
 

 

     CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o.   

    

 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSKA 8, NIP PL6460008992   

 tel. 32-324-22-40, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: obsizn@cbidgp.pl  

 SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459, Kapitał Zakładowy 3.700.000,00zł 

  

DOKUMENTACJA NR 12428/ZL/17 

 

zgodnie z umową nr WER271.5.499.2017 (CBO-182/17) z dnia 12.05.2017  

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/17/01820 

Gmina Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

przy ul. Granicznej 21 

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami wykonano:  

    

 

Badania i interpretacja wyników wód ze 

źródełek oraz wód powierzchniowych na 

terenie gminy Dąbrowa Górnicza w 2017 

roku 

 

Dokumentację sporządził:     

 

 

 

 

Dokumentację autoryzował: 

 

Zatwierdził:  

 

 

 

 

Lędziny, dn. 2017-11-28 

Niniejsza dokumentacja bez pisemnej zgody CBiDGP Sp. z o. o. nie może być 

powielana inaczej niż w całości 

 
 

 

 

 

    

 

     

       

       
OŚRODEK BADAŃ 

ŚRODOWISKA 
I ZAGROŻEŃ NATURALNYCH 

   

Posiada wdrożony 
System Zarządzania Jakością, 
zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 

 

   

• Usługi pobierania próbek,  
 badań i pomiarów  
 środowiska naturalnego  
 oraz środowiska pracy.  

   

• Usługi studialne, doradcze,  
 eksperckie i projektowe  
 w zakresie ochrony  
 środowiska.  

   

• Usługi badań i analiz  
 produktów naftowych,  
 gazów i paliw.  

   

• Usługi badań i oceny  
 zagrożeń metanowych.  

   

  (załącznik nr 1 do certyfikatu  
 nr CSJ/560/2009)  

   

 

   

    

 

   

                       



 
Badania i interpretacja wyników wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza w 2017 roku 

Nr dokumentacji:  
12428/ZL/17          

Strona  /   Stron 
  2   /    89 

 

 

1 DANE OGÓLNE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

1.1 Zamawiający: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

1.2 Przedmiot opracowania: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

1.3 Zakres wykonanych prac ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

2 LOKALIZACJA PUNKTÓW POBORU ---------------------------------------------------------------------- 3 

3 CZĘŚĆ LABORATORYJNA ------------------------------------------------------------------------------------- 4 

3.1 Zakres badań laboratoryjnych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

3.2 Metodyka prac badawczych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

4 WYNIKI I OMÓWIENIE BADAŃ MONITORINGOWYCH ------------------------------------------ 6 

4.1 Podstawa merytoryczna oraz prawna opracowania: -------------------------------------------------------------------------------- 6 

4.2 Tabele z klasami wód i dopuszczalnymi wartościami -------------------------------------------------------------------------------- 6 

4.3 Wyniki badań z 2017 roku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

4.3.1 Wody powierzchniowe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

4.3.2 Wody ze źródełek ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

5 PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE WYNIKÓW BADAŃ --------------------------------------------- 25 

5.1 Wody powierzchniowe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

5.2 Wody ze źródełek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 

6  WNIOSKI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Badania i interpretacja wyników wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza w 2017 roku 

Nr dokumentacji:  
12428/ZL/17          

Strona  /   Stron 
  3   /    89 

 

 

1 Dane ogólne: 

1.1 Zamawiający: 

Gmina Dąbrowa Górnicza 

ul. Graniczna 21 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

Umowa  Wer nr WER.271.5.499.2017 (nr CBIDGP: CBO182/17) 

1.2 Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest sprawozdanie z badań wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych na 

terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 

1.3 Zakres wykonanych prac 

Zakres wykonanych prac obejmuje część terenową i część laboratoryjną oraz opracowanie 

sprawozdania  z wykonanych prac. 

2 Lokalizacja punktów poboru 

Wody powierzchniowe:  

Poboru próbek wód powierzchniowych w 2016 roku dokonano w następujących lokalizacjach:  

- Rzeka Rakówka (N 50°18’55.3”; E 19°17’15,8”)  

- Zbiornik Pogoria I (wlot do zbiornika; N 50°21’29.6”; E 19°14’52.7”)  

- Zbiornik Pogoria I (wylot ze zbiornika; N 50°21’29.0”; E 19°14’52.7”  

- Zbiornik Pogoria III (wlot do zbiornika; N 50°21’20.1”; E 19°12’47.1”)  

- Rzeka Trzebyczka  

 Wody ze źródełek:  

- Punkt 1: 41-530 Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Majewskiego (źródło (pompka);  

N 50°18’57.1”; E 19°15’27.4”),  

- Punkt 2: 41-530 Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Transportowa 4 (źródło (pompka);  

N 50°18’37.5”; E 19°16’20,2”),  

- Punkt 3: 41-530 Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Strzemieszycka 134  

(źródło „wywierzysko”; N 50°18’24.0”; E 19°19’25.5”),  

- Punkt 4: 41-530 Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Majewskiego 189 (źródło; N 50°18’50.2”; 

E 19°15’44.2”)  

- Punkt 5: 42-520 Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Park Tysiąclecia, w rejonie ul. Szosowej  

(źródło; N 50°22’29.3”; E 19°16’26.5”)  

- Punkt 6: 42-520 Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Park Tysiąclecia, w rejonie ul. Zdrojowej  

(źródło odbudowane; N 50°22’39.6”; E 19°16’34.8”)  

- Punkt 7: 42-520 Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice Basiula, ul. Kusocińskiego 9  

(źródło; N 50°22’24.6”; E 19°14’57.0”)  
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3 Część laboratoryjna  

3.1 Zakres badań laboratoryjnych  

Zakres badań fizyko-chemicznych wód powierzchniowych obejmował oznaczenie następujących 

parametrów: 

• Odczyn pH 

• ChZT 

• BZT5 

• Zawiesina ogólna 

• Azot ogólny 

• Fosfor ogólny 

• Substancje ropopochodne 

• Enterokoki 

• Escherichia coli 

Zakres badań fizyko-chemicznych wód ze źródeł obejmował oznaczenie następujących parametrów: 

• Barwa  

• Mętność 

• Odczyn pH 

• Przewodność 

• Zapach 

• Chlorki 

• Jon amonowy 

• Azotany 

• Azotyny 

• Utlenialność 

• Fluorki 

• Twardość 

• Żelazo 

• Mangan 

• Enterokoki 

• Escherichia coli 

• Ogólna liczba bakterii w 37oC 

• Ogólna liczba bakterii w 22oC 

• Siarczany 
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3.2 Metodyka prac badawczych. 

Powyższe parametry oznaczono wg następujących norm lub metodyk: 

Lp 
Parametr Numer normy/procedury badawczej Tytuł normy/procedury badawczej 

1 Barwa 
PB-129/02.2012 wyd.II z dnia 01.02.2012 (w 

oparciu o normę PN-EN ISO 7887:2012 
Oznaczanie barwy w wodzie metoda spektrofotometryczną 

2 Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 Jakość wody. Oznaczanie pH 

3 
Przewodność 

elektryczna właściwa 
PN-EN 27888:1999 

 
Jakość wody. Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej. 

4 
Indeks nadmangania 

nowy (utlenialność) 
PN-EN ISO 8467:2001 Jakość wody. Oznaczanie indeksu nadmanganianowego. 

5 Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 
Jakość wody. Oznaczanie azotu amonowego 

Część 1: Manualna metoda spektrofotometryczna 

6 Azotany PN-82/C-04576.08 
Woda i ścieki. Badania związków azotu. Oznaczanie azotu 

azotanowego metoda kolorymetryczna z salicynianem sodowym. 

7 Azotyny PN-EN 26777:1999 
Jakość wody. Oznaczanie azotynów. Metoda absorpcyjnej spektrometrii 

cząsteczkowej. 

8 Siarczany PN-ISO 9280:2002 
Jakość wody. Oznaczanie siarczanów (VI). Metoda grawimetryczna z 

chlorkiem baru. 

9 Twardość ogólna PN-ISO 6059:1999 
Jakość wody. Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. 

Miareczkowanie EDTA. 

10 ChZT PN-ISO 15705:2005 

Jakość wody. Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu 

(Sp-ChZT) Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych 
probówek 

11 BZT5 PN-EN 1899-2:2002 
Jakość wody. Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n 

dniach (BZTn) Część 2: Metoda próbek nierozcieńczonych 

12 Zawiesina ogólna PN-EN 872:2007+Ap1:2007 
Woda i ścieki. Badania zawartości zawiesin. Oznaczanie zawiesin 

ogólnych, mineralnych i lotnych metodą wagową 

13 Azot ogólny 
PB-028/02.2012 wyd. III z dnia 

01.02.2012r. 

Woda, ścieki, wyciągi wodne i odcieki. Oznaczanie azotu ogólnego 

metodą Koroleff’a 

14 Fosfor ogólny 
PN-EN ISO 6878:2006 

Ap1:2010+Ap2:2010 

Jakość wody. Oznaczanie fosforu. Metoda spektometryczna z 
molibdenianem amonu. Oznaczanie fosforu ogólnego po mineralizacji 

kwasem azotowym i kwasem siarkowym 

15 
Substancje 

ropopochodne 
PN-EN ISO 9377-2:2003 

Jakość wody. Oznaczanie indeksu oleju mineralnego. Część 2: Metoda 
z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii 

gazowej 

16 Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 
Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków 

kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej 

17 Escherichia coli 

PN-EN ISO 

9308-1:2014-12 

+A1:2017-04 

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli, bakterii grupy 
coli typu i Escherichia coli 

18 zapach PN-EN 1622:2006 
Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku 

(TFN) 

19 chlorki PN-ISO 9297:1994 
Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem 

srebra w obecności chromianu jako wskaźnika ( Metoda Mohra) 

20 żelazo 
PN-EN ISO 11885:2009 

ICP-OES 

Woda i ścieki. Oznaczanie żelaza II i sumy żelaza II i III metoda 

spektrofotometryczną oraz żelaza III metodą obliczeniową 

21 mangan 
PN-EN ISO 11885:2009 

ICP-OES 
Jakość wody. Oznaczanie indeksu nadmanganianowego 

22 
Ogólna liczba 

mikroogranizmów w 

37oC PN-EN ISO 6222:2004 

 

Jakość wody. Oznaczanie mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. 
Określenie ogólnej liczby kolonii metoda posiewu na agarze 

odżywczym 
22 

Ogólna liczba 

mikroogranizmów w 

22oC 
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4 Wyniki i omówienie badań monitoringowych 

4.1 Podstawa merytoryczna oraz prawna opracowania: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 672),  

• Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017 r. - Prawo wodne,  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187),  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).  

• Sprawozdania z badań 

 

4.2 Tabele z klasami wód i dopuszczalnymi wartościami 

 

Badany parametr Jednostka Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy1) 

klasa I II III IV V 

ChZT mg O2/l <25 <30 Wartości granicznych nie ustala się 

BZT5 mg O2/l <3 <6 Wartości granicznych nie ustala się 

Zawiesiny ogólne mg/l n.n. 

Azot ogólny mg/l <5 <10 Wartości granicznych nie ustala się 

Azot amonowy mg/l n.n. 

Azot azotanowy mg/l <2,2 <5 Wartości granicznych nie ustala się 

Azot azotynowy mg/l n.n. 

Azot kjeldahla mg/l n.n. 

Fosfor ogólny mg/l <0,20 <0,40 Wartości granicznych nie ustala się 

Indeks oleju 

mineralnego 
mg/l n.n. 

pH - 6,0-8,5 6,0-9,0 Wartości granicznych nie ustala się 

NPL Enterokoków 

kałowych 

Liczba bakterii/ 

100ml 
n.n. 

NPL Escherichia 

Coli 

Liczba bakterii/ 

100ml 
n.n. 

1)Zał 5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187),  

Wartości graniczne elementów fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
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Parametr Jednostka Wartości graniczne 

Barwa [mg/l Pt] - 

Odczyn [pH] od 6.5 do 9.5 

Przewodność elektryczna 

właściwa 
[µS/cm] 2500 

Indeks nadmanganianowy [mg/l] 5 

Amoniak [mg/l NH4] 0.50 

Azotany [mg/l NO3] 50 

Azotyny [mg/l NO2] 0.50 

Ortofosforany rozpuszczone [mg/l PO4] - 

Chlorki [mg/l Cl] 250 

Siarczany [mg/l SO4] 250 

Twardość ogólna [mg/l CaCO3] od 60 do 500 

Zasadowość ogólna [mmol/l] - 

Zasadowość złożona 

(mineralna) 
[mmol/l] - 

Substancje rozpuszczone [mg/l] - 

Benzen [µg/l] 1.0 

Toluen [µg/l] - 

Etylobenzen [µg/l] - 

Ksylen [µ/l] - 

WWA-wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne 
[µg/l] 0.10 

Cynk [mg/l] - 

Kadm [µg/l] 5 

Mangan [µg/l] 50 

Miedź [mg/l] 2.0 

Nikiel [µg/l] 20 

Ołów [µg//l] 10 

Potas [mg/l] - 

Rtęć [µg//l] 1 

Sód [mg/l] 200 

Żelazo ogólne [µg//l] 200 

Wapń [mg/l] - 

Magnez* [mg/l] od 30 do 125* 

 

* Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie 

magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku 

uzupełniania minimalnej zawartości. 
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4.3 Wyniki badań z 2017 roku 

4.3.1 Wody powierzchniowe 

Rzeka Rakówka 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wód powierzchniowych pobranych z Rzeki 

Rakówki. 

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187) przebadane parametry 

fizykochemiczne kwalifikują przebadaną wodę do II klasy jakości ze względu na poziom ChZT –Cr-O2, 

BZT 5- O2, azot ogólny oraz fosfor ogólny .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rzeka Rakówka Strzemieszyce, TYP CIEKU 0 

Parametr jednostka 29-05-17 

09945/Ś/17 

klasa 26-06-17 

12200/Ś/17 

klasa 27-07-17 

14614/Ś/17 

klasa 23-08-17 

16341/Ś/17 

klasa 29-09-17 

19491/Ś/17 

klasa 19-10-17 

21170/Ś/17 

klasa 

Azot ogólny mg/l 4,9 I 6,4 II 9,8 II 9,4 II 8,8 II 7,8 II 

pH pH 7,8 I 7,6 I 8,0 I 7,7   I 7,7 I 7,5 I 

BZT 5- O2 mg/l  2,1 I 5,0 II 5,0 II 5,6 II 5,4 II 4,9 II 

ChZT –Cr-O2 mg/l < 10 I 25,0 I 20,0 I 29 II 25 I 27 I 

Zawiesiny 

ogólne 

mg/l 3,6 - 3,0 - 2,8 - 16 - 13 - 8,2 - 

Fosfor ogólny mg/l 0,080 I 0,20 I 0,16 I 0,41 II 0,32 I 0,27 I 

Liczba 

Enterokoków 

kałowych 

[j.t.k./100ml] 6 - 57 - 2 - 1320 - 750 - 69 - 

Liczba bakterii 

Escherichia 

coli 

[j.t.k./100ml] 19 - 130 -- 0 -- 1451 - 870 - 110 - 

Substancje 

ropopochodne 

(Węglowodory 

ropopochodne) 

mg/l < 0,010 - < 0,010 - < 0,010 - 0,22 - <0,010 - <0,010 - 



 

Pogoria I – wlot do zbiornika 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wód powierzchniowych pobranych ze zbiornika 

Pogoria I (wlot do zbiornika). 

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187) na podstawie wyników badań 

fizykochemicznych wody zaklasyfikowano do I klasy jakości wód powierzchniowych.  

 

 

 

 

 

 



 
Wlot do zbiornika Pogoria I,  TYP CIEKU 0 

Parametr jednostka 29-05-17 

09947/Ś/17 

klasa 26-06-17 

12198/Ś/17 

klasa 27-07-17 

14612/Ś/17 

klasa 23-08-17 

16339/Ś/17 

klasa 29-09-17 

19489/Ś/17 

klasa 19-10-17 

21168/Ś/17 

klasa 

Azot ogólny mg/l 1,5 I 2,0 I 2,8 I 3,2 I 3,6 I 3,8 I 

pH pH 8,4 I 8,0 I 7,9 I 7,9 I 8,1 I 7,7 I 

BZT 5- O2 mg/l  2,2 I 3,2 II 3,0 I 2,5 I 2,7 I 2,9 I 

ChZT –Cr-O2 mg/l < 10 I 15,0 I 12,0 I 11,0 I 14 I 13,0 I 

Zawiesiny 

ogólne 

mg/l 4,0 - < 2,0 - 3,7 - 2,4 - 3,1 - 2,9 - 

Fosfor ogólny mg/l 0,060 I 0,060 I 0,15 I 0,11 I 0,080 I 0,085 I 

Liczba 

Enterokoków 

kałowych 

[j.t.k./100ml] 52 - 210 - 180 - 1210 - 710 - 110 - 

Liczba bakterii 

Escherichia 

coli 

[j.t.k./100ml] 220 - 330 - 0 - 1650 - 780 - 290 - 

Substancje 

ropopochodne 

(Węglowodory 

ropopochodne) 

mg/l < 0,010 - < 0,010 - < 0,010 - <0,010 - <0,010 - <0,010 - 



 

Pogoria I – wylot ze zbiornika 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wód powierzchniowych pobranych ze zbiornika 

Pogoria I (wylot ze zbiornika) 

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187) na podstawie wyników badań 

fizykochemicznych wody zaklasyfikowano do I klasy jakości wód powierzchniowych.  

 

 

 

 



 
Wylot ze zbiornika Pogoria I,  TYP CIEKU 0 

Parametr jednostka 29-05-17 

09948/Ś/17 

klasa 26-06-17 

12197/Ś/17 

klasa 27-07-17 

14611/Ś/17 

klasa 23-08-17 

16338/Ś/17 

klasa 29-09-17 

19488/Ś/17 

Klasa 19-10-17 

21167/Ś/17 

klasa 

Azot ogólny mg/l 0,60 I 1,0 I 2,4 I 1,0 I 0,80 I 0,95 I 

pH pH 8,5 I 8,1 I 8,3 I 7,9 I 8,2 I 8,0 I 

BZT 5- O2 mg/l  2,5 I 2,4 I 3,5 II 2,5 I 2,7 I 3,2 II 

ChZT –Cr-O2 mg/l < 10 I 12 I 14 I 12,0 I 11 I 13,0 I 

Zawiesiny 

ogólne 

mg/l 4,1 - 2,0 - 4,2 - 3,2 - 3,9 - 2,8 - 

Fosfor ogólny mg/l 0,050 I 0,10 I 0,090 I 0,10 I 0,10 I 0,080 I 

Liczba 

Enterokoków 

kałowych 

[j.t.k./100ml] 30 - 135 - 59 - 620 - 212 - 210 - 

Liczba bakterii 

Escherichia 

coli 

[j.t.k./100ml] 1300 - 1800 - 0 - 165 - 700 - 1400 - 

Substancje 

ropopochodne 

(Węglowodory 

ropopochodne) 

mg/l < 0,010 - < 0,010 - < 0,010 - <0,010 - <0,010 - <0,010 - 



 

Pogoria III – wlot do zbiornika 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wód powierzchniowych pobranych ze zbiornika 

Pogoria III (wlot do zbiornika).  

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187) na podstawie wyników badań 

fizykochemicznych wody (z wyjątkiem pomiaru w sierpniu), ze względu na podwyższone wartości  

BZT 5- O2 oraz ChZT –Cr-O2 zaklasyfikowano do II klasy jakości wód powierzchniowych. Wody 

pobrane w sierpniu zaklasyfikowano do wód I klasy jakości.  

 

 

 

 



 
Wlot do zbiornika Pogoria III,  TYP CIEKU 0 

Parametr jednostka 29-05-17 

09949/Ś/17 

klasa 26-06-17 

12196/Ś/17 

klasa 27-07-17 

14610/Ś/17 

klasa 23-08-17 

14610/Ś/17 

klasa 29-09-2017 

19487/Ś/2017 

klasa 19-10-17 

21166/Ś/17 

klasa 

Azot ogólny mg/l 0,50 I 1,2 I 1,2 I 1,2 I 1,0 I 0,90 I 

pH pH 8,1 I 7,9 I 7,8 I 7,5 I 7,7 I 7,4 I 

BZT 5- O2 mg/l  5,8 II 5,6 II 4,0 II 2,5 I 3,2 II 2,8 II 

ChZT –Cr-O2 mg/l 20 I 28 II 16 I 12,0 I 10 I 14,0 I 

Zawiesiny 

ogólne 

mg/l 4,0 - 4,4 - 7,9 - 9,0 - 8,6 - 5,7 - 

Fosfor ogólny mg/l 0,050 I 0,11 I 0,68 I 0,11 I 0,15 I 0,092 I 

Liczba 

Enterokoków 

kałowych 

[j.t.k./100ml] 18 - 160 - 48 - 42 - 40 - 139 - 

Liczba bakterii 

Escherichia 

coli 

[j.t.k./100ml] 30 - 11 - 0 - 20 - 6 - 94 - 

Substancje 

ropopochodne 

(Węglowodory 

ropopochodne) 

mg/l < 0,010 - < 0,010 - < 0,010 - <0,010 - <0,010 - <0,010 - 

 

 



 

 

Rzeka Trzebyczka 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wód powierzchniowych pobranych z rzeki 

Trzebyczki. 

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187) na podstawie wyników badań 

fizykochemicznych wody (z wyjątkiem pomiaru w maju), ze względu na podwyższone wartości  BZT 

5- O2, ChZT –Cr-O2, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego zaklasyfikowano do II klasy jakości wód 

powierzchniowych. Wody pobrane w maju zaklasyfikowano do wód I klasy jakości.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rzeka Trzebyczka Ząbkowice,  TYP CIEKU 7 

Parametr jednostka 29-05-17 

09946/Ś/17 

klasa 26-06-17 

12199/Ś/17 

klasa 27-07-17 

14613/Ś/17 

klasa 23-08-17 

16340/Ś/17 

klasa 29-09-17 

19490/Ś/17 

klasa 19-10-17 

21169/Ś/17 

klasa 

Azot ogólny mg/l 3,8 I 3,4 II 3,4 II 3,5 II 3,2 II 3,3 II 

pH pH 8,2 I 7,9 I 8,0 I 8,0 I 8,0 I 7,9 I 

BZT 5- O2 mg/l  2,0 I 3,6 II  3,0 II 2,5 II 2,8 II 2,2 II 

ChZT –Cr-O2 mg/l < 10 I 18 II 12 I 12 I 13 I 10,0 I 

Zawiesiny 

ogólne 

mg/l 3,8 I 2,4 I <2,0 I 5,9 I 3,8 I 4,2 - 

Fosfor ogólny mg/l 0,060 I 0,060 I 0,17 II 0,25 II 0,20 II 0,13 II 

Liczba 

Enterokoków 

kałowych 

[j.t.k./100ml] 42 - 190 - 240 - 480 - 320 - 210 - 

Liczba bakterii 

Escherichia 

coli 

[j.t.k./100ml] 52 - 160 - 0 - 45 - 35 - 190 - 

Substancje 

ropopochodne 

(Węglowodory 

ropopochodne) 

mg/l < 0,010 - < 0,010 - < 0,010 - <0,010 - <0,010 - <0,010 - 



4.3.2 Wody ze źródełek 

 

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Majewskiego (źródło (pompka) 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wody ze źródła zlokalizowanego w Dąbrowie 

Górniczej Strzemieszycach, przy ul. Majewskiego. 

 
Strzemieszyce, pompka przy ul. Majewskiego - obok torów kolejowych (wody ze źródeł) 

Parametr 29-05-17 

09938/Ś/17 

26-06-17 

12207/Ś/17 

27-07-17 

14621/Ś/17 

23-08-17 

16348/Ś/17 

29-09-17 

19498/Ś/17 

19-10-17 

21177/Ś/17 

Jon amonowy < 0,060 < 0,060 < 0,060 < 0,060 <0,060 <0,060 

Azotany 6,9 4,1 0,84 1,1 1,6 1,2 

Azotyny < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 <0,030 <0,030 

Barwa 5 5 5 5 5 5 

Mętność 0,66 0,60 0,34 0,94 0,78 0,45 

Zapach 1 1 1 1 1 1 

pH (stężenie jonów wodoru) 7,7 7,8 7,4 7,1 7,3 7,4 

Przewodność 

elektryczna właściwa 

950 870 950 840 890 870 

Indeks nadmanganianowy 

(Utlenialność z KMnO4) 

< 0,50 1,8 1,1 2,1 1,7 1,2 

Chlorki 38 18 20 21 26 18 

Siarczany 107 86 99 133 95 115 

Twardość ogólna 486 480 490 559 520 505 

Fluorki < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 <0,10 

Liczba Enterokoków kałowych 1 3 12 10 0 6 

Liczba mikroorganizmów w 

22±2°C po 72h 

110 109 120 161 130 120 

Liczba mikroorganizmów w 

36±2°C po 48h 

99 86 17 11 22 99 

Liczba bakterii Escherichia coli 6 2 0 4 7 15 

Żelazo ogólne 10 10 < 10 < 10 <10 <10 

Mangan < 5 < 5 < 5 < 5 <5 <5 
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Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Transportowa 4 (źródło (pompka) 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wody ze źródła zlokalizowanego w Dąbrowie 

Górniczej Strzemieszycach, przy ul. Transportowej 4. 

 
Strzemieszyce, pompka przy ul. Transportowej obok nr 4  (wody ze źródeł) 

Parametr 29-05-17 

09939/Ś/17 

26-06 

12206/Ś/17 

27-07 

14620/Ś/17 

23-08 

16347/Ś/17 

29-09-17 

19497/Ś/17 

19-10-17 

21176/Ś/17 

Jon amonowy 0,17 < 0,060 < 0,060 - <0,060 <0,060 

Azotany 12 3,6 0,62 - 2,0 2,8 

Azotyny 0,128 < 0,030 < 0,030 - <0,030 <0,030 

Barwa 5 5 5 - 5 5 

Mętność 0,67 0,90 0,45 - 0,55 0,72 

Zapach 1 1 1 - 1 1 

pH (stężenie jonów wodoru) 8,4 7,7 7,6 - 7,9 7,8 

Przewodność 

elektryczna właściwa 

560 530 560 - 590 560 

Indeks nadmanganianowy 

(Utlenialność z KMnO4) 

< 0,50 1,7 1,0 - 1,3 0,90 

Chlorki 100 50 67 - 75 82 

Siarczany 53 34 123 - 76 55 

Twardość ogólna 266 265 307 - 296 276 

Fluorki <0,10 < 0,10 < 0,10 - <0,10 <0,10 

Liczba Enterokoków kałowych 0 3 0 - 0 0 

Liczba mikroorganizmów w 

22±2°C po 72h 

35 176 136 - 42 190 

Liczba mikroorganizmów w 

36±2°C po 48h 

22 120 18 - 31 171 

Liczba bakterii Escherichia coli 0 2 0 - 0 0 

Żelazo ogólne < 10 20 < 10 - <10 <10 

Mangan 17 39 15 - 22 21 
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Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Strzemieszycka 134 (źródło „wywierzysko”) 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wody ze źródła zlokalizowanego w Dąbrowie 

Górniczej Strzemieszycach, przy ul. Strzemieszyckiej 134. 

 
Strzemieszyce, źródło przy ul. Strzemieszyckiej obok nr 134 tzw." Wywierzyska" 

(wody ze źródeł) 

Parametr 29-05-17 

09940/Ś/17 

26-06 

12205/Ś/17 

27-07 

14619/Ś/17 

23-08 

16346/Ś/17 

29-09-17 

1996/Ś/17 

19-10-17 

21175/Ś/17 

Jon amonowy < 0,060 0,08 < 0,060 < 0,060 <0,060 <0,060 

Azotany < 0,44 3,6 10  4,2 3,8 

Azotyny < 0,030 0,141 < 0,030 < 0,030 <0,030 <0,030 

Barwa 5 5 5 5 5 5 

Mętność 0,88 0,86 0,50 0,41 0,63 0,55 

Zapach 1 1 1 1 1 1 

pH (stężenie jonów wodoru) 7,8 7,4 7,6 7,4 7,4 7,5 

Przewodność elektryczna 

właściwa 

810 780 740 780 770 790 

Indeks nadmanganianowy 

(Utlenialność z KMnO4) 

1,7 1,6 2,3 1,9 1,5 1,6 

Chlorki 45 44 48 46 47 48 

Siarczany 70 62 104 96 88 92 

Twardość ogólna 388 431 408 418 402 400 

Fluorki < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 <0,10 

Liczba Enterokoków kałowych 34 72 120 52 38 37 

Liczba mikroorganizmów w 

22±2°C po 72h 

279 680 720 562 632 241 

Liczba mikroorganizmów w 

36±2°C po 48h 

160 450 540 82 142 206 

Liczba bakterii Escherichia coli 180 8 0 24 16 15 

Żelazo ogólne < 10 12 < 10 < 10 <10 <10 

Mangan < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 <5,0 <5,0 
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Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Majewskiego 189 (źródło) 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wody ze źródła zlokalizowanego w Dąbrowie 

Górniczej Strzemieszycach, przy ul. Majewskiego 189. 

 
Strzemieszyce, źródło przy ul. Majewskiego na wysokości posesji nr 189 (wody ze źródeł) 

Parametr 29-05-17 

09941/Ś/17 

26-06 

12204/Ś/17 

27-07 

14618/Ś/17 

23-08 

163458/Ś/17 

29-09-17 

19495/Ś/17 

19-10-17 

21174/Ś/17 

Jon amonowy 0,12 0,13 0,07 0,07 0,09 0,08 

Azotany < 0,44 4,3 11 0,58 3,2 5,3 

Azotyny < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 <0,030 <0,030 

Barwa 5 5 5 5 5 5 

Mętność 0,98 2,1 0,33 1,6 0,86 0,77 

Zapach 1 1 1 1 1 1 

pH (stężenie jonów wodoru) 8,1 7,5 7,5 7,4 7,5 7,3 

Przewodność elektryczna 

właściwa 

510 470 500 500 480 510 

Indeks nadmanganianowy 

(Utlenialność z KMnO4) 

< 0,50 2,1 0,90 2,0 1,8 1,4 

Chlorki 36 32 35 35 33 34 

Siarczany 34 23 65 44 52 58 

Twardość ogólna 196 232 246 250 220 250 

Fluorki < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 <0,10 

Liczba Enterokoków kałowych 0 0 0 0 0 0 

Liczba mikroorganizmów w 

22±2°C po 72h 

23 3 nie wykryto 1 2 1 

Liczba mikroorganizmów w 

36±2°C po 48h 

15 1 nie wykryto nie wykryto Nie wykryto 7 

Liczba bakterii Escherichia coli 0 0 0 0 0 0 

Żelazo ogólne 120 300 174 189 165 185 

Mangan 18 42 26 27 19 18 
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Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Park Tysiąclecia, w rejonie ul. Szosowej (źródło) 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wody ze źródła zlokalizowanego w Dąbrowie 

Górniczej Ząbkowicach, przy ul. Szosowej. 

 
Ząbkowice, Park Tysiąclecia w rej. ul. Szosowej; naturalny wypływ (wody ze źródeł) 

Parametr 29-05-17 

09942/Ś/17 

26-06 

12203/Ś/17 

27-07 

14617/Ś/17 

23-08 

16344/Ś/17 

29-09-17 

19494/Ś/17 

19-10-17 

21173/Ś/17 

Jon amonowy < 0,060 < 0,060 < 0,060 < 0,060 <0,060 <0,060 

Azotany 5,6 4,1 9,3 0,93 3,8 3,0 

Azotyny < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 <0,030 <0,030 

Barwa 5 5 5 5 5 5 

Mętność 0,72 0,46 0,20 0,18 021 0,31 

Zapach 1 1 1 1 1 1 

pH (stężenie jonów wodoru) 7,9 7,7 7,6 7,4 7,7 7,5 

Przewodność elektryczna właściwa 650 620 650 650 680 670 

Indeks nadmanganianowy 

(Utlenialność z KMnO4) 

< 0,50 1,9 0,90 2,0 1,2 0,70 

Chlorki 26 21 25 26 21 18 

Siarczany 61 54 85 68 76 65 

Twardość ogólna 343 338 327 347 348 340 

Fluorki < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 <0,10 

Liczba Enterokoków kałowych 6 3 9 18 6 5 

Liczba mikroorganizmów w 

22±2°C po 72h 

2900 90 2400 324 705 183 

Liczba mikroorganizmów w 

36±2°C po 48h 

2500 17 120 28 56 140 

Liczba bakterii Escherichia coli 18 7 0 0 0 11 

Żelazo ogólne < 10 < 10 < 10 < 10 <10 <10 

Mangan < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 <5,0 <5,0 
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Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Park Tysiąclecia, w rejonie ul. Zdrojowej (źródło odbudowane) 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wody ze źródła zlokalizowanego w Dąbrowie 

Górniczej Ząbkowicach, przy ul. Zdrojowej. 

 
Ząbkowice, Park Tysiąclecia w rej. ul. Zdrojowa;źródło obudowane (wody ze źródeł) 

Parametr 29-05-17 

09943/Ś/17 

26-06 

12202/Ś/17 

27-07 

14616/Ś/17 

23-08 

16343/Ś/17 

29-09-17 

19493/Ś/17 

19-10-17 

21172/Ś/17 

Jon amonowy < 0,060 0,06 < 0,060 < 0,060 <0,060 <0,060 

Azotany 7,7 3,7 6,2 1,0 2,4 2,9 

Azotyny < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 <0,030 <0,030 

Barwa 5 5 5 5 5 5 

Mętność 0,83 0,99 0,38 0,65 0,55 0,72 

Zapach 1 1 1 1 1 1 

pH (stężenie jonów wodoru) 7,9 7,0 7,1 7,5 7,2 7,3 

Przewodność elektryczna właściwa 570 530 580 560 520 540 

Indeks nadmanganianowy 

(Utlenialność z KMnO4) 

1,3 2,0 0,83 1,8 1,4 1,3 

Chlorki 27 21 25 25 23 19 

Siarczany 63 53 58 54 62 51 

Twardość ogólna 309 298 339 313 300 307 

Fluorki < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 <0,10 

Liczba Enterokoków kałowych 3 2 0 0 0 0 

Liczba mikroorganizmów w 

22±2°C po 72h 

24 68 13 80 10 15 

Liczba mikroorganizmów w 

36±2°C po 48h 

9 47 nie wykryto 8 9 18 

Liczba bakterii Escherichia coli 7 8 0 5 0 0 

Żelazo ogólne < 10 < 10 < 10 < 10 <10 <10 

Mangan < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 <5,0 <5,0 
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Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice Basiula, ul. Kusocińskiego 9 (źródło) 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań wody ze źródła zlokalizowanego w Dąbrowie 

Górniczej Ząbkowicach, przy ul. Kusocińskiego 9. 

 
Ząbkowice, Basiula ul. Kusocińskiego obok nr 9 – naturalny wypływ wody 

Parametr 29-05-17 

09944/Ś/17 

26-06-17 

12201/Ś/17 

27-07-17 

14615/Ś/17 

23-08-17 

16342/Ś/17 

29-09-17 

19492/Ś/17 

19-10-17 

21171/Ś/17 

Jon amonowy 0,060 0,07 < 0,060 < 0,060 <0,060 <0,060 

Azotany 4,2 3,6 3,8 0,71 1,2 0,98 

Azotyny < 0,030 0,065 < 0,030 < 0,030 <0,030 <0,030 

Barwa 5 5 5 5 5 5 

Mętność 0,76 0,98 0,21 0,61 0,48 0,32 

Zapach 1 1 1 1 1 1 

pH (stężenie jonów wodoru) 7,5 7,2 7,7 7,1 7,3 7,0 

Przewodność elektryczna właściwa 390 340 390 420 400 330 

Indeks nadmanganianowy 

(Utlenialność z KMnO4) 

< 0,50 1,7 1,5 1,7 1,3 0,90 

Chlorki 249 28 35 45 41 38 

Siarczany 58 71 61 67 63 52 

Twardość ogólna 162 131 202 171 156 185 

Fluorki < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 <0,10 

Liczba Enterokoków kałowych 0 0 0 0 0 0 

Liczba mikroorganizmów w 

22±2°C po 72h 

Nie wykryto 8 Nie wykryto 2 Nie wykryto 10 

Liczba mikroorganizmów w 

36±2°C po 48h 

4 Nie wykryto Nie wykryto Nie wykryto Nie wykryto 8 

Liczba bakterii Escherichia coli 0 0 0 0 0 0 

Żelazo ogólne < 10 14 < 10 < 10 <10 12 

Mangan 21 38 13 16 15 <5,0 
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5 Przedstawienie graficzne wyników badań 

Na poniższych wykresach przedstawiono przebieg zmienności wybranych parametrów  

w miesiącach maj – październik 2017. 

5.1 Wody powierzchniowe 

Rzeka Rakówka 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych, parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, charakteryzujących stan wód 

rzeki. 

 
 

 
 

Do lipca obserwowano wzrost azotu ogólnego po czym wartości zaczęły się obniżać.  

W przypadku BZT5-O2 od czerwca wartośći utrzymywały się na podobnym poziomie. 
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W maju wartośc ChZT-O2 znajdowała się poniżej oznaczalnośći, od czerwca z niewielkimi 

różnicami kształotwała się na poziomie około 25 mg/l O2. W przypadku fosforu ogólnego odnotowano 

gwałtowny wzrost w sierpniu po czym w kolejnych miesiącach wartości ulegały obniżenniu. 
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Najwyższy poziom pH odnotowano w lipcu, a najniższy w październiku, w pozsotałych 

miesiącach były na poziomie ok 7,7. W przypadku zawiesin ogólnych największą wartość odnotowano 

w lipcu po czym wartości do października ulegały obniżeniu. 
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Największą ilość bakterii E. coli oraz enterokoków kałowych odnotowano w sierpniu i wrześniu 

natomiast w maju i lipcu wartości były najniższe. 
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Zbiornik Pogoria I – wlot do zbiornika 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych, parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, charakteryzujących stan wód 

zbiornika Pogoria I, w miejscu wlotu do zbiornika. 

 

 

 
 

W przypadku azotu ogólnego na wlocie do zbiornika Pogoria I odnotowano stały wzrost 

wartości. BZT5-O2 osiągnęło najwyższą wartość w czerwcu po czym jego wartość spadała w sierpniu  

i znów rosła aż do października. 
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Wartość ChZT-Cr-O2 osiągnęła najwyższą wartość w czerwcu po czym wartość spadała  

w sierpniu i znów rosła do października. Fosfor ogólny kształtował się na podobnym poziomie w maju  

i czerwcu, najwyższą wartość osiągnął w lipcu po czym jego zawartość w wodzie zaczęła spadać. 
 



 
Badania i interpretacja wyników wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza w 2017 roku 

Nr dokumentacji:  
12428/ZL/17          

Strona  /   Stron 
  31   /    89 

 

 

 

 
 

Wartość ph od maja do sierpnia spadała z 8,4 do 7,8 po czym we wrześniu odnotowano kolejny 

wzrost i znów spadek w październiku.  Zawiesiny ogólne osiągnęły najwyższe wartośći w maju i lipcu, 

w czerwcu znajdowały się poniżej oznaczalności. Spadki zawiesiny odnotowano również w sierpniu  

i październiku. 
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 Liczbę bakterii E. coli oraz enterokoków kałowych w największej liczbie odnotowano  

w sierpniu. Najniższą liczbę wykazały w okresie maj – lipiec oraz październik. 
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Zbiornik Pogoria I – wylot ze zbiornika 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych, parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, charakteryzujących stan wód 

zbiornika Pogoria I, w miejscu wylotu ze zbiornika. 

 

 
 

 Na wylocie ze zbiornika Pogoria I do lipca następował wzrost zawartośći azotu ogólnego  

po czym do września wartość ta spadała; w październiu odnotowano niewielkie ponowne podniesienie 

zawartośći tego parametru. BZT5-O2 najwyższe wartości osiągnął w lipcu i październiku.  
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 Wartość ChZT-Cr-O2 od czerwca do października kształowała się na podobnym poziomie.  

W maju wynik znajdował się poniżej naszej oznaczalnośći. W przypadku fosforu ogólnego  

w miesiącach czerwiec – wrzesień wartości były na podobnym poziomie. W maju odnotowano 

najniższą wartość. 
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Naniższe pH odnotwano w sierpniu, natomiast najwyższe w maju. W pozostałych miesiącach 

wartości oscylowały w granicach 8 – 8,3. Zawiesiny ogólne najwyższe wartości osiągnęły w maju lipcu 

i wrześniu, najniższą wartość odnotowano w czerwcu. 
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 Najwyższą ilość E. coli zanotowano w czerwcu dalej w maju i październiku również ilość tych 

bakterii była wysoka. W lipcu i sierpniu odnotowano ich namniejszą ilość. W przypadku enterokoków 

kałowych najwiekszą liczbę odnotowano w sierpniu, a najniższą w maju i lipcu. 
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Zbiornik Pogoria III – wlot do zbiornika 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych, parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, charakteryzujących stan wód 

zbiornika Pogoria III, w miejscu wlotu do zbiornika. 

 

 

 
 

 Dla zbiornika Pogoria III, w miejscu wlotu do zbiornika azot ogólny od czerwca do sierpnia 

znajdował się na tym samym poziomie, w maju oraz październiku odnotowano najniższe wartości. 

BZT5-O2 w maju i czerwcu było na podobnym poziomie po czym do sierpnia obserwowano spadek 

wartości po czym we wrześniu ponownie parametr uległ podniesieniu. 



 
Badania i interpretacja wyników wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza w 2017 roku 

Nr dokumentacji:  
12428/ZL/17          

Strona  /   Stron 
  38   /    89 

 

 

 

 
 

Wartości ChZT-Cr-O2 rosły do czerwca, dalej do września spadały i w październiku znów uległy 

podniesieniu. W przypadku fosforu ogólnego wartości, poza lipcem gdzie była najwyższa zawrtość, 

kształtowały się na podobnym poziomie.   
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 Wartość pH spadała do sierpnia, we wrześniu nastąpiło delikatne podniesienie wartości, po czym  

w październiku wartość ponownie obniżyła się do wartości 7,4. Zawartość zawiesin ogólnych rosła  

do sierpnia osiągając najwyższą wartość po czym do października ulegała znacznemu spadowi. 
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 Najwyższą liczbę bakterii E. coli odnotowano w październiku, najniższa natomiast w lipcu  

i we wrześniu. Liczba enterokoków kałowych najwyższa była w czerwcu i październiku, najniższa 

natomiast w maju o we wrześniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Badania i interpretacja wyników wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza w 2017 roku 

Nr dokumentacji:  
12428/ZL/17          

Strona  /   Stron 
  41   /    89 

 

 

Rzeka Trzebyczka 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych, parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, charakteryzujących stan wód 

rzeki Trzebyczka. 
 

 

 
 

 Najwyższe wartości dla azotu ogólnego odnotowano w maju, w pozostałych miesiąch wartości 

były na podobnym poziomie. BZT5-O2 osiągnęło najwyższą zawartość w czerwcu, najniższą w maju,  

w pozostałcyh miesiącach wartośći ulegały niewielkim wahaniom.  
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Wartość ChZT-Cr-O2 w czerwcu była najwyższa, w dalszych miesiącach była na podobnym 

poziomie czyli ok. 12 mg/l. W maju wynik był poniżej oznaczalności. Fosfor ogólny wzrastał  

do sierpnia po czym wartości spadały aż do października. 
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 Najwyższą wartość pH odnotowano w maju, W czerwcu i październiku wartość wynosiła  

7,9 w pozostałych miesiącahc była na poziomie 8. Zawiesiny ogólne znajdowały się poniżej 

oznaczalności w lipcu i wrześniu, najwyższą wartość osiągneły w sierpniu. 
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 Największą liczbę E. coli zanotowano w październiku i czerwcu, a najniższą w lipcu.  

W przypadku enterokoków kałowych ich liczba rosła do sierpnia po czym do paźdzernika uległa 

znacznemu obniżeniu. 
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5.2 Wody ze źródełek 

 

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Majewskiego (źródło pompka) 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych, oraz zwłaszcza przekroczonych w stosunku do wartości dopuszczalnej, parametrów 

charakteryzujących przydatność do spożycia wodę pochodzącą ze źródła zlokalizowanego  

w Strzemieszycach, przy ulicy Majewskiego. 

 

 
 

 Wartość azotanów w maju była najwyższa po czym w ciągu roku spadała i od lipca utrzymywała 

się na podobnym poziomie. Chlorki w maju miały najwyższą zawartość, w czerwcu odnotowano spory 

spadek jednak w kolejnych miesiąch wartości ponownie rosły. 
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 Indeks nadmanganianowy najwyższą wartość osiągnął w sierpniu. W poostałych miesiącach 

wartośći mieściły się pomiędzy 1 a 1,5 mg/l. W maju wartość znajdowała się poniżej oznaczalnośći.  

W przypadku mętności wartość w sierpniu była najwyższa, w pozostałcyh miesiącach maj – lipiec 

odnotowano spadek wartośći i podobnie w miesiącach wrzesień październik. 
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 Najwyższa wartośc pH była w czerwcu, a najniższa w sierpniu, w przypadku przewodnośći 

najwyższe wartości były w maju i lipcu, a najniższa w sierpniu. 



 
Badania i interpretacja wyników wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza w 2017 roku 

Nr dokumentacji:  
12428/ZL/17          

Strona  /   Stron 
  48   /    89 

 

 

 
 

Siarczany w próbkach były na podobnym poziomie przez cały okres pomiarowy, twardość 

ogólna osiągnęła najwyższą wartość w sierpniu po czym odnotowano spadek. W miesiącach maj lipiec 

wartości były na podobnym poziomie.  
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 Liczba E. coli spadała od maja do lipca po czym od sierpnia zanotowano wzrost baketrii  

do najwyższej liczby w październiku. Liczba enterokoków kałowych rosła do lipca po czym  

do września wartości spadały jednak w październiku nastąpił ponowny wzrost. 
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 Liczba mikroorganizmów w 22oC była na podobnym poziomie, w 36oC wartości spadały  

do sierpnia jednak później nastąpił ponowny wzrost. 
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Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Transportowa 4 (źródło (pompka) 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych oraz zwłaszcza przekroczonych w stosunku do wartości dopuszczalnej, parametrów 

charakteryzujących przydatność do spożycia wodę pochodzącą ze źródła zlokalizowanego  

w Strzemieszycach, przy ulicy Transportowej 4. 

 

 
 

 Wartości azotanów próbkach poza lipcem były na podobnym poziomie, w lipcu wartość była 

najwyższa. Najwyższą wartość chlorków w próbkach odnotowano w lipcu, w czerwcu nastąpił spadek 

wartośći jednak od lipca wartośći ponownie rosły. 
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 Indeks nadmanganianowy w maju był poniżej oznaczalnośći, w czerwcu i  wrześniu wartości 

były najwyższe. W przypadku mętności wzrost następował do czerwca, dalej w lipcu spadek i znów 

wzrost parametru do października. 
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 Najwyższe pH bło w maju, od czerwca wartości były na poziomie 7,6 – 7,9. Najwyższą 

przewodność zmierzono we wrześniu, a najniższą w czerwcu. W pozostałych miesiącach wartości były 

na podobnym poziomie. 
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 Siarczany w lipcu osiągnęły najwyższą wartość, najniższą w czerwcu, pozstałe miesiące  

na podobnym poziomie. Wartośći twardości ogólnej były podobne, w lipcu odnotowano najwyższa 

wartość po czym nastąpił spadek. 
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Najwyższą wartość manganu odnotowano w czerwu, najniższą w lipcu. Liczba bakterii E. coli 

przekroczyła dopuszcenia tylkow czerwcu. 
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Liczba enterokoków kałowych również w czerwcu przekroczyła dopuszczenia. Liczba 

mikroorganizmów w 22oC najwyższa była w czerwcu i październiku, najniższa w maju i wrześniu. 
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Największą liczbę mikroorganizmów w 36oC zanotowano w czerwcu i październiku,  

w pozostałych miesiącach wartości były do siebie zbliżone. 
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Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Strzemieszycka 134 (źródło „wywierzysko”) 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych oraz zwłaszcza przekroczonych w stosunku do wartości dopuszczalnej, parametrów 

charakteryzujących przydatność do spożycia wodę pochodzącą ze źródła zlokalizowanego  

w Strzemieszycach, przy ulicy Strzemieszyckiej 134. 

 
 

Najwyższą wartość indeksu nadmanganinowego odnotowano w lipcu i sierpniu, w pozsotałych 

miesiącach wartości były do siebie zbliżone. Wysoką mętność zauważono w maju i czerwcu,  

w pozostałych miesiąch wartości były mniej więcej o połowę niższe. 
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 Najwyższe pH zanotowano w maju oraz lipcu, pozostałe miesiące charakteryzowały się pH  

o wartośći około 7,4. Przewodność elektryczną charakteryzuje spadek do lipca i ponowny wzrost  

do października z niewielkim spadkiem we wrześniu. 
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 Siarczany w całym okresie badań były na podobnym poziomie. Twardość ogólną najwyższą 

zmierzono w czerwcu, najniższą w maju, w pozostalych punktach można stwierdzić, że wartośći  

są podobne do siebie. 
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Liczba bakterii E. coli najwyższa była w maju, w pozostałych miesiącach była w miarę niska 

jednak przekraczała dopuszczenia. Liczba enterokoków kałowych rosła od maja do lipca, od sierpnia 

wartości spadały. 
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 Liczba mikroorganizmów w 22oC od czerwca do września była na podobnym poziomie, w maju 

i październiku wartości były trzykrotnie niższe. Liczba mikroorganizmów w 36oC rosła do lipca  

po czym w sierpniu gwałtownie spadła i ponownie rosła aż do października. 
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Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul. Majewskiego 189 (źródło) 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych, oraz zwłaszcza przekroczonych w stosunku do wartości dopuszczalnej, parametrów 

charakteryzujących przydatność do spożycia wodę pochodzącą ze źródła zlokalizowanego  

w Strzemieszycach, przy ulicy Majewskiego 189. 

 

 
 

 Wartość azotanów była najwyższa w lipcu, a najniżsa w maju i sierpniu gdzie po tych 

miesiącach odnotowywano wzrosty wartości. Najwyższa wartość chlorków była w maju najniższa  

w czerwcu. W pozostałych miesiącach wartośći znajdowały się po środku tych wartości. 
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 Naniższy indeks nadmanganianowy zanotowano w maju i lipcu, pozostałe wartośći  

na podobnym poziomie. Jon amonowy rósł do czerwca, w lipcu nastapił spadek wartości po czym  

do października wartości z niewielkimi różnicami były na podobnym poziomie. 
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 Najwyższą mętność charakteryzuje się czerwiec i sierpień, w pozostałych miesiąch wyniki były 

poniżej 1 mg/l. W przypadku pH najwyższe zmierzono w maju, w miesiącach czerwiec – październik 

pH kształtowało się na poziomie zbliżonym do 7,4. 
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 Najwyższą przewodność elektryczną zmierzono w maju i październiku, a najniższą w czerwcu.  

W przypadku siarczanów największą wartość zmierzono w lipcu. Od czerwca wartości rosły  

z wyjątkiem sierpnia gdzie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wartość spadła. 
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Twardość ogólna przez cały orkes pomiarowy była na podobnym poziomie. Najwyższą wartość 

manganu zmierzono w czerwcu po czym w pozostałych miesiącach wartości spadały. 
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 Żelazo ogólne w całym okresie pomiarowym poza czerwcem było na podobnym poziomie.  

W przypadku liczby mikroorganizmów w 22oC największą ilość odnotowano w maju. 
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 Liczba mikroorganizmów w 36oC najwyższa była w maju, w okresie lipiec – wrzesień bakterii  

w próbkach nie odnotowano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Badania i interpretacja wyników wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza w 2017 roku 

Nr dokumentacji:  
12428/ZL/17          

Strona  /   Stron 
  70   /    89 

 

 

Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Park Tysiąclecia, w rejonie ul. Szosowej (źródło) 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych, oraz zwłaszcza przekroczonych w stosunku do wartości dopuszczalnej, parametrów 

charakteryzujących przydatność do spożycia wodę pochodzącą ze źródła zlokalizowanego  

w Ząbkowicach, przy ulicy Szosowej. 

 
 

Wartość azotanów była najwyższa w maju i lipcu a najiższa w sierpniu. Chlorki natomiast  

w całej serii pomiarowej były na podobnym poziomie. 
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 Najwyższe wartości indeksu nadmanganianowego zmierzono w czerwcu i sierpniu, w maju 

wartość parametru była poniżej oznaczalności. Mętność od maja do lipca ulegała znacznemu spadkowi 

po czym nastąpił wzrost trwający do końca pomiarów tj. do października. 
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 Wartości pH spadały do sierpnia po czym we wrześniu zmierzono ponownie wyższą wartość 

tego parametru. W przypadku przewodności następował wzrost od czerwca do września gdzie 

zmierzono najwyższą wartość parametru. 
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 Siarczany z lekkimi zmianami można ocenić iż znajdoway się na podobnym poziomie.  

W przypadku twardości ogólnej następował spadek do lipca bo po czym w sierpniu i wrześniu wartości 

były najwyższe z całej serii pomiarowej. W październiku wartość poownie uległa obniżeniu.  
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 Najwyższą liczbę E. coli zauważono w próbkach z maja, października oraz czerwca.  

W przypadku enterokoków kałowych następował ciągły wzrost od czerwca do sierpnia po czym  

od września ich liczba spadała.  
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 Liczba mikroorganizmów w 22oC najwyższa była w maju i lipcu, natomiast największa liczba  

mikroorganizmów w 36oC byłą w maju. 
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Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Park Tysiąclecia, w rejonie ul. Zdrojowej (źródło odbudowane) 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych, oraz zwłaszcza przekroczonych w stosunku do wartości dopuszczalnej, parametrów 

charakteryzujących przydatność do spożycia wodę pochodzącą ze źródła zlokalizowanego  

w Ząbkowicach, przy ulicy Zdrojowej. 

 
 

 Najwyższe wartości siarczanów odnotowano w maju i lipcu, a najniższe w sierpniu. Poziom 

chlorków był na podobnym poziomie w całej serii. 
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 Wartości indeksu nadmanganianowego były najniższe w lipcu a najwyzsze w czerwcu i sierpniu.  

W przypadku mętności od maja do czerwca wartości rosły, później nastąpił gwałtowny spadek 

parametru z ponownym wzrostme do października. 
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 Najwyższe pH zmierzono w maju i sierpniu, od czerwca do października wartości wzrastały. 

Przewodność elektryczna była najwyższa w maju i lipcu, a najniższa w czerwcu i we wrześniu. 
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 Poziom siarczanów w próbkach był podobny przez cały okres pomiarowy. Najwyższą twardośc 

ogólną zmierzono w lipcu, w pozostałych miesiąch wartość znajdowała się na poziomie około 300. 
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 Najwyższe liczby bakterii E. coli stwierdzono w próbkach z maja, czerwca oraz sierpnia, 

natomiast niedopuszczalną liczbę enterokoków kałowych stwierdzono w próbkach z maja i czerwca. 
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 Najwyższą liczbę mikroorganizmów w 22oC odnotowano w czerwcu i sierpniu, liczba 

mikroorganizmów w 36oC była najwyższa w czerwcu. 
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Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice Basiula, ul. Kusocińskiego 9 (źródło) 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany wybranych, zmiennych na przestrzeni serii 

pomiarowych, oraz zwłaszcza przekroczonych w stosunku do wartości dopuszczalnej, parametrów 

charakteryzujących przydatność do spożycia wodę pochodzącą ze źródła zlokalizowanego  

w Ząbkowicach, przy ulicy Kusocińskiego 9. 

 
 

 Najwyższe wartości azotanów odnotowano w miesiącach maj – lipiec. Najwyższe zawartości 

chlorków wystapiły w próbce z maja. 
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 Indeks nadmanganianowy od czerwca do sierpnia znadował się na podobnym poziomie po czym 

następowało obniżenie wartości tego parametru. Mętność w próbkach rosła od maja do czerwca, w licpu 

wartość była najniższa po czym nastąpił kolejny wzrost w sierpniu i znów spadek aż do ostatniego 

pomiaru w październiku.  
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 Najwyższe pH zmierzono w maju i lipcu, najniższe w sierpniu. Wartości przewodności 

elektrycznej własciwej były na podobnym poziomie. 
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 Siarczany oraz twardość ogólna były przez cały okres pomiarowy mniej więcej na podobnym 

poziomie, jedynie zmierzona w czerwcu twardość ogólna była dużo niższa w porównaniu z pozstałymi 

miesiącami. 



 
Badania i interpretacja wyników wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza w 2017 roku 

Nr dokumentacji:  
12428/ZL/17          

Strona  /   Stron 
  86   /    89 

 

 

 
 

 Wartości manganu w czerwcu osiągnęło najwyższe wartości w pozostałych były na podobnym 

poziomie, w październiku ilość manganu była poniżej oznaczalności. Żelazo ogólne powyżej 

oznaczalności zmierzono w czerwcu oraz październiku.  
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 Liczba mikroorganizmów w 22oC była podwyższona w czerwcu, sierpniu i październiku gdzie 

osiągnęła największą liczbę. Liczba mikroorganizmów w 36oC była podwyższona w maju  

i październiku. 
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6  Wnioski  
• Rzeka Rakówka zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  

(Dz. U. 2016, poz. 1187) przebadane parametry fizykochemiczne można zaklasyfikować  

do II klasy jakości wód powierzchniowych  

• W przypadku wody ze Zbiornika Pogoria I (wlot do zbiornika) zgodnie z załącznikiem  

nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187 wody te można zaklasyfikować do I klasy 

jakości wód powierzchniowych.  

• W przypadku wody ze zbiornika Pogoria I (wylot ze zbiornika) zgodnie z załącznikiem  

nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187) wody te można zaklasyfikować  

do I klasy jakości wód powierzchniowych.  

• W przypadku zbiornika Pogoria III (wlot do zbiornika) zgodnie z załącznikiem  

nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187) wody te można zaklasyfikować  

do II klasy jakości wód powierzchniowych.  

• Rzeka Trzebyczka zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 

2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  

oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187) przebadane 

parametry fizykochemiczne można zaklasyfikować do II klasy jakości wód powierzchniowych 

• Ze względu na obecność bakterii E. coli oraz enterokoków kałowych, a także na podwyższoną 

twardość ( we wrześniu i w październiku), woda pochodząca ze źródła zlokalizowanego  

w Strzemieszycach, przy ulicy Majewskiego nie nadawała się do spożycia na przestrzeni 

wszystkich serii pomiarowych.  

• Ze względu na obecność bakterii E. coli oraz enterokoków kałowych, woda pochodząca  

ze źródła zlokalizowanego w Strzemieszycach, przy ulicy Transportowej 4 nie nadawała  

się do spożycia w czerwcu. W sierpniu punkt był suchy, natomiast w pozostałych miesiącach 

woda była zdatna do picia.  

• W przypadku źródła zlokalizowanego przy ulicy Strzemieszyckiej 134 woda była niezdatna  

do picia przez cały okres pomiarów ze względu na występowanie enterokoków kałowych   

oraz bakterii E. coli. 

• W źródle zlokalizowanym w Strzemieszycach, przy ul. Majewskiego 189 woda byłą zdatna  

do picia w maju, lipcu wrześniu oraz październiku. W czerwcu przekroczenie dotyczyło żelaza 

oraz mętności w sierpniu tylko tego drugiego parametru. 

 

• Ze względu na obecność bakterii E. coli oraz enterokoków kałowych woda pochodząca ze źródła 

zlokalizowanego w Ząbkowicach, przy ul. Szosowej nie była zdatna do spożycia przez ludzi 

przez cały okres monitorowania.  
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• Ze względu na obecność bakterii E. coli oraz enterokoków kałowych woda pochodząca ze źródła 

zlokalizowanego w Ząbkowicach, przy ul. Zdrojowej, nie była zdatna do spożycia przez ludzi  

w maju, czerwcu oraz sierpniu. W pozostałych miesiącach monitorowania woda była zdatna  

do spożycia przez ludzi.  

• Woda pochodząca ze źródła zlokalizowanego w Ząbkowicach, przy ul. Kusocińskiego 9 była 

zdatna do spożycia przez ludzi przez cały okres badań.  

 
 

***Koniec dokumentacji*** 
Wyniki odnoszą się wyłącznie do próbki badanej przez laboratorium. 

Daty wykonania poszczególnych badań i numery analiz są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jedynie w całości, częściowe powielanie dopuszczalne za pisemną zgodą laboratorium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


