LISTOPAD 2015
01_BIULETYN

Informacje ogólne
W roku 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
rozpoczął realizację projektu pn.: „Wzmocnienie skuteczności

monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
w Wielkopolsce”. Projekt jest finansowany w ramach Programu
Operacyjnego PL03 “Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz
działań kontrolnych” ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.
Zakończenie realizacji projektu jest planowane na kwiecień 2016 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 969 600 zł, a kwota
dofinansowania z Funduszu EOG – 824 160 zł.
Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie napływu zanieczyszczeń do wód z sektora rolniczego. Efekt zostanie osiągnięty
w wyniku połączenia działalności edukacyjnej, kontrolnej i monitoringowej WIOŚ oraz komplementarnej współpracy z jednostkami
administracji państwowej i samorządowej. Nadrzędnym celem
projektu jest wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których
znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do
zintegrowanego planowania i kontroli.
Cel projektu wpisuje się w następujące rezultaty Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz
działań kontrolnych”:
‒ opracowanie programów monitoringu,

‒ zakup sprzętu pomiarowego i podręcznego sprzętu
elektronicznego dla wojewódzkich inspektoratów w celu
ułatwienia kontroli i działań na rzecz monitoringu środowiska,
‒ doskonalenie umiejętności pracowników administracji
publicznej w zakresie korzystania z informacji przestrzennej na
temat środowiska naturalnego, a w szczególności
hydrograficznych oraz hydrologicznych danych przestrzennych
przewidzianych w monitorowaniu i kontroli środowiska.
Działania służące osiągnięciu zaplanowanego celu projektu
obejmują:
‒ zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zakup serwera
i wdrożenie portalu;
‒ przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rolników, pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
Agencji Restrukturyzacji i Mechanizacji Rolnictwa oraz
Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz druk publikacji;
‒ informację i promocję projektu;
‒ zarządzanie i nadzór nad projektem.

Zadania wykonane w pierwszym okresie
realizacji projektu
Projekt rozpoczęto realizacją zadań określonych w działaniu
nr 3 Planu Wdrażania Projektu – informacja i promocja projektu:
‒ w celu poinformowania społeczeństwa o rozpoczęciu realizacji
projektu zamieszczono informację w Głosie Wielkopolskim,
‒ przygotowano ulotkę informacyjną, którą rozpowszechniono
w ARiMR, RZGW, ODR i urzędach gmin,
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‒

przygotowano plakat informujący
o projekcie.

Następnie wykonano zadania
wpisane w działanie nr 1 – zakup
aparatury kontrolno-pomiarowej oraz
zakup serwera i wdrożenie portalu:
‒ zakupiono:
ź specjalistyczny samochód
wyposażony w system do
poboru próbek, w tym do
poboru próbek z piezometrów
oraz stanowisko i zestaw
aparatury do wykonywania
szybkich analiz terenowych, skrzynie do gromadzenia
pobranych próbek, chłodnię do przechowywania próbek, a
także stanowisko do utrzymania higieny pracy;
ź specjalistyczny sprzęt pomiarowy – komplet poborników do
obornika, gnojowicy, wód glebowych i gleb;
ź łódź do poboru próbek wód jeziornych, z przyczepą
i silnikiem;

ź

sprzęt laboratoryjny:

ź

dalmierz z klinometrem,
aparat fotograficzny z GPS do dokumentowania prac
terenowych,
komputerowy system do wprowadzania i weryfikacji danych;

ź
ź

Rozpoczęto również realizację działania nr 2, w ramach
którego:
‒ przygotowano metodykę badań spełniającą wymagania
systemu zapewnienia jakości badań oraz kompatybilność
wyników badanych komponentów. Metodyka obejmuje
następujące zagadnienia:
ź pobór próbek obornika i gnojowicy, gleby, wody podziemnej
i wody powierzchniowej, w tym planowanie poboru próbek,
sposób wykonania poboru, postępowanie z pobranymi
próbkami, pomiar i oznaczenie podstawowych parametrów
fizyko-chemicznych w terenie oraz postępowanie
z pobranymi próbkami do oznaczeń w laboratorium,
ź określenie zawartości form azotu, fosforu i potasu:
w oborniku, w gnojowicy, w glebie i w wodzie,
ź określenie zawartości suchej masy; określenie zawartości
ogólnego węgla organicznego (OWO) w oborniku,
w gnojowicy i w wodzie,
ź bilans zawartości azotu, fosforu i potasu (NPK) w nawozach
i w poszczególnych komponentach środowiska.
‒ opracowano i wydano drukiem wytyczne dla inspektorów do
kontroli gospodarstw rolnych oraz wytyczne dla rolników
prowadzących gospodarstwa rolne na OSN. Podstawę
przygotowanych materiałów stanowiły doświadczenia
z wdrażania Dyrektywy Azotanowej na obszarach szczególnie
narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego w Wielkopolsce. Publikacje zawierają m.in.
informacje o obowiązkach rolników, podstawy prawne kontroli,
zakres kontroli, sposób dokumentowania czynności
kontrolnych oraz przykłady dobrych praktyk stosowanych
w rolnictwie.

Kolejne etapy realizacji projektu

projektor do prezentacji na cele szkoleniowe;
serwer z oprogramowaniem portalowym.
‒ przygotowano wdrożenie Ekoportalu WIOŚ w Poznaniu –
portalu do prezentacji informacji o stanie środowiska.
W kolejnym etapie prac pracownicy WIOŚ zostaną przeszkoleni
w zakresie korzystania z informacji przestrzennej na temat
środowiska naturalnego oraz w zakresie obsługi panelu; na
portalu zostaną zamieszczone wyniki działań monitoringowych
i kontrolnych w postaci map wizualizujących stan środowiska
i presje oddziaływujące na środowisko.
ź

ź

W następnych etapach realizacji projektu przygotowane
zostaną m.in:
‒ szkolenia dla pracowników WIOŚ i ARiMR,
‒ akcja edukacyjna dla rolników i pracowników Ośrodków
Doradztwa Rolniczego,
‒ prezentacja na stronie internetowej map wizualizujących stan
środowiska i presje oddziaływujące na środowisko,
‒ publikacja podsumowująca projekt,
‒ konferencja, na której zostaną zaprezentowane rezultaty
projektu.
Dane kontaktowe
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
tel.: (61)8270-520
e-mail: projekty@poznan.wios.gov.pl
www.poznan.wios.gov.pl
www.eeagrants.org
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