
IX.2.2. Ocena jakoÊci wód pod kàtem spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdze-
niach Ministra Ârodowiska.

Pomimo ˝e dotychczasowy sposób prowadzenia monitoringu rzek (zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ,
lokalizacja punktów pomiarowych), nie uzale˝nia∏ badaƒ od sposobu u˝ytkowania wód, umo˝li-
wia jednak wst´pne rozpoznanie mo˝liwoÊci ich wykorzystania do istniejàcych lub planowanych
sposobów u˝ytkowania. Wynik oceny wska˝e istniejàce ograniczenia i mo˝e byç podstawà do po-
dejmowania dzia∏aƒ, jakie nale˝y podjàç dla uzyskania za∏o˝onego poziomu czystoÊci wód.

Opracowano ocen´ wszystkich badaƒ wykonanych w 2003 roku (jako zbiór ∏àczny) oraz w ka˝dym
kontrolowanym przekroju niezale˝nie od  aktualnego sposobu u˝ytkowania wód. Wyniki ocen cha-
rakteryzujàcych jakoÊç wód w ka˝dym punkcie monitoringowym zamieszczono w tabeli IX.2.3.
Sporzàdzone przez RZGW projekty wykazów wód podlegajàcych ochronie ze wzgl´du na ich
przeznaczenie, stanowi∏y podstaw´ szczegó∏owej oceny jakoÊci wód pod kàtem spe∏nienia
wymagaƒ przydatnoÊci wód do celów pitnych w przekrojach charakteryzujàcych wody dop∏y-
wajàce w rejon poszczególnych uj´ç.

Tabela IX.2.3. Wyniki oceny jakoÊci wód metodà bezpoÊrednià oraz wed∏ug rozporzàdzeƒ MÂ
Table IX.2.3. Results of direct assessment of water quality compliant with the Decrees of the Ministry of Envi-

ronment
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Ocena przydatnoÊci wód dla celów wodociàgowych 

Wymagania, jakim powinny odpowiadaç wody powierzchniowe, wykorzystywane do zaopa-
trzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia oraz sposób oceny, czy wody odpowiada-
jà wymaganym warunkom, okreÊla rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 27 listopa-
da 2002 roku w sprawie wymagaƒ jakim powinny odpowiadac wody powierzchniowe wykorzy-
stywane do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia.

Wody powierzchniowe wykorzystywane lub przewidziane do wykorzystania do poboru wody
pitnej muszà spe∏niaç wymagania w zakresie jakoÊci po zastosowaniu odpowiedniego uzdat-
niania. Wody powierzchniowe zale˝nie od wartoÊci granicznych poszczególnych wskaêników
jakoÊci dzieli si´ na trzy kategorie: A1, A2 i A3, odpowiadajàce okreÊlonym standardowym
metodom uzdatniania:
• kategoria A1 – woda wymagajàca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególnoÊci filtra-

cji oraz dezynfekcji;
• kategoria A2 – woda wymagajàca zastosowania typowego uzdatniania fizycznego i che-

micznego, w szczególnoÊci utleniania wst´pnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji,
dezynfekcji (chlorowania koƒcowego);

• kategoria A3 – woda wymagajàca zastosowania wysokosprawnego uzdatniania fizyczne-
go i chemicznego, w szczególnoÊci utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, ad-
sorpcji na w´glu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania, chlorowania koƒcowego).
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