´cej badanych wskaêników
jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad elementów
fizykochemicznych przekracza wartoÊci okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia
dla klasy II jakoÊci wód powierzchniowych albo jeden lub wi´cej oznaczonych wskaêników
jakoÊci wód okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do
rozporzàdzenia przekracza wartoÊci graniczne
dla stanu dobrego i stanu wy˝szego ni˝ dobry,
danej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
nadaje si´ III klas´ stanu ekologicznego.
XII. Dzia∏anie 6. Podejmowane w przypadku, gdy klasyfikacja stanu ekologicznego dokonana na podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e
jednolita cz´Êç wód powierzchniowych osiàgn´∏a stan umiarkowany lub gorszy od umiarkowanego.
1. Je˝eli klasyfikacja stanu ekologicznego na
podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód powierzchniowych
spe∏nia wymogi okreÊlone dla klasy III jakoÊci
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wód, danej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych nadaje si´ III klas´ stanu ekologicznego.
2. Je˝eli klasyfikacja stanu ekologicznego na podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e
jednolita cz´Êç wód powierzchniowych spe∏nia
wymogi okreÊlone dla klasy IV jakoÊci wód, danej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
nadaje si´ IV klas´ stanu ekologicznego.
3. Je˝eli klasyfikacja stanu ekologicznego na
podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód powierzchniowych
nie spe∏nia wymogów okreÊlonych dla klasy IV
jakoÊci wód, danej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych nadaje si´ V klas´ stanu ekologicznego.
XIII. W przypadku gdy istnieje istotna rozbie˝noÊç
mi´dzy wynikami oceny na podstawie elementów biologicznych i fizykochemicznych, nale˝y
ustaliç przyczyny tych rozbie˝noÊci. Po wyeliminowaniu rozbie˝noÊci wynikajàcych z przyczyn
naturalnych, a tak˝e b∏´dów w poborze prób i ich
analizie, w razie wyst´powania dalszych rozbie˝noÊci nale˝y podjàç monitoring badawczy.
XIV. Do czasu opracowania metodyk oceny stanu
ekologicznego na podstawie elementów hydromorfologicznych, dopuszczalne jest dokonanie
klasyfikacji stanu ekologicznego wód z pomini´ciem tych elementów. W takim przypadku pomija si´ dzia∏anie 4, a jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych, dla której zosta∏ spe∏niony warunek okreÊlony w dzia∏aniu 3 ust. 1, nadaje si´
I klas´ stanu ekologicznego.
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Za∏àcznik nr 7

SPOSÓB KLASYFIKACJI POTENCJA¸U EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH SZTUCZNYCH I SILNIE ZMIENIONYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW
BADA¡ WSKAèNIKÓW JAKOÂCI WÓD WCHODZÑCYCH W SK¸AD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH,
BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH
A. Sposób klasyfikacji potencja∏u ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych
I. Potencja∏ ekologiczny jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych klasyfikuje si´ na podstawie
elementów fizykochemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych, stosowanych w klasyfikacji stanu ekologicznego tej kategorii naturalnych wód powierzchniowych, która najbardziej
przypomina odpowiednià jednolità cz´Êç wód
powierzchniowych sztucznà lub silnie zmienionà.
II. Klasyfikacja potencja∏u ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych polega na
nadaniu jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
sztucznej lub silnie zmienionej jednej z pi´ciu
klas potencja∏u ekologicznego, przy czym:

˝adnego punktu pomiarowo-kontrolnego, oceny
jej potencja∏u ekologicznego dokonuje si´ na
podstawie wyników uzyskanych dla innej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych sztucznej lub
silnie zmienionej nale˝àcej do tej samej kategorii, typu i b´dàcej pod takim samym wp∏ywem
wynikajàcym z dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
VI. Klasyfikacji elementów hydromorfologicznych
dokonuje si´ w ca∏ej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych.
B. Sposób interpretacji wyników badaƒ
wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych
w sk∏ad elementów fizykochemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych
VII. Dzia∏anie 1. Ocena wyników pomiarów i badaƒ.

4) klasa V oznacza z∏y potencja∏ ekologiczny.

1. Ocena uzyskanych wyników pomiarów, badaƒ i odrzucenie wszystkich wyników, które
zosta∏y uzyskane w warunkach odbiegajàcych od normalnych (w czasie powodzi lub
innych kl´sk ˝ywio∏owych albo wyjàtkowych
warunków pogodowych takich jak: intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie Êniegu albo wysokie temperatury powietrza).

III. Je˝eli w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
sztucznej lub silnie zmienionej ustanowiono jeden punkt pomiarowo-kontrolny, klasyfikacja potencja∏u ekologicznego sporzàdzona dla tego
punktu jest równoczeÊnie ocenà potencja∏u ekologicznego jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych.

2. Analiza poszczególnych wartoÊci wskaêników
jakoÊci wód, z uwzgl´dnieniem zakresu stwierdzonego w dotychczasowych zbiorach danych, a w przypadku znacznych ró˝nic analiza
wzajemnych odniesieƒ wskaêników jakoÊci
wód oraz ocena przyczyn tych ró˝nic, w szczególnoÊci takich jak awaria oczyszczalni i prace
budowlane.

1) klasa I—II oznacza dobry i wy˝szy ni˝ dobry
potencja∏ ekologiczny;
2) klasa III oznacza umiarkowany potencja∏ ekologiczny;
3) klasa IV oznacza s∏aby potencja∏ ekologiczny;

IV. Je˝eli w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
sztucznej lub silnie zmienionej ustanowiono wi´cej ni˝ jeden punkt pomiarowo-kontrolny, jako
klasyfikacj´ potencja∏u ekologicznego przyjmuje
si´:
1) w przypadku jednolitych cz´Êci wód silnie
zmienionych takich jak: struga, strumieƒ, potok, rzeka oraz sztucznych jednolitych cz´Êci
wód p∏ynàcych, wynik klasyfikacji uzyskany
dla punktu pomiarowo-kontrolnego zlokalizowanego na zamkni´ciu lub najbli˝ej zamkni´cia jednolitej cz´Êci wód;
2) w przypadku jednolitych cz´Êci wód takich jak
jezioro i inny naturalny zbiornik wodny uznanych za silnie zmienionà jednolità cz´Êç wód
oraz w jednolitych cz´Êciach wód takich jak
sztuczny zbiornik wodny, wynik najgorszy spoÊród wyników klasyfikacji ka˝dego z punktów
pomiarowo-kontrolnych.
V. Je˝eli w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
sztucznej lub silnie zmienionej nie ustanowiono

3. Dzia∏anie 1 dotyczy elementów fizykochemicznych, hydromorfologicznych i biologicznych.
VIII. Dzia∏anie 2. Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych.
1. OkreÊlenie klasy dla ka˝dego z badanych
wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad
elementów hydromorfologicznych, okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia.
2. Je˝eli ˝aden z badanych wskaêników jakoÊci
wód wchodzàcych w sk∏ad elementów hydromorfologicznych nie przekracza wartoÊci okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla klasy I, nale˝y przejÊç do dzia∏ania 3.
3. Je˝eli jeden lub wi´cej badanych wskaêników
jakoÊci wód przekracza wartoÊci okreÊlone
w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla
klasy I, nale˝y dokonaç klasyfikacji elementów
biologicznych wed∏ug dzia∏ania 3 ust. 1 i 2,
a nast´pnie przejÊç do dzia∏ania 5.
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IX. Dzia∏anie 3. Klasyfikacja elementów biologicznych.
1. Zaklasyfikowanie ka˝dego z oznaczonych
w okreÊlonym punkcie pomiarowo-kontrolnym wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych
w sk∏ad elementów biologicznych do jednej
z pi´ciu klas przez porównanie wartoÊci
wskaênika jakoÊci wód z wartoÊciami wskaêników jakoÊci wód powierzchniowych okreÊlonymi w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia, przy czym:
1) klasa I oznacza stan bardzo dobry biologicznego wskaênika jakoÊci wód;
2) klasa II oznacza stan dobry biologicznego
wskaênika jakoÊci wód;
3) klasa III oznacza stan umiarkowany biologicznego wskaênika jakoÊci wód;
4) klasa IV oznacza stan s∏aby biologicznego
wskaênika jakoÊci wód;
5) klasa V oznacza stan z∏y biologicznego
wskaênika jakoÊci wód.
2. Je˝eli klasyfikacja elementu biologicznego
przeprowadzana jest na podstawie wi´cej ni˝
jednego parametru, jej wynik nale˝y uÊredniç,
je˝eli parametry te reagujà podobnie na okreÊlone oddzia∏ywanie wynikajàce z dzia∏alnoÊci
cz∏owieka.
3. W przypadku gdy parametry nie reagujà podobnie, o wyniku oceny decyduje parametr
przyjmujàcy najgorszà wartoÊç.
4. W przypadku chlorofilu „a” pod uwag´ bierze
si´ wartoÊç Êrednià z pomiarów uzyskanych
w ciàgu roku kalendarzowego. Klasyfikacja
polega na nadaniu biologicznemu elementowi
jakoÊci jednej z pi´ciu klas.
5. Je˝eli klasyfikacja potencja∏u ekologicznego
na podstawie sklasyfikowanych elementów
biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç
wód powierzchniowych:
1) spe∏nia wymogi okreÊlone dla klasy I, nale˝y przejÊç do dzia∏ania 4;
2) nie spe∏nia wymogów okreÊlonych dla klasy I, nale˝y przejÊç do dzia∏ania 5.
X. Dzia∏anie 4. Podejmowane w przypadku, gdy ˝aden z oznaczonych wskaêników jakoÊci wód
wchodzàcych w sk∏ad elementów hydromorfologicznych nie przekracza wartoÊci okreÊlonych
w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla klasy I, a klasyfikacja potencja∏u ekologicznego na
podstawie sklasyfikowanych elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód powierzchniowych spe∏nia wymogi okreÊlone dla
klasy I.
1. OkreÊlenie klasy dla ka˝dego z oznaczonych
wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad
elementów fizykochemicznych jakoÊci wód,
okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—5 do rozpo-
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rzàdzenia (z wartoÊciami granicznymi poszczególnych wskaêników jakoÊci wód nale˝y porównaç najmniej korzystnà odnotowanà wartoÊç st´˝enia lub, w przypadku wskaêników jakoÊci wód zmierzonych dwanaÊcie lub wi´cej
razy w ciàgu roku kalendarzowego, wartoÊç
st´˝enia odpowiadajàcà 90. percentylowi).
2. Je˝eli ˝aden z badanych wskaêników jakoÊci
wód wchodzàcych w sk∏ad elementów fizykochemicznych jakoÊci wód nie przekracza wartoÊci okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do
rozporzàdzenia dla klasy I oraz ˝aden z oznaczonych wskaêników jakoÊci wód okreÊlonych
w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia nie przekracza wartoÊci granicznych dla stanu dobrego i stanu wy˝szego ni˝ dobry, przyjmuje si´,
˝e dana jednolita cz´Êç wód powierzchniowych sztuczna lub silnie zmieniona osiàgn´∏a
maksymalny potencja∏ ekologiczny i przypisuje si´ jej I klas´ potencja∏u ekologicznego.
3. Je˝eli jeden lub wi´cej badanych wskaêników
jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad elementów
fizykochemicznych jakoÊci wód przekracza
wartoÊci okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do
rozporzàdzenia dla klasy I lub jeden lub wi´cej
oznaczonych wskaêników jakoÊci wód okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia przekracza wartoÊci graniczne dla stanu dobrego
i stanu wy˝szego ni˝ dobry, nale˝y przejÊç do
dzia∏ania 6.
XI. Dzia∏anie 5. Podejmowane w przypadku, gdy jeden lub wi´cej oznaczonych wskaêników jakoÊci
wód wchodzàcych w sk∏ad elementów hydromorfologicznych przekracza wartoÊci okreÊlone
w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla
klasy I lub gdy klasyfikacja potencja∏u na podstawie sklasyfikowanych elementów biologicznych
wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód powierzchniowych nie spe∏nia wymogów okreÊlonych dla
klasy I.
1. Je˝eli klasyfikacja potencja∏u ekologicznego
na podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód powierzchniowych spe∏nia wymogi okreÊlone dla klasy II,
nale˝y przejÊç do dzia∏ania 6.
2. Je˝eli klasyfikacja potencja∏u ekologicznego
na podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód powierzchniowych nie spe∏nia wymogów okreÊlonych dla
klasy II, nale˝y przejÊç do dzia∏ania 7.
XII. Dzia∏anie 6. Podejmowane w przypadku, gdy jeden lub wi´cej oznaczonych wskaêników jakoÊci
wód wchodzàcych w sk∏ad elementów fizykochemicznych przekracza wartoÊci okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla klasy I
lub gdy klasyfikacja potencja∏u ekologicznego na
podstawie elementów biologicznych wskazuje,
˝e jednolita cz´Êç wód powierzchniowych spe∏nia wymogi okreÊlone dla klasy II.
1. Je˝eli ˝aden z oznaczonych wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad elementów
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fizykochemicznych nie przekracza wartoÊci
okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla klasy II i ˝aden z oznaczonych
wskaêników jakoÊci wód okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia nie przekracza
wartoÊci granicznych dla stanu dobrego i stanu wy˝szego ni˝ dobry, danej jednolitej cz´Êci
wód powierzchniowych sztucznej lub silnie
zmienionej nadaje si´ II klas´ potencja∏u ekologicznego.
2. Je˝eli jeden lub wi´cej oznaczonych wskaêników jakoÊci wód wchodzàcych w sk∏ad elementów fizykochemicznych przekracza wartoÊci okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia dla klasy II lub jeden lub wi´cej
oznaczonych wskaêników jakoÊci wód okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia przekracza wartoÊci graniczne dla stanu dobrego
i stanu wy˝szego ni˝ dobry, danej jednolitej
cz´Êci wód powierzchniowych sztucznej lub
silnie zmienionej nadaje si´ III klas´ potencja∏u ekologicznego.
XIII. Dzia∏anie 7. Podejmowane w przypadku, gdy jeden lub wi´cej oznaczonych wskaêników jakoÊci
wód powierzchniowych wchodzàcych w sk∏ad
elementów hydromorfologicznych przekracza
wartoÊci okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do
rozporzàdzenia dla klasy I lub gdy klasyfikacja
potencja∏u na podstawie sklasyfikowanych elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita
cz´Êç wód powierzchniowych nie spe∏nia wymogów okreÊlonych dla klasy II.
1. Je˝eli klasyfikacja potencja∏u ekologicznego
na podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód powierzchnio-
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wych spe∏nia wymogi okreÊlone dla klasy III,
danej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
sztucznej lub silnie zmienionej nadaje si´
III klas´ potencja∏u ekologicznego.
2. Je˝eli klasyfikacja potencja∏u ekologicznego
na podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód powierzchniowych spe∏nia wymogi okreÊlone dla klasy IV,
danej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
sztucznej lub silnie zmienionej nadaje si´
IV klas´ potencja∏u ekologicznego.
3. Je˝eli klasyfikacja potencja∏u ekologicznego
na podstawie elementów biologicznych wskazuje, ˝e jednolita cz´Êç wód powierzchniowych nie spe∏nia wymogów okreÊlonych dla
klasy IV, danej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych sztucznej lub silnie zmienionej nadaje si´ V klas´ potencja∏u ekologicznego.
XIV. W przypadku gdy istnieje istotna rozbie˝noÊç
mi´dzy wynikami oceny na podstawie elementów biologicznych i fizykochemicznych, nale˝y
ustaliç przyczyny tych rozbie˝noÊci. Po wyeliminowaniu rozbie˝noÊci wynikajàcych z przyczyn
naturalnych, a tak˝e b∏´dów w poborze prób i ich
analizie, w przypadku wyst´powania dalszych
rozbie˝noÊci nale˝y podjàç monitoring badawczy.
XV. Do czasu opracowania metodyk oceny potencja∏u ekologicznego na podstawie elementów
hydromorfologicznych, dopuszczalne jest dokonanie klasyfikacji potencja∏u ekologicznego wód
z pomini´ciem tych elementów. W takim przypadku pomija si´ dzia∏anie 2.
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Za∏àcznik nr 8

WARTOÂCI GRANICZNE CHEMICZNYCH WSKAèNIKÓW JAKOÂCI WÓD
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ObjaÊnienia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Numer przypisany substancji przez amerykaƒskà organizacj´ Chemical Abstracts Service (CAS).
Z wy∏àczeniem kadmu, o∏owiu, rt´ci i niklu, podano wartoÊci st´˝eƒ ca∏kowitych (w niesàczonej próbce wody); st´˝enia
metali dotyczà rozpuszczonej fazy.
Maksymalna wartoÊç st´˝eƒ.
Ârednia arytmetyczna st´˝eƒ z prób wody w roku kalendarzowym.
Zale˝y od twardoÊci wody: ≤ 0,45 (klasa I < 40 mg CaCO3/l), 0,45 (klasa II od 40 do < 50 mg CaCO3/l), 0,6 (klasa III
od 50 do < 100 mg CaCO3/l), 0,9 (klasa IV od 100 do < 200 mg CaCO3/l), 1,5 (klasa V ≥ 200 mg CaCO3/l).
Obejmuje sum´: DDT para-para (CAS:50-29-3), DDD (CAS:72-55-9), DDE (CAS:72-54-8), DMDT (CAS:789-02-6).
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Za∏àcznik nr 9

SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
1. Klasyfikacji stanu chemicznego dokonuje si´ na
podstawie analizy wyników pomiarów substancji
priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczajàcych uzyskanych w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w tej jednolitej cz´Êci
wód powierzchniowych. Podstawà analizy jest porównanie uzyskanych wyników pomiarów z wartoÊciami granicznymi okreÊlonymi dla poszczególnych kategorii wód powierzchniowych w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia.
2. Przyjmuje si´, ˝e woda powierzchniowa osiàga
dobry stan chemiczny, je˝eli w wyniku pobierania
próbek w tym samym miejscu, z cz´stotliwoÊcià
nie mniejszà ni˝ to wynika z przepisów w sprawie
form i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych, spe∏nione sà
∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) Êrednie arytmetyczne st´˝eƒ z prób w roku kalendarzowym poszczególnych oznaczeƒ parametrów jakoÊci dla wskaêników jakoÊci wód
z uwagà „Êrednie” okreÊlonych w za∏àczniku
nr 8 do rozporzàdzenia lub maksymalne wartoÊci dla pozosta∏ych wskaêników jakoÊci wód
wyszczególnionych w tej tabeli nie przekraczajà
wartoÊci granicznych okreÊlonych dla poszczególnych kategorii wód powierzchniowych w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia;

2) dla obszarów chronionych spe∏nione sà warunki okreÊlone w odr´bnych przepisach.
3. Je˝eli woda nie spe∏nia okreÊlonych wy˝ej wymagaƒ, przyjmuje si´, ˝e woda powierzchniowa nie
osiàga dobrego stanu chemicznego.
4. Je˝eli w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
jest jeden punkt pomiarowo-kontrolny, klasyfikacja
stanu chemicznego sporzàdzona dla tego punktu
jest równoczeÊnie klasyfikacjà stanu chemicznego
jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych.
5. Je˝eli w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
ustanowiono wi´cej ni˝ jeden punkt pomiarowo-kontrolny, klasyfikacj´ stanu chemicznego jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych ustala si´ na
podstawie najgorszego wyniku klasyfikacji stanu
chemicznego wód powierzchniowych spoÊród
wyników wyznaczonych dla ka˝dego punktu pomiarowo-kontrolnego.
6. Je˝eli w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
nie ustanowiono ˝adnego punktu pomiarowo-kontrolnego, oceny jej stanu chemicznego dokonuje si´
na podstawie wyników uzyskanych dla innej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych nale˝àcej do tej
samej kategorii, typu i b´dàcej pod takim samym
wp∏ywem wynikajàcym z dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
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Za∏àcznik nr 10

SPOSÓB OCENY STANU JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
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Za∏àcznik nr 11

SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO, POTENCJA¸U
EKOLOGICZNEGO I STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych oraz potencja∏u ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych cz´Êci wód, stanu chemicznego oraz
stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
prezentuje si´ w uk∏adzie tabelarycznym i graficznym, uzupe∏nionym opisem zawierajàcym syntetycznà interpretacj´ uzyskanych wyników.
2. Wyniki badaƒ jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych prezentuje si´ w sposób, który umo˝liwia
dla ka˝dego punktu pomiarowo-kontrolnego okreÊlenie:
1) jednolitej cz´Êci wód, na której zosta∏ zlokalizowany punkt pomiarowo-kontrolny (przez nazw´
i kod jednolitej cz´Êci wód);
2) kategorii wód, do której jest zaliczona jednolita
cz´Êç wód, na której zosta∏ zlokalizowany punkt
pomiarowo-kontrolny:
a) rzeka, struga, strumieƒ, potok,
b) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,
c) morskie wody wewn´trzne oraz wody przejÊciowe,
d) wody przybrze˝ne, stanowiàce cz´Êç wód
morza terytorialnego,
e) wody silnie zmienione (z podzia∏em na p∏ynàce, stojàce, przejÊciowe i przybrze˝ne),
f) wody sztuczne (kana∏y i sztuczne zbiorniki
wodne) wraz z podaniem typu;
3) lokalizacji
punktu
pomiarowo-kontrolnego
(przez nazw´ punktu pomiarowo-kontrolnego,
kod punktu pomiarowo-kontrolnego, kilometr
biegu rzeki, na którym jest zlokalizowany, i jego
wspó∏rz´dne geograficzne);
4) województwa, dorzecza oraz regionalnego zarzàdu gospodarki wodnej, na terenie których zosta∏ zlokalizowany punkt pomiarowo-kontrolny;
5) roku wykonywania pomiarów i badaƒ.
3. Wyniki badaƒ odnoszàce si´ do ka˝dego ze wskaêników jakoÊci wód, który jest obj´ty zakresem badaƒ wykonywanych w punkcie pomiarowo-kontrolnym, prezentuje si´ w formie:
1) zestawienia tabelarycznego zawierajàcego
oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, nast´pujàce dane:
a) nazw´ wskaênika jakoÊci wód,
b) jednostk´ miary,
c) liczb´ wykonanych w roku kalendarzowym
pomiarów lub badaƒ (albo liczb´ pobranych
do badaƒ próbek),
d) minimalnà wartoÊç wskaênika jakoÊci wód,
e) dat´ wykonania pomiaru, podczas którego
uzyskano wartoÊç minimalnà wskaênika jakoÊci wód,

f) maksymalnà wartoÊç wskaênika jakoÊci wód,
g) dat´ wykonania pomiaru, podczas którego
uzyskano wartoÊç maksymalnà wskaênika jakoÊci wód,
h) wartoÊç Êredniorocznà wskaênika jakoÊci
wód,
i) klas´ wskaênika jakoÊci wód (w przypadku
wskaêników wchodzàcych w sk∏ad elementów fizykochemicznych, przekraczajàcych
wartoÊci okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do
rozporzàdzenia dla klasy II oraz wartoÊci graniczne, okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia, klas´ wskaênika jakoÊci wód nale˝y zapisaç jako „poni˝ej stanu dobrego”);
2) wykresu (diagramu) zawierajàcego nast´pujàce
dane:
a) nazw´ wskaênika jakoÊci wód,
b) jednostk´ miary;
3) wyniki pomiarów i badaƒ, odnoszàce si´ do kolejnych lat, w tym:
a) wartoÊç Êredniorocznà wskaênika jakoÊci
wód,
b) wartoÊç minimalnà wskaênika jakoÊci wód,
c) wartoÊç maksymalnà wskaênika jakoÊci wód;
4) klas´ wskaênika jakoÊci wód.
4. W roku kalendarzowym wyniki badaƒ prezentuje
si´ w postaci zestawienia tabelarycznego, zawierajàcego nast´pujàce dane, dla ka˝dej z kategorii
wód okreÊlonych w ust. 2 pkt 2:
1) nazw´ rzeki (jeziora);
2) nazw´ (okreÊlenie) jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych;
3) kod punktu pomiarowo-kontrolnego;
4) nazw´ punktu pomiarowo-kontrolnego;
5) klas´ elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych oraz klasy
grup wskaêników jakoÊci wód;
6) wynik
klasyfikacji
stanu
ekologicznego
w punkcie pomiarowo-kontrolnym;
7) wynik klasyfikacji stanu ekologicznego w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych;
8) wynik klasyfikacji stanu chemicznego w punkcie pomiarowo-kontrolnym;
9) wynik klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych;
10) wynik klasyfikacji potencja∏u ekologicznego
(dla jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
sztucznych i silnie zmienionych);
11) wynik oceny stanu wód w jednolitej cz´Êci
wód powierzchniowych;
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12) okres (rok), za jaki sporzàdzone jest zestawienie;
13) dat´ sporzàdzenia zestawienia.
5. W uk∏adzie graficznym klasyfikacj´ stanu ekologicznego jednolitej cz´Êci wód prezentuje si´ przy
pomocy kolorów okreÊlonych w tabeli 1, przy czym
jednolite cz´Êci wód powierzchniowych, w których

Poz. 1008

nie osiàgni´to dobrego stanu lub dobrego potencja∏u ekologicznego na skutek niezgodnoÊci z jednà lub wi´kszà liczbà norm jakoÊci Êrodowiska,
ustalonych dla tych jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia, w odniesieniu do okreÊlonych zanieczyszczeƒ
syntetycznych lub niesyntetycznych, zaznacza si´
na mapie za pomocà kropki koloru czarnego.

Tabela 1. Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych

6. W uk∏adzie graficznym klasyfikacj´ potencja∏u
ekologicznego jednolitej cz´Êci wód powierzch-

niowych przedstawia si´ z wykorzystaniem kolorów okreÊlonych w tabeli 2.

Tabela 2. Sposób prezentacji wyników klasyfikacji potencja∏u ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych

7. W uk∏adzie graficznym klasyfikacj´ stanu chemicznego jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych

przedstawia si´ z wykorzystaniem kolorów okreÊlonych w tabeli 3.

Tabela 3. Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
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8. W uk∏adzie graficznym ocen´ stanu ka˝dej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych przedstawia
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si´ z wykorzystaniem kolorów okreÊlonych w tabeli 4.

Tabela 4. Sposób prezentacji stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych

