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Ciągły proces dostosowywania przepisów polskich regulujących problemy związane z ochroną środowi-

ska ma bezpośredni wpływ również na działalność Inspekcji Ochrony Środowiska, rozszerzając znacznie 
zakres jej zadań we wszystkich komponentach, to jest: kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska, 
monitoringu środowiska i przeciwdziałaniem poważnym awariom. Wymagało i nadal wymaga to ogromu 
prac i zmian w działaniu i funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
Dotyczą one zarówno współdziałania i współuczestnictwa we wdrażaniu procesów legislacyjnych, założeń 
programowych, identyfikacji zagrożeń, kontroli spełniania wymagań ochrony środowiska przez korzystają-
cych ze środowiska, promowania znaczących działań mających na celu efektywną ochronę środowiska.  

Rozwój technik pomiarowo-badawczych, którymi dysponują laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu pozwala na identyfikację nowych i szczegółowe rozpoznanie już istnieją-
cych zagrożeń dla środowiska w województwie wielkopolskim. Nowe instrumenty prawne oraz techniczne 
umożliwiają doskonalenie działań kontrolnych i konsultacyjnych realizowanych przez pracowników Inspek-
cji w Wielkopolsce.  

W „Raporcie o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2004” wykorzystano wyniki 
badań i pomiarów własnych oraz Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, Państwowej Woje-
wódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu. 

Tegoroczna edycja „Raportu…” odzwierciedla wszystkie zagadnienia i zmiany, które są w sferze działań 
i zainteresowań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Dziękuję wszystkim, bez wsparcia których realizacja programu monitoringu środowiska w Wielkopolsce 
w roku 2004 byłaby niemożliwa, a w szczególności Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ponadto dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w prowadzeniu monitorin-
gu, badaniach, pomiarach i ocenach, opracowaniach poszczególnych tematów, gromadzeniu i przetwarzaniu da-
nych, koordynacji prac itp., co w konsekwencji przyczyniło się do powstania kolejnej edycji raportu rocznego. 
 

 

Hanna Grunt 

 
 
 

Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska 
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1. WPROWADZENIE 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, po wdrożeniu reformy administracji publicz-

nej w 1999 roku, działa w ramach struktur zespolonej administracji rządowej szczebla wojewódzkiego. Po-
nadto ciągły proces dostosowywania przepisów polskich regulujących problemy związane z ochroną środo-
wiska ma bezpośredni wpływ również na działalność Inspekcji, rozszerzając znacznie zakres jej zadań we 
wszystkich kompetencjach, to jest: kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska, monitoringu środowi-
ska i przeciwdziałania poważnym awariom.  

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewo-
dowie (na właściwym miejscowo obszarze) przy pomocy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, 
jako kierowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Przy czym Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, m.in. poprzez ustalanie ogólnych kierun-
ków działania organów Inspekcji, a w przypadku wystąpienia poważnych awarii ustalenie szczegółowych 
zasad postępowania inspektorów, a także zasad ich współdziałania z innymi organami administracji publicz-
nej. Kontrola przestrzegania wymogów prawa ochrony środowiska przez jego użytkowników jest jednym 
z podstawowych zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, przy czym na obszarze woje-
wództwa zadania te wykonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska.  

Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, który na mocy 
ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 112 z roku 2002, poz. 982 ze zmianami) został 
powołany do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Wiel-
kopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu kierując Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska działa na terenie całego województwa wielkopolskiego w ramach struktur Inspekcji 
oraz administracji zespolonej z Wojewodą Wielkopolskim. Struktury organizacyjne Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ Poznań) tworzy pięć jednostek zlokalizowanych w: Pozna-
niu (siedziba) oraz Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile (delegatury). Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 
określa główne zadania Inspekcji, do których należą: 
• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody; 
• kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz zakresu, częstotli-

wości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji; 
• udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji; 
• udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko; 
• kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem; 
• podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszaniem wymagań związanych 

z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska; 
• współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania 

i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialne-
go i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi; 

• organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości śro-
dowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian; 

• opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych; 
• inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków 

i przywracania środowiska do stanu właściwego; 
• kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; 
• kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektó-

rymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; 
• nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządze-

niami i instalacjami zawierającymi te substancje; 
• kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli la-

boratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi; 
• kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania 

przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych; 
• weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnie-

niami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784); 
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• wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 30 lipca 2004r. o międzynarodowym obrocie odpadami 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1956); 

• kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
• wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 

Niniejszy Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce... zawiera podsumowanie działań przeprowadzonych 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w roku 2004.  

Dane z zakresu działalności WIOŚ w Poznaniu zamieszczone są również w „Interaktywnym Panelu Da-
nych Przestrzennych Województwa Wielkopolskiego” na stronie internetowej www.poznan.pios.gov.pl. 
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Mapa 2.1. Wyniki monitoringu krajowego (symbol owalny)
                  i monitoringu regionalnego (symbol kwadratowy)
                  wód podziemnych w roku 2004

numery punktów zgodnie z tabel¹ 2.3.

numery punktów zgodnie z tabel¹ 2.6.
 

2. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH
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W roku 2004 badania jakości zwykłych wód podziemnych na obszarze województwa wielkopolskiego 
prowadzone były: 
− w sieci krajowej − przez Państwowy Instytut Geologiczny; 
− w sieci regionalnej − przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Ocena jakości wód została wykonana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 
2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu pro-
wadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód /Dz. U. Nr32, poz.384/. 
Rozporządzenie to wprowadza klasyfikację stanu wód podziemnych obejmującą pięć klas jakości tych wód:  
a) klasa I – wody o bardzo dobrej jakości,  
b) klasa II – wody dobrej jakości,  
c) klasa III – wody zadowalającej jakości,  
d) klasa IV – wody o niezadowalającej jakości,  
e) klasa V – wody o złej jakości 

Klasy jakości wód określone zostały poprzez porównanie wartości stężeń poszczególnych wskaźników 
jakości wody z wartościami granicznymi, zamieszczonymi w załączniku nr 3 powyższego rozporządzenia. 
Przy ustalaniu klasy jakości wód podziemnych możliwe było przekroczenie wartości granicznych trzech 
wskaźników jakości wody, przy czym przekroczenie to mieściło się w granicach przyjętych dla bezpośrednio 
niższej klasy jakości. Natomiast niedopuszczalne było przekroczenie wartości granicznych następujących 
wskaźników jakości wody: arsenu, amoniaku, azotanów, azotynów, fluorków, chromu, kadmu, miedzi, ni-
klu, ołowiu, rtęci, cyjanków, fenoli, pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów, olejów mineralnych 
oraz substancji powierzchniowo czynnych anionowo. 

Ze względu na wprowadzoną nową klasyfikację stanu wód podziemnych nie można dokonać porównania 
wyników badań z roku 2004 z wynikami z lat poprzednich. 

2.1. Badania wód podziemnych w sieci krajowej monitoringu 
Badania jakości zwykłych wód podziemnych w sieci krajowej prowadzone były w 49 otworach. W 2004 roku 

do badań włączone zostały dwa punkty nr 73 - Malanów i nr 576 – Września, natomiast wyłączone zostały 
trzy punkty: nr 71 – Dobra, nr 480 – Piła, nr 594 – Jabłonna Wlkp. Wody gruntowe (0,8 do 28,0 m) w 14 % 
prób wykazywały jakość odpowiadającą klasie II, w 36 % − klasie III, w 36 % − klasie IV i w 14 % prób 
wody odpowiadały klasie V. 

Wody wgłębne (11,2 do 247,5 m) w porównaniu do wód gruntowych odznaczały się znacznie mniejszym 
procentem wód o złej jakości – 4 %, taki sam procent prób wód wykazywał jakość odpowiadającą klasie I, 
w 15 % prób określono wody dobrej jakości (II), w 31 % prób odnotowano wody zadowalającej jakości (III) 
i w 46 % prób wody odpowiadały klasie IV.  

W jednym przypadku pobrano wody źródła − oceniono je jako wody dobrej jakości (II klasa).  
Na terenie Wielkopolski opomiarowano poziomy wodonośne w 15 głównych zbiornikach wód podziem-

nych − GZWP (42 otwory), 7 stanowisk zlokalizowano poza GZWP.  
Dla poziomu czwartorzędu określono jakość wód w 33 otworach. Poziom wodonośny trzeciorzędu bada-

no w 9 otworach, poziom kredy w 5 otworach, a jury w dwóch otworach.  
Wody poziomu czwartorzędu odpowiadały klasie I w 3 % prób, klasie II − w 18,2 %, klasie III – 

w 30,3 %, klasie IV – w 36,4 %, a 12,1 % prób zawierało wody o złej jakości.  
Wody trzeciorzędu odznaczały się dobrą jakością na 1 stanowisku (klasa II), zadowalającą jakością na 

trzech stanowiskach (klasa III) oraz niezadowalającą jakością na 5 stanowiskach (klasa IV). Wód o bardzo 
dobrej jakości nie stwierdzono. 

Zbadane wody poziomu kredy charakteryzowała dobra jakość (klasa II) na jednym stanowisku, zadowala-
jąca jakość (klasa III) na 3 stanowiskach i niezadowalająca jakość na jednym stanowisku (klasa IV).  

Wody poziomu jury badane były na 2 stanowiskach: w Szulcu, w pobliżu Kalisza na głębokości 49 m wy-
kazały klasę czystości IV oraz w gminie Kamieniec (Sepno – 247,5 m) również wykazały IV klasę czystości. 
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Tabela 2.1. 
Ogólna ocena jakości wód podziemnych według GZWP w sieci krajowej w 2004 roku 

Klasa czystości wód Numer       
zbiornika I II III IV V Razem 

Klasa zbiornika Przeciętna 

poza GZWP   4 1 2 7 III−V III − 57 % 
125    1  1 IV IV − 100 % 
126 1     1 I I − 100 % 
127  2 3  1 6 II−III, V III − 50 % 
133    1  1 IV IV − 100 % 
138    1  1 IV IV − 100 % 
143   1   1 III III – 100 % 
144  2 1 1  4 II−IV II – 50 % 
145    1  1 IV IV − 100 % 
146    1  1 IV IV − 100 % 
147  1    1 II II − 100 % 
150   1 4  5 III−IV IV − 80 % 
151  2 3 2  7 II−IV III − 43 % 

125, 127  1    1 II II − 100 % 
144, 143   1 4  5 III−IV IV − 80 % 
151, 150   1  1 2 III, V III − po 50 % 

307    1  1 IV IV − 100 % 
310    1  1 IV IV − 100 % 
311   1 1  2 III−IV III, IV − po 50 % 

Ogółem 1 8 16 20 4 49   

Tabela 2.2. 
Ogólna ocena jakości wód podziemnych w sieci krajowej wg poziomów stratygraficznych w 2004 roku 

Klasa czystości wód Poziomy stra-
tygraficzne I II III IV V Razem 

Klasa poziomu Przeciętna 

czwartorzęd 1 6 10 12 4 33 I - V IV − 36,4 % 
trzeciorzęd  1 3 5  9 II - IV IV − 55,5 % 
kreda  1 3 1  5 II - IV III − 60 % 
jura    2  2 IV IV − 100 % 

Ogółem 1 8 16 20 4 49 
% 2 16 33 41 8 100 

I - V IV − 41 % 

Klasa

2% 16%

33%
41%

8%

I II III IV V

 
Rys. 2.1. Ogólna ocena jakości wód podziemnych badanych w sieci krajowej w roku 2004 
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Tabela 2.3. 
Ocena jakości wód podziemnych w poszczególnych punktach sieci krajowej w roku 2004 /według PIG/ 

Wskaźniki w zakresie stężeń od-
powiadających wodzie o niezado-

walającej i złej jakości 

N
r o

tw
or

u 

Nazwa otworu GZWP 

G
łę

bo
ko
ść

 
st

ro
pu

 

Wody 

St
ra

ty
gr

af
ia

 

U
ży

tk
ow

an
ie

 
te

re
nu

 

Klasa 
 wód 

Klasa IV Klasa V 

1 Czachurki - 1 144, 143 113,0 W Tr 3 IV NH4, Fe  
2 Czachurki - 3 144, 143 74,0 W Q 3 IV NH4, Fe  
3 Czachurki - 4 144, 143 0,8 G Q 3 IV NO2, Cd  
4 Borowiec - 1 144 134,5 W Tr 3 III   
5 Borowiec - 2 144 89,0 W Tr 3 IV NH4, HCO3 Fe 
6 Borowiec - 3 144 28,4 W Q 3 II   
7 Sarbicko - 1 151 32,0 W K2 3 II   
8 Sarbicko - 2 151 2,7 G Q 3 II   

62 Dąbie 150 75,0 W K 7 IV NH4, Fe  
65 Piotrowice 144 48,0 W Tr 7 II   

66 Sepno 1 150 247,5 W J 3 IV NH4, NO2, Na, 
HCO3, Fe 

 

67 Sepno 2 150 152,6 W Tr 3 IV F Fe 
68 Sepno 3 150 103,8 W Tr 3 IV NH4, HCO3 Fe 
73 Malanów 151 2 G Q 7 IV NO3, NO2  
76 Żaryń 151 5,7 G Q 7 IV  PO4 
78 Witkowo 144, 143 2,3 G Q 7 III PO4  

224 Bęglewo 127 23,0 W Q 1 V HCO3 NH4 
226 Straduń-1 127 176,0 W K2 1 III Fe  
227 Straduń-2 127 137,0 W Tr 1 III Fe  
228 Straduń-3 127 43,0 W Q 1 III Fe  
229 Straduń-4 127 1,7 G Q 1 II   
230 Straduń-ZR 127 0,0 Z Q 7 II   
360 Leszno 307 30,3 W Q 5 IV NH4, Fe  
362 Czerwona Wieś poza 4,1 G Q 7 V  NH4 
381 Równopole 125 41,6 W Q 5 IV NH4, Fe  
455 Tursko-Bogusław 311 9,0 G Q 5 III   
462 Ostrów Wlkp.-Krępa 310 28,0 G Q 7 IV NH4 Fe 
464 Lis-Zadowice 311 3,8 G Q 2 IV Fe Mn 
465 Gołańcz poza 3,5 G Q 7 V  NO3, NO2, K 
467 Liszkowo 133 2,2 G Q 7 IV NO2, HCO3 K 
481 Gołańcz poza 20,0 W Tr 7 III Fe  
486 Jastrowiec 126 43,5 W Q 7 I   
487 Chodzież 138 81,2 W Tr 7 IV NO2  
494 Konin (14bis) 151, 150 20,0 W K2 5 III   
495 Turek-Muchlin (3a) 151 40,0 W K2 7 III   
496 Sepno 4 150 2,0 G Q 3 III Fe  
497 Koło 151, 150 2,4 G Q 7 V HCO3 NH4, K, Mn 
544 Międzychód 147 11,2 W Q 1 II   
545 Niewierz 145 2,4 G Q 7 IV NO3  
547 Obrzycko 146 6,7 G Q 7 IV Cd  
563 Rybin poza 10,0 G Q 3 III Fe  
576 Września 143 2 G Q 7 III Fe  
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Wskaźniki w zakresie stężeń od-
powiadających wodzie o niezado-

walającej i złej jakości 
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Klasa 
 wód 

Klasa IV Klasa V 

581 Gniezno 144, 143 66,7 W Q 2 IV NH4 Fe 
940 Sarbicko-3P-34A 151 6,9 G Q 3 III   
941 Sarbicko- 4P-34B 151 1,2 G Q 3 III HCO3  
944 Piła 125, 127 4,3 G Q 7 II   
951 Szulec-2 poza 34,0 W Q 3 III Fe  
952 Szulec-3 poza 49,0 W J3 3 IV F, Fe  
953 Szulec-4 poza 0,9 G Q 3 III Fe  

Objaśnienia: 
GZWP: 133 − numer głównego zbiornika wód podziemnych, poza− lokalizacja poza GZWP 
Głębokość stropu:  głębokość stropu warstwy wodonośnej w metrach poniżej poziomu terenu; 
Wody:  W − wgłębne, G − gruntowe, Z − źródło; 
Stratygrafia: Q − czwartorzęd, Tr − trzeciorzęd, J − jura, J3 − górna jurna, K − kreda, K2 − górna kreda; 
Użytkowanie terenu: 1 − lasy, 2 − użytki zielone, 3 − grunty orne gospodarstw rozdrobnionych, 5 − nieużytki natural-

ne, 7 − obszary zabudowane 
Klasa wód:  I − wody o bardzo dobrej jakości, II − wody dobrej jakości, III − wody zadowalającej jakości, 

IV − wody o niezadowalającej jakości, V – wody o złej jakości. 
Wskaźniki:  Mn − mangan, Cd − kadm, HCO3 − wodorowęglany, PO4 − fosforany, F – fluorki, K – potas; Na 

− sód, NH4 − amoniak, NO2 − azotyny, NO3 − azotany, Fe – żelazo. 

2.2. Badania wód podziemnych w sieci regionalnej monitoringu 
Monitoring regionalny jest uzupełnieniem monitoringu krajowego, którego celem jest obserwacja zmian 

jakości wód Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) oraz ważniejszych zbiorników lokalnych 
(LZWP), a także kontrola stanów wód podziemnych zbiorników o słabej odnawialności zasobów, rozpozna-
nie stanu zanieczyszczenia antropogenicznego wód podziemnych oraz rozpoznanie stopnia oddziaływania 
obszarowych ognisk zanieczyszczenia na jakość wód podziemnych. 

W roku 2004, zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych Ministerstwa 
Środowiska Projektem monitoringu regionalnego wód podziemnych województwa wielkopolskiego ocenę 
chemizmu wód podziemnych w sieci regionalnej wykonano dla 109 punktów pomiarowych; w 7 otworach 
prowadzono obserwację stanów wód podziemnych. 

W 2004 roku opomiarowano poziomy wodonośne w 20 głównych zbiornikach wód podziemnych 
(47 otworów), 62 stanowisk zlokalizowano poza GZWP (w tym pobrano próby z 3 źródeł i jednego drenażu). 

Wód o bardzo dobrej jakości nie stwierdzono. Przeważały wody o niezadowalającej jakości 49,5% prób − 
(klasa IV), wody zadowalającej jakości (klasa III) stwierdzono w 31% prób, 15% prób charakteryzowało się 
wodą dobrej jakości − klasa II, natomiast 4,5 % prób – to wody złej jakości. 

Dla poziomu czwartorzędu określono jakość wód w 67 otworach. Wody odpowiadały klasie II w 20,9 % 
prób, klasie III w 35,8 % prób, klasie IV w 38,8 %prób, 4,5 % prób zawierało wody złej jakości.  

Wody poziomu trzeciorzędu odznaczały się dobrą jakością (klasa II) na jednym stanowisku, zadowalającą 
jakością na 8 stanowiskach (31%) oraz niezadowalającą jakością na 17 stanowiskach (65%).  

Zbadane wody poziomu kredy charakteryzowała dobra jakość (klasa II) na jednym stanowisku, zadowala-
jąca jakość (klasa III) na jednym stanowisku i niezadowalająca jakość (klasa IV) − na 8 stanowiskach.  

Wody poziomu jury odpowiadały klasie III na jednym stanowisku, klasie IV na 3stanowiskach i klasie V 
na dwóch stanowiskach. 

Wskaźnikami najczęściej powodującymi obniżenie klasy jakości były: amoniak, azotany, azotyny oraz 
w kilku przypadkach rtęć i fluorki.  
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Tabela 2.4. 
Ogólna ocena jakości wód podziemnych według GZWP w sieci regionalnej w 2004 roku 

Klasa czystości wód Numer        
zbiornika I II III IV V Razem 

Klasa 
zbiornika Przeciętna 

125   2 1  3 III−IV III – 67% 
126   1   1 III III – 100% 
127   3 1  4 III−IV III – 75% 
133    1  1 IV IV – 100% 
138   1 1  2 III−IV III,IV – po 50%
139   1 1  2 III−IV III,IV – po 50%
143    1  1 IV IV – 100% 
144   4 5  9 III−IV IV – 55% 
145   1   1 III III – 100% 
146   1 1  2 III−IV III,IV – po 50%
147  1    1 II II – 100% 
150   2 2  4 III−IV III,IV – po 50%
151    6  6 IV IV – 100% 
303    2  2 IV IV – 100% 
304  1    1 II II – 100% 
305     1 1 V V – 100% 
308   1  1 2 III, V III, V – po 50% 
309  1 1   2 II−III II, III – po 50% 
310    1  1 IV IV – 100% 
311    1  1 IV IV – 100% 

LZWP  13 16 30 3 62 II−V IV – 48% 
Ogółem 0 16 34 54 5 109   

Klasa

15,0%

31,0%49,5%

4,5%

II III IV V

 
Rys. 2.2. Ogólna ocena jakości wód podziemnych badanych w sieci regionalnej w roku 2004 

Tabela 2.5. 
Ogólna ocena jakości wód podziemnych w sieci regionalnej w 2004 roku w poziomach stratygraficznych 

Klasa czystości wód Poziomy stra-
tygraficzne I II III IV V Razem 

Klasa poziomu Przeciętna 

czwartorzęd  14 24 26 3 67 II−V IV – 38,8% 
trzeciorzęd  1 8 17  26 II−IV IV – 65% 
kreda  1 1 8  10 II−IV IV – 80% 
jura   1 3 2 6 III−V IV – 50% 

Ogółem 0 16 34 54 5 109 
% 0 15 31 49,5 4,5 100 

II−V IV – 49,5% 
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Tabela 2.6. 
Ocena jakości wód podziemnych w punktach badawczych sieci regionalnej na terenie województwa wielkopol-

skiego w roku 2004  

Wskaźniki w zakresie stężeń odpowia-
dających wodzie o niezadowalającej 
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Klasa wód

Klas IV Klasa V 

1 Okonek Q 126 103,0 4,0 ZM III   
3 Skórka Q 125 67,0 37,5 BZ III   
4 Krajenka Tr 127 165,0 78,0 ZW III   
5 Kijaszkowo Q 133 63,0 48,0 BZ IV Fe, NH4, HCO3  
7 Róża Wielka Q 125 77,5 42,0 ZW III   
8 Stobno Tr 127 65,0 36,5 ZW IV  Fe 
9 Kaczory Q 125 85,0 24,0 BZ IV  K 

10 Strzelce Q 138 29,0 8,7 BZ IV K, Fe, NH4, HCO3  
11 Lipa Q 138 33,0 6,5 LS III   
12 Wieleń Tr 127 114,0 73,0 ZM III   
13 Czarnków Tr 127 100,0 8,5 ZM III   
14 Lipiny Q 139 75,0 42,0 BZ III   
15 Sowia Góra Q LZWP 27,0 0,0 LS III   
16 Sieraków Q 147 37,0 0,0 ZM II   

17 Wronki Tr 146 126,0 68,0 ZM IV Fe, OWO, NH4, 
HCO3 

 

18 Ryczywół Q 139 140,0 59,0 ZW IV Fe, NH4, HCO3 
19 Międzychód Tr 146 192,0 45,0 ZM III   
21 Kaźmierz Q 145 21,0 9,0 ZM III   
23 Popówko Tr LZWP 99,5 78,0 ZM III   
24 Złotniki Tr LZWP 156,0 3,0 ZW II   
25 Świerkówki Tr LZWP 120,0 96,0 ZW III   
26 Białężyn Q LZWP źródło BZ III   
27 Kamińsko Q LZWP 34,0 0,0 LS III   
29 Płaczkowo Q LZWP 50,0 30,0 ZW IV Fe, NH4  
30 Orchowo Tr 143 94,0 60,0 ZM IV Fe, NH4  
31 Prądówka Q 144 44,0 10,0 LS IV NO2  
33 Lwówek Q LZWP 104,0 4,0 ZW II   
34 Buk Q 144 62,0 37,0 ZM IV Fe, NH4  
35 Żarnowiec – Lisówki  Q LZWP źródło LS V  NO3 
36 Wysogotowo 1 Q LZWP 25,5 1,2 LS III   
37 Wysogotowo 3 Tr LZWP 128,0 69,0 LS IV NH4  
38 Komorniki Tr LZWP 117,0 79,0 ZM III   
39 PST drenaż Q LZWP drenaż ZM II   
41 Poznań Malta Decor Tr LZWP 118,0 67,5 ZM IV Fe, NH4, HCO3  
42 Gruszczyn Q 144 88,0 41,0 ZW IV NH4  
45 Witkowo Q 144 96,0 55,0 ZM IV Fe OWO 
46 Budzisław Q 144 73,0 41,5 ZW IV Fe, NH4, HCO3  
49 Biele K 151 101,0 19,5 ZW IV Fe, NH4, HCO3  
51 Żarowo Q LZWP 34,0 19,5 ZW IV Fe, NH4  
52 Kopanki Q 144 97,0 41,0 ZW III   
53 Słocin Q LZWP 37,0 10,0 ZW III   
55 Jeziory SE UAM Q 144 37,6 19,7 LS III   
56 Puszczykowo Szpital  Q 144 35,0 0,0 LS III   
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Wskaźniki w zakresie stężeń odpowia-
dających wodzie o niezadowalającej 
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Klasa wód

Klas IV Klasa V 

57 Poznań Głuszyna  Q 144 54,5 18,0 ZW III   
58 Żabno Dromost Q 150 17,0 0,0 ZW IV NO2, HCO3  

59 Orkowo Q 150 22,0 1,7 ZW III   
61 Pietrzyków Tr LZWP 93,0 47,0 ZW IV Fe, NH4, HCO3  
62 Słupca K LZWP 95,0 18,0 ZW II   
63 Golina K LZWP 80,0 32,7 ZM III   
64 Konin – Maliniec K 151 125,6 43,8 LS IV NH4, HCO3  
65 Krzymów K 151 60,0 0,0 ZM IV Fe, NH4  
66 Koło K 151 50,0 3,0 ZM IV Fe, NH4,   

67 Bylice K LZWP 150,0 70,0 ZW IV Na, Fe, Cl, NH4, 
HCO3 

 

68 Straszków Q LZWP 62,0 45,5 BZ IV Fe, Cl, NH4   
69 Brońsko Q 150 26,0 0,0 ZW III   

70 Kościan Tr LZWP 110,0 58,5 ZW IV Na, NH4, PO4, 
HCO3, OWO  

71 Kościan Q LZWP 28,0 7,5 LS IV Ca, SO4, HCO3, 
OWO, Hg K 

72 Solec Tr LZWP 103,5 57,0 ZW IV NH4, PO4 K 
73 Stęgosz Tr LZWP 120,0 81,0 ZW IV Fe, NH4  
74 Śmiejów J LZWP 144,0 64,0 ZW IV Fe, PO4, NH4  
75 Gąsiorów Q 150 21,0 0,0 BZ IV Fe, NH4  
77 Grodziec Tr LZWP 69,0 46,7 ZM IV Fe, NH4  
78 Władysławów K 151 100,0 40,0 ZM IV NH4  
79 Kaszczor Tr LZWP 144,0 65,3 NU III   
80 Brenno Q 304 33,0 3,4 BZ II   
81 Boszkowo Q LZWP źródło BZ IV NO3  
82 Włoszczakowice Q LZWP 28,5 16,8 ZW II   
83 Boguszyn Q LZWP 69,5 62,0 ZW II   
84 Robaczyn Q LZWP 35,0 13,0 BZ II   
85 Lipno Tr LZWP 144,3 93,5 ZW IV NH4, PO4, HCO3  
86 Leszno– Akwawit Q 305 58,5 45,0 ZM V  Hg 

87 Leszno-Strzyżewice Tr LZWP 134,0 70,0 LS IV NH4, PO4, HCO3, 
OWO  

88 Garzyn Q LZWP 67,0 33,6 ZW IV NH4, OWO  

89 Drobin Tr LZWP 148,0 109,7 ZW IV NH4, PO4, HCO3, 
OWO Cl 

90 Gostyń Q 308 27,0 2,0 LS V  Hg, K 
91 Ostrowo Q 308 40,0 26,0 BZ III   
92 Jeżewo Tr LZWP 160,0 135,6 ZW IV NH4, HCO3, OWO  
93 Wilkowyja Q LZWP 23,0 0,0 ZW IV NH4  
94 Jarocin Tr LZWP 170,0 129,0 ZM IV Fe, NH4  
96 Lenartowice J LZWP 192,0 64,0 ZW V  Tlen rozpuszcz., F
98 Janków K LZWP 104,0 70,0 ZW IV Fe, HCO3 Tlen rozpuszczony

100 Marcjanów K 151 124,5 11,0 ZW IV Fe, NH4  
101 Bojanowo - Golina Q LZWP 53,0 35,2 BZ II   
102 Drzewce Q LZWP 32,0 0,0 LS II   
103 Smolice Q LZWP 53,0 33,6 BZ II   
104 Koźmin J LZWP 292,0 132,0 ZM III   
105 Kucharki Q LZWP 46,5 0,0 ZW III   
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Wskaźniki w zakresie stężeń odpowia-
dających wodzie o niezadowalającej 
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Klasa wód

Klas IV Klasa V 

106 Gołuchów J LZWP 200,0 79,0 ZW V  F 
108 Trojanów J LZWP 80,0 22,0 LS IV  Tlen rozpuszczony
109 Szczytniki J LZWP 135,0 81,0 BZ IV  Tlen rozpuszczony
111 Rawicz – Załęcze Q LZWP 45,0 29,5 LS IV NO2  
112 Rawicz – Gazomet Tr LZWP 155,0 56,5 ZM IV NH4, HCO3  
113 Konary Q LZWP 46,0 16,0 ZW II   
114 Szymonki Q LZWP 57,0 37,8 BZ II   
115 Zduny Q 309 87,0 25,0 ZM II   
116 Chwaliszew Q 309 38,0 4,0 ZW III   
117 Odolanów Q 303 35,0 17,0 ZM IV Tlen rozp., Hg  
118 Świeca Q 303 92,0 4,0 ZW IV Fe, PO4 Tlen rozpuszczony
120 Ostrów Wlkp. Q 310 66,0 0,0 ZM IV Fe, SO4 Tlen rozpuszczony
123 Szklarka M. Q LZWP 65,0 0,0 BZ III   
124 Chlewo Tr LZWP 100,0 50,0 ZW IV Fe Tlen rozpuszczony
125 Grabów n/Prosną Q 311 55,0 0,0 ZW IV NH4, PO4 Tlen rozpuszcz. Fe

127 Jankowy Q LZWP 26,5 7,0 ZW IV Tlen rozpuszczo-
ny, Fe, PO4 

 

128 Piotrówka Q LZWP 75,0 31,0 ZW IV NO3  
129 Trzcinica Q LZWP 55,5 19,0 BZ III   
130 Rogaczewo Małe Q LZWP 28,0 2,0 ZW II   
131 Jasień Q LZWP 48,0 0,0 ZW III   
132 Gawrony Q LZWP 35,5 7,5 ZW III   
133 Dolsk Q LZWP 34,0 0,0 BZ IV Fe, NH4 Tlen rozpuszczony

GZWP: 133 − numer Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, LZWP – Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych 
Stratygrafia: Q − czwartorzęd, Tr − trzeciorzęd, J − jura, K − kreda, 
Głębokość otworu: głębokość całkowita otworu w metrach poniżej poziomu terenu; 
Zagospodarowanie: terenu w odległości do 100 m od otworu: BZ – brak zabudowy, ZM – zabudowa miejska, ZW – zabu-

dowa wiejska, LS – lasy, NU – nieużytki trwałe; 
Klasa wód:  II − wody dobrej jakości, III− wody zadowalającej jakości; IV – wody niezadowalającej jakości,                 

V – wody złej jakości; 
Wskaźniki:  Cl – chlorki, OWO – ogólny węgiel organiczny, F – fluorki, Fe − żelazo, HCO3 − wodorowęglany, 

PO4 − fosforany, SO4 – siarczany, K – potas, Ca – wapń, Na – sód, Hg – rtęć, NH4 − amoniak, NO3 − 
azotany, NO2 – azotyny. 

2.3. Pomiary poziomu wód podziemnych  
W ramach monitoringu regionalnego na obszarze województwa wielkopolskiego prowadzono również 

pomiary stanu wód podziemnych w 7 punktach obsługiwanych od roku 2004 przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

Tabela 2.7. 
Punkty monitoringu regionalnego stanów wód podziemnych w Wielkopolsce w roku 2004 

Nr otworu Miejscowość Gmina Powiat Głębokość otworu [m]
Z 3 Kiączyn Kaźmierz Szamotuły 69 
Z 4 Miedzichowo Miedzichowo Nowy Tomyśl 85 
Z 6 Poznań Poznań Poznań 131 
Z 7 Promienko Pobiedziska Poznański 118 
Z 8 Ostrowo Stare Powidz Słupca 110 

Z 10 Strzyżewice Leszno Leszno 139 
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Z 11 Huta Odolanowska Odolanów Ostrów Wlkp. 150 
Obserwacje wód wgłębnych (naporowych) piętra czwartorzędowego w roku 2004 prowadzono w trzech 

punktach: 
• Kiączyn – poziom plejstoceński, punkt zlokalizowany w GZWP nr 145, na południe od Szamotuł,  
• Miedzichowo - poziom plejstoceński, punkt zlokalizowany w GZWP nr 144, 
• Ostrowo Stare – piętro trzeciorzędowe, poziom mioceńsko-oligoceński, pomiędzy Gnieznem a Koninem,  

Obserwacje wód wgłębnych (naporowych) piętra trzeciorzędowego prowadzono w czterech punktach: 
• Poznań – Rataje – poziom mioceński w Poznaniu, 
• Promienko – poziom mioceński pomiędzy Poznaniem a Gnieznem, 
• Strzyżewice – poziom mioceński w rejonie Leszna, 
• Huta Odolanowska – poziom mioceński w podłożu Pradoliny Baryczy. 

Na podstawie prowadzonych pomiarów sporządzono wykresy stanów wód podziemnych, które umożli-
wiają określenie stanów minimalnych i maksymalnych oraz amplitudę wahań. Wykresy lustra wód podziem-
nych wykonane zostały z zastosowaniem skali wysokości położenia poszczególnych zwierciadeł w stosunku 
do poziomu morza. 

Wyniki pomiarów poziomu wód podziemnych wskazują na spadek zwierciadła wody w porównaniu do 
roku ubiegłego. Wyjątek stanowią trzy otwory: Z-10 zlokalizowany w Lesznie, w którym obserwowany był 
wzrost poziomu wody; Z-6 Poznań, w którym wzrost nastąpił w maju, a późniejszy spadek zwierciadła wody 
w porównaniu do roku 2003 występował na wyższym poziomie; Z–11 Huta Odolanowska – tylko w styczniu 
zanotowano niższy poziom wody, natomiast w pozostałych miesiącach wahania stanu wód były porówny-
walne do roku 2003. 

W roku 2004 wahania roczne zwierciadła wody piętra czwartorzędowego GZWP nr 145 – punkt Z–3 
Kiączyn – mieściły się w zakresie 79 cm, natomiast poziom wód GZWP nr 144 – punkt Z–4 Miedzichowo – 
sezonowo obniżył się o około 60 cm w okresie lipca, sierpnia oraz listopada – wahanie roczne wynosiło 98 cm. 

Wahania stanów wód piętra trzeciorzędowego zbiornika mioceńskiego w rejonie miasta Poznania i miej-
scowości Promienko było podobne. Po obserwowanym wzroście poziomu lustra wody w maju, nastąpiło 
obniżenie zwierciadła wody w okresie od czerwca do sierpnia o 80 cm w punkcie Z–7 Promienko i o 56 cm 
w punkcie Z–6 Poznań. Od września ponownie poziom lustra wody zaczął powoli wzrastać. 

Wody piętra trzeciorzędowego zbiornika mioceńskiego w rejonie Leszna – Strzyżewice wskazują, że po-
ziom wody od lipca zaczął obniżać się (spadek wynosił 40 cm), po czym od września zanotowano podwyższe-
nie poziomu wody o 20 cm. Pod koniec roku ponownie zaznaczyła się tendencja spadkowa zwierciadła wody. 

Roczne wahania stanów wód w sąsiedztwie leja depresji kopalni konińskich – punkt Z–8 Ostrowo Stare 
wynosiło 42 cm, natomiast w Kotlinie Odolanowskiej Pradoliny Baryczy – punkt Z–11 Huta Odolanowska – 
wynosiło 59 cm.  
 

Beata Węsierska 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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Rzędna terenu 68,03 m npm
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Z 4 Miedzichowo

Rys. 2.3. Stan wód podziemnych na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2004 w poszczególnych 
punktach obserwacyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzędna terenu 84,01 m npm
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Z 3 Kiączyn

Rzędna terenu 68,40 m npm
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Z 6 Poznań

Rzędna terenu 102,10 m npm
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Z 7 Promienko
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Rzędna terenu 112,87 m npm
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Z 8 Ostrowo Stare

Rzędna terenu 91,20 m npm
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Z 10 Leszno

Rzędna terenu 124,40 m npm
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Z 11 Huta Odolanowska
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3. GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA 
Nowelizacja Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 3 października 2003 roku (Ustawa o zmianie 

ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 190, poz. 1865), wprowadzająca 
art. 286a, zobowiązuje podmioty korzystające ze środowiska do przekazywania Wojewódzkiemu Inspekto-
rowi Ochrony Środowiska wykazów zawierających informacje i dane, o których mowa w art. 287 Prawa ochrony 
środowiska. Dane te, służące do ustalania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, wykorzystywane są 
w celu sporządzenia ewidencji emisji zanieczyszczeń na terenie województwa.  

Dotychczas podstawą rocznych bilansów poboru wód i zrzutu ścieków były sprawozdania wykonywane 
przez wybrane podmioty gospodarcze dla Głównego Urzędu Statystycznego. Ze względu na to, iż informacje 
otrzymywane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska obejmują znacznie większą grupę podmio-
tów korzystających ze środowiska, wynikowe dane otrzymywane przez obydwie instytucje są zróżnicowane.  

Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze 
środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, 
w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu, w zakresie: 
a) wprowadzania do środowiska substancji lub energii, 
b) innych niż wymienione w literze a) rodzajów powszechnego korzystania z wód w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229). 
Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może być, w drodze ustawy, 

obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia, ustalającego w szczególności zakres i warunki tego korzysta-
nia, wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska. Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie ko-
rzystanie wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, co do którego, ustawa nie wprowadza obowiązku 
uzyskania pozwolenia oraz zwykłe korzystanie z wody w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. 

W roku 2004 podmioty korzystające ze środowiska prowadziły aktualizowaną co kwartał ewidencję − 
wykazy zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie wzorów 
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawia-
nia (Dz. U. Nr 100, poz. 920) − zawierające informacje: 
1) o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej, 
2) o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, 
3) o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki. 

Obecnie podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do prowadzenia ewidencji emisji zanie-
czyszczeń co pół roku na podstawie wykazów, których wzory określa rozporządzenie Ministra Środowiska, 
z dnia 24 marca 2005 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających infor-
macje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 53, poz. 481). 

W świetle Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku przez podmiot korzystający 
ze środowiska rozumie się: 
a) przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej 

(Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) 
oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub ho-
dowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, oraz osoby wykonujące 
zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, 

b) jednostkę organizacyjną nie będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej, 
c) osobę fizyczną nie będącą podmiotem, o którym mowa w lit. a) korzystającą ze środowiska w zakresie, 

w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, część poboru wód jest zwolniona z opłat za korzystanie ze 

środowiska, są to wody przeznaczone: 
 na potrzeby przerzutów wody; 
 na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej 

jakości w odległości mniejszej niż 1 km od miejsca jej poboru; 
 na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej 

wody odprowadzanej do zbiornika, pod warunkiem, że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych 
i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem; 

 na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej 
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pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości; 
 na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem, że pobór ten oraz 

odprowadzanie wykorzystywanej wody jest zgodne z pozwoleniem; 
 na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych oraz gruntów leśnych; 

oraz 
 pochodzące z odwadniania gruntów obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych. 

Opłatom nie podlega również wprowadzanie: 
 do ziemi − ścieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia wodnopraw-

nego na takie ich wykorzystanie,  
 do wód − wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie 

przekracza +26oC albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26oC,  
 do wód − wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekra-

cza 500 mg/l.  
Od roku 2004 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi ewidencjonowanie 

poboru wód i zrzutów ścieków na terenie województwa przy pomocy bazy danych „Korzystanie ze środowi-
ska”. Podstawą ewidencji są wykazy przekazywane przez podmioty korzystające ze środowiska zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowi-
ska (Dz. U. Nr 55, poz. 477). W bazie danych zarejestrowano: 
 385 podmiotów gospodarczych, które dostarczyły informacje odnośnie poboru wody; 
 237 podmiotów gospodarczych, które dostarczyły informacje odnośnie wprowadzania ścieków do wód 

powierzchniowych lub do ziemi;  
 31 podmiotów odprowadzających wody chłodnicze; 
 2 podmioty odprowadzające wody zasolone.  

Na podstawie informacji zawartych w bazie danych, opracowano raport dotyczący korzystania ze środo-
wiska w zakresie poboru wód i zrzutu ścieków, w roku 2004, w województwie wielkopolskim. 

3.1. Pobór wód 
Powierzchnia województwa wielkopolskiego wynosi 29825 km2, co stanowi 9,4 % powierzchni kraju, 

liczba ludności − 3355 tys. (8,8 % ludności Polski). Potencjał gospodarczy i ludnościowy województwa 
wielkopolskiego wymaga dostarczania ogromnej ilości wody − według Głównego Urzędu Statystycznego, 
w roku 2004 aż 17,3 % krajowego poboru wód wykorzystano w Wielkopolsce.  

Zdecydowanie największym użytkownikiem wody w województwie wielkopolskim jest przemysł − 
84,5 % całkowitego poboru wody (zwłaszcza przemysł energetyczny), następnie gospodarka komunalna − 
6,2 %, pozostałą ilość wody (9,3 %) wykorzystano na inne cele (m.in. na potrzeby rolnictwa i leśnictwa). 

Tabela 3.1. 
Pobór wód powierzchniowych i podziemnych w województwie wielkopolskim w roku 2004 /według WIOŚ w Poznaniu/ 

Pobór wody Pobór wody na cele objęte 
opłatami [tys. m³] 

Pobór wody wyłączony 
z opłat [tys. m³] Ogółem [tys.m³] 

−powierzchniowej 48929,9  1594377,5 1643307,4 

− podziemnej 116834,2  122133,8 238968,0 

ogółem 165764,1  1716511,3 1882275,4 

Pobór wody podziemnej 
O źródłach poboru wody potrzebnej w gospodarczo-bytowej działalności człowieka decydują uwarunko-

wania naturalne (warunki geologiczne, hydrologiczne, ukształtowanie terenu). Na terenie województwa 
wielkopolskiego eksploatowane są głównie ujęcia wód podziemnych.  

W 2004 roku na terenie województwa wielkopolskiego na cele objęte opłatami pobrano 116834,2 tys. m3 
wody pochodzącej z ujęć wód podziemnych, z tej ilości: 
 na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno bytowe wykorzystano 

78,4 % wody (91653,0 tys. m3); 
 na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywno-
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ściowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania (głównie z ujęć własnych) pobrano 8,4 % 
(9813,5 tys. m3); 

 na inne cele przeznaczono 13,2%wody (15367,7 tys. m3). 
Udział wód podziemnych wykorzystywanych na cele objęte opłatami na terenie Wielkopolski jest duży − 

wynosi 48,9 % ogólnego poboru wody podziemnej w województwie. Związane jest to przede wszystkim ze 
sprzyjającymi warunkami geologicznymi umożliwiającymi pobór wód ze złóż podziemnych. O sposobie 
wykorzystania tych wód decyduje wysoka jakość fizykochemiczna. Wody podziemne przeznaczane są 
głównie do zaspokajania potrzeb bytowych ludności oraz jako surowiec w przemyśle spożywczym. Na tere-
nie Wielkopolski, według przeprowadzonej analizy danych z bazy „Korzystanie ze środowiska”, na 
35 powiatów, wszystkie korzystają z wody pochodzącej z ujęć podziemnych.  

Powiaty o największym poborze tych wód do celów bytowych, to miejsca największych skupisk ludności 
− do celów socjalno-bytowych najwięcej wody podziemnej pobierane jest w powiecie poznańskim ziemskim 
− z ujęć leżących na jego terenie korzysta również miasto Poznań − (23424,3 tys. m³), w powiecie gnieź-
nieńskim (5994,7 tys. m³), ostrowskim (5060,3 tys. m³), konińskim grodzkim (4403,1 tys. m³), konińskim 
ziemskim (2961,0 tys.  m³).  

Powiaty, na terenie których woda podziemna w stosunkowo znacznym stopniu wykorzystywana jest do 
celów przemysłowych, głównie zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, to między innymi: poznański 
ziemski (2377,8 tys. m³), gostyński (1097,5 tys. m³), kolski (914,1 tys. m³), grodziski (557,2 tys. m³) 
i słupecki (443,5 tys. m³).  

Jednocześnie odnotowano pobór 122133,8 tys. m3 wód podziemnych zwolniony z opłat: 
• na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej 

wody odprowadzonej do zbiornika, pod warunkiem, że pobór ten oraz odprowadzenie wód chłodniczych 
i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem − w ilości 141,6 tys. m3; 

• na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych oraz gruntów leśnych − w ilości 
4,5 tys. m3; 

• pobór wody pochodzącej z odwodnienia gruntów obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górni-
czych − 121987,7 tys. m3. Najwięcej tych wód odnotowano w powiatach: tureckim (82238,9 tys. m3) 
i konińskim ziemskim (39746,1 tys. m3) − był to pobór powstały w wyniku przepompowywania wód pocho-
dzących z odkrywek węgla brunatnego. 

Pobór wody powierzchniowej śródlądowej 
W związku z coraz większym deficytem w retencji wód powierzchniowych, spowodowanym między in-

nymi procesem stepowienia Wielkopolski, na terenie województwa niewiele jest miejsc, gdzie wykorzystuje 
się wody powierzchniowe w działalności przemysłowej oraz socjalno-bytowej. Pobór wód powierzchnio-
wych z rzek i jezior ze względu na ich obniżoną jakość fizyczno-chemiczną i konieczność uzdatniania, co 
wiąże się z wysokimi kosztami, wykorzystywany jest przede wszystkim do celów przemysłowych, głównie 
na potrzeby energii cieplnej i elektrycznej.  

W 2004 roku na cele objęte opłatami pobrano 48929,9 tys. m3 wody pochodzącej z ujęć wód powierzch-
niowych, z tej ilości: 
a) na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe − 24255,1 tys. m3; 
b) na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywno-

ściowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania − 18421,6 tys. m3; 
c) na inne cele − 6253,1 tys. m3. 

Z pobranej wody powierzchniowej objętej opłatami 11,7 % (5654,8 tys. m3) stanowiły wody jeziorne, 
a 88,3 % (42590,6 tys. m3) wody rzeczne.  

Woda pobierana z jezior (objęta opłatami) wykorzystywana jest przede wszystkim do celów przemysło-
wych, m.in. przy produkcji energii elektrycznej. W mniejszym stopniu wody jeziorne pobierane są do celów 
rolniczych, a w minimalnym stopniu na potrzeby bytowe ludzi. Powiatami, które pobierają wodę powierzch-
niową z jezior w największej ilości są: powiat śremski (3721,2 tys. m3 Odlewnia Żeliwa Śrem S.A.), powiat 
gnieźnieński (754,9 tys. m3 Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno”) powiat koniński 
grodzki (697,8 tys. m3 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin), powiat czarnkowsko-trzcianecki 
(355,4 tys. m3 „EKOPŁYTA” S.A. w Czarnkowie).  

Drugą część wód powierzchniowych stanowią wody rzeczne. Pobór tych wód odbywa się bezpośrednio 
z rzek lub ze zbiorników retencyjnych. Do powiatów, które wykorzystują najwięcej wód rzecznych należą: 
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powiat poznański grodzki (26891,8 tys. m³, woda wykorzystywana jest do celów bytowych i przemysłowych 
na potrzeby przemysłu energetycznego), powiat turecki (9429,3 tys. m³, woda wykorzystywana jest do celów 
przemysłowych), powiat poznański ziemski (4085,6 tys. m³, w tym np. gmina Luboń, gdzie woda wykorzystywa-
na jest do celów przemysłowych przez Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego oraz Zakłady Chemiczne), powiat 
obornicki (1023,4 tys. m³), powiat pilski (762,7 tys. m³), powiat wrzesiński (195,9 tys. m³). Woda rzeczna jest po-
bierana także w powiecie kaliskim grodzkim (1177,8 tys. m³) oraz w powiecie złotowskim (7,4 tys. m³).  

Pobór wód powierzchniowych zwolniony z opłat na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub 
elektrycznej wynosił aż 1561942,2 tys. m3, co stanowiło znaczący udział w 2004 roku w całkowitym poborze 
wód powierzchniowych. Największą ilość wody pobranej z jezior odnotowano na terenie powiatu konińskiego 
grodzkiego − 1558646,9 tys. m3 (system chłodzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.)oraz 
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (336,4 tys. m3), a pobór wody powierzchniowej z rzek w powiecie po-
znańskim grodzkim (2758,9 tys. m3), kaliskim grodzkim (196,6 tys. m3) i poznańskim ziemskim (3,4 tys. m3). 

W mniejszym stopniu (głównie w dolinie Warty i Noteci) woda rzeczna wykorzystywana jest do celów 
rolniczych − do nawadniania pól oraz jako woda pitna dla zwierząt gospodarskich. W skali roku wody po-
wierzchniowe w ilości 8,7 tys. m3 wykorzystywane są do nawadniania około 22,6 tys. ha użytków rolnych.  

Na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych woda pobierana jest w powiecie 
wągrowieckim – 5313,0 tys. m3 ( Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łukowie). 

Na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych oraz gruntów leśnych wody po-
bierane są w powiecie gnieźnieńskim (pobór wód powierzchniowych jeziornych w roku 2004 – 
469,4 tys. m3) oraz w powiecie konińskim ziemskim (16,8 tys. m3).  

3.2. Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi  
Podmioty korzystające ze środowiska odprowadzają do wód powierzchniowych i do ziemi: ścieki, wody 

zasolone oraz wody chłodnicze. 
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych ze źródeł punktowych, z uwagi na ładunek zanieczysz-

czeń, jaki odprowadzają do rzek, są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia wód. 
Na podstawie danych, uzyskanych ze zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowi-

ska, dostarczonych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w roku 2004, na ob-
szarze województwa wielkopolskiego zarejestrowano 260 miejsc korzystania ze środowiska w zakresie 
odprowadzania ścieków. Na 226 gmin położonych w obrębie województwa wielkopolskiego, w 75 gminach 
takich miejsc nie wykazano, największą zaś ich liczbę odnotowano w następujących gminach: Czarnków – 9 
(miasto – 4, gmina – 5), Konin – 7, Poznań – 10, Wągrowiec – 5 (miasto – 1, gmina – 4), Babiak – 5.  

Ogólna, zarejestrowana w bazie danych o zakresie korzystania ze środowiska, ilość ścieków odprowadzo-
nych ze źródeł punktowych w roku 2004 w województwie wielkopolskim wynosi 1877614,65 tys. m3 z czego 
85,4 % stanowią wody chłodnicze, 7,7 % - wody zasolone, a 6,9 % - ścieki (socjalno-bytowe i komunalne 
wraz ze ściekami przeznaczonymi do rolniczego wykorzystania).  

Charakterystyka ilościowa ścieków socjalno-bytowe i komunalnych oraz przeznaczonych 
do rolniczego wykorzystania odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi  
Z terenu województwa wielkopolskiego w roku 2004 odprowadzono 129290,2 tys. m3 ścieków socjalno-

bytowych i komunalnych. Ilość ta nie obejmuje ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania, od-
prowadzonych wód chłodniczych i zasolonych, a także wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy 
kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.  

Największa ilość ścieków socjalno-bytowych i komunalnych pochodziła z terenu powiatów: poznańskiego 
ziemskiego (52198,7 tys. m3), poznańskiego grodzkiego (10355,5 tys. m3), gnieźnieńskiego (2727,0 tys. m3), i tu-
reckiego (12693,4 tys. m3). Najmniejszą ilość ścieków socjalno-bytowych i komunalnych odprowadzono 
z terenu powiatów: kępińskiego (94,0 tys. m3), nowotomyskiego (159,6 tys. m3), średzkiego (199,5 tys. m3) 
oraz kaliskiego ziemskiego (295,4 tys. m3). W bazie danych o zakresie korzystania ze środowiska nie odnoto-
wano żadnego podmiotu odprowadzającego ścieki na terenie powiatu leszczyńskiego grodzkiego – oczyszczal-
nia ścieków dla miasta Leszno zlokalizowana jest w miejscowości Henrykowo (powiat leszczyński ziemski). 

Ogólną ilość ścieków socjalno-bytowych i komunalnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477) podzielo-
no według kodów na trzy rodzaje: 
a) ilość ścieków bytowych z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych 
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odprowadzanych z urządzeń, o których mowa w punktach b i c, 
b) ilość ścieków komunalnych odprowadzanych z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi, 
c) ilość ścieków przemysłowych lub komunalnych pochodzących z terenów, na których prowadzi się dzia-

łalność handlową, przemysłową albo składową odprowadzanych z urządzeń innych niż wymienione 
w punkcie b. 

Tabela 3.2. 
Ilość ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych lub do ziemi w województwie wielkopolskim w roku 2004 

/według WIOŚ w Poznaniu/ 

Ilość ścieków socjalno-bytowych 
i komunalnych  Jednostka 

miary 
a b c 

Ilość ścieków 
przeznaczonych 
do rolniczego 
wykorzystania  

Ilość wód 
chłodniczych 

Ilość wód 
zasolonych 

Ilość ścieków 
ogółem  

tys. m3 3051,18 105192,70 21046,33 519,91 1604163,21 143641,32 1877614,65 
% 0,16 5,60 1,12 0,03 85,44 7,65 100  

Na ogólną ilość ścieków socjalno-bytowych i komunalnych odprowadzonych do wód powierzchniowych 
lub do ziemi w roku 2004 ponad 81 %, tj. 105192,7 tys. m3, stanowiły ścieki komunalne odprowadzane 
z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi.  

Ścieki przemysłowe lub komunalne odprowadzane z urządzeń innych niż kanalizacyjnych miast i wsi 
stanowią 16,3 % ogólnej ilości ścieków socjalno-bytowych i komunalnych (21046,3 tys. m3). Natomiast 
ścieki bytowe stanowią zaledwie 2,4 % ścieków socjalno-bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód 
powierzchniowych lub do ziemi, tj. 3051,2 tys. m3. 

Z terenu sześciu powiatów w województwie wielkopolskim (z 34 powiatów, na obszarze, których odno-
towano wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi) nie zarejestrowano podmiotów od-
prowadzających ścieki bytowe. Tylko w powiecie nowotomyskim, w roku 2004 nie odnotowano żadnego 
podmiotu odprowadzającego ścieki z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi. Z dwóch powiatów (grodziski 
i śremski) nie odnotowano ścieków przemysłowych lub komunalnych pochodzących z terenów, na których 
prowadzi się działalność handlową, przemysłową lub składową. 

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów ścieków w bazie danych o zakresie korzystania ze środowiska 
odnotowano również ścieki przeznaczone do rolniczego wykorzystania, tzn. odprowadzone do wód po-
wierzchniowych lub do ziemi w celu nawadniania oraz nawożenia użytków rolnych oraz stawów wykorzy-
stywanych do chowu lub hodowli ryb (0,03 % ogólnej ilości ścieków). Ścieki do rolniczego wykorzystania 
odnotowano tylko z terenu pięciu gmin: miasto i gmina Rydzyna (powiat ziemski leszczyński), Strzałkowo 
(powiat słupecki), gmina Wągrowiec (powiat wągrowiecki), Luboń (powiat poznański ziemski) i miasto Zło-
tów (powiat złotowski) − w sumie 519,9 tys. m3 ścieków. 

Jakość ścieków socjalno-bytowych i komunalnych oraz przeznaczonych do rolniczego wy-
korzystania wprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi 
Jakość ścieków w bazie danych o zakresie korzystania ze środowiska określają następujące wskaźniki: 

BZT5 i ChZT-Cr charakteryzujące substancje organiczne, zawiesina ogólna, suma jonów chlorków i siarczanów, 
fenole lotne, metale ciężkie: rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad, srebro.  

Na podstawie wykazów wypełnionych przez podmioty korzystające ze środowiska ustalono, że ilość sub-
stancji wprowadzonych wraz ze ściekami do wód powierzchniowych lub do ziemi w województwie wielko-
polskim w roku 2004 wynosiła: 
 BZT5 − 3135,2 Mg; 
 ChZT-Cr − 10773,3 Mg; 
 Zawiesina ogólna − 3011,9 Mg; 
 Suma jonów chlorków i siarczanów − 30608,3 Mg; 
 Fenole lotne − 0,9 Mg; 
 Metale ciężkie− 3,2 Mg. 

Na podstawie danych ilościowych o substancjach zawartych w ściekach, można stwierdzić, że odprowa-
dzanie ze ściekami tak dużego ładunku zanieczyszczeń, jest poważnym czynnikiem obniżającym jakość wód 
powierzchniowych.  
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Wody chłodnicze i zasolone 
Ogromną większość, bo 85,4 % ogólnej ilości odprowadzonych ścieków stanowią wody chłodnicze. 

Umownie czyste wody chłodnicze, w znacznej części, nie muszą być oczyszczane metodami biologicznymi. 
W ogólnej ilości odprowadzonych wód chłodniczych – 1604,2 mln m3, największy udział mają wody chłod-
nicze, pochodzące z  terenu powiatu konińskiego grodzkiego (1558,6 mln m3) i tureckiego (9,4 mln m3), 
z systemu chłodzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wody chłodnicze odprowadzone 
przez podmioty korzystające ze środowiska, pochodzące z terenu tych dwóch powiatów stanowią 97,7 % 
całkowitej ilości odprowadzonych wód chłodniczych. 

Wody zasolone, w ilości 143641,3 tys. m3, stanowią 7,7 % ogólnej ilości odprowadzonych ścieków na 
obszarze województwa wielkopolskiego. Ta ilość wód zasolonych odnosi się do wód o zawartości jonów soli 
poniżej 500 mg/dm3.  

W bazie danych o zakresie korzystania ze środowiska, nie odnotowano, w roku 2004, odprowadzania na 
terenie województwa wielkopolskiego, wód o zawartości jonów soli powyżej 500 mg/dm3. Odprowadzanie 
wód zasolonych zarejestrowano wyłącznie na terenie powiatów konińskiego ziemskiego – 67976,1 tys. m3 
i tureckiego – 75665,3 tys. m3. Wody te odprowadzane są z Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” i „Ada-
mów” S.A.  

3.3. Podsumowanie  
Dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego kraju, podstawowe znaczenie będzie miało zminimalizowanie na-

rastającej degradacji środowiska przyrodniczego, wynikające m.in. z nieracjonalnego korzystania ze środo-
wiska w zakresie poboru wody oraz odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód 
powierzchniowych lub do ziemi. 

W Wielkopolsce obserwuje się tendencję wzrostową deficytu wód. Zasobność w wody województwa 
wielkopolskiego jest niewielka, więc wskazane jest racjonalne ich wykorzystanie, np. stosowanie 
zamkniętych obiegów wód do celów przemysłowych. Pobór wód na terenie Wielkopolski charakteryzuje się 
stosunkowo równomiernym jej wykorzystaniem w sferze komunalno-bytowej, przemysłowej i rolniczej ze 
względu na intensywny rozwój wszystkich tych dziedzin.  

W 2004 roku całkowity pobór wód w województwie wielkopolskim wynosił 1882275,4 tys. m3. Najwięk-
sza ilość wód wykorzystana jest do celów przemysłowych − 1712306,6 tys. m3. Pobór wody na te cele wy-
stępuje głównie w miejscach zwiększonej produkcji i rozwoju przemysłu, czyli w powiatach takich jak: 
poznański grodzki, poznański ziemski, turecki, koniński grodzki, kolski, gnieźnieński i pilski. Na potrzeby 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe wykorzystuje się 
115908,1 tys. m3, miejsca o największym poborze tych wód to tereny dużych skupisk ludności. 

Przy ubogich zasobach wody w Wielkopolsce, nieracjonalne gospodarowanie wodą, zły stan infrastruktu-
ry technicznej oraz postępująca degradacja jakościowa zasobów mogłaby w przyszłości doprowadzić do te-
go, że będą one deficytowe. Aby zapobiec wystąpieniu takiej sytuacji należy, między innymi: 

 zmniejszać wodochłonność przemysłu poprzez stosowanie technologii wodooszczędnych, 
 stwarzać warunki umożliwiające prawidłowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

w miastach i wsiach, 
 inwestować w program budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, który w dużym stopniu wpłynie 

na poprawę stanu zasobów wodnych w Wielkopolsce, 
 prowadzić akcje uświadamiające społeczeństwo o stanie i wielkości zasobów wodnych w Polsce lub 

regionie. Może to mieć duży wpływ na lepsze i bardziej racjonalne ich wykorzystanie w przyszłości. 
Zauważalne tendencje spadku zużycia wody oraz racjonalniejszego jej wykorzystywania są skutkiem co-

raz to powszechniejszego traktowania wody, jako dobra o wymiarze ekonomicznym. Jaki będzie w przyszło-
ści stan zasobów wodnych zależy głównie od nas.  

Ścieki, z uwagi na duży ładunek zanieczyszczeń stanowią najpoważniejsze źródło zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych. Zanieczyszczenia, odprowadzane wraz ze ściekami znacznie obniżają walory jakościowe 
i użytkowe wód. Zarejestrowana w bazie danych o zakresie korzystania ze środowiska, ilość ścieków ogółem 
w roku 2004 w województwie wielkopolskim, wynosi 1877614,65 tys. m3, z czego 85,4 % stanowią wody 
chłodnicze, 7,7 % − wody zasolone, a 6,9 % − ścieki (socjalno-bytowe i komunalne oraz ścieki przeznaczone 
do rolniczego wykorzystania). Największe ilości ścieków ogółem odprowadzano z terenu powiatów: 
poznańskiego, konińskiego i tureckiego. Przestrzenny rozkład „obciążenia” środowiska emisją ścieków, 
podyktowany jest obecnością w poszczególnych rejonach dużych ośrodków miejsko-przemysłowych. 
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Podstawowymi punktowymi źródłami zanieczyszczeń pozostają, w głównej mierze zakłady przemysłowe 
i większe skupiska ludności, odprowadzające ścieki do odbiorników systemami kanalizacyjnymi, nie można 
jednak pominąć oddziaływania wiejskich jednostek osadniczych. Na terenie województwa wielkopolskiego, 
w roku 2004, odprowadzono 129290,2 tys. m3 ścieków socjalno-bytowych i komunalnych. W ilości tej 
największy udział mają ścieki komunalne, odprowadzane z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi – ponad 
81 %, stanowią one głównie mieszaninę ścieków z gospodarstw domowych i z zakładów przemysłowych, 
podłączonych do kanalizacji miejskiej.  

Wysokie wartości zarówno parametrów ilościowych, jak i jakościowych ścieków, odprowadzanych do 
wód powierzchniowych lub do ziemi w województwie wielkopolskim, pozwalają na stwierdzenie, iż, to 
właśnie ścieki stanowią główne zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych, doprowadzając, w znacznej 
mierze, do ich przeżyźnienia. Znajomość tych parametrów pozwala na ocenę i kontrolę postępowania 
podmiotów korzystających ze środowiska, w gospodarowaniu ściekami, co m.in. umożliwia baza danych 
o zakresie korzystania ze środowiska. 

Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, że uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
jest niezbędnym warunkiem, w dążeniu do poprawy jakości środowiska w Wielkopolsce. 

Dzięki informacjom dotyczącym korzystania ze środowiska, a dostarczanym przez podmioty gospodar-
cze, mógł zostać stworzony powyższy raport. Zawarta informacja jest jednak niepełna ze względu na niedo-
pełnianie obowiązku przekazywania informacji przez wszystkie podmioty gospodarcze do emisyjnej bazy 
danych − rozkład miejsc korzystania ze środowiska w zakresie poboru wód i zrzutu ścieków przedstawiono 
na mapkach. W związku z powyższym inspektorzy WIOŚ w trakcie kontroli, sprawdzają dopełnienie po-
wyższego obowiązku przez podmioty gospodarcze. Przedstawione przekrojowo informacje o zakresie korzy-
stania z poszczególnych komponentów środowiska w dalszym etapie dają możliwość nadzorowania miejsc 
szczególnie zagrożonych nadmierną eksploatacją środowiska. 

 
 

Natalia Kasperska, Magdalena Konieczna 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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Mapa 4.1. Jakoœæ wód powierzchniowych p³yn¹cych w roku 2004
                  w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych
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mg O /l

Rys. 4.1. Zmiany jakoœci wody rzeki Warty w latach 2000-2004

Punkty pomiarowe:

1 - Ko³o,

2 - Ochle - poni¿ej Ko³a, 

3 - Grójec - powy¿ej Konina,

4 - S³awsk - poni¿ej Konina,

5 - L¹d - powy¿ej ujœcia Meszny, 

6 - Nowa Wieœ Podgórna,

7 - Kawcze - powy¿ej Œremu,

  8 - Luboñ,

  9 - Bolechowo,

10 - powy¿ej Obornik,

11 - Obrzycko,

12 - Wartos³aw,

13 - K³osowice.
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Œrednioroczne stê¿enia tlenu rozpuszczonego

Punkty pomiarowe:

                         1 - Podboles³awiec,            4 - ¯ydów,  

                         2 - Mirków,                          5 - Popówek, 

                         3 - Wielowieœ,                     6 - Ruda Komorska. 
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Rys. 4.2. Zmiany jakoœci wody rzeki Prosny w latach 2000-2004
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Punkty pomiarowe: 

1 - £ysek,

2 - Przewóz Ma³y,

3 - Osiek - poni¿ej ujœcia £ob¿onki,

4 - Milcz,

5 - powy¿ej ujœcia Gwdy,

6 - Miros³aw Ujski,

7 - Lipica - poni¿ej ujœcia Trzcianki, 

8 - Ciszkowo - poni¿ej Czarnkowa,

9 - wodowskaz Krzy¿.. 

punkt pomiarowy

mg O /l2

Œrednioroczne stê¿enia tlenu rozpuszczonego

punkt pomiarowy

mg/m

Œrednioroczne stê¿enia chlorofilu a

3

20042000 2001 2002 2003

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rys. 4.3. Zmiany jakoœci wody rzeki Noteci w latach 2000-2004
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Punkty pomiarowe:

1 - Gwda Wielka,

2 - poni¿ej Lêdyczka,     

3 - Tarnowski M³yn,

4 - Krêpsko, 

5 - powy¿ej Pi³y, 

6 - poni¿ej Pi³y,

7 - ujœcie do Noteci.
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Rys. 4.4. Zmiany jakoœci wody rzeki Gwdy w latach 2000-2004
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4. STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
Celem wykonywania badań wód powierzchniowych jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na 

rzecz poprawy jakości wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem. Wyniki badań jezior stanowią uzu-
pełnienie danych o jakości wód śródlądowych płynących, niezbędnych do gospodarowania wodami w dorze-
czach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami przemysłowymi. 

4.1. Charakterystyka rzek Wielkopolski badanych w roku 2004 
Zlewnia Baryczy 
Barycz jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Bierze początek w południowo-zachodniej części woje-

wództwa wielkopolskiego, w okolicach miejscowości Bogufałów. W Uciechowie (poniżej Odolanowa) Ba-
rycz wpływa na teren województwa dolnośląskiego. Całkowita długość rzeki wynosi 133 km, powierzchnia 
zlewni 5 534,5 km2. W granicach województwa wielkopolskiego pozostaje odcinek rzeki o długości 25,4 km 
oraz 199,6 km2 odwadnianego obszaru. W zlewni Baryczy został utworzony Park Krajobrazowy Dolina Ba-
ryczy, gdzie znalazło się pięć rezerwatów przyrody. W 2004 roku Dolina Baryczy została włączona do ob-
szaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000. Na jakość wód przyźródłowego odcinka Baryczy 
wpływają ścieki z oczyszczalni w Odolanowie oraz odprowadzane wylotami niepodłączonymi do oczysz-
czalni, a także spusty wody ze stawów rybackich w Przygodzicach.  

W roku 2004 kontrolą jakości wód objęto 9 dopływów Baryczy, w tym na pięciu badania prowadzono jedynie 
na wypływie z województwa wielkopolskiego, natomiast na Meresznicy, Młyńskiej Wodzie, Rowie Polskim 
i Orli kontrolowano jakość wód na całej długości rzeki na obszarze województwa.  

Kuroch jest prawym dopływem Baryczy, do której uchodzi w 107,6 km. Powierzchnia zlewni Kurochu 
wynosi 208,4 km2. Długość całkowita rzeki to 31,8 km. Zlewnia ma typowo rolniczy charakter. Najwięk-
szym punktowym źródłem zanieczyszczenia wód jest oczyszczalnia w Odolanowie. 

Złotnica jest górnym biegiem Kanału Świeca. W dolinie Baryczy rzeka jest uregulowana i nazywana Ka-
nałem. Złotnica jest lewym dopływem Baryczy, uchodzi do niej w 106,2 km jej biegu. Długość cieku wynosi 
36,7 km, a powierzchnia zlewni 132,5 km2. Przepływa głównie przez tereny zalesione. Brak jest znaczących 
punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Czarna Woda jest prawobrzeżnym dopływem Baryczy, wpływa do niej w 100,6 km. Zlewnia rzeki ma 
powierzchnię 118,8 km2. Rzeka jest odbiornikiem ścieków z Sulmierzyc. 

Strzegowa to ciek znany pod różnymi nazwami w zależności od źródła danych. Według Podziału hydro-
graficznego Polski zwany jest dopływem spod Ostrzeszowa. Wraz z dopływem spod Mikstatu stanowią 
równorzędne cieki źródłowe Olszówki. Oba cieki źródłowe wprowadzają swe wody do Stawu Dębnica, skąd 
wypływają już jako Olszówka. Olszówka stanowi lewy dopływ Baryczy. Uchodzi do niej poniżej wodo-
wskazu w Odolanowie, w 113,7 km. W górnym biegu Strzegowa jest odbiornikiem oczyszczanych ścieków 
z miasta Ostrzeszowa. 

Polska Woda jest lewym dopływem Baryczy o długości 46,0 km. Uchodzi do niej w 94,0 km jej biegu. 
Zlewnię Polskiej Wody zamknięto przy wodowskazie Bogdaj, bowiem poniżej, w dolinie Baryczy, sieć wodna 
jest bardzo skomplikowana. Zlewnia tego cieku, o powierzchni 126,9 km2, obejmuje tereny leśne i rolnicze. 

Meresznica, zwana również Merześnicą, jest prawym dopływem Polskiej Wody. Zlewnia Meresznicy 
znajduje się całkowicie na obszarze Wzgórz Ostrzeszowskich. Źródłem zanieczyszczenia wód tego cieku są 
spływy powierzchniowe ze zlewni. 

Młyńska Woda uchodzi do Kobylarki (pierwszego dopływu Baryczy). Wypływa na południe od Syco-
wa. Odwadnia teren o powierzchni 196,1 km2. Górny odcinek Młyńskiej Wody jest odbiornikiem ścieków 
z Sycowa, Międzyborza oraz ścieków odprowadzanych z gminnej oczyszczalni dla Kobylej Góry w Ligocie.  

Orla jest prawostronnym dopływem Baryczy, uchodzącym w km 34,6. Ma długość 88,0 km i powierzchnię 
dorzecza 1546,5 km2. Obszar źródłowy znajduje się na wschód od Koźmina i miejscowości Orla. Zlewnia górnej 
części Orli leży na południu województwa wielkopolskiego, natomiast zlewnia w dolnym biegu – w wojewódz-
twie dolnośląskim. Do Orli odprowadzane są ścieki z 9 oczyszczalni, w tym z Koźmina, w ilości przekraczającej 
1000 m3/d, z czterech oczyszczalni w ilości ponad 100 m3/d (komunalne w Pakosławiu i Chojnie oraz zakładowe 
w Białymkale i Grąbkowie) oraz z czterech w ilości nie przekraczającej 100 m3/d (dwie zakładowe w Koźminie, 
Rozdrażewie oraz nowo uruchomiona oczyszczalnia w Sielcu Nowym dla Jutrosina i okolicznych wsi). Zanie-
czyszczenia wprowadzane są w górnym i środkowym biegu rzeki, w dolnym biegu rzeka nie ma znaczących 



STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 42

punktowych źródeł zanieczyszczeń – poza zanieczyszczonymi wodami dopływów. Podstawową funkcją zlewni 
jest rolnictwo, hodowla bydła i trzody. Intensywne użytkowanie gruntów w zlewni Orli wpłynęło na uznanie jej 
za obszar wrażliwy na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (rozdział 4.2.4). 

Żydowski Potok jest dopływem Orli, do której uchodzi w 50,3 km jej lewego brzegu. Ciek ma długość 
całkowitą 16,7 km i powierzchnię zlewni równą 98,0 km2. Na całej długości płynie w sąsiedztwie pól 
uprawnych, zanieczyszczenia obszarowe pochodzące z rolnictwa oraz wynikające z braku higienizacji wsi są 
podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód, zwłaszcza w górnej części zlewni. W części środkowej do cie-
ku odprowadzane są ścieki z oczyszczalni komunalnej w Krotoszynie (30 tys. mieszkańców) oraz wody opa-
dowe z kanalizacji deszczowej miasta. 

Borownica jest dopływem lewostronnym Orli, uchodzącym w km 44,4. Rzeka, o długości całkowitej 
18,8 km, odwadnia obszar 190,7 km2. Wypływa na wschód od miejscowości Zduny, wzdłuż cieku wąskimi pa-
smami ciągną się terasy zalewowe, przeważnie zajęte przez użytki zielone. W środkowym biegu w okolicach wsi 
Rochy znajduje się pochodzący z XIX wieku zespół stawów rybnych. Rzeka najbardziej zanieczyszczana jest 
w górnym biegu, w rejonie miejscowości Zduny, gdzie trafiają do niej ścieki z oczyszczalni eksploatowanej przez 
miasto i cukrownię. W dalszym biegu rzeka nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Radęca (Rdęca) jest dopływem prawostronnym Orli, uchodzącym w km 43,7, o długości 29,7 km i po-
wierzchni zlewni 183,5 km2. Wraz ze swym głównym dopływem – Ochlą − odwadnia tereny o intensywnej 
gospodarce rolnej. Na odcinku źródłowym do cieku odprowadzane są ścieki z oczyszczalni zakładowej 
Rzeźni „Mróz” w Borzęciczkach. W dalszym biegu punktowym źródłem zanieczyszczenia są ścieki bytowe 
z miejscowości Kobylin. 

Dąbrocznia to dopływ prawostronny Orli, uchodzący w km 18,9. Ciek ma długość całkowitą 40,2 km i po-
wierzchnię zlewni 236,4 km2. Obszarem źródłowym są tereny leśne na północ od Pępowa, w dalszym biegu ciek 
płynie przez obszary rolnicze. Rzeka zanieczyszczana jest praktycznie na całej długości. W początkowym odcin-
ku do rzeki odprowadzane są ścieki z dwóch oczyszczalni w Pępowie, w środkowym − ścieki z oczyszczalni 
zakładowej cukrowni oraz nieoczyszczone ścieki bytowe z miejscowości Miejska Górka, w dolnym biegu − ście-
ki z ubojni drobiu w Karolinkach (zakład rozpoczął budowę oczyszczalni) oraz ścieki z oczyszczalni Zakładu 
Uboju i Przetwórstwa Indyka w Słupi Kapitulnej.  

Rów Polski jest prawostronnym dopływem Baryczy, uchodzi do niego w km 1,5. Całkowita długość cie-
ku wynosi 62,2 km, a powierzchnia zlewni 827,61 km2 (razem ze zlewnią Rowu Śląskiego II). Odwadniany 
przez rzekę obszar leży na pograniczu trzech województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. 
Dla zapobieżenia wiosennym podtopieniom w dolinie Rowu Polskiego w pobliżu miejscowości Tarnowałąka 
dokonano zmian rozrządu wód: stare koryto Rowu Polskiego zostało odcięte, stanowiąc początek cieku na-
zywanego Kopanicą; część wód jako Rów Polski płynie dawnym korytem Rowu Śląskiego i dalej w odległo-
ści około 1,2 km łączy się z dopływającym z południa Rowem Śląskim II. Rów Polski i Kopanica płyną 
równolegle doliną na odcinku około 18,5 km. W pobliżu miejscowości Kowalewo (km 6,4) wody Rowu 
Polskiego rozdzielają się: główna masa wód kierowana jest do starego koryta, łączy się z Kopanicą i następ-
nie jako Rów Polski uchodzi do Baryczy w km 1,5, natomiast niewielka część wód płynie dawnym korytem 
Rowu Śląskiego i jako Rów Śląski I uchodzi do Baryczy w km 2,0. 

Zlewnia w górnym i środkowym biegu to obszary typowo rolnicze, o intensywnej gospodarce. Wody 
Rowu Polskiego podobnie jak Orli, uznane zostały za wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych, a obszar ich zlewni – za obszar szczególnie narażony na takie zanieczyszczenia (roz-
dział 4.2.4). Obok zanieczyszczeń obszarowych o jakości wód cieku decydują źródła punktowe: w górnym 
biegu zrzuty ścieków z dwóch oczyszczalni (w Chumiętkach i w Rokosowie), w środkowym biegu z oczysz-
czalni w Śmiłowie i Łęce Wielkiej oraz trzech oczyszczalni z rejonu Pawłowic, a także z dwóch oczyszczal-
ni z okolic Rydzyny. W dolnym odcinku rzeki nie ma zanieczyszczeń punktowych, natomiast wprowadzane 
są zanieczyszczenia wraz wodami dopływów: Rowu Śląskiego II (odbierającego ścieki z oczyszczalni 
w Górze Śląskiej) i Kopanicy (ścieki z oczyszczalni dla Leszna w Henrykowie).  

Zlewnia rzeki Warty 
Warta jest prawobrzeżnym, największym dopływem Odry i najważniejszym ciekiem województwa 

wielkopolskiego. Jej długość wynosi 808,2 km, w tym około 369 km płynie w granicach województwa wiel-
kopolskiego. Rzeka bierze początek na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (województwo śląskie). 
Uchodzi do Odry pod Kostrzynem (województwo lubuskie). Łącznie odwadnia obszar o powierzchni 
54528,7 km2, z czego województwo wielkopolskie stanowi prawie 49 %.  
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Zlewnia Warty w granicach województwa wielkopolskiego zbudowana jest z utworów czwartorzędowych 
− zazwyczaj sama Warta płynie na podłożu piaszczysto-żwirowym, a mniejsze dopływy zbierają wody z obsza-
rów wysoczyznowych zbudowanych z glin i piasków gliniastych. System rzeczny Warty odwadnia około 90 % 
obszaru województwa wielkopolskiego. Mimo nienajlepszych warunków glebowych na terenie tym dominu-
ją użytki rolne (wysokim udziałem powierzchni leśnych odznaczają się jedynie północno-zachodnie części 
omawianego obszaru). Przeważają gospodarstwa średniej wielkości, o intensywnej produkcji zarówno zie-
miopłodów jak i zwierząt hodowlanych. Wysoki poziom produkcji rolnej przekłada się na dominujący 
w regionie rozwój przemysłu spożywczego. Pozostałe gałęzie przemysłu, w tym oparte o lokalną bazę su-
rowcową, odgrywają zdecydowanie mniejszą rolę. Z niekorzystnym oddziaływaniem na jakość wód mamy 
też do czynienia w pobliżu większych miejscowości oraz na obszarach wiejskich, które są już w znacznym 
stopniu zwodociągowane, ale nie w pełni skanalizowane.  

Największe miasta zlokalizowane nad Wartą to: Koło, Konin, Śrem, Poznań, Oborniki, Wronki, Między-
chód. Ponadto w zlewni Warty znajdują się: Turek, Kalisz, Ostrów Wlkp., Września, Środa Wlkp., Gniezno, 
Wągrowiec, Szamotuły. 

W dorzeczu Warty kontrolą jakości wód objętych jest 29 pierwszych dopływów tej rzeki. Największe 
z nich to: Ner, Rgilewka, Kiełbaska, Czarna Struga, Meszna, Wrześnica, Prosna, Lutynia, Maskawa, Kanał 
Mosiński, Wełna, Sama, Oszczynica, Obra wraz z kanałami oraz Noteć. Badania prowadzone są również na 
73 dopływach dalszych. 

Rgilewka jest prawobrzeżnym dopływem Warty uchodzącym w 439,9 km, w miejscowości Zawadka. Wy-
pływa ze stawu w okolicy miejscowości Mozew. Całkowita długość rzeki wynosi 43,9 km, a powierzchnia 
zlewni 593,9 km2. Wykorzystywana jest głównie dla potrzeb rolnictwa. Źródło zanieczyszczenia wód rzeki 
Rgilewki stanowią: wody zasolone z Kopalni Soli w Kłodawie, ścieki komunalne z oczyszczalni w Kłodawie, 
Grzegorzewie i Powierciu oraz wyloty kanalizacji burzowych na terenie miejscowości Kłodawa.  

Kiełbaska jest lewobrzeżnym dopływem Warty, uchodzącym w 424,5 km, na wschód od miejscowości 
Wakowy. Źródła Kiełbaski znajdują się w pobliżu miejscowości Paździerowice. Rzeka o długości 45,0 km 
odwadnia obszar o powierzchni 490,9 km2. Jej wody wykorzystywane są do celów rolniczych i przemysło-
wych (z wód powierzchniowych korzysta Elektrownia Adamów w Turku). Źródło zanieczyszczenia rzeki 
stanowią ścieki z oczyszczalni w Turku, Władysławowie i Brudzewie. Do rzeki odprowadzane są również 
ścieki bytowe i przemysłowe z Elektrowni Adamów i Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. Największy ła-
dunek zanieczyszczeń niosą dwa dopływy: Zdrojka i Folusz, prowadzące ścieki komunalne z miasta Turek. 

Kanał Topiec  jest lewostronnym dopływem Warty. Bierze początek na łąkach koło Tuliszkowa. W Pa-
protni na kanale znajduje się jaz zamykający dawne ujście kanału do Warty. Obecnie uchodzi w miejscowo-
ści Drążno-Holendry, w 418,8 km. Całkowita długość kanału wynosi 18,8 km, a powierzchnia zlewni 
137,2 km2. Do Kanału, w środkowym jego biegu, odprowadzane są wody kopalniane Kopalni Węgla Bru-
natnego Adamów − Odkrywka Władysławów. 

Kanał Grójecki jest prawobrzeżnym dopływem Warty, uchodzącym do niej w 410,0 km w miejscowości 
Wola Podłężna. Całkowita długość cieku wynosi 15,5 km, a powierzchnia zlewni 214,5 km2. Wypływa z Je-
ziora Lubstowskiego. Niemal cały obszar zlewni położony jest w Goplańsko-Kujawskim Obszarze Chronio-
nego Krajobrazu. Do kanału odprowadzane są wody z odwodnienia oraz oczyszczone ścieki z Kopalni 
Węgla Brunatnego Konin – Odkrywka Lubstów. W obrębie zlewni znajdują się również wyrobiska Odkryw-
ki Lubstów. Do cieku odprowadzane są ścieki z oczyszczalni w Licheniu Starym. Dno doliny kanału usytu-
owane poniżej średnich stanów na Warcie odwadniane jest za pomocą przepompowni w Woli Podłężnej. 
Użytki zielone typowo rolniczej zlewni nawadniane są poprzez szereg budowli piętrzących.  

Kanałem Ślesińskim (Warta − Gopło) nazywana jest droga wodna żeglowna, łącząca Wartę z Notecią 
i dalej z jeziorem Gopło. W skład jej wchodzą: kanał łączący Wartę z Jeziorem Pątnowskim oraz jeziora: 
Pątnowskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie i Ślesińskie. W północnej części Jeziora Ślesińskiego, przy śluzie 
Gawrony, poprowadzono dział wodny rozdzielający dorzecze Warty i Noteci (stanowisko szczytowe kana-
łu). Wymienione jeziora oraz Jeziora Gosławskie i Licheńskie wchodzą w skład systemu energetycznego elek-
trowni w Pątnowie. Przepływ wody w systemie regulowany jest w zależności od potrzeb energetyki i żeglugi. 

Długość kanału od wodowskazu Gawrony do ujścia do Warty w km 406,6, wynosi 24,2 km, powierzch-
nia zlewni 467,6 km2. Odcinek kanału, którym następuje odpływ w kierunku Noteci ma długość 2,3 km i po-
wierzchnię zlewni 0,9 km2. Z Notecią łączy się w 325,8 km jej biegu, w pobliżu wodowskazu Noteć Kalina. Na 
kanale istnieją trzy śluzy w miejscowościach: Morzysław, Gosławice i Koszewo. Do Kanału rowem odprowa-
dzane są ścieki przemysłowe z Brykietowni Marantów oraz wody ze stawów rybackich w Gosławicach.  
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Struga Biskupia wypływa z Jeziora Ostrowite i uchodzi do Jeziora Gosławskiego. Długość rzeki wynosi 
19,4 km, a powierzchnia zlewni 250,0 km2. Ze względu na przesuwanie się frontu robót Odkrywki Kazi-
mierz Biskupi Kopalni Węgla Brunatnego Konin w kierunku Strugi Biskupiej, jej koryto zostało przełożone 
na odcinku powyżej Kazimierza Biskupiego. Przełożonym korytem Struga wraz z wodami kopalnianymi 
wpływa do osadnika, po czym właściwym korytem, dopływa do Jeziora Gosławskiego. Główne źródło za-
nieczyszczenia stanowią wody kopalniane, ścieki z oczyszczalni w Kazimierzu Biskupim, gorzelni i miej-
scowości Nieświastowo. Dopływem − Strugą Kleczewską wprowadzane są wody kopalniane i ścieki 
z oczyszczalni w Kleczewie. 

Powa jest lewobrzeżnym dopływem Warty uchodzącym sztucznym korytem, w 396,1 km koło miejsco-
wości Rumin. Wypływa w okolicach wsi Stropieszyn. Całkowita długość rzeki wynosi 44,2 km, a po-
wierzchnia zlewni 369,5 km2. Północno-wschodnia część zlewni znajduje się w granicach Złotogórskiego 
Obszaru Krajobrazu Chronionego. Do wód w zlewni Powy odprowadzane są ścieki z oczyszczalni w Żychli-
nie, Tuliszkowie oraz ścieki z gorzelni Smaszew i Grzymiszew. Do Kanału Powa – Topiec dopływają ścieki 
poprzez kanalizację burzową z Konina. Zlewnia ma typowo rolniczy charakter, tylko niewielki fragment 
zajmują lasy. Ponadto znajdują się tu dwa kompleksy stawów rybackich. 

Czarna Struga (Bawół) stanowi lewobrzeżny dopływ Warty, wpada do niej w 373,7 km. Czarna Struga 
składa się z dwóch strug źródłowych o tej samej nazwie: Czarnej Strugi lewej, zwanej także Bawół, oraz 
Czarnej Strugi prawej. Długość rzeki wynosi 55,9 km, a powierzchnia zlewni 539,9 km2. Głównym źródłem 
zanieczyszczenia są ścieki komunalne z oczyszczalni w Zagórowie oraz ścieki z Cukrowni w Zbiersku. 

Meszna − prawy dopływ Warty, uchodzi do niej w 367,8 km, w pobliżu miejscowości Policko. Wypływa 
z południowego krańca Jeziora Powidzkiego. Całkowita długość rzeki wynosi 37,2 km, a powierzchnia 
zlewni 705,3 km2. Wody rzeki wykorzystywane są w celach rolniczych oraz do zasilania zbiornika Słupec-
kiego. Największym zagrożeniem dla wód rzeki są ścieki z oczyszczalni komunalnej i Przedsiębior-
stwa „Konspol-bis” w Słupcy oraz oczyszczalni w Strzałkowie. Poprzez rowy i dopływ Strugę Bawół 
(Witkowską), odprowadzane są ścieki produkcyjne i bytowe z Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Ziemniaczanego Luboń SA − Zakład Produkcyjny „Staw” w Stawie. 

Wrześnica jest prawym dopływem Warty, do której uchodzi w 361,0 km, pod Pietrzykowem-Kolonią. 
Wypływa w okolicy wsi Piekary, 5 km na zachód od Gniezna. Całkowita długość rzeki wynosi 53,0 km, 
odwadnia obszar o powierzchni 371,6 km2. Poziom zanieczyszczenia Wrześnicy związany jest głównie 
z rolniczym użytkowaniem, a także zrzutem ścieków komunalnych z miejscowości zlokalizowanych w jej 
sąsiedztwie oraz niesionych dopływem Mała Wrześnica. Największą aglomeracją w zlewni rzeki jest Wrze-
śnia, skąd do rzeki odprowadzane są ścieki: z oczyszczalni komunalnej, Spółdzielni Mleczarskiej, Zakładu 
Tonsil oraz Spółdzielni Inwalidów.  

Prosna jest największym lewobrzeżnym dopływem środkowej Warty, wypływa spod Wolencina (woje-
wództwo opolskie). Począwszy od 158,5 km, tj. od wsi Chruścin, Prosna staje się kilkakrotnie rzeką gra-
niczną między województwami wielkopolskim i łódzkim. Całkowita długość rzeki wynosi 216,8 km, z czego 
w województwie wielkopolskim znajduje się około 139,0 km (w tym około 21,5 km stanowią odcinki graniczne). 
Wielkość zlewni całkowitej to 4924,7 km2, z czego około 75 % przypada na obszar Wielkopolski. W pobliżu 
miejscowości Modlica, Prosna uchodzi do Warty w 348 km.  

Źródła zanieczyszczeń Prosny lokalizują się praktycznie na całej długości biegu rzeki. Główne zagrożenie 
dla czystości wód Prosny stanowią nieoczyszczone bądź niedoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe 
kierowane bezpośrednio do rzeki oraz poprzez liczne jej dopływy. Miasto Kalisz realizując program porząd-
kowania gospodarki ściekowej, systematycznie likwiduje wyloty, którymi odprowadzane są ścieki bez 
oczyszczania. Na koniec 2004 roku pozostało 14 wylotów, które w przyszłości także będą podłączone do 
grupowej oczyszczalni ścieków w Kucharach. Nie bez znaczenia dla czystości wód Prosny pozostają zanie-
czyszczenia związane z rolniczym charakterem zlewni.  

W roku 2004 kontrolą jakości wód objęto 17 dopływów Prosny, z tego na 12 badania prowadzono je-
dynie w odcinkach przyujściowych, natomiast na pięciu: Niesobie, Ołoboku, Pokrzywnicy, Swędrni 
i Ciemnej − na całej długości.  

Pomianka przepływa przez najbardziej wysuniętą na południe część województwa wielkopolskiego. Ma 
długość 21,7 km i odwadnia obszar o powierzchni 128,9 km2. Rzeka wypływa w okolicach miejscowości 
Smardze. Zlewnia Pomianki obejmuje obszary rolnicze z niewielkimi skupiskami ludności. Do Pomianki 
odprowadzane są ścieki z miejscowości gminnych: Łęka Opatowska i Trzcinica (poprzez oczyszczalnię 
ścieków w Laskach). 
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Struga Węglewska to prawobrzeżny dopływ Prosny uchodzący do niej w km 128,6. Odwadnia obszar 
166,4 km2, należący w większości do województwa łódzkiego. Poznanie stanu czystości jej wód było bardzo 
istotne dla określenia jakości wód w zlewni Prosny. 

Rów Torzeniecki jest lewym dopływem Prosny, o niewielkiej powierzchni zlewni wynoszącej 56,8  km2. 
Uchodzi do Prosny w km 115,8. Przepływa przez tereny rolnicze.  

Rów Zaleski – lewy dopływ Prosny, uchodzi do niej w km 114,2. Odwadnia obszar 93,4 km2. Do Ro-
wu Zaleskiego odprowadzane są ścieki z miejscowości Doruchów, gdzie funkcjonuje mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia. 

Młynówka – lewy dopływ Prosny – wypływa na zboczu Wzgórz Ostrzeszowskich. Odwadnia obszar 
65,2 km2. Wpływa do Prosny na 109,0 km jej biegu. Przepływa przez tereny leśne i rolnicze.  

Potok Kraszewicki – prawy dopływ Prosny o powierzchni zlewni 96,6 km2, na długich odcinkach ma charak-
ter rowu melioracyjnego. Wpływa do Prosny w 102,4 km jej biegu. Przepływa przez tereny leśne i rolnicze.  

Łużyca − prawy dopływ Prosny, ma długość 34,0 km. Źródła rzeki znajdują się koło Łągiewnik w woje-
wództwie łódzkim. W obszar województwa wielkopolskiego wpisana jest środkowa i dolna część biegu rze-
ki. Łużyca uchodzi do Prosny w km 101,1. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 240,3 km2. Około 40 % 
powierzchni zlewni pokrywają lasy. Z terenu Wielkopolski do Łużycy odprowadzane są ścieki z miejscowo-
ści Czajków i Kraszewice poprzez gminną oczyszczalnię w Mącznikach. 

Niesób, zwany również Samicą, jest lewobrzeżnym dopływem Prosny uchodzącym do niej w km 142,2. 
Rzeka o długości 25,7 km, odwadnia obszar 261,2 km2. Zlewnia rzeki jako typowo rolnicza narażona jest na 
zanieczyszczenia pochodzące ze spływów powierzchniowych. Ponadto do rzeki odprowadzane są ścieki 
z większych miejscowości znajdujących się w obrębie zlewni tj. Bralina, Baranowa i Kępna. 

Ołobok − lewobrzeżny dopływ Prosny uchodzący w 81,7 km. Ma długość 36,5 km i powierzchnię zlewni 
447,9 km2. Źródła Ołoboku znajdują się koło Korytnicy. Ważniejszymi jej dopływami są: Niedźwiada 
i Gniła Barycz. Na jakość wód w zlewni Ołoboku zasadniczy wpływ mają zanieczyszczenia odprowadzane z 
miejscowości Ostrów Wielkopolski, Raszków i Radłowo. W roku 2003 oddano do użytku oczyszczalnię 
ścieków (mechaniczno-biologiczno-chemiczną) w Rąbczynie dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i gmin 
przyległych. Do Ołoboku poprzez Gniłą Barycz odprowadzane są także ścieki komunalne z gminy Siero-
szewice poprzez oczyszczalnię ścieków w Rososzycy. 

Piwonka to niewielki, lewy dopływ Prosny, przepływa przez południową część Kalisza, w której domi-
nują pola uprawne. Charakterystyczna dla tego rejonu jest zabudowa jednorodzinna. Piwonka uchodzi do 
Prosny w 70,3 km jej biegu.  

Swędrnia, o długości 47,6 km, jest prawym dopływem Prosny. Powierzchnia zlewni wynosi 544,0 km2, 
znaczną jej część stanowią lasy i grunty orne. Obszarem źródłowym są łąki koło Lipicz w województwie 
łódzkim. Prawobrzeżny dopływ Swędrni – Żabianka uchodzi do Kanału Bernardyńskiego, prawego koryta 
Prosny w 67,0 km jej biegu. Swędrnia oraz Żabianka są odbiornikami ścieków z oczyszczalni w Koźminku, 
Liskowie, Kamieniu, Cekowie Kolonii i Skarszewie. Na jakość wód powierzchniowych duży wpływ ma 
rolnicze użytkowanie zlewni. 

Krępica to lewy dopływ Prosny uchodzący do niej w km 64,2. Na stan czystości Krępicy decydujący 
wpływ ma nieuporządkowana gospodarka ściekowa na obszarze, przez który przepływa. Wzdłuż większej 
części jej biegu znajdują się tereny, na których prowadzona jest intensywna gospodarka rolna (pola uprawne, 
uprawy pod folią i szkłem). Obszary te (wieś Dobrzec) zostały w ostatnich latach włączone do miasta Kalisza. 

Ciemna jest lewobrzeżnym dopływem Prosny o długości 20 km i powierzchni zlewni 123,7 km2. Rzeka 
bierze początek w okolicach Czachor, uchodzi do Prosny w 45 km jej biegu. W 5,6 km biegu rzeki usytu-
owany jest zbiornik retencyjny Gołuchów o powierzchni 51,5 ha. W zlewni dominują grunty orne, lasy stano-
wią niewielki jej fragment. Część terenów w zlewni wydzielono jako obszar chronionego krajobrazu Dolina 
Ciemnej i okolic Gołuchowa obejmujący m.in. Park Arboretum z Zamkiem w Gołuchowie. Zagrożeniem dla 
wód rzeki są ścieki z zakładów rolnych w Kotwiecku i Sobótce oraz miejscowości Jedlec i Gołuchów. 

Giszka − lewy dopływ Prosny uchodzący do niej w km 44,4. Odwadnia nieduży obszar wynoszący 
53,3 km2. Do rzeki odprowadzane są niewielkie ilości ścieków z gorzelni Kuczków i Tursko. 

Ner to kolejny lewy dopływ Prosny uchodzący do niej w km 39,6. Rzeka ma długość około 25 km i po-
wierzchnię zlewni 75,2 km2. Dolny i ujściowy odcinek rzeki odwadnia tereny wykorzystywane rolniczo. 
Dlatego też na stan czystości wpływ mają zanieczyszczenia pochodzące ze spływów powierzchniowych. Ner 
jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni w Zielonej Łące dla miasta Pleszewa, z mleczarni w Kowalewie 
oraz ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej w Taczanowie. 
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Potok Pleszewski jest lewym dopływem Prosny o niewielkiej powierzchni zlewni wynoszącej 39,6 km2. 
Uchodzi do Prosny w km 31,5. Przepływa przez tereny rolnicze.  

Lutynia wypływa spod Korytnicy, na południe od Pleszewa. Całkowita długość rzeki wynosi 60,4 km, 
powierzchnia zlewni 575,0 km2. Lutynia uchodzi do Warty na wysokości Orzechowa w 333,0 km. Zlewnia 
jest typowo rolniczą z nielicznymi zbiornikami wodnymi. Stawy rybne zlokalizowane są w dolinie Lutyni 
koło Raszew i przy ujściu rzeki Lubianki, a na dopływie Lubieszce zbiornik retencyjny Roszków. Wpływ na 
jakość wód rzeki mają zanieczyszczenia niesione z wodami dopływów: Patoki, Kotlinki, Żybury, Lubieszki 
i Lubianki. Lutynia jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni w Raszewach i Żółkowie, a także z gorzelni 
Magnuszewice i Twardów. 

Patoka to lewostronny dopływ Lutyni, uchodzący do niej w 39,9 km jej biegu. Ciek ma długość około 
8,0 km. Orientacyjna powierzchnia zlewni łącznie z ciekami Rudnik i Brodek to około 20–30 km2. Wody 
Patoki są odbiornikiem ścieków z Dobrzycy. 

Kotlinka – dopływ prawostronny uchodzący do Lutyni w 35,5 km jej biegu. Ciek ma długość około 
9,0 km. Orientacyjna powierzchnia zlewni to około 25 km2. Wody Kotlinki są odbiornikiem ścieków z za-
kładu KOTLIN sp. z o.o. w Kotlinie. 

Lubieszka – lewy dopływ Lutyni uchodzący do niej w km 21,9. Odwadnia obszar wynoszący około 
220,0 km2. Całkowita długość cieku wynosi 31,4 km. Do Lubieszki odprowadzane są ścieki z oczyszczalni 
dla Jarocina w Cielczy oraz z Zakładu w Brzostowie KPCB CERABUD Krotoszyn. 

Lubianka – dopływ prawostronny uchodzący do Lutyni w 14,5 km jej biegu. Ciek ma długość około 
20,0 km. Orientacyjna powierzchnia zlewni to około 38 km2. Lubianka jest odbiornikiem ścieków z Gorzelni 
Dobieszczyzna oraz z Firmy Produkcyjno-Handlowej „Paula” w Parzewie. 

Maskawa to prawobrzeżny dopływ Warty, uchodzący do niej w 307,2 km. Długość rzeki wynosi 56,4 km, 
a powierzchnia zlewni 620,8 km2. Obszar źródłowy stanowią łąki koło wsi Nekielka. Wpływa do Warty 
w pobliżu Józefowa, 11 km na wschód od miasta Śrem. Głównymi dopływami Maskawy są: prawobrzeżna Stru-
ga Średzka (długość 15,7 km, powierzchnia zlewni 58,2 km2, wpływa do Maskawy w km 26,0), lewobrzeżne: 
Wielka − Wielki Rów (o długości 27,2 km i powierzchni zlewni 99,8 km2, uchodzi do Maskawy w km 22,2) oraz 
Miłosławka (o długości 36,3 km i powierzchni zlewni 182,9 km2, ujście do Maskawy w km 12,8). 

W km 29,5 rzeki Maskawy usytuowany jest zbiornik Środa o powierzchni 47,7 ha, którego zadaniem by-
ło zwiększenie retencji, a także zaspokojenie potrzeb rolnictwa i przemysłu. Obecnie spełnia głównie rolę 
zaplecza rekreacyjnego dla miasta Środa. Zlewnia ma charakter rolniczy, a wody Maskawy i jej dopływów 
wykorzystywane są dzięki systemowi piętrzeń do nawodnień oraz do napełniania stawów rybnych. Znaczą-
cym źródłem zanieczyszczenia wód jest przemysł rolno-spożywczy. Wpływ na jakość wód mają również 
ścieki odprowadzane do rzeki z oczyszczalni pracujących dla większych miejscowości: Nekla, Środa Wlkp., 
Miłosław, Łękno oraz z dziesięciu mniejszych oczyszczalni o przepustowości do 65,0 m3/d.  

Kanał Mosiński odwadnia obszar 2494,6 km2, do Warty wpływa w 265,1 km. Właściwy Kanał Mosiński 
stanowi ciek o długości 27,4 km, po rozdziale w węźle Bonikowo, Kościańskiego Kanału Obry na kanały 
Mosiński i Południowy Kanał Obry. Ze względu na znaczny odpływ wód (około 60 %) w Bonikowie do 
Kanału Mosińskiego i dalej do Warty, całość obszaru odwadnianego przez Obrę i Kościański Kanał Obry 
zaliczono do zlewni Kanału Mosińskiego. 

Jakość wód kanału uzależniona jest w dużej mierze od wielkości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz 
z wodami Kościańskiego Kanału Obry. Na stan czystości wpływ mają również zanieczyszczenia z miejsco-
wości położonych wzdłuż cieku. Oczyszczalnie ścieków bytowych funkcjonują w miejscowościach: Piecha-
nin, Piotrowo i Jarogniewice. 

Samica Stęszewska jest lewobrzeżnym dopływem Kanału Mosińskiego. Uchodzi do niego w 6,0 km, 
około 3 km na zachód od miasta Mosina. Całkowita długość rzeki wynosi 37,8 km, a powierzchnia zlewni 
182,7 km2. Rzeka rozpoczyna swój bieg na południowy-wschód od wsi Ceradz Kościelny, przepływa przez 
jeziora: Niepruszewskie, Tomickie, Witobelskie i Łódzko-Dymaczewskie.  

Zlewnia Samicy Stęszewskiej ma charakter typowo rolniczy. Spływy powierzchniowe stanowią największe 
źródło zanieczyszczenia wód. Obok indywidualnych gospodarstw rolnych, w obrębie zlewni zlokalizowane jest 
przedsiębiorstwo Animex Wielkopolska, posiadające duże gospodarstwo chowu trzody chlewnej. Wysokie 
stężenia azotanów sprawiły, że wody Samicy Stęszewskiej − od źródeł do wypływu z Jeziora Niepruszewskie-
go − uznano za wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (rozdział 4.2.4). Punktowe 
źródła zanieczyszczeń to głównie oczyszczalnie zlokalizowane w Niepruszewie, Dopiewie oraz Stęszewie. 
Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń jest także rozwijająca się rekreacja wokół jezior w zlewni rzeki. 
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Olszynka, zwana w górnej części zlewni Rowem Gorzyckim, stanowi prawobrzeżny dopływ Kanału Mo-
sińskiego uchodzący do niego w 6,5 km. Rzeka o długości 28,1 km oraz powierzchni zlewni 123,1 km2 wy-
pływa na południowy-wschód od wsi Donatowo. Zgodnie z danymi Rejonowego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Śremie, źródła cieku znajdują się w okolicach wsi Słonin, po około 2 km łączy się 
z Rowem Gorzyckim płynąc w kierunku Czempinia jako Kanał Olszynka. Podstawową funkcją zlewni jest 
rolnictwo, hodowla bydła i trzody. Intensywne użytkowanie gruntów w zlewni Olszynki wpłynęło na uzna-
nie jej za obszar wrażliwy na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (rozdział 4.2.4). Do 
rzeki odprowadzane są również ścieki z oczyszczalni w Borowie, Piotrkowicach, Chaławach, Iłówcu, Tar-
nowie Starym oraz Czempiniu. 

Mogilnicą nazywane są trzy cieki łączące się ze sobą w rejonie Wojnowic i Troszczyna. Jako podstawo-
wy ciek przyjmuje się Mogilnicę Górną wypływającą z Jeziora Pniewskiego, pozostałe cieki o nazwach Mo-
gilnica Wschodnia i Mogilnica Zachodnia uznano za jej dopływy. Poniżej miejscowości Konojad w 6,2 km 
biegu koryto Mogilnicy rozdziela się na dwa ramiona, którymi są Kanał Prut I i Kanał Prut II. Wody Mogil-
nicy jedynie przy stanach powodziowych kierowane są częściowo poprzez Kanał Prut II do Północnego Ka-
nału Obry, uchodzącego do Jeziora Kopanieckiego. Ponieważ całość wód wprowadzanych jest 
w miejscowości Sepno Kanałem Prut I do Kanału Mosińskiego, zlewnia Mogilnicy wraz z kanałem ujścio-
wym została włączona do jego dorzecza. Całkowita długość Mogilnicy wynosi 66,8 km, powierzchnia zlew-
ni to 699,8 km2 (bez Kanału Prut I − 664,4 km2). Prawobrzeżna Mogilnica Zachodnia, ma długość 32,0 km, 
powierzchnię zlewni 256,4 km2, uchodzi do Mogilnicy w 25,6 km, poniżej miasta Opalenica. Lewobrzeżna 
Mogilnica Wschodnia ma długość 22,6 km i powierzchnię zlewni 133,1 km2.  

Intensywne użytkowanie gruntów w zlewni spowodowało podwyższenie stężeń azotanów w wodach, 
w konsekwencji część obszaru odwadnianego przez Mogilnicę uznano jako wrażliwy na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych (rozdział 4.2.4). 

Kościański Kanał Obry jest górnym odcinkiem biegu Obry, liczonym od źródeł do węzła Bonikowskie-
go poniżej Kościana. Węzeł Bonikowski jest m.in. miejscem rozwidlenia Kanału Kościańskiego na Kanał 
Południowy i Kanał Mosiński, do którego kierowana jest przeważająca część wód, tą drogą odpływająca do 
Warty. Kościański Kanał Obry ma długość 89,2 km, a powierzchnia zlewni wynosi 1 263,5 km2. Obszar 
źródłowy Obry znajduje się w pobliżu miejscowości Stara Obra. Rzeka w dużej części jest uregulowana, 
stanowiąc Kanał Obry i dalej Kościański Kanał Obry.  

Zlewnia Kanału to obszary typowo rolnicze, o intensywnej gospodarce rolnej, stąd głównym źródłem za-
nieczyszczenia wód są zanieczyszczenia obszarowe. W zlewniach cząstkowych rzek: Pogony, Dąbrówki 
i Rowu Wyskoć, gdzie odnotowano wysokie stężenia azotanów, wyznaczono obszary wrażliwe na zanie-
czyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, w tym zlewnie jezior Zbęchy i Mórka. Do Kanału od-
prowadzane są także zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, w tym z dwóch oczyszczalni (Kunowo 
i Dębiec Nowy) oraz zrzuty wód deszczowych zanieczyszczanych ściekami (Jaraczewo i Krzywiń). Źródłem 
zanieczyszczenia wód rzeki są także nadmiernie zanieczyszczone wody dopływów. 

Pogona to lewostronny dopływ Kościańskiego Kanału Obry, uchodzący w km 55,5. Rzeka ma długość 
całkowitą 22,3 km i powierzchnię zlewni 134,9 km2. Na odcinku ujściowym w widłach Pogony i jej dopły-
wu Serawy wybudowany jest zbiornik retencyjny Jeżewo (75,4 ha). Obszarem źródłowym rzeki są lasy na 
północ od Pogorzeli, w środkowym biegu płynie w sąsiedztwie pól uprawnych, a poniżej zbiornika przez 
podmokłe łąki i lasy. W górnym odcinku największym zagrożeniem dla jakości wód są zanieczyszczenia 
obszarowe związane z rolnictwem; w dolnym biegu do cieku odprowadzane są ścieki z trzech mniejszych 
oczyszczalni (dwie w Zimnowodzie i w Jeżewie) oraz dużej (o przepustowości 1100 m3/d) w Karolewie koło 
Borku (dla miasta Borek i Zakładów Mięsnych „Mróz”). 

Pogonę wraz z jej dopływem Serawą wyznaczono jako wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych (rozdział 4.2.4). 

Dąbrówka jest kolejnym lewostronnym dopływem Kościańskiego Kanału Obry. Jej zlewnia o powierzchni 
60,0 km2 sąsiaduje ze zlewnią Pogony. Długość rzeki wynosi 17,1 km; uchodzi do Kościańskiego Kanału 
Obry w km 47,6. Zlewnia Dąbrówki to głównie obszary użytkowane rolniczo. Jej wody, podobnie jak Pogo-
ny, uznane zostały za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, a obszar 
zlewni – za obszar szczególnie narażony na takie zanieczyszczenia (rozdział 4.2.4). Punktowymi źródłami 
zanieczyszczeń są: zrzut z oczyszczalni Stacji Hodowli Roślin w Szelejewie oraz zrzuty wód deszczowych 
zanieczyszczanych ściekami w miejscowości Zalesie. 
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Kania to lewostronny dopływ Kościańskiego Kanału Obry, uchodzący w km 41,2. Rzeka ma długość 
całkowitą 14,9 km i intensywnie użytkowaną rolniczo zlewnię o powierzchni 97,1 km2. Kania ma obszar 
źródłowy wspólny z Rowem Polskim na południe od Gostynia. Już w górnym biegu wody cieku są silnie 
zanieczyszczone poprzez spływy z pól, natomiast w dolnym biegu o złej jakości wód przesądza zrzut ście-
ków z oczyszczalni w Gostyniu (21,2 tys. mieszkańców). 

Kanał Wonieść (łącznie z Samicą Osiecką) jest lewostronnym dopływem Kościańskiego Kanału Obry 
uchodzącym w km 8,6. Ciek o długości łącznej 23,5 km odwadnia obszar o powierzchni 224,4 km2. Górny 
odcinek cieku nazywany jest Samicą Osiecką. Rzeka przepływa przez szereg jezior, a następnie dopływa do 
zbiornika retencyjnego Wonieść; poniżej zbiornika ciek nosi nazwę Kanału Wonieść. 

Do Samicy Osieckiej odprowadzane są ścieki z oczyszczalni w Osiecznej. Jakość wód cieku na odcinku 
ujściowym uzależniona jest od jakości wód zbiornika Wonieść, do którego okresowo przerzucane są wody 
Kościańskiego Kanału Obry, wody odprowadzane ze stawów rybnych oraz wody z polderów odwadniają-
cych, zlokalizowanych wokół zbiornika. 

Rów Wyskoć (Rów Racocki) jest prawostronnym dopływem Kościańskiego Kanału Obry, uchodzącym 
w km 8,5. Ciek ma długość 36,6 km, powierzchnia zlewni wynosi 174,3 km2. Źródła cieku znajdują się na 
wschód od jeziora Ostrowieczno. Krótkimi odcinkami łączącymi kolejne jeziora i mniejsze zbiorniki ciek 
dopływa do jeziora Cichowo i połączonego z nim jeziora Mórka i dalej do jeziora Zbęchy, położonego na 
obszarze Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Poniżej wypływu 
z jeziora Zbęchy płynie przez podmokłe, torfiaste łąki, stanowiące doskonały obszar gniazdowania wielu 
gatunków ptaków wodno-błotnych. W zlewni eksploatowanych jest sześć mniejszych oczyszczalni (w Gołę-
binie Starym, Turwi, Choryniu, Kopaszewie, Racocie, Mościszkach) oraz oczyszczalnia zakładowa w Mo-
ściszkach o przepustowości 180 m3/d.  

Intensywne użytkowanie terenów rolniczych wpłynęło na uznanie części zlewni Rowu Wyskoć w oto-
czeniu jezior Zbęchy i Mórka za obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źró-
deł rolniczych, a samych jezior – za wody wrażliwe na te zanieczyszczenia. 

Wirynka − lewobrzeżny dopływ Warty, wpływa do niej w 257,7 km. Całkowita długość rzeki wynosi 
17,3 km, a powierzchnia zlewni 101,1 km2. Łąki w pobliżu miejscowości Zakrzewo i Dąbrówka stanowią 
obszar źródliskowy rzeki. Zlewnia ma typowo rolniczy charakter, ponad 70 % stanowią grunty orne, użytki 
zielone oraz uprawy ogrodnicze. W dolnym biegu rzeki w 0,69 km odprowadzane są ścieki z oczyszczalni w 
Łęczycy obsługującej gminę Komorniki 

Strumień Junikowski jest niewielkim lewym dopływem Warty, uchodzi do niej w 251,4 km w miejsco-
wości Luboń. Odwadnia silnie zurbanizowany 43,6 km2 obszar miast Poznania i Lubonia. W środkowej czę-
ści dorzecza znajduje się ponad 40 zbiorników wodnych powstałych w miejscu wyrobisk po eksploatacji 
surowców ceramicznych. Znaczną część zlewni stanowią łąki i nieużytki. Wpływ na stan czystości rzeki 
mają niekontrolowane zrzuty ścieków oraz odwodnienie autostrady Poznań-Komorniki.  

Kopla (Kopel) jest prawobrzeżnym dopływem Warty, uchodzącym do niej w 254,6 km, w pobliżu połu-
dniowej granicy miasta Poznania. Ciek o długości 30,2 km odwadnia obszar 386,8 km2. Głównymi dopły-
wami Kopli są rzeki: Kamionka o długości 21,6 km i powierzchni zlewni 129,8 km2, przepływająca tzw. 
Rynną Kórnicko-Zaniemyską przez 18-kilometrowy ciąg jezior (od jeziora Raczyńskiego przez Łękno, Małe 
Jeziory, Wielkie Jeziory, Bnińskie, Kórnickie, Skrzynki Duże i Skrzynki Małe) oraz Dopływ z Sokolnik 
Drzązgowskich (Męcina) o długości 20,8 km i powierzchni zlewni 70,7 km2.  

Intensywne użytkowanie gruntów w zlewni Kopli wpłynęło na uznanie jej za obszar wrażliwy na zanie-
czyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (rozdział 4.2.4). Największe punktowe źródła zanieczysz-
czeń rzeki stanowią zrzuty ścieków z oczyszczalni zlokalizowanych w Kostrzyniu, Czerlejnie, 
Nagradowicach i Borówcu oraz z gorzelni w Siekierkach Wielkich, Tulcach i Komornikach.  

Cybina jest prawym dopływem Warty, uchodzącym do niej w 242,7 km, w obrębie Poznania. Całkowita 
jej długość wynosi 43 km, a powierzchnia zlewni 186,5 km2. Źródła znajdują się w okolicy miejscowości 
Niekielka. Odwadniany teren w 80 % stanowią pola uprawne z licznymi naturalnymi i sztucznymi zbiorni-
kami wodnymi. Rzeka płynie wzdłuż stawów rybnych w Iwnie i Promnie oraz przez jeziora: Góra, Uzarzew-
skie i Swarzędzkie. W granicach Poznania wody rzeki przed wpływem do zbiornika Malta doczyszczane są 
w czterech stawach: Antoninek, Młyński, Browarny i Olszak. Największe źródło zanieczyszczeń stanowi 
miasto Swarzędz. Ścieki z części miasta odprowadzane są do oczyszczalni w Poznaniu, pozostałe uchodzą 
Rowem Mielcuch do Jeziora Swarzędzkiego. Punktowymi źródłami zanieczyszczeń wód Cybiny są zrzuty 
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ścieków z oczyszczalni w Brzeźnie i Iwnie. Źródło zanieczyszczeń stanowi także intensywnie prowadzona 
gospodarka rybacka. 

Bogdanka jest rzeką płynącą na całej długości 9,3 km w granicach miasta Poznania, odwadnia obszar 
39,9 km2, uchodzi do Warty w 240,6 km. Płynie naturalnym korytem przez zielone tereny miasta, przed uj-
ściem do Warty została ujęta w kryty kolektor. Na tym niewielkim odcinku do jej wód trafiają ścieki z prze-
lewów kanalizacji ogólnospławnej miasta oraz przelewy z przepompowni ścieków. W związku z tym na 
ujściu do Warty oznaczane są bardzo duże stężenia zanieczyszczeń. 

Główna jest prawym dopływem Warty, do której wpada w km 239,6 w północno-wschodniej części mia-
sta Poznania. Długość rzeki wynosi 45,6 km, a powierzchnia zlewni 251,6 km2. Rzeka wypływa z Jeziora 
Lednickiego, na odcinku od 15,4 km do 22,5 km, poniżej Pobiedzisk, została spiętrzona tworząc zbiornik 
wodny Jezioro Kowalskie (203,0 ha). Największym źródłem zanieczyszczeń dla rzeki obok spływów po-
wierzchniowych z terenów rolniczych są tereny zurbanizowane miast Pobiedziska i Poznań. Do rzeki trafiają 
również ścieki z oczyszczalni w Bugaju oraz z Przedsiębiorstwa Farmaceutyczno-Chemicznego Synteza 
w Pobiedziskach i Zakładu Produkcji Doświadczalnej Akumulatorów w Mechowie.  

Struga Goślińska zwana również Trojanką jest prawobrzeżnym dopływem Warty, uchodzącym do niej 
w 218,5 km. Obszarem źródliskowym są łąki na południe od miejscowości Zielonka. Całkowita długość 
Strugi wynosi 20,2 km, powierzchnia zlewni to 147,6 km2, z czego część stanowi fragment Parku Krajobra-
zowego Puszcza Zielonka. Wody rzeki zanieczyszczane są głównie przez niekontrolowany zrzut zanieczysz-
czeń z gospodarstw skupionych w miejscowościach Wojnowo, Przebędowo i Murowana Goślina. 

Wełna jest prawym dopływem Warty o całkowitej długości 117,8 km. Wypływa z położonego niedaleko 
Gniezna Jeziora Wierzbiczańskiego, wpada do Warty w Obornikach, w 206,0 km. Przepływa przez liczne 
jeziora, między innymi: Strzyżewskie, Zioło, Rogowskie, Tonowskie i Łęgowskie. Rzeka przyjmuje szereg 
dopływów, największe z nich to: Nielba, Struga Gołaniecka, Struga Sokołowska, Mała Wełna i Flinta. Ogó-
łem Wełna odwadnia obszar o powierzchni 2621,1 km2. Obok województwa wielkopolskiego są to tereny 
województwa kujawsko-pomorskiego. W strukturze użytkowania gruntów dominują tereny rolnicze, które 
stanowią źródło zanieczyszczenia wód. Na stan czystości rzeki wpływ mają także ścieki z terenów miejskich 
i oczyszczalni w Mieścisku, Wągrowcu, Rogoźnie, Kowanówku oraz miasta Oborniki. 

W roku 2004 kontrolą jakości wód objęto sześć dopływów Wełny, na trzech badania prowadzono jedynie 
w odcinkach przyujściowych (Wełnianka, Nielba, Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego), na pozostałych: 
Strudze Gołanieckiej, Flincie i Małej Wełnie − na całej długości.  

Wełnianka, zwana także Gnieźnieńską Strugą, o długości 16,9 km, jest lewobrzeżnym dopływem Wełny, 
do której uchodzi w 98,0 km. Zbiera wody z powierzchni 55,9 km2. Zlewnia ma charakter wybitnie rolniczy. 
Do rzeki kierowane są po oczyszczalni ścieki z 70 tysięcznego miasta Gniezna, w ilości 10 tysięcy m3/d.  

Nielba jest prawobrzeżnym dopływem Wełny, o długości 26,1 km i powierzchni zlewni 158,6 km2, ucho-
dzącym do niej w rejonie Wągrowca w km 46,9. Rzeka przepływa przez szereg jezior: Łeknińskie, Bracho-
lińskie i Rgielskie. Ciek odwadnia rozległe obszary użytków rolnych. Poza Wągrowcem nad rzeką nie 
rozwinęły się większe jednostki osadnicze. Zanieczyszczenia wytworzone w obszarach wiejskich na ogół 
gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.  

Struga Gołaniecka jest prawobrzeżnym dopływem Wełny, o długości całkowitej 25,6 km. Odwadnia ob-
szar o powierzchni 231,6 km2, w której dominują użytki rolne. Wypływa z Jeziora Laskownickiego, po czym 
przepływa przez kolejne: Grylewskie, Bukowieckie, Kobyleckie i Durowskie, do Wełny uchodzi w km 45,4. 
Na jakość wód wpływ mają częściowo oczyszczane ścieki z terenu Gołańczy, z nie objętego kanalizacją 
Grylewa oraz z oczyszczalni dla miejscowości i gminy Wapno. 

Mała Wełna, lewy dopływ rzeki Wełny, o długości 83,8 km, wpływa do niej w 29,4 km w miejscowości 
Rogoźno, odwadnia obszar 688,0 km2. Rzeka przepływa przez liczne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 
1244,3 ha. Do największych należą jeziora: Kłeckie, Gorzuchowskie, Rościnno (Skockie), Budziszewskie 
i Rogoźno. Na rzece zlokalizowanych jest szereg urządzeń piętrzących, służących do nawadniania łąk oraz 
zasilania licznych obiektów stawowych, które mogą stanowić znaczące źródło zanieczyszczenia. Zagroże-
niem dla wód są również ścieki odprowadzane z oczyszczalni zlokalizowanych w miejscowościach: Łubo-
wo, Strychowo, Działyń, Zakrzewo, Antoniewo, Rejowiec, Skoki i Rogoźno. Z Rogoźna część ścieków 
komunalnych kierowana jest bezpośrednio do jeziora Rogoźno. To rzeki trafiają także ścieki produkcyjne 
powstające w zakładach rolnych zajmujących się hodowlą bydła i trzody, produkcją drobiu oraz z gorzelni 
w Działyniu i ubojni w Kiszkowie. 
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Struga Sokołowska jest prawobrzeżnym dopływem Wełny, o długości 14,9 km i powierzchni zlewni 
57,0 km2. Odwadnia w większości tereny rolnicze, obok zanieczyszczeń obszarowych wpływ na jakość wód 
mają zanieczyszczenia wytwarzane na terenie małych miejscowości m.in. Sokołowa Budzyńskiego i Gościejewa. 

Flinta jest kolejnym ciekiem uchodzącym do Wełny (w 11,6 km jej prawego brzegu). Długość rzeki wy-
nosi 26,7 km. Odwadnia obszar o powierzchni 336,9 km2, w tym rozległe połacie gruntów rolnych. Najwięk-
sze punktowe źródło zagrożenia wód stanowi oczyszczalnia w miejscowości Ryczywół. 

Samica Kierska jest lewobrzeżnym dopływem Warty, do której uchodzi w km 194,6, w pobliżu osady 
Ruks Młyn. Całkowita długość rzeki wynosi 36,5 km, a powierzchnia zlewni 224,1 km2. Obszar źródliskowy 
stanowią podmokłe łąki w okolicy wsi Mrowino w pobliżu Tarnowa Podgórnego. Rzeka w swym górnym 
biegu przepływa przez Jezioro Kierskie (285,6 ha) będące zapleczem rekreacyjnym miasta Poznania, gdzie 
usytuowane są liczne ośrodki wypoczynkowe i działki rekreacyjne. Zagrożeniem dla jakości wód rzeki jest 
intensywna hodowla zwierząt prowadzona na przeważających w zlewni gruntach ornych oraz gospodarka 
rybacka na obiektach stawowych w okolicy miejscowości Nieczajna i Objezierze. Punktowe źródła zanie-
czyszczeń stanowią zrzuty ścieków z oczyszczalni: w Rokietnicy oraz z Ośrodka Wypoczynkowego MSW 
i Szpitala Rehabilitacyjnego w Kiekrzu.  

Sama lewobrzeżny dopływ Warty o długości 44,2 km, odwadnia obszar o powierzchni 448,4 km2. Wy-
pływa z Jeziora Lusowskiego, uchodzi w Obrzycku do Warty w 181,9 km. W zlewni położonych jest sześć 
jezior o łącznej powierzchni 661,1 ha, największe to: Lusowskie, Pamiątkowskie i Bytyńskie. W 25 km na 
spiętrzonej rzece usytuowany jest zbiornik zaporowy Radzyny (111,4 ha).  

Zlewnia rzeki Samy ma charakter rolniczy, co wiąże się z powierzchniowym spływem zanieczyszczeń. 
Odnotowane wysokie stężenia azotanów sprawiły, że wody Samy od Szamotuł do ujścia do Warty uznano za 
wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Jedynie miasta Kaźmierz, Szamotuły 
i Obrzycko są w pełni skanalizowane. Na terenie zlewni w ramach Gminnego Porozumienia Komunalnego 
Dorzecza Rzeki Samy realizowane są programy sanitacji wsi. Na obszarze zlewni funkcjonuje obok oczysz-
czalni dla wymienionych miast dziewięć mniejszych o przepustowości do 100 m3/d. Do rzeki kierowane są 
również ścieki z oczyszczalni w Tarnowie Podgórnym oraz z zakładu Hochland w Kaźmierzu. 

Strumień z Ostroroga, zwany też Ostrorogą lub Ostrorożanką, jest lewobrzeżnym dopływem Warty 
uchodzącym do niej w km 162,4, w miejscowości Wartosław, poniżej miasta Wronki. Całkowita długość 
rzeki wynosi 32,8 km, a powierzchnia zlewni 109,0 km2. Zlewnia ma rolniczy charakter, jedynie w górnym 
odcinku do jeziora Wielkie rzeka płynie wśród lasów, gdzie nie odnotowano punktowych źródeł zanie-
czyszczeń. Poniżej miejscowości Ostroróg do rzeki dopływają ścieki z oczyszczalni miejskiej. 

Oszczynica jest lewobrzeżnym dopływem Warty o długości 37,5 km i powierzchnia zlewni 293,7 km2. 
Wypływa z jeziora Lubocześnica, w pobliżu miasta Pniewy, uchodzi do Warty powyżej Sierakowa 
w 147,0 km. W zlewni znajduje się wiele jezior, do największych należą: Białeckie, Wielkie Strzyżmińskie, 
Chrzypskie i Lutomskie. Większość niezwykle atrakcyjnych przyrodniczo terenów zlewni włączono w obręb 
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Obszar zlewni w dużej mierze wykorzystywany jest do celów re-
kreacyjnych. Intensywne użytkowanie gruntów wpłynęło na uznanie zlewni jezior Chrzypskiego i Radzi-
szewskiego za wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Obok spływów 
powierzchniowych potencjalnym źródłem zanieczyszczenia są fermy trzody chlewnej oraz liczne zakłady 
rolne. Do rzeki odprowadzane są ścieki z oczyszczalni w Chrzypsku Wielkim. 

Dopływ z Kamionnej (Kamionka) jest lewobrzeżnym dopływem Warty o długości 21,5 km i powierzch-
ni zlewni 133,7 km2. Rzeka ma swoje źródło w okolicy miejscowości Lewice, a uchodzi do Warty powyżej 
Międzychodu w 128,5 km. W zlewni położone są liczne jeziora m.in. Koleńskie, Bielskie, Lubiwiec, Młyń-
skie, Janukowo, Ławickie. Fragment dorzecza stanowi Pszczewski Park Krajobrazowy. Na obszarze zlewni 
funkcjonują liczne gospodarstwa rolne, a także duża ferma trzody chlewnej w Miłostowie. Ścieki bytowe 
wywożone są do oczyszczalni w Międzychodzie lub Sierakowie i odprowadzane do Warty. Na terenach 
wzdłuż rzeki zlokalizowanych jest szereg stawów rybnych o łącznej powierzchni ponad 52,3 ha. 

Czarna Woda jest prawym dopływem Obry, do której wpada w km 75,4 w miejscowości Trzciel, tuż po-
za granicami województwa wielkopolskiego. Jej długość wynosi 34,0 km, a powierzchnia zlewni 306,9 km2. 
Rzeka wypływa z Jeziora Konińskiego położonego w pobliżu Lwówka. Na obszarze zlewni funkcjonują 
oczyszczalnie w Lwówku, Bolewicach oraz w Miedzichowie. Ważnym źródłem zanieczyszczeń są stawy 
rybne w okolicach miejscowości Jabłonka Stara, Miedzichowo, Stary Folwark oraz Trzciel (stawy Trzciel 
zajmują powierzchnię około 144 ha). 
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Noteć jest prawostronnym dopływem Warty o długości 388,4 km. Rzeka wypływa z jeziora Przedecz, od 
jeziora Gopło do ujścia Łobżonki przepływa przez województwo kujawsko-pomorskie, do ujścia Drawy 
ponownie płynie w granicach województwa wielkopolskiego. Łącznie długość rzeki w granicach wojewódz-
twa wynosi około 190 km. W górnym biegu Noteci zanieczyszczenia pochodzą głównie ze spływów po-
wierzchniowych terenów użytkowanych rolniczo. Poniżej miejscowości Łysek, do rzeki dopływają ścieki 
z oczyszczalni w Sompolnie. Znaczące punktowe źródła zanieczyszczenia Noteci stanowić mogą miejsco-
wości usytuowane nad rzeką. Największym z nich są Czarnków oraz Ujście, Mirosław Ujski, Wieleń, Draw-
sko, Drawski Młyn i Krzyż. Na potrzeby powyższych miejscowości pracują oczyszczalnie mechaniczno-
biologiczne. Oprócz ścieków z wymienionych obiektów do Noteci wprowadzane są ścieki z zakładu Ekopły-
ta S.A. Czarnków oraz z Huty Szkła Ujście S.A.. 

W roku 2004 kontrolą jakości wód objęto 11 dopływów Noteci, w tym na dziewięciu badania prowadzo-
no jedynie w odcinkach przyujściowych (Kcyninka, Struga Nieżychowska, Margoninka, Bolemka, Trzcian-
ka, Gulczanka, Bukówka, Drawa i Miała), natomiast Łobżonkę i Gwdę badano na całej długości.  

Łobżonka jest prawostronnym dopływem Noteci o długości 71,8 km. Odwadnia rozległe obszary woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (986,2 km2). Rzeka Lubcza jest jej znaczącym lewo-
stronnym dopływem, uchodzącym w 25,8 km (długość − 26,9 km, powierzchnia zlewni − 206,1 km2). Na 
jakość rzeki na terenie Wielkopolski obok spływów obszarowych mogą wpływać zrzuty ścieków z rejonu 
Łobżenicy, z których tylko część odprowadzana jest poprzez niewielkie oczyszczalnie Spółdzielni Mieszka-
niowej i OSM oraz oczyszczalnię pracującą dla miasta Wyrzysk. 

Lubcza jest lewostronnym dopływem Łobżonki, do której uchodzi w 25,8 km biegu. Jej całkowita dłu-
gość wynosi 26,9 km. Rzeka odwadnia obszar o powierzchni 206,1 km2. W górnej części zlewni występuje 
wiele jezior. Pod względem administracyjnym zlewnia Lubczy leży na pograniczu województwa kujawsko-
pomorskiego i wielkopolskiego.  

Kcyninka (Kcynka) stanowi lewobrzeżny dopływ Noteci o długości 29,7 km. W górnym biegu połączo-
na jest z Białą Strugą (dopływ Gąsawki) i Strugą Gołaniecką (dopływ Wełny). Odwadnia obszar o po-
wierzchni 128,3 km2 (w tym tereny województwa kujawsko-pomorskiego). W strukturze użytkowania 
dominują tereny wykorzystywane rolniczo. Z punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie 
województwa wielkopolskiego wymienić należy oczyszczalnię w Smogulcu. 

Struga Nieżychowska jest niewielkim dopływem Noteci (13,9 km), do której uchodzi w 149,5 km jej 
prawego brzegu. Znaczna część zlewni wykorzystywana jest rolniczo. Rzeka nie jest odbiornikiem zanie-
czyszczeń ze źródeł punktowych. Ścieki wytworzone na terenie Białośliwia kierowane są do oczyszczalni 
mechaniczno-biologicznej z wylotem w kierunku Noteci. 

Margoninka jest lewobrzeżnym dopływem Noteci o długości 35 km i powierzchni zlewni 179,5 km2. 
Oprócz spływów obszarowych rzeka jest odbiornikiem zanieczyszczeń z miasta Margonina, w znacznej czę-
ści skanalizowanego, na potrzeby którego pracuje oczyszczalnia oraz okresowo z Lipin.  

Bolemka (Bolimka) jest niewielkim lewostronnym dopływem Noteci o powierzchni dorzecza do wodo-
wskazu Studzieniec 68,7 km2 i długości 13,2 km. Jej dolny bieg jest włączony do systemu melioracyjnego 
doliny Noteci. Na stan czystości wód Bolemki wpływają zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych. 
Największe źródło zagrożenia stanowi Chodzież, mimo w znacznej mierze uporządkowanej gospodarce 
wodno-ściekowej na terenie miasta, gdzie funkcjonuje osiem oczyszczalni, w tym trzy przemysłowe (dla 
zakładu nr 1 i nr 3 Porcelany „Chodzież” oraz mleczarni). 

Trzcianka (Trzcinica), nazywana w górnym biegu Niekurską Strugą, jest prawobrzeżnym dopływem 
Noteci o długości 28,8 km. Powierzchnia dorzecza zamknięta powyżej miejscowości Radolin wynosi 
101,9 km2. Poniżej rzeka wpływa do doliny Noteci, w której łączy się ze starorzeczem Noteci – Łagą. Górna 
i dolna część zlewni w większości pokryta jest lasami. W części środkowej przeważają grunty orne. Poważne 
źródło zanieczyszczeń stanowią więc spływy obszarowe z gruntów rolnych. Najistotniejszy wpływ na jakość 
wód mają jednak zrzuty ścieków z miasta Trzcianki, gdzie funkcjonują dwie oczyszczalnie. 

Gulczanka uchodzi do Noteci w 77,1 km jej lewego brzegu. Całkowita długość wynosi 31,6 km. Zbiera 
wody z obszaru o powierzchni 107,1 km2. W większości są to tereny rolnicze. Największą miejscowością 
w zlewni jest Lubasz, skąd ścieki dowożone są do oczyszczalni w Stajkowie i kierowane do Gulczanki. 

Bukówka zwana w środkowym biegu Kamionką, w dolnym Molitą, jest prawostronnym dopływem No-
teci o długości 48,7 km, zbierającym wody z powierzchni 276,8 km2. Jej dorzecze w ponad 50 % porasta las. 
Ścieki wytworzone na terenach wiejskich gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, po czym dowo-
żone do oczyszczalni. 
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Drawa jest najdłuższym prawym dopływem Noteci. Jej długość wynosi 185,9 km, z czego około 20 km 
jej dolnego biegu stanowi granicę z województwem lubuskim. Powierzchnia dorzecza wynosi 3 296,4 km2, 
z tego około 6 % przypada na tereny województwa wielkopolskiego. Większość źródeł zagrożenia cieku 
znajduje się więc poza granicami Wielkopolski. W odcinku granicznym Drawa płynie w otoczeniu lasów. 

Rzeka Słopica (Stopica) stanowi lewostronny dopływ Drawy o długości 17,7 km, zbierający wody 
z 92,7 km2. Rzeka nie jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Miała, zwana także Miałką, jest lewobrzeżnym dopływem Noteci o całkowitej długości 64,0 km. 
W górnym biegu łączy się z Gulczanką. Odwadnia obszar o powierzchni 409,2 km2. Rzeka uchodzi do Note-
ci na terenie województwa lubuskiego w km 34,9. Na znacznej długości przepływa przez tereny wojewódz-
twa wielkopolskiego, odwadniając północno-wschodni skraj Puszczy Noteckiej. 

Gwda bierze swój początek na terenie województwa zachodniopomorskiego, w okolicy wsi Biała. Rzeka 
płynie na długości 145,1 km (w województwie wielkopolskim 96,0 km) zbiera wody z obszaru 4942,8 km2 
i wprowadza do Noteci w 120,0 km jej prawego brzegu. Leży na pograniczu województw: wielkopolskiego, 
zachodnio-pomorskiego i pomorskiego. Gwda przepływa przez kilka jezior oraz cztery zbiorniki zaporowe. 
Przeważającą część zlewni porastają lasy. Na jakość wód wpływ mają zanieczyszczenia wnoszone przez 
dopływy Gwdy oraz wytworzone na terenach miejscowości położonych nad rzeką. Największe z nich, mia-
sta Piła oraz Ujście, mają uporządkowaną gospodarkę ściekową i działające oczyszczalnie. Natomiast leżąca 
w widłach Gwdy i Głomi miejscowość Dobrzyca oraz Lędyczek pozbawione są kanalizacji sanitarnej. 

W roku 2004 kontrolą jakości wód objęto dziewięć dopływów Gwdy, w tym na ośmiu badania prowa-
dzono jedynie w odcinkach przyujściowych (Szczyra, Debrzynka, Czarna, Młynówka, Płytnica, Rurzyca, 
Piława oraz dopływ z Bukowej Góry ), a rzekę Głomię badano na całej długości. 

Szczyra jest lewostronnym dopływem Gwdy uchodzącym do niej w km 80,8. Rzeka o długości 29,2 km 
odwadnia obszar 305,3 km2. Niemal w całości płynie wśród lasów, poprzez tereny województwa pomorskie-
go. Niewielki przyujściowy odcinek rzeki (około 3 km) stanowi północną granicę Wielkopolski. 

Debrzynka stanowi lewobrzeżny dopływ Gwdy, do której wpływa w 79,8 km. Całkowita długość cieku to 
35,4 km, z czego 22,0 km płynie granicą województwa wielkopolskiego. Odwadnia obszar o powierzchni 
125,7 km2. Wpływ na stan czystości wód mają głównie spływy zanieczyszczeń z terenów rolniczych, a także 
odprowadzane z miejscowości Lędyczek i częściowo skanalizowanego, wyposażonego w oczyszczalnię Debrzna. 

Czarna − prawy dopływ Gwdy o długości 31,2 km, odwadnia obszar o powierzchni 193,5 km2. Górna 
część zlewni ma charakter rolniczy, w ujściowym odcinku rzeka płynie wśród lasów. Istotne punktowe źró-
dło zanieczyszczenia rzeki stanowić mogą zanieczyszczenia wytworzone na terenie miasta Okonek, wyposa-
żonego w oczyszczalnię ścieków.  

Młynówka (Oska) stanowi prawostronny dopływ Gwdy, długości 21,0 km. Zlewnię o powierzchni 
63 km2 zajmują zarówno obszary leśne, jak i tereny rolnicze. Obok spływów obszarowych największy 
wpływ na jakość wód wywierają ścieki z oczyszczalni dla Jastrowia, jedynie w części skanalizowane.  

Płytnica to prawostronny dopływ Gwdy, do której uchodzi w km 42,8. Rzeka o całkowitej długości 
59,3 km i powierzchni dorzecza 296,9 km2, płynie przez znacznie zalesiony obszar bez większych skupisk 
ludności, co sprzyja umiarkowanemu zagrożeniu jakości wód. Punktowe źródło zanieczyszczenia stanowić 
może jedynie nieskanalizowana miejscowość Płytnica.  

Rurzyca jest prawostronnym dopływem Gwdy o długości 17,5 km, do której wpływa w km 37,8. Zlew-
nia rzeki (77,3 km2) położona na terenie województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego jest całko-
wicie zalesiona, co stanowi barierę ochronną przed spływem zanieczyszczeń. Rurzyca wypływa z jeziora 
Krępsko Małe, przepływa kolejno przez jeziora: Krępsko Długie, Trzebieszki, Krępsko Górne, Krępsko 
Średnie, Dąb. Zagrożeniem dla wód jest nie posiadająca kanalizacji miejscowość Krępsko.  

Piława jest prawym dopływem Gwdy o długości 79,9 km. Odwadnia obszar o powierzchni 1388,1 km2. 
Górna część zlewni obejmuje tereny województwa zachodniopomorskiego. Odcinek rzeki płynący w grani-
cach województwa wielkopolskiego ma charakter wybitnie leśny. W województwie ościennym udział grun-
tów rolnych jest znacznie większy. Największym zagrożeniem są ścieki z miasta Wałcz, które poprzez 
Młynówkę Wałecką i Dobrzycę wprowadzane są do Piławy. 

Głomia jest lewobrzeżnym dopływem Gwdy o długości 51,8 km. Odwadnia obszar o powierzchni 
570 km2, w tym rozległe tereny użytkowane rolniczo. Od wielu lat rzeka prowadzi wody znacznie zanieczyszczo-
ne. Oprócz spływów obszarowych istotny wpływ na jakość wód mają zrzuty zanieczyszczeń z wyposażonych 
w oczyszczalnie miejscowości: Zakrzewo, Złotów, Krajenka i Dobrzyca oraz oczyszczalni RSP w Dolniku. 
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Dopływ z Bukowej Góry (Ruda) jest niewielkim, prawym dopływem Gwdy, uchodzącym do niej już 
w granicach administracyjnych Piły. Rzeka odwadnia obszar o powierzchni 72,4 km2. Górna część zlewni 
ma charakter rolniczy, w dolnej przeważają tereny leśne. Z wyjątkiem nielicznych zabudowań Piły nie wy-
stępują większe osady ludzkie.  

Południowy Kanał Obry to jeden z Kanałów Obrzańskich, na jakie rozdziela się Kościański Kanał Obry 
w węźle Bonikowskim − odpływa nim około 40 % wód wielkich tego cieku. Południowy Kanał Obry do-
pływa do jeziora Rudno, łącząc się z linią nurtu Obrzycy (uchodzącej do Odry). Długość cieku wynosi 
55,1 km, powierzchnia zlewni 719,7 km2.  

Źródłem zanieczyszczenia rzeki obok spływów z pól są ścieki z oczyszczalni komunalnej w Kościanie 
(24,6 tys. mieszkańców), które decydują o jakości wód cieku w odcinku początkowym. W dalszym biegu 
rzeka nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Samica Leszczyńska jest lewostronnym dopływem Południowego Kanału Obry, uchodzącym 
w km 42,8. Ma długość całkowitą 31,6 km; powierzchnia zlewni wynosi 160,5 km2. Obszarem źródłowym 
są śródleśne oczka wodne i podmokłe łąki w bardzo cennym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym 
kompleksie leśnym Śmigiel − Święciechowa w okolicach Mórkowa. W górnym biegu rzeka nie ma więk-
szych punktowych źródeł zanieczyszczeń, a głównym zagrożeniem wód są spływy powierzchniowe. W dol-
nym biegu wody zagrożone są dopływem ścieków z terenów wiejskich; ciek jest odbiornikiem ścieków 
odprowadzanych z oczyszczalni w Koszanowie dla Śmigla. 

Młynówka Kaszczorska to kolejny lewostronny dopływ Południowego Kanału Obry, uchodzący 
w km 13,2. Rzeka ma długość 34 km i powierzchnię zlewni 205,9 km2. Górna część zlewni położona jest na 
obszarze województwa lubuskiego. Rzeka przepływa przez szereg mniejszych i większych jezior, dopływa-
jąc do kompleksu jezior Przemęckich (Przemęckie Zachodnie). W górnej części zlewni brak punktowych 
źródeł zanieczyszczeń, natomiast tereny wokół jezior wykorzystywanych rekreacyjnie, jak i tereny wiejskie 
stanowią znaczne zagrożenie dla jakości wód. W dolnym biegu do cieku odprowadzane są ścieki z dwóch 
oczyszczalni z rejonu Wielenia. 

4.2. Stan czystości wód powierzchniowych płynących 
4.2.1. Metodyka badań i oceny jakości rzek 
Do roku 2003 włącznie, badania wód powierzchniowych płynących w województwie wielkopolskim 

prowadzone były w systemie ciągłym raz w miesiącu na 26 stanowiskach pomiarowo-kontrolnych w sieci 
krajowej oraz na odcinkach ujściowych znaczniejszych rzek uchodzących do Warty, Noteci, Gwdy i Prosny. 
Badania pozostałych rzek prowadzone były w systemie zlewniowym, z częstotliwością co 5 lat. 

W roku 2004 nastąpiły zmiany w organizacji i strukturze sieci pomiarowych oraz w programach pomiaro-
wych, uwarunkowane koniecznością dostosowania monitoringu do wymagań Unii Europejskiej. Do polskiego 
prawa zostało transponowanych szereg rozwiązań zawartych w aktach prawnych Unii Europejskiej, m.in. za-
wartych w Dyrektywach Rady: 
• 75/440/WE z dnia 16 czerwca 1975 roku dotyczącej wymaganej jakości wód powierzchniowych przezna-

czonych do poboru wody pitnej w państwach członkowskich; 
• 78/659/WE z dnia 18 lipca 1978 roku w sprawie słodkich wód wymagających ochrony lub poprawy dla 

podtrzymania życia ryb w warunkach naturalnych; 
• 91/676/WE z dnia 12 grudnia 1991 roku dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowa-

nymi azotanami ze źródeł rolniczych. 
Dokonano wstępnej weryfikacji lokalizacji punktów pomiarowych i zakresu pomiarowego. 

Od roku 2004 w Wielkopolsce zaprzestano badań w systemie zlewniowym i objęto rzeki badaniami cią-
głymi, comiesięcznymi. Monitoring prowadzono w 247 punktach pomiarowych, przesunięciom uległy nie-
które punkty pomiarowe, zgodnie z ustaleniami z RZGW Poznań i RZGW Wrocław. 

W zależności od sposobu użytkowania wód rozpoczęto badania rzek w oparciu o następujące programy 
pomiarowe: 
• monitoring diagnostyczny wraz z monitoringiem substancji niebezpiecznych; 
• monitoring wód ze względu na wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące śro-

dowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych; 
• monitoring wód ze względu na kryteria wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych; 
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• monitoring jakości wód powierzchniowych, które są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
do spożycia. 

W roku 2004 podstawę prowadzenia badań i oceny jakości wód powierzchniowych stanowiły: 
• ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami/ − art. 25−27, 97; 
• ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku /Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami/ − 

art. 47, 49, 156; 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji wód, sposobu 

prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych /Dz. U. Nr 32, poz. 284/; 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powin-
ny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych /Dz. U. Nr 
176, poz. 1455/; 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych /Dz. U. Nr 241, poz. 2093/; 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia /Dz. U. Nr 204, poz. 1728/. 
Wyniki badań gromadzono w krajowych bazach danych. W oparciu o zgromadzone dane realizowane są zo-

bowiązania sprawozdawcze wobec instytucji krajowych takich jak Główny Urząd Statystyczny oraz wobec Ko-
misji Europejskiej w formie raportów w zakresie stanu środowiska i Europejskiej Agencji Środowiska, do której 
przekazywane są dane do bazy EUROWATERNET. 

4.2.2. Monitoring diagnostyczny wód powierzchniowych 
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych płynących w roku 2004 prowadzone były w oparciu 

o kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji 
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz 
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód /Dz. U. Nr 32, poz. 284/. Powyższe rozporzą-
dzenie straciło moc z dniem 1.01.2005 roku.  

Rozporządzenie określa zakres i częstotliwość badań, metodyki referencyjne badań oraz warunki zapew-
nienia jakości danych, wyznacza również sposób oceny wyników badań. W zależności od zakresu i często-
tliwości badań wyróżnia się monitoring: diagnostyczny, operacyjny i badawczy.  

W roku 2004 w ramach monitoringu diagnostycznego w województwie wielkopolskim prowadzono ba-
dania 51 wskaźników fizykochemicznych i biologicznych (w tym mikrobiologicznych) z częstotliwością 
określoną w rozporządzeniu: 
• wskaźniki fizyczne – temperatura, zapach, barwa, zawiesiny ogólne i odczyn pH; 
• wskaźniki tlenowe – tlen rozpuszczony, BZT5 , ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny; 
• wskaźniki biogenne – amoniak, azot Kjeldahla, azotany, azotyny, azot ogólny, fosforany i fosfor ogólny; 
• wskaźniki zasolenia – przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone, zasadowość ogólna, siarczany, chlorki, 

wapń, magnez, fluorki;   
• metale, w tym ciężkie – arsen, bar, bor, chrom ogólny, chrom (VI), cynk, glin, kadm, mangan, miedź, nikiel, 

ołów, rtęć, selen i żelazo; 
• wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych – cyjanki wolne, fenole, pestycydy (suma lindanu i dieldryny), 

substancje powierzchniowo czynne anionowe oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne); 
• wskaźniki biologiczne – saprobowość fitoplanktonu, saprobowość peryfitonu, chlorofil „a”; 
• wskaźniki mikrobiologiczne – liczba bakterii grupy coli typu kałowego, liczba bakterii grupy coli. 

Rozpoczęto również wdrażanie badań makrobezkręgowców bentosowych, zgodnie z Metodyką badania ma-
krobezkręgowców bentosowych na potrzeby biologicznej oceny jakości rzek w Polsce /Soszka H. i inni 2004/. 
Klasę czystości wód określa się na podstawie indeksu BMWP-PL (suma punktów przypisana do oznaczonych 
organizmów − rodzin) oraz indeksu bioróżnorodności (liczebność rodzin/całkowita liczebność na m2). 

W przypadku stwierdzenia ze względu na oddziaływania antropogeniczne obecności substancji szczególnie 
szkodliwych lub prawdopodobieństwo ich obecności w wodach, monitoring diagnostyczny poszerza się o te 
substancje w ramach monitoringu operacyjnego. 
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Gdy występuje konieczność identyfikacji zanieczyszczeń przypadkowych lub spowodowanych wystąpie-
niem awarii prowadzone są badania określone jako monitoring badawczy, a zakres i częstotliwość badań 
ustalana jest każdorazowo odrębnie. 

Zgodnie z rozporządzeniem jakość wód zaliczana jest do jednej z pięciu klas czystości:  
• I klasa czystości  – wody o bardzo dobrej jakości, 
• II klasa czystości  – wody dobrej jakości, 
• III klasa czystości  – wody zadowalającej jakości, 
• IV klasa czystości  – wody niezadowalającej jakości, 
• V klasa czystości  – wody o złej jakości.  

Ogólną ocenę jakości wód rzek dokonuje się w każdym punkcie pomiarowym. Dla każdego wskaźnika ja-
kości wody badanego z częstotliwością jeden raz w miesiącu wyznacza się wartość odpowiadającą percentylo-
wi 90, przy mniejszej częstotliwości badań przyjmuje się najmniej korzystną wartość.  

Dla określenia ogólnej klasy czystości w danym punkcie pomiarowym dokonuje się porównania wartości 
wskaźnika (z wyłączeniem wskaźników jakości wód występujących w warunkach naturalnych w podwyż-
szonych stężeniach) z wartościami granicznymi wyznaczonymi dla pięciu klas, przyjmując klasę od najniż-
szej obejmującą, łącznie z wyższymi klasami, 90 % ilości wskaźników. 

Barycz – jakość wód w górnym biegu rzeki w km 115,2 odpowiadała IV klasie czystości, o czym zdecy-
dowały zanieczyszczenia: zawiesiny ogólne, materia organiczna (ChZT-Cr), ogólny węgiel organiczny, żela-
zo, związki biogenne (azotany, azot Kjeldahla, fosfor ogólny) oraz stan sanitarny (liczba bakterii grupy coli 
oraz grupy coli typu kałowego). Z oznaczanych 50 wskaźników zanieczyszczenia 58 % zaliczono do I lub 
II klasy czystości, 22 % do III klasy, a 6 % do V klasy. Na określenie jakości wód Baryczy w miejscowości 
Odolanów wpływ miało 14 % wskaźników zakwalifikowanych do IV klasy.  

Dopływy Baryczy  
Na terenie województwa badano dziewięć dopływów rzeki Baryczy. Na wypływie z Wielkopolski jakość 

wód siedmiu dopływów: Złotnicy, Czarnej Wody, Strzegowy, Meresznicy, Młyńskiej Wody, Orli i Polskiej 
Wody odpowiadała IV klasie, natomiast Rowu Polskiego i Kurochu V klasie czystości. 

Stan sanitarny wyrażony liczbą bakterii grupy coli oraz grupy coli typu kałowego kwalifikował wody ba-
danych rzek do IV lub V klasy. Odnotowano niskie natlenienie wód (IV−V klasa), jedynie w rzece Strzego-
wa i Polska Woda było zadowalające na poziomie I–II klasy.  

Zawartość materii organicznej utrzymywała się w rzekach w normach III–IV klasy, wyjątek stanowi Rów 
Polski w Tarnowejłące, gdzie stwierdzono znaczne zanieczyszczenie (V klasa).  

Niskie stężenia związków biogennych na poziomie I i II klasy stwierdzono jedynie w wodach Złotnicy 
i Polskiej Wody. Wody rzeki Czarnej Wody obciążone były jedynie znacznymi ilościami związków azoto-
wych, w tym azotanów (IV klasa), natomiast w pozostałych dopływach stężenia związków azotowych jak 
i fosforowych były wysokie, w granicach IV i V klasy. 

Na obszarach typowo rolniczych zlewni nie stwierdzono zanieczyszczeń przemysłowych. Wśród ozna-
czanych wskaźników w czterech dopływach fenol utrzymywał się na poziomie II klasy, pozostałe mieściły 
się w normach I klasy. Stężenia wyższe od dopuszczalnych dla II klasy wyznaczono na pojedynczych sta-
nowiskach kontrolnych w przypadku: baru, kadmu, manganu, rtęci, selenu i żelaza.  

Orla – badaną na trzech stanowiskach jakość wód rzeki zaliczono do V klasy czystości, jedynie na wy-
pływie z województwa w km 39,4 odpowiadała klasie IV. Na zły stan czystości wód wpływ miała wysoka 
zawartość substancji biogennych, w tym związki azotu (rozdz. 4.2.4.), materii organicznej, niedotlenienie 
wód oraz skażenie bakteriologiczne. W wodach zagospodarowanej rolniczo zlewni nie stwierdzono zanie-
czyszczeń przemysłowych oraz obecności metali, w tym ciężkich. Oznaczono podwyższoną zawartość man-
ganu, żelaza i rtęci. Odnotowano podwyższone stężenia większości wskaźników biologicznych i zasolenia 
(II–III klasa), saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu utrzymywała się na poziomie III–IV klasy, a chlorofilu 
„a” – II klasy. Przeprowadzone badania makrobezkręgowców bentosowych wyznaczyły IV klasę na stano-
wisku w miejscowości Lila i II klasę na wypływie z województwa (w miejscowości Dubin). 

Dopływy Orli 
Prowadzono badania czterech dopływów rzeki Orli – Żydowskiego Potoku, Borowicy, Rdęcy i Dąbrocz-

ni. Jakość wód dopływów była niska, na poziomie V klasy. Zdecydowały o tym głównie wskaźniki tlenowe, 
biogenne oraz mikrobiologiczne. Największe zanieczyszczenie wód obserwowano w wodach rzeki Rdęcy 
i Dąbroczni, gdzie 30 % oznaczanych wskaźników zaliczono do V klasy i 14% do IV klasy. Podwyższone 
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wartości stężeń stwierdzono dla metali: baru, chromu (VI), manganu i żelaza, a w Żydowskim Potoku i Ra-
dęcy również dla miedzi, niklu i ołowiu. Stężenia badanych wskaźników zanieczyszczeń przemysłowych 
kwalifikowały wody do I klasy. Saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu utrzymywała się na poziomie III–V kla-
sy, chlorofil „a” w Potoku Żydowskim – II klasy, Borownicy i Rdęcy – III klasy, a w Dąbroczni – IV klasy. 
Dla badanych w dwóch dopływach makrobezkręgowców bentosowych wyznaczono IV klasę czystości (Po-
tok Żydowski, Dąbrocznia).  

Rów Polski jest kolejnym znaczącym dopływem Baryczy. Na terenie województwa wielkopolskiego ba-
dania prowadzono na dwóch stanowiskach pomiarowych. Stan czystości określono jako zły – odpowiadający 
V klasie. Wszystkie wskaźniki tlenowe dyskwalifikowały jakość wód do V klasy. Również stężenia więk-
szości substancji biogennych w wodach rzeki osiągały wysokie wartości zaliczone do IV i V klasy, wyjąt-
kiem były azotany mieszczące się w I klasie w miejscowości Karzec i III klasie w Tarnowejłące. Wskaźniki 
zasolenia wykazywały duże zróżnicowanie od klasy I (fluorki, zasadowość) do klasy V (przewodność 
w 200C, substancje rozpuszczone). Wśród metali ciężkich na poziomie norm III klasy oznaczono bar, man-
gan, miedź i żelazo, na poziomie V klasy − rtęć. Pozostałe oznaczane metale i wskaźniki zanieczyszczeń 
przemysłowych utrzymywały się przez okres badawczy w I klasie czystości. Saprobowość fitoplanktonu 
i peryfitonu oraz chlorofil „a” utrzymywały się w III/IV klasie. Również badania makrobezkręgowców bento-
sowych potwierdziły niską jakość wód (IV klasa). Stan sanitarny wód był także zły – odpowiadający V klasie. 

Warta − badania największej i najważniejszej rzeki województwa wielkopolskiego prowadzono na 
14 stanowiskach pomiarowych. Jedynie w dwóch punktach w km 408,5 oraz w km 391,3 jakość wód rzeki 
była zadowalająca (III klasa) na pozostałych odpowiadała IV klasie czystości.  

Na terenie Wielkopolski poziom natlenienia wód rzeki Warty był bardzo dobry utrzymywał się w normach 
I klasy. Ilość materii organicznej określonej wskaźnikiem BZT5 odpowiadała normom III klasy, na odcinku od 
miasta Poznania do wypływu z województwa – IV klasy. Wskaźnik ChZT-Cr przyjmował znacznie większe 
wartości: do 370,8 km w zakresie dopuszczalnym dla III klasy, po czym zwiększył się do norm IV klasy. Na 
trzech stanowiskach: poniżej Poznania, Obornik i Wronek odpowiadał V klasie. Oznaczane w wodzie związki 
azotu utrzymywały się na poziomie II/III klasy, jedynie zawartość azotu Kjeldahla na ośmiu stanowiskach 
w klasie IV. Stężenia związków fosforu były niższe − w przedziale norm I/II klasy, sporadycznie III klasy. 
Wszystkie wskaźniki zasolenia oraz ilości zawiesiny ogólnej kwalifikowały się do I/II klasy czystości.  

Wśród metali, w tym ciężkich, jedynie bar od wpływu na teren województwa do miejscowości Ląd 
(370,8 km) zaliczono do III klasy, kadm na odcinku do Nowej Wsi Podgórnej (342,5 km) – do IV klasy oraz 
żelazo na trzech stanowiskach (do km 408,5) do III klasy. Znaczne ilości chromu (VI) stwierdzono w miej-
scowości Ląd oraz ołowiu na stanowiskach w Kole (IV klasa) i Ochle (V klasa). Stężenie pozostałych ozna-
czanych metali było niskie, w zakresie norm I klasy i sporadycznie II klasy czystości. Zawartość cyjanków 
oraz pestycydów była minimalna (I klasa), natomiast fenoli i WWA bardzo zróżnicowana, od poziomu do-
puszczalnego dla I klasy do ilości odpowiadających klasie IV. 

Dla saprobowości fitoplanktonu wyznaczono III klasę a peryfitonu IV klasę czystości. Zawartość chloro-
filu „a” w wodach rzeki Warty utrzymywała się w zakresie norm II−V klasy. Stan sanitarny wód był zły, 
stwierdzono IV i V klasę czystości. 

Dopływy Warty 
Na terenie Wielkopolski rzeka Warta (na odcinku ponad 316 km) przyjmuje szereg dopływów z czego 

27 znaczniejszych objęto badaniami, w tym 19 na całej długości. Jakość wód oznaczana jest również dla 
Noteci i Obry, które uchodzą do Warty poza granicami województwa. 

W odcinku ujściowym wody o zadowalającej III klasie czystości charakteryzowały jedynie cztery dopływy: 
Kanał Topiec, Powę, Czarną Strugę oraz Dopływ z Kamionnej. Jakość większości rzek (14 dopływów – 52 % 
badanych) zaliczono do IV klasy czystości, natomiast w 9 rzekach określono złą jakość wód (V klasa).  

Natlenienie wód w 13 rzekach było bardzo dobre (I/II klasa), w 12 umiarkowane do poziomu 4 mg/l 
(III/IV klasa), w dwóch – Bogdance i Kanale Ślesińskim wystąpiło niedotlenienie. Pozostałe wskaźniki tle-
nowe określające zawartość materii organicznej w większości dopływów odpowiadały III lub IV klasie. 
Największe obciążenie związkami organicznymi stwierdzono w rzekach Bogdance, Nerze, Głównej, Samicy 
Kierskiej, Maskawie i Kanale Ślesińskim. Stężenia substancji biogennych w dziewięciu dopływach oznaczo-
no na poziomie norm I–III klasy, w pozostałych były znacznie wyższe. Największe zanieczyszczenie związ-
kami fosforu występowało w rzekach: Ner, Rgilewka, Meszna, Wrześnica, Maskawa, Bogdanka, Samica 
Kierska, Sama i Struga z Otorowa. Zawartość azotu ogólnego jak i pozostałych związków azotowych była 
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zróżnicowana od klasy I do V. Najwięcej amoniaku (V klasa – ponad 4 mg/l) oznaczono w Nerze, Mesznie 
i Bogdance, azotany kwalifikujące się do V klasy występowały w Rgilewce i Lutyni (rozdz. 4.2.4.). 

Zasolenie wód w dopływach utrzymywało się na poziomie norm I–III klasy czystości. Jedynie w Rgilew-
ce, gdzie dopływają wody z odwodnienia kopalni soli w Kłodawie oraz w Cybinie, do której w odcinku uj-
ściowym trafiają zasolone wody termalne, stwierdzono wysokie stężenia chlorków wpływających na 
zwiększenie ilości substancji rozpuszczonych i przewodność wód. 

Wśród oznaczanych metali: bar tylko w sześciu dopływach występował w podwyższonych stężeniach 
(w III klasie); glin − w rzece Kiełbasce w klasie III, a w Strumieniu Junikowskim w klasie V; żelazo i man-
gan w II–III klasie we wszystkich dopływach. Zawartość kadmu w sześciu rzekach zaliczono do IV klasy 
natomiast w Kanale Ślesińskim do V klasy. Ilości ołowiu w Kiełbasce, Topcu i Mesznie zawarte były w nor-
mach IV klasy, a w Kanale Grójeckim, Czarnej Strudze, Nerze i Kanale Ślesińskim – V klasy. Stwierdzono 
również wysokie stężenia rtęci w trzech rzekach odpowiadające IV klasie oraz w Cybinie – V klasie. 

Wśród wskaźników określających zanieczyszczenia przemysłowe − cyjanki zaliczono do I klasy, a sub-
stancje powierzchniowo czynne anionowe do klas od I do III. Suma węglowodorów wielopierścieniowych 
aromatycznych (WWA) dla większości rzek mieściła się w I/II klasie, sporadycznie w III, w rzece Cybinie 
i Wełnie w IV klasie. Stężenie fenoli było zróżnicowane od zakresu norm I klasy do V klasy. Dla trzech 
dopływów oznaczono minimalną zawartość na poziomie I klasy, w 12 ciekach – II klasy, w dwóch – III kla-
sy, w dziewięciu ciekach – IV klasy, a w rzece Bogdance w klasie V. 

Wskaźniki biologiczne – saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu utrzymywały się w większości dopły-
wów na poziomie III klasy, sporadycznie IV klasy. Zakres oznaczanego stężenia chlorofilu „a” był znacznie 
większy − od I do V klasy. Bardzo żyzne wody występowały w rzece Wełnie oraz kanałach Mosińskim 
i Ślesińskim. Stan sanitarny wód był niekorzystny, odpowiadał w pięciu ciekach IV klasie, w 20 rzekach 
V klasie, bakteriologicznie jedynie wody Oszczynicy i Dopływu z Kamionnej kwalifikowały się do klasy III. 

Prosna – jakość wód rzeki badanej na dziewięciu stanowiskach pomiarowych była zadowalająca, zaliczona na 
całej monitorowanej długości do III klasy czystości z wyjątkiem odcinka ujściowego, gdzie stwierdzono IV klasę. 

Zawartość tlenu w wodach Prosny z wyjątkiem stanowiska w km 140,0 (III klasa) była bardzo dobra. 
Ilość materii organicznej wyrażonej wskaźnikami tlenowymi określono w przedziale norm klasy II i III. Stę-
żenia związków azotu w większości mieściły się w klasie III, sporadycznie dla amoniaku w klasie II. Związ-
ki fosforu występowały w mniejszych ilościach na poziomie I i II klasy (w Popówku i Kwileniu – III klasy). 
Stwierdzono niskie zasolenie wód, odpowiadające I/II klasie.  

Na większości stanowisk stężenie żelaza i manganu oscylowało w normach II lub III klasy, również spo-
radycznie na poziomie III klasy oznaczono bar, ołów i selen, natomiast ilości badanej rtęci na dwóch stano-
wiskach zlokalizowanych poniżej Kalisza (w miejscowości Popówko i Bogusław) zaliczono do klasy IV. Nie 
stwierdzono w wodach Prosny zanieczyszczeń przemysłowych; fenole utrzymywały się na poziomie II klasy, 
pozostałe wskaźniki (cyjanki, pestycydy, substancje powierzchniowo czynne anionowe oraz WWA) – klasy I.  

Żyzność wód wyrażona saprobowością fitoplanktonu i peryfitonu była umiarkowana, odpowiadająca 
III klasie, natomiast stężenie chlorofilu „a” do km 72,8 utrzymywało się w I/II klasie, po czym poniżej Kalisza 
wzrosło do poziomu III klasy, a w km 28,6 – IV klasy. Stan sanitarny wód był niezadowalający (IV/V klasa). 

Dopływy Prosny 
Badano 17 dopływów uchodzących do Prosny, w tym pięć na całej długości. W odcinku ujściowym wody 

o zadowalającej, III klasie czystości występowały jedynie w czterech dopływach: Łużycy, Pokrzywnicy, Pomian-
ce i Rowie Zaleskim. Jakość ośmiu rzek (47 % badanych) zaliczono do IV klasy czystości, a pięciu do V klasy.  

Natlenienie wód większości rzek było bardzo dobre (I/II klasa), w trzech umiarkowane (IV klasa) oraz 
w dwóch – Ciemnej i Giszce − niskie, poniżej 4 mg/l. Wskaźniki określające zawartość materii organicznej 
w dziewięciu rzekach odpowiadały II/III klasie sporadycznie IV klasie. Największe obciążenie związkami 
organicznymi stwierdzono w rzece Ciemnej, Giszce oraz Potoku Kraszewskim, Nerze i Swędrni.  

Stężenia substancji biogennych w trzech dopływach oznaczono na poziomie norm I–III klasy, w kolej-
nych trzech jedynie zawartość azotanów była podwyższona do norm IV klasy. Duże obciążenie związkami 
azotu i fosforu (w IV i V klasie) stwierdzono w rzekach: Ołobok, Ciemna, Piwonka, Krępica, Giszka, Ner 
i Potok Pleszewski. Kwalifikacja azotanów do V klasy miała miejsce w rzece Ołobok, Ner i Potok Pleszew-
ski (rozdz. 4.2.4.). 

Wskaźniki zasolenia w wodach dopływów Prosny utrzymywały się w normach I–III klasy czystości, 
jedynie w Giszce i Krępicy stwierdzono podwyższoną przewodność wód. 
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Oznaczane metale w większości rzek występowały w minimalnych ilościach (I/II klasa). W siedmiu 
dopływach żelazo i mangan utrzymywały się na poziomie III klasy. Sporadycznie oznaczano metale 
o podwyższonych stężeniach (w IV i V klasie) i tak: arsen – w Strudze Węglewskie i Łużycy, glin – w Ne-
rze, kadm – w Ciemnej i Giszce, ołów – w Piwonce i Krępicy, rtęć – w Giszce i Nerze oraz selen – w Krępi-
cy, Giszce i Potoku Pleszewskim.  

Wskaźniki określające zanieczyszczenia przemysłowe oznaczano na poziomie I klasy w przypadku cy-
janków, pestycydów i węglowodorów wielopierścieniowych aromatycznych (WWA), a substancji po-
wierzchniowo czynnych anionowych również II klasy. Stężenia fenoli utrzymywały się w normach klasy II.  

Żyzność wód w rzekach o zwiększonej ilości substancji biogennych była podwyższona, saprobowość fi-
toplanktonu i peryfitonu zaliczono do III/IV klasy, dla Krępicy nawet do V klasy. Stężenie chlorofilu „a” 
tylko w wodach rzeki Ciemnej odpowiadało IV klasie w pozostałych dopływach było niskie (I/II klasa). Stan 
sanitarny wód był niekorzystny, odpowiadający w czterech ciekach IV klasie, w pozostałych − V klasie.  

Kanał Mosiński – stan czystości wód po rozwidleniu Kanału Kościańskiego na Południowy Kanał Obry 
i Kanał Mosiński oznaczano na dwóch stanowiskach pomiarowych. Na całym kontrolowanym 27,1 km od-
cinku jakość wód odpowiadała IV klasie. 

Na obniżenie stanu czystości wód wpłynęła wysoka zawartość materii organicznej utrzymująca się w III 
i IV klasie, a w węźle Bonikowskim nawet w V klasie. Tam też natlenienie wód było obniżone do poziomu 
III klasy. Badania wykazały również znaczne ilości substancji biogennych, w tym wysokie stężenia związ-
ków azotu (IV i V klasa) i nieco niższe związków fosforu (II/III klasa). Zasolenie wód kanału było umiar-
kowane, odpowiadające I–III klasie.  

Z badanych metali jedynie stężenie żelaza i manganu oscylowało w normach od I do IV klasy, pozosta-
łych metali było minimalne (I klasa). W wodach Kanału Mosińskiego wśród zanieczyszczeń przemysłowych 
cyjanki utrzymywały się na poziomie I klasy, fenole – II klasy, pozostałe wskaźniki (substancje powierzch-
niowo czynne anionowe i WWA) – II/III klasy. Saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu była umiarkowana, 
odpowiadająca III klasie czystości, natomiast stężenie chlorofilu „a” mieściło się w V klasie. Stan sanitarny 
wyrażony liczbą bakterii grupy coli oraz grupy coli typu kałowego kwalifikował wody do IV/V klasy.  

Dopływy Kanału Mosińskiego 
Prowadzono badania czterech dopływów Kanału Mosińskiego – Mogilnicy, Olszynki, Samicy Stęszew-

skiej i Kościańskiego Kanału Obry. Jakość wód rzek była niska na poziomie IV/V klasy. Decydowały o tym 
głównie wskaźniki tlenowe, biogenne oraz mikrobiologiczne. W wodach Mogilnicy, Olszynki i Samicy Stę-
szewskiej ilość rozpuszczonego tlenu była nieznaczna − poniżej 4 mg/l (V klasa), w Kanale Kościańskim 
nieco wyższa − w normach III klasy. Zawartość materii organicznej utrzymywała się w przedziale norm III–
V klasy. W Mogilnicy i Olszynce oznaczono wysokie stężenia związków biogennych, tak fosforu jak i azotu 
(IV/V klasa), w pozostałych dopływach w zakresie norm II–IV klasy. Tak znaczące ilości związków azotu są 
podstawą wyznaczenia w tych zlewniach (z wyjątkiem Kanału Kościańskiego) obszarów wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (rozdział 4.2.4.).  

Zasolenie wód było zróżnicowane, przyjmowało wartości dopuszczalne dla klas od I do IV. Podwyższone 
wartości stężeń stwierdzono dla manganu, chromu (VI) i rtęci – w Kanale Kościańskim, dla rtęci – w Samicy 
Stęszewskiej i dla manganu – w Olszynce. Pozostałe oznaczane metale wskazywały na I/II klasę. Badane 
wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych kwalifikowały wody dopływów w większości do klasy I lub II, 
w Mogilnicy do II i III. Saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu utrzymywała się na poziomie III–V klasy, 
chlorofil „a” określono w II klasie w Mogilnicy i Olszynce, w III klasie w Kanale Kościańskim i w IV klasie 
w Samicy Stęszewskiej. Stan sanitarny odpowiadał IV/V klasie. 

Wełna − jedna z większych rzek województwa wielkopolskiego − badana jest na pięciu stanowiskach 
pomiarowych. Stwierdzono na całej badanej długości wody o niezadowalającej jakości, zaliczone do 
IV klasy. Wpływ na degradację stanu czystości wód Wełny miały znaczne ilości materii organicznej zaliczo-
ne do III/IV klasy. Natlenienie wód było bardzo dobre powyżej Rogoźna oraz w odcinku ujściowym od 
5,7 km. Natomiast poniżej Rogoźna stwierdzono brak tlenu w wodzie (poniżej 4 mg/l), a powyżej Wągrowca 
na poziomie III klasy. Zawartość substancji biogennych była zróżnicowana, utrzymująca się w normach 
od II do V klasy. Wyznaczono we wszystkich punktach wysokie stężenia fosforanów zaliczone do V klasy 
oraz azotu Kjeldahla − do IV klasy czystości.  

Wskaźniki zasolenia kwalifikowały wody Wełny do I–III klasy, wyjątek stanowiły fluorki oznaczone 
powyżej i poniżej Wągrowca w normach V klasy. Stężenie metali było nieznaczne (w I klasie) z wyjątkiem 
żelaza oznaczonego na poziomie II klasy i manganu III klasy. Wśród związków wskazujących na zanie-
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czyszczenia przemysłowe jedynie fenole powyżej Wągrowca oraz sumę WWA w mieście Oborniki ozna-
czono na poziomie norm IV klasy, pozostałe miały niskie stężenia odpowiednie dla I/II klasy. Żyzność wód 
rzeki Wełny określona saprobowością fitoplanktonu i peryfitonu odpowiadała III klasie, a stężeniem chloro-
filu „a” – IV klasie ( w Obornikach – V klasie). Duża liczba bakterii grupy coli typu kałowego miała wpływ 
na zły stan sanitarny wód zaliczony na trzech stanowiskach do V klasy, jedynie powyżej Rogoźna utrzymy-
wał się w normach III klasy, a przy wodowskazie w Kowanówku – IV klasie. 

Dopływy Wełny  
Na terenie Wielkopolski badano sześć dopływów Wełny, dwa z nich − Struga Gołaniecka i Flinta prowa-

dziły wody zadowalającej jakości zaliczone do III klasy czystości, kolejne dwa – Nielba i Mała Wełna wody 
IV klasy, natomiast rzeka Wełnianka i Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego prowadziły wody o złej jakości 
odpowiadające V klasie.  

W rzece Wełniance wszystkie wskaźniki tlenowe związane z zawartością materii organicznej, związ-
ki biogenne określające żyzność wód oraz stan sanitarny zaliczono do klasy V, zasolenie wód utrzymy-
wało się w II–IV klasie, metale oznaczono, z wyjątkiem manganu (III klasa) i rtęci (II klasa), na poziomie 
I klasy, a wskaźniki wskazujące na zanieczyszczenia przemysłowe – III/IV klasy. Również ocena biologiczna 
wód rzeki była niezadowalająca (IV klasa). Na podobnym poziomie utrzymywały się zanieczyszczenia 
w Dopływie z Sokołowa Budzyńskiego z tym, że ilości materii organicznej i substancji biogennych określo-
no w zakresie III/IV klasy, sporadycznie V klasy czystości. W Nielbie i Małej Wełnie stwierdzono znaczne 
stężenia wskaźników tlenowych (II–IV klasa) przy utrzymującym się dobrym natlenieniu wód oraz stęże-
niach związków azotu zaliczonych do II–IV klasy i związków fosforu do II–III klasy. Stan sanitarny wska-
zywał na IV klasę, a wskaźniki biologiczne na III klasę czystości. 

Noteć – największą po Warcie rzekę Wielkopolski badano w dziewięciu punktach pomiarowych. Jakość 
wód utrzymywała się na poziomie IV klasy, jedynie w km 131,2 – w Milczu, w km 117,0 – w Mirosławiu 
Ujskim i w km 87,0 – w Ciszkowie odpowiadała klasie III.  

Natlenienie wód rzeki w górnym odcinku − od źródeł do wypływu z województwa − było niskie (IV kla-
sa), do ujścia Gwdy polepszyło się do poziomu III klasy, a dalej było bardzo dobre (I klasa). Zawartość ma-
terii organicznej do 117,0 km była znaczna, utrzymująca się w normach IV klasy, w dalszym biegu 
zmniejszyła się do poziomu wymaganego dla klasy III. Oznaczane substancje biogenne w większości zali-
czono do II, sporadycznie do III klasy, jedynie stężenie azotu Kjeldahla wskazywało w 11 % prób na 
IV klasę czystości.  

Do ujścia rzeki Gwdy wskaźniki zasolenia przyjmowały wartości zaliczone do klas od I do IV, w dalszym 
biegu znacznie niższe − na poziomie I/II klasy. Z oznaczanych metali − stężenie żelaza i manganu zawarte 
było w normach III klasy na całej badanej długości, dla baru III klasę stwierdzono jedynie na dwóch stano-
wiskach, dla kadmu IV klasę określono również w dwóch punktach pomiarowych górnego biegu rzeki, na-
tomiast zawartość ołowiu w wodach Noteci była bardzo zróżnicowana od poziomu I klasy (pięć stanowisk) 
po klasę V na wypływie z województwa. Nie stwierdzono wysokich stężeń związków wskazujących na za-
nieczyszczenia przemysłowe. Wszystkie zbadane wskaźniki odpowiadały normom I/II klasy, suma WWA 
w górnym biegu rzeki III klasie.  

Żyzność wód wyznaczona poprzez saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu odpowiadała III klasie czysto-
ści, stężenie chlorofilu „a” było na poziomie IV/V klasy. Wysoka liczebność bakterii grupy coli typu kało-
wego oraz bakterii grupy coli miała wpływ na skażenie bakteriologiczne wód rzeki Noteci zaliczone na 
sześciu stanowiskach do IV klasy, na jednym do V klasy, jedynie w górnym odcinku stan sanitarny wód 
utrzymywał się w normach III klasy. 

Dopływy Noteci 
Na terenie województwa prowadzono badania 11 dopływów rzeki Noteci. Stan czystości większości 

z nich w odcinku ujściowym był zadowalający, mieszczący się w normach III klasy. Dla trzech dopływów 
wyznaczono mniej korzystną jakość wód: dla rzeki Gulczanki niezadowalającą (IV klasa) oraz dla Bolemki 
i Trzcianki złą (V klasa). 

W wodach rzek zaliczonych do III klasy czystości największe zanieczyszczenie związane było z obecno-
ścią materii organicznej (na poziomie III/IV klasy w Łobżonce, Kcynince, Bukówce, Gwdzie i Miale), sub-
stancji biogennych, w tym związków azotu (w Łobżonce i Kcynince, w zakresie II–IV klasy), żyznością wód 
(III klasa w ośmiu badanych dopływach) oraz stanem sanitarnym, który w rzekach Gwdzie, Łobżonce, Kcy-
nince odpowiadał IV klasie, w Margonince, Drawie i Miale – III klasie. Jedynie wody rzeki Bukówki cha-
rakteryzowało niskie skażenie bakteriologiczne na poziomie II klasy. 
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W trzech dopływach o wyznaczonej niskiej jakości wód, zanieczyszczenie związane było również z obec-
nością wyżej omówionych substancji jednak w znacznie wyższym stężeniu.  

Zasolenie wód w badanych dopływach utrzymywało się na poziomie I/II klasy, w pięciu rzekach dla nie-
których wskaźników (substancji rozpuszczonych i wapnia) w III klasie. We wszystkich dopływach stężenie 
oznaczanych metali mieściło się w normach I klasy, jedynie ilości manganu i żelaza zaliczono do III klasy, 
ołowiu w czterech ciekach do III/IV klasy oraz chromu ogólnego i niklu w rzece Trzciance do IV klasy. Zanie-
czyszczenia przemysłowe identyfikowane były na poziomie I/II klasy. Wskaźniki biologiczne oznaczono w III/IV 
klasie, a w odniesieniu do chlorofilu „a” w siedmiu rzekach stwierdzono I/II klasę.  

Gwda jest jedną z większych rzek województwa, której stan czystości badany w siedmiu punktach po-
miarowych określono jako zadowalający i zaliczono do III klasy.  

W normach IV klasy określono nieliczne wskaźniki zanieczyszczenia, był to głównie: stan sanitarny (na 
trzech stanowiskach), saprobowość peryfitonu (na dwóch stanowiskach – w km 78,0 i 24,0) oraz w km 112,0 
− chlorofil „a”, wskaźniki tlenowe (ChZT-Cr i ogólny węgiel organiczny) i azot Kjeldahla.  

Wskaźniki zasolenia oznaczano w I/II klasie, metale, w tym ciężkie, w I klasie (sporadycznie mangan 
w II klasie i żelazo II/III klasie), substancje specyficzne jak – cyjanki, pestycydy, WWA, substancje po-
wierzchniowo czynne anionowe w klasie I, a fenole w II klasie czystości.  

Ilość materii organicznej od km 78,0 do ujścia do Noteci kwalifikowała się do II/III klasy, a stężenie 
związków azotu i fosforu zaliczono do norm klasy od I do III. Saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu oraz 
chlorofil „a” (z wyjątkiem przedstawionych wyżej) oznaczono w III klasie.  

Dopływy Gwdy 
Wśród dziewięciu rzek badanych na wpływie do Gwdy, jedynie Dopływ z Bukowej Góry zaliczono do 

IV klasy, pozostałe prowadzą wody o zadowalającej jakości − odpowiadające III klasie czystości.  
Wpływ na obniżoną jakość wód Dopływu z Bukowej Góry miała znaczna ilość materii organicznej 

(III/IV klasa), niskie natlenienie wód na poziomie norm III klasy, podwyższone stężenia związków biogen-
nych (II/III klasa), w tym azotu Kjeldahla zaliczonego do IV klasy. Oznaczono również w wodach dopływu 
wysokie stężenie ołowiu oraz chlorofilu „a”, w przedziale norm IV klasy.  

W pozostałych badanych rzekach stwierdzono bardzo dobre natlenienie wód, jedynie w Debrzynce było 
niskie − na poziomie III klasy. Zawartość materii organicznej jak również substancji biogennych kwalifiko-
wały wody dopływów do klasy II/III. Związki wyznaczające stopień zasolenia wód utrzymywały się w prze-
dziale norm I/II klasy. Wśród oznaczanych metali podwyższone stężenia odnotowano jedynie dla manganu 
i żelaza, odpowiednie dla II/III klasy. Nie stwierdzono zanieczyszczeń przemysłowych, większość oznacza-
nych związków zawartych było w I/II klasie. Wskaźniki biologiczne − saprobowość fitoplanktonu i peryfito-
nu − zaliczono do III klasy, chlorofil „a” w większości rzek do klasy I, a do II klasy jedynie w wodach 
Młynówki i Głomi. Wyznaczona liczebność bakterii grupy coli oraz bakterii grupy coli typu kałowego kwa-
lifikowała wody w II/III klasie, w przypadku rzeki Czarnej do IV klasy, a Młynówki – V klasy. 

Południowy Kanał Obry  
Badania kanału prowadzono od km 45,5 – poniżej rozdziału Kościańskiego Kanału Obry na Kanał Połu-

dniowy i Mosiński, aż do wpływu do jeziora Rudno – w czterech punktach pomiarowych. W górnym biegu 
ciek prowadził wody o złej jakości kwalifikujące się do V klasy czystości, na pozostałych trzech stanowi-
skach wody kanału miały również niezadowalającą jakość − w zakresie norm IV klasy.  

Wpływ na degradację stanu czystości wód miało bardzo wysokie obciążenie materią organiczną sięgające 
poziomu norm V klasy jak również stężenia związków fosforu i azotu zaliczane głównie do V klasy, spora-
dycznie do IV klasy. Znaczący wpływ miasta Kościana obrazował również stan sanitarny wód (III–V klasa). 
W dalszym biegu jakość wód ulegała stopniowej poprawie, sukcesywnie zmniejszały się stężenia wskaźni-
ków tlenowych do poziomu III/IV klasy oraz biogennych do zakresu norm II–IV klasy, a przed wpływem do 
jeziora Rudno nawet I/II klasy. W wodach kanału nie stwierdzono zanieczyszczeń przemysłowych, nato-
miast stężenia oznaczanych metali były znacznie zróżnicowane – mangan i bar występował na poziomie 
III klasy, żelazo – II klasy, rtęć – IV/V klasy na całym badanym odcinku, a na pojedynczych stanowiskach stwier-
dzano podwyższone stężenia chromu (VI) i miedzi. Żyzność wód określana przy pomocy wskaźników biologicz-
nych – saprobowości fitoplanktonu i peryfitonu oraz chlorofilu „a” była podwyższona, zaliczona do III/IV klasy. 
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Dopływy Południowego Kanału Obry 
Badaniami objęto Samicę Leszczyńską oraz Młynówkę Kaszczorską. Jakość wód Samicy określono jako 

zadowalającą (III klasa), natomiast stan czystości prowadzonych przez Młynówkę wód uznano jako nieza-
dowalający, zaliczony do IV klasy.  

Wody Samicy Leszczyńskiej w odcinku ujściowym zawierały podwyższone do poziomu IV klasy ilości 
fosforanów, materii organicznej wyrażonej wskaźnikiem tlenowym ChZT-Cr oraz wysokie zaliczone do 
V klasy stężenie rtęci. Pozostałe wskaźniki charakteryzujące wielkość zanieczyszczeń organicznych, biogen-
nych, zasolenie, a także biologiczne i mikrobiologiczne utrzymywały się w normach I/II i III klasy.  

Obniżenie jakości wód Młynówki Kaszczorskiej związane było z wysokim obciążeniem materią orga-
niczną (IV i V klasa), dużym stężeniem związków fosforu (V klasa), a także skażeniem bakteriologicznym 
określonym w IV klasie.  

4.2.3. Monitoring wód ze względu na wymagania, jakim powinny odpowiadać wody 
śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowa-
tych i karpiowatych w warunkach naturalnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 4 października 2002 roku /Dz. U. Nr 176, poz. 1455/. Regulacje tam zawarte wynikają z potrzeby 
ochrony populacji ryb przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia wody oraz konieczności ochrony 
zdrowia konsumentów ryb. Rozporządzenie transponuje do prawa polskiego postanowienia Dyrektywy Rady 
78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 roku w sprawie jakości słodkich wód wymagających ochrony lub popra-
wy w celu zachowania życia ryb. Przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się do wód hodowlanych. 

Ryby łososiowate wymienione w rozporządzeniu to ryby z rodzaju Salmo spp., rodziny Coregonidae 
(Coregonus) np. sielawa lub gatunku lipień (Thymallus thymallus). Rodzina Salmonidae obejmuje kilkadzie-
siąt gatunków ryb drapieżnych, zamieszkujących morza i wody słodkie. W większości ryby te odbywają 
wędrówki z mórz na tarliska do górnych biegów rzek (gatunki anadromiczne). Rozróżnia się łososie właści-
we (np. łosoś europejski, łososie pacyficzne, pstrągi), sieje oraz lipienie. Ryby te mają ogromne znaczenie 
gospodarcze ze względu na smaczne mięso i pozyskiwany czerwony kawior. Łosoś szlachetny (Salmo salar) 
w 1995 roku został wpisany w Polsce na listę zwierząt chronionych. 

Ryby karpiowate to rodzina karpiowatych (Cyprinidae) lub innych gatunków, takich jak szczupak (Esox 
lucius), okoń (Perca fluviatilis) oraz węgorz (Anguilla anguilla). Rodzina Cyprinidae obejmuje około 1600 
gatunków słodkowodnych, morskich lub wód słonawych. Ryby karpiowate zamieszkują wody prawie całej 
kuli ziemskiej poza Ameryką Południową, Australią i Madagaskarem; w Polsce występuje 25 gatunków. Są 
ważne gospodarczo − przede wszystkim karp. Środowiskiem życia ryb karpiowatych są niewielkie zbiorniki 
wody stojącej i wody wolno płynące nad dnem mulistym lub wody o wartkim prądzie i piaszczystym lub 
żwirowatym czy kamienistym dnie. Są to w większości ryby stadne obficie zarośniętej roślinnością strefy 
przybrzeżnej, przeważnie przebywające blisko powierzchni wody. Niekiedy w czasie tarła kilkakrotnie 
w ciągu roku zbierają się w olbrzymie ławice przy dnie (jaź). Zimą przebywają w głębszych miejscach. Ich 
pokarmem są: drobne zwierzęta i rośliny, owady wodne i spadające w wodę, glony porastające kamienie, 
korzenie roślin wodnych, ale np. klenie są wszystkożerne i odżywiają się głównie mniejszymi rybami, żaba-
mi, rakami po wylince, nawet małymi ssakami, a także pokarmem roślinnym, bolenie zaś są drapieżnikami. 
Jedną z najbardziej plastycznych ekologicznie ryb karpiowatych jest karaś, znoszący nawet znaczne zanie-
czyszczenie wód i niedobór w nich tlenu. W zimie zagrzebuje się w mulistym dnie i zapada w odrętwienie; 
również gdy dojdzie do wyschnięcia zbiornika, w którym żyje, potrafi przetrwać ukryty w mule. 

Rzeka prowadząca swoje wody od gór aż do morza i zasilana po drodze przez liczne dopływy stwarza 
w swym biegu najrozmaitsze warunki środowiskowe dla roślin i zwierząt. Warunki te kształtowane są przez kli-
mat, stosunki geologiczne i glebowe oraz wynikające z nich ukształtowanie łożyska (i brzegów), a w następstwie 
tego również skład i strukturę roślinności. Każdy z odcinków rzeki tworzy odrębny, charakterystyczny biotop 
(krainę), przechodzący płynnie w następny odcinek stanowiący kolejną krainę, o czym świadczy stopniowo 
zmieniający się skład gatunkowy zasiedlających te partie rzeki zespołów ryb. Nigdy jednak typowe dla ujścio-
wych odcinków rzek ryby nie występują w jej górnym biegu i na odwrót – gatunki żyjące w górskich, bystro pły-
nących wodach nie są (lub tylko wyjątkowo) spotykane na nizinach. Poszczególne, różniące się od siebie odcinki 
rzek otrzymały nazwy od najliczniej zamieszkujących je gatunków ryb, a mianowicie: 
• kraina pstrąga, 
• kraina lipienia, 
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• kraina brzany, 
• kraina leszcza, 
• kraina jazgarza (nazywana też krainą płastugi), 
• kraina stynki. 

Źródlany odcinek rzeki leży przeważnie w wysokich górach. Mały strumyk spływa po kamieniach w dół 
doliny, drążąc łożysko w skałach. Dno takiego strumienia jest zwykle kamieniste lub żwirowate, albo też 
stanowi po prostu nagą skałę. W tej górnej części krainy pstrąga pokarmu jest niewiele i składa się on ze 
spadających w wodę lądowych owadów, larw widelnic, jętek, chruścików, muchówek i chrząszczy, niektó-
rych małych rozmiarami gatunków ślimaków, kiełży zdrojowych oraz innych drobnych bezkręgowców. 
W wodach górskiego potoku nie ma planktonu, a wyższe rośliny wodne są również bardzo nieliczne − dla jed-
nych jest za zimno (temperatura wody nawet latem nie przekracza 10°C), dla innych znów woda płynie za szyb-
ko. Jest natomiast, dzięki płytkości, szybkiemu ruchowi oraz przelewaniu się po kamieniach i progach zawsze 
doskonale natleniona, co stanowi niezbędny warunek do życia nielicznych występujących tu ryb. W takich poto-
kach spotykane są: pstrąg potokowy, pstrąg źródlany oraz głowacz białopłetwy. Odpowiednio do bardzo mocno 
ograniczonego przestrzennie i ubogiego w pokarm środowiska wszystkie bytujące tu ryby są stosunkowo małe.  

Taki górski strumień zasilany licznymi dopływami szybko zwiększa swoje rozmiary. W miejscach, gdzie 
jego bieg jest powstrzymywany, tworzą się głębsze partie koryta, powstają wodospady, ale też i większe, 
dość spokojne rozlewiska. Dłuższe odcinki o szybkim prądzie płytkiej, spienionej wody następują na zmianę 
z głębszymi i spokojniejszymi. Woda jednak nadal jest czysta, zimna i dobrze natleniona. W zawrotach wo-
dy za większymi głazami i w jamach wymytych w urwistych brzegach, gdzie nie muszą się przeciwstawiać 
silnemu prądowi, mają swoje ulubione stanowiska pstrągi − podejmują stąd krótkie wyprawy łowieckie. Tu, 
w tej dolnej części krainy pstrąga niektóre osobniki osiągają już pokaźne rozmiary. Prąd na ogół jest jesz-
cze zbyt silny, aby w strumieniu mógł utrzymać się plankton i wyższe rośliny wodne, dość licznie reprezen-
towane są natomiast rozmaite glony, porastające kamienie. Do znanych już z górnej części tej krainy 
gatunków dołączają tu: pstrąg tęczowy, głowacz pręgopłetwy, strzebla potokowa i ślizg oraz minog strumie-
niowy. Gdzieniegdzie spotykany jest także miętus, chętnie zjadający ikrę pstrągów.  

Pojęcie krainy pstrąga nie jest zresztą ograniczone wyłącznie do potoków górskich. Początkowe odcinki 
strumieni nizinnych mają niekiedy analogiczne cechy pozwalające na zaliczenie ich do tej właśnie krainy. 
Podstawową różnicą jest jednak zwykle znacznie niższa niż w górach jakość (zwłaszcza czystość) wody, nie 
pozwalająca na ogół na występowanie w niej pstrągów. Poza tym w strumieniach nizinnych woda płynie 
znacznie wolniej niż w górskich, dno jest na ogół miękkie, tak że rozwija się tu dość obfita roślinność. Ro-
śliny stanowią pokarm dla wielu drobnych zwierząt, którymi z kolei żywią się ryby. Występujące w takich 
strumieniach pstrągi osiągają więc niekiedy bardzo duże, rekordowe wręcz rozmiary.  

Gdy młoda rzeka osiąga pogórze, słabnie siła prądu, a więc także jego zdolność do transportu kamieni 
i żwiru. Dno coraz częściej staje się piaszczyste, a woda płynie stosunkowo spokojnie i równomiernie. 
Wciąż jeszcze dość mocny nurt podmywa brzegi, zwłaszcza po odśrodkowej stronie zakrętów, wraz z prze-
rastającymi je korzeniami krzewów i drzew. W spokojniejszych odcinkach rzeki powstają rozległe osady 
mułu, gdzie rozwija się roślinność – bogata, jak na dość bystro jeszcze płynącą rzekę. Ta podgórska część 
rzeki otrzymała od najliczniejszej w niej ryby nazwę krainy lipienia. Temperatura wody dochodzi tu latem 
do 18°C. Woda w krainie lipienia jest nadal tak dobrze natleniona, że mogą w niej żyć także pstrągi, 
a w niektórych rzekach spotykana jest także głowacica, nasza największa krajowa przedstawicielka rodziny 
łososiowatych. W krainie tej spotykane są również kleń, świnka, miętus, boleń, jelec, strzebla potokowa i od 
czasu do czasu szczupak.  

Kolejna kraina nosi nazwę krainy brzany. Głębsze i szersze tu koryto rzeki może już pomieścić znaczne 
ilości wody. Nawet podczas niskich stanów wody rzeka wygląda dość okazale. Jej dno pokryte jest miękki-
mi, mulistymi, obficie zarośniętymi osadami, poprzecinanymi jednak licznymi żwirowatymi ławicami, wa-
runkującymi występowanie brzan. Prąd jest tutaj jeszcze dość silny, a woda nadal dobrze natleniona, lecz jej 
temperatura w gorące lata dochodzi już do 19−20°C. Oprócz brzany, która trzyma się zwykle tuż nad żwiro-
watym i piaszczystym dnem, żyje tu także większość ryb występujących w krainie lipienia, choć pstrągi 
spotykane są już tylko pojedynczo. Rybostan tej krainy wzbogacają także nowe gatunki, a mianowicie płoć, 
wzdręga, okoń, szczupak, a nawet sandacz. 

W dalszym biegu rzeka osiąga już swe ostateczne rozmiary. Jej dno niemal wszędzie jest miękkie, muli-
ste, a pośrodku głębokiego koryta praktycznie pozbawione roślinności z powodu niedostatku światła. Obficie 
zarośnięte bywają natomiast płytsze, przybrzeżne partie rzeki. Woda niesie wiele naturalnych (np. cząsteczek 
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mułu) i antropogennych zanieczyszczeń, w związku z czym jest zwykle dość mętna. Żyzny muł osadza się 
głównie w pobliżu brzegów i na płyciznach o spokojniejszym prądzie. W takich miejscach, w których woda 
ma w dodatku wyższą temperaturę, rozwija się plankton stanowiący pokarm dla wielu gatunków ryb, 
zwłaszcza dla ich najmłodszych stadiów rozwojowych. W tej części rzeki, która od najliczniejszego w niej 
gatunku ryby nosi nazwę krainy leszcza, występuje najwięcej gatunków ryb. Poza wspomnianym już lesz-
czem żyje w niej między innymi lin, sandacz, karp, boleń, płoć, wzdręga, szczupak, okoń, kiełb, sum i wę-
gorz oraz inne, miejscowe gatunki lub podgatunki ryb – zwłaszcza płoci, tworzącej szczególnie wiele 
lokalnych form oraz gatunków należących do rodzajów Leuciscus i Barbus.  

Krótki, końcowy fragment rzeki to kraina jazgarza, zwana również krainą płastugi. Przechodzi ona 
w krainę stynki, czyli ujściową, noszącą także nazwę krainy wód słonawych (zazwyczaj obie te krainy trak-
tuje się jako jedną). Kraina jazgarza z wyglądu niewiele się różni od krainy leszcza. Nieco bardziej płaskie 
brzegi rozchodzą się jeszcze szerzej, a spokojne wody rzeki toczą się ociężale ku bliskiemu już morzu. 
Głównymi rybami tej krainy, w której niekiedy zaznacza się już dość silny wpływ słonej wody, są jazgarz, 
ciernik i stornia. Krainy jazgarza i stynki z ich leniwie płynącymi wodami, które latem mogą się silnie na-
grzewać, stanowią szczególnie dogodne środowisko do rozwoju wszelkiego typu bezkręgowców. Grube 
pokłady mułu, które naniosła tu rzeka, zawierają obfitość niezbędnych do życia składników pokarmowych; 
bardzo liczny jest tu plankton, stanowiący podstawowe ogniwo wielu łańcuchów pokarmowych. Obfitość 
i duża różnorodność pokarmu umożliwia nie tylko bytowanie w tych krainach wielu gatunków ryb, ale także 
utrzymywanie przez nie wysokiej liczebności. Krainy te służą ponadto jako miejsce aklimatyzacji wstępują-
cych na tarło z morza do rzek ryb wędrownych (jak na przykład jesiotry i łososie). 

Każda z tych krain płynnie, stopniowo, niemal niepostrzeżenie przechodząc w krainę sąsiednią. 
O cechach konkretnego biotopu oprócz zespołu czynników naturalnych decyduje również zasiedlanie przez 
ludzi dolin rzecznych i związane z tym przemysłowe wykorzystanie rzecznych wód oraz zanieczyszczenia, 
jakie wiążą się z ich bytowaniem. Ten czynnik może zdecydowanie zakłócić równowagę naturalnego rejonu 
i oczekiwania, jakie mają poszczególni mieszkańcy wody w stosunku do jej jakości. 

W każdym regionie wodnym zgodnie z ustawą Prawo wodne zostały sporządzone wykazy wód po-
wierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz umożliwiających migra-
cję ryb. Jednostką odpowiedzialną za sporządzenie wykazów jest właściwy Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej (RZGW).  

W regionie wodnym zarządzanym przez RZGW Poznań w wykazach znalazły się następujące rzeki, 
których zlewnie położone są w województwie wielkopolskim: 

Wody przeznaczone do bytowania ryb łososiowatych:  
• Gwda z dopływami: Czarna, Płytnica, Rurzyca, Piława, Dobrzyca, Głomia wraz z Kocunią i Skicką 

Strugą,  
• Drawa z dopływami: Płociczna z dopływami, Szczuczna (Szczuczyna), Stopica (Człopica), 
• oraz dopływ Noteci – Bukówka.  

Wszystkie rzeki zaliczono do krainy pstrąga i lipienia, a jakość wód w wymienionych rzekach zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 4 października 2002 roku /Dz. U. Nr 176, poz. 1455/ określono 
jako nieprzydatną do bytowania ryb łososiowatych. 

Wody przeznaczone do bytowania ryb karpiowatych:  
• Warta z dopływami: Teleszyna, Rgilewka z dopływami, Kiełbaska, Powa, Czarna Struga, Meszna ze 

Strugą Bawół, Wrześnica, Lutynia, Maskawa, Wirenka, Kopel, Bogdanka, Cybina, Główna, Goślińska 
Struga (Trojanka), Samica Kierska, Kończak, Sama z dopływami, Smolnica, Oszczynica,  

• Prosna z dopływami: Pratwa, Pomianka, Niesób, Struga Kraszewicka, Łużyca, Ołobok, Pokrzywnica, 
Swędrnia, Ciemna, Giszka,  

• Wełna z dopływami: Mała Wełna, Nielba, Struga Gołaniecka, Flinta,  
• Noteć z dopływami: Noteć Zachodnia, Łobżonka, Margoninka, Bolemka,  
• Obra (od Północnego Kanału Obry) do ujścia do Warty  
• oraz dopływ Gwdy: Debrzynka. 

W regionie wodnym zarządzanym przez RZGW Wrocław w wykazach wód przeznaczonych do bytowa-
nia ryb łososiowatych nie wymieniono żadnej z rzek położonych w granicach województwa wielkopolskiego.  
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Jako wody przeznaczone do bytowania ryb karpiowatych w wykazach znalazły się:  
• Wołczyński Strumień (dopływ Stobrawy), Czarna Widawa, Biała Widawa i Studnica (dopływy Widawy),  
• Barycz z dopływami: Dąbrówka, Kuroch z Rowem Orpiszewskim i Zimną Wodą, Złotnica, Meresznica, 

Czarna Woda, Malinowa Woda,  
• Orla z dopływami: Żydowski Potok, Rów Graniczny, Borownica, Radęca, Orla Leniwa, Stara Orla, 

Kanał Wilczyna, Dąbrocznia, Masłówka, Grobelka,  
• Rów Polski z dopływami: Samica Krobska, dopływ bez nazwy w Poniecu, Rów Czarkowski, Rów Lu-

boński, Rów Robczyski, Rów Rydzyński, Rów Kaczkowski, Uliczna (wszystkie dotychczas wymienione 
rzeki zaliczono do krainy brzany), Kopanica, Rów Strzyżewicki, Rów Święciechowski,  

• Rów Krzycki z jeziorem Krzyckim, Czernica (dopływ Obrzycy),  
• Południowy Kanał Obry z dopływami: Samica Leszczyńska, Kanał Przemęcki (Boszkowski) z jezio-

rami: Dominickim, Krzywce, Wielkim, Trzebidzkim, Małym, Boszkowskim, Przemęckim Małym 
i Przemęckim Północnym, Młynówka Kaszczorska z jeziorami: Zapowiednik, Brzeźnie, Lincjusz, Białe–
Miałkie, Breńskie, Przemęckie Środkowe i Przemęckie Zachodnie,  

• jeziora w zlewni Obrzycy: Wuszno (Ośno), Wilcze i Rudno (cieki zaliczono do krainy leszcza, jeziora 
Krzyckie i Dominickie – jako typ leszczowy, a pozostałe jeziora – jako typ linowo-szczupakowy). 
Jakość żadnej z powyższych wód powierzchniowych nie została określona zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku /Dz. U. Nr 176, poz. 1455/ jako przydatna do byto-
wania ryb karpiowatych, część z nich dotychczas nie była badana. 

Woda stanowiąca lub mogąca stanowić środowisko życia ryb łososiowatych i karpiowatych musi spełniać 
określone wymagania co do temperatury, ilości rozpuszczonego tlenu, zawiesin, wartości pH, BZT5, fosforu 
ogólnego, azotynów, niejonowego amoniaku, azotu amonowego, całkowitego chloru pozostałego, cynku 
ogólnego i miedzi rozpuszczonej; nie może zawierać związków fenolowych i węglowodorów ropopochod-
nych w ilościach powodujących pogorszenie smaku ryb, tworzenie widocznej warstwy na powierzchni lub 
powłok w łożyskach cieków i szkodliwe skutki dla ryb. 

Temperatura i tlen − spośród ryb występujących w polskich wodach największe zapotrzebowanie na 
tlen mają ryby łososiowate; karpiowate są bardziej odporne na spadki lub trwałe niedobory tlenu (np. karaś 
potrafi żyć w wodach prawie pozbawionych tlenu). W miarę podnoszenia się temperatury wody spada jej 
nasycenie tlenem. Takie gatunki jak: szczupak, sandacz czy leszcz, po odbyciu tarła w cieplejszych wodach 
przybrzeżnych przenoszą się za tlenem porzucając zastoiska, zatoki oraz inne fragmenty akwenów 
o przegrzanej, nieruchomej wodzie i przechodzą do głębszych warstw wody, w nurt rzeki. W gorące letnie dni, 
kiedy aktywne procesy gnilne odtleniają wody zastoisk, również ryby ciepłolubne porzucają płycizny. Tempe-
ratura warunkuje metabolizm ryb – organizmów zmiennocieplnych. Dla pstrąga odpowiednia jest woda o niż-
szej temperaturze niż dla karpia (optymalna 12–16°C, tolerowana 1−22°C). Podniesienie temperatury wody 
o 2°C powoduje stres, przy wyższej różnicy – szok termiczny, a różnica 5−6°C powoduje zwiększenie śmier-
telności stadiów embrionalnych, obniża żywotność i przyrosty ryb. Pogorszone zaopatrzenie w tlen prowadzi 
do silniejszego oddziaływania toksyn. 

Zawiesina – nadmierna ilość zawiesin w wodach powoduje zmniejszanie tempa wzrostu, obniża odpor-
ność na choroby, redukuje ilość pokarmu i powoduje zmiany w poruszaniu się i migracji ryb. 

Odczyn wody – każdy gatunek zwierząt wodnych może żyć tylko w określonym zakresie pH. Dla karpia 
mieści się on między 4,5–10,8 i przekroczenie tych wartości powoduje prawie natychmiastową śmierć. La-
tem pH może przyjąć wartość powyżej 10, gdyż procesy fotosyntezy powodują jego wzrost, są to jednak 
okresy krótkotrwałe, zmieniające się w ciągu doby. Szkodliwość odczynu jest ściśle powiązana z ilością 
amoniaku w wodzie. Wartość pH ma decydujący wpływ na toksyczność większości jonów metali.  

BZT5 i fosfor – wskaźniki charakteryzujące obciążenie wody substancjami organicznymi oraz biogena-
mi, decydujące o powstawaniu warunków rozwoju organizmów roślinnych (żyzność wód). Nadmierne za-
wartości fosforu w wodach mogą być przyczyną deformacji kręgów i innych elementów kręgosłupa ryb. 

Azotyny – są produktem przejściowym w ciągłym cyklu przemian związków azotu zachodzących w wo-
dzie; łatwo przekształcają się w azotany lub amoniak. Ta forma azotu jest bardzo szkodliwa dla wylęgu karpia. 

Niejonowy amoniak i azot amonowy – dla ryb toksyczny jest jedynie amoniak niezjonizowany (NH3), 
podczas gdy jon amonowy (NH4+) nie jest toksyczny. Proporcja NH3 w azocie amonowym wzrasta znacznie 
w zależności od pH i temperatury. Wysoka koncentracja całkowitego azotu amonowego może występować 
podczas obumierania zakwitów fitoplanktonu, jednak zwykle jest wtedy obecny w dużych ilościach dwutlenek 
węgla, co powoduje spadek pH i zmniejszenie udziału w wodzie formy amoniaku niezjonizowanego. Według 
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danych Europejskiej Komisji do spraw Rybactwa EIFAC FAO z 1973 roku nieszkodliwe dla ryb stężenie NH3 
wynosi poniżej 0,025 mg NH3/l – taką samą wartość przyjęto w omawianym rozporządzeniu. Jest to ostrożnie 
ustalona granica, bowiem według większości badań dopiero stężenie 0,12 NH3/l powodowało zwolnienie wzro-
stu i uszkodzenie skrzeli ryb. 

Całkowity chlor pozostały – chlor dobrze rozpuszcza się w wodzie; w systemach wodnych, w których 
występują podatne na utlenianie substancje organiczne, może tworzyć cały szereg groźnych z punktu widze-
nia toksykologii związków organicznych. Toksyczne oddziaływania występują w przypadku wszystkich 
form chloru; zależą one od form związania, fizykochemicznych parametrów wody oraz wrażliwości po-
szczególnych gatunków ryb. Głównymi szkodami u ryb są: zniszczenie tkanki skrzelowej, zakłócenia orien-
tacji, utrata równowagi – chlor działa paraliżująco. W sytuacji ostrego zatrucia chlorem ruchy ryb stają się 
coraz wolniejsze, prędkość oddychania zmniejsza się, przybierają one pozycję boczną i (w końcu) zdychają 
wskutek deficytu tlenowego. Typowe dla zatruć chlorem jest to, że ryby po przeniesieniu do wody wolnej od 
tej trucizny nie są w stanie wrócić do życia – następuje zniszczenie tkanki oddechowej. 

Cynk i miedź  − podkreślić należy, że większość pierwiastków śladowych oraz substancje mineralne są 
organizmom niezbędne. W szczególności potrzebne są młodym rybom w trakcie ich rozwoju − jeżeli pod-
czas określonych faz rozwojowych brakuje minerałów i pierwiastków śladowych, dochodzi do nieodwracal-
nych zaburzeń przy wykształcaniu płetw i pokryw skrzeli. Cynk konieczny jest w procesach syntezy 
enzymów i insuliny, miedź niezbędna jest w procesach metabolicznych, bierze udział w oddychaniu i prze-
mianach związków azotowych. Z kolei nadmierna zawartość mikroelementów może wywołać zatrucie ryb 
lub uszkodzenie ich narządów wewnętrznych. Metale są dla ryb o wiele mniej trujące niż dla zwierząt stało-
cieplnych, jednak jony metali w stanie zdysocjonowanym są dla ryb wysoko toksyczne, w szczególności: 
cynk, miedź, ołów, kadm, rtęć, arsen, nikiel, żelazo, glin i chrom. Bezpośrednie toksyczne działanie cynku 
polega na ograniczeniu funkcji oddechowej skrzeli (obrzęki i uszkodzenia komórek nabłonka). Toksyczne 
działanie miedzi to: zakłócenie funkcji skrzeli i zaopatrzenia ich w śluz, zaburzenia funkcji nerek i wątroby, 
upośledzenie wzroku, zakłócenia wzrostu i reprodukcji.  

Woda spełnia wymagania dla bytowania ryb w warunkach naturalnych, jeśli w wyniku pobierania pró-
bek w stałych punktach pomiarowych w okresie 12 miesięcy, z częstotliwością nie mniejszą niż określona 
w rozporządzeniu: 
• w 95 % próbek spełnione zostały wymagania w zakresie wskaźników: odczyn, BZT5, amoniak, azot 

amonowy, azotyny, całkowity chlor pozostały, cynk ogólny i miedź rozpuszczona; w przypadku mniej-
szej niż raz w miesiącu częstotliwości poboru próbek wymagania dotyczące tych wskaźników muszą być 
spełnione w każdej próbce, 

• wymagania w zakresie temperatury były spełniane w okresach stanowiących łącznie co najmniej 98 % czasu, 
• w 50 % próbek zostały spełnione wymagania w zakresie rozpuszczonego tlenu, 
• zostało spełnione wymaganie dotyczące średniorocznej wartości zawiesin ogólnych. 
Wartości wskaźników jakości wody zgodnie z omawianym rozporządzeniem podano w tabeli 4.1. 

Przy ocenie nie uwzględnia się wyników analiz niespełniających wymagań, jeśli naruszenie nastąpiło na 
skutek powodzi lub innych klęsk żywiołowych. Przy obliczaniu średniorocznej wartości zawiesin ogólnych 
dopuszcza się pominięcie wyników analiz z próbek pobranych podczas wyjątkowych warunków atmosferycz-
nych (intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu, susza).  

W roku 2004 w województwie wielkopolskim przebadano wody 66 rzek w 168 przekrojach pomiarowych 
pod kątem przydatności do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych. We wszystkich badanych przekro-
jach (100 % badanych) stwierdzono nieprzydatność wód do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych. 
Głównymi wskaźnikami degradującymi przydatność wód były azotyny i fosfor ogólny. 

Wyniki badań dla większych zlewni rzecznych (5 i więcej przekrojów badawczych w zlewni) zestawiono na 
wykresach w postaci procentowego udziału badanych wskaźników – liczby podawane w nawiasach obok nazw 
rzek oznaczają liczbę przekrojów pomiarowych. Wyniki badań 11 wskaźników (poza związkami fenolowymi 
i węglowodorami ropopochodnymi, których nie stwierdzono organoleptycznie, w związku z czym zgodnie 
z wymogami cytowanego rozporządzenia nie wykonano badań laboratoryjnych) klasyfikowano następująco:  
• przydatne dla ryb łososiowatych i karpiowatych, 
• przydatne dla ryb karpiowatych – przydatne tylko dla ryb karpiowatych, 
• nieprzydatne – nieprzydatne dla ryb łososiowatych i karpiowatych. 
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Tabela 4.1. 
Wymagania dotyczące wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 

/Dz. U. Nr 176 z 2002 roku, poz. 1455/ 

Wymagania dotyczące wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb Lp. Wskaźniki 
jakości wody łososiowatych Karpiowatych 

1) Temperatura mierzona poniżej punktu wprowadzenia zanieczyszczenia cieplnego (na skra-
ju strefy mieszania) nie może różnić się od temperatury niezależnej od tego zanieczysz-
czenia więcej niż o: 

1,5°C 3°C 
2) Zanieczyszczenie cieplne nie może powodować przekroczenia poniżej punktu wprowadze-

nia tego zanieczyszczenia (na skraju strefy mieszania) temperatury: 
21,5°C 
10°C* 

28°C 
10°C* 

1 Temperatura 

* jedynie do okres ów rozrodu i rozwoju narybku gatunków ryb, które wymagają zimnej 
wody do rozmnażania i tylko do wód, w których mogą znajdować się takie gatunki 

2 Tlen       
rozpuszczony 

50% ≥ 9 mg O2/l 
100% ≥ 7 mg O2/l 

50% ≥ 8 mg O2/l 
100% ≥ 5 mg O2/l 

3 pH od 6 do 9 
Sztuczne wahania odczynu, nieprzekraczające ±0,5 są dopuszczalne pod warunkiem, że wa-
hania te nie zwiększą szkodliwości substancji obecnych w wodzie 

4 Zawiesiny 
ogólne 

Wartość średnioroczna nie większa niż 25 mg/l. Powyższa wartość nie odnosi się do zawiesin 
zawierających substancje niebezpieczne 

Nie więcej niż: 
5 BZT5 3 mg/l O2 6 mg/l O2 

Nie więcej niż: 
0,2 mg PO4/l* 0,4 mg PO4/l* 6 Fosfor    

ogólny * w przypadku jezior o średniej głębokości od 18 m do 300 m obciążenie nie większe niż 
obliczone według odrębnego wzoru 

Nie więcej niż: 
7 Azotyny 

0,01 mg NO2/l 0,03 mg NO2/l 
8 Związki 

fenolowe 
Stężenie mniejsze od stężenia. które może pogorszyć smak ryb 

2 mg C6H5OH/l 
9 Węglowodo-

ry ropopo-
chodne 

Nie mogą być obecne w wodzie w ilościach powodujących: 
• pogorszenie smaku ryb, 
• tworzenie widocznej warstwy na powierzchni wody lub powłok w łożyskach cieków albo 

zbiorników wodnych, 
• szkodliwe skutki dla ryb.               3 mg/l 

Nie więcej niż: 
0,025 mg/l 0,025 mg/l 10 Niejonowy 

amoniak 
Dopuszczalne są niewielkie i krótkotrwałe przekroczenia powyższych wartości w ciągu doby 

11 Azot      
amonowy 

Nie więcej niż 0,78 mg N-NH4/l 

12 Całkowity 
chlor       
pozostały 

Nie więcej niż 0,005 mg HOCL/l 
Powyższa wartość odpowiada odczynowi pH 6,0. Przy wyższym stężeniu pH można uznać 
większe stężenia całkowitego chloru pozostałego 

Nie więcej niż: 
0,3 mg/l Zn* 1 mg/l Zn* 13 Cynk ogólny 

* wartości odpowiadają twardości wody 100 mg/l CaCO3. Dla pozostałych twardości wody – 
odpowiednie wartości według odrębnej tabeli. 

14 Miedź     
rozpuszczona 

Nie więcej niż 0,04 mg/l Cu* 
* wartości odpowiadają twardości wody 100 mg/l CaCO3. Dla pozostałych twardości wody – 

odpowiednie wartości według odrębnej tabeli. 
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Rys. 4.5. Procentowy udział  wskaźników charakteryzujących przydatność wód do bytowania ryb łososiowatych
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4.2.4. Wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych 

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono dziewięć obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z których odpływ azotu do wód należy ograniczyć. 
Łączna powierzchnia wyznaczonych obszarów (OSN) to 2488,9 km2, co stanowi 8,3 % powierzchni woje-
wództwa. Są to obszary w zlewniach rzek: Kopel, Olszynki, Samicy Stęszewskiej, Mogilnicy, Oszczynicy, 
Samy, Rowu Polskiego, Orli, Pogony i Dąbrówki oraz Rowu Racockiego (zwanego Rowem Wyskoć) − 
zgodnie z wykazami Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Wrocławiu. 
Łączna długość cieków uznanych za wody wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolni-
czych wynosi 359 km. 

W obszarach zlewni niektórych rzek za wody wrażliwe uznano wody jeziorne, są to jeziora Chrzypskie 
i Radziszewskie w zlewni rzeki Oszczynicy, jeziora Mórka i Zbęchy w zlewni Rowu Wyskoć (Rowu Racoc-
kiego) oraz jezioro Niepruszewskie w zlewni Samicy Stęszewskiej. 

Na obszarach szczególnie narażonych i w ich pobliżu, zlokalizowano łącznie 34 punkty pomiarowo-
kontrolne w systemie monitoringu rzek i 11 punktów pomiarowych w systemie badania wód jeziornych. We 
wszystkich punktach oznaczono zawartość azotanów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu „a” 
(w przypadku jezior również przezroczystość wód) i porównano do norm zawartych w Rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanie-
czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093).  

Na podstawie badań wyznaczono średnioroczne wartości azotanów przekraczające 50 mg NO3/l w trzech 
punktach pomiarowych: w punkcie zlokalizowanym na rzece Dąbrówka w miejscowości Szelejewo, na rzece 
Pogona w miejscowości Trzecianów oraz na Dopływie z Sokolnik Drzązgowskich na ujściu do rzeki Kopli 
w miejscowości Tulce. W trzech punktach wartości średnioroczne azotanów mieściły się w przedziale 
40-50 mg NO3/l: na Samicy Stęszewskiej w miejscowości Kalwy, Dopływie spod Węgierskich na ujściu do 
Kopli w Gądkach oraz na Dąbrówce w miejscowości Smogoszewo. 

Eutrofizację wód rzecznych stwierdzono w 31 punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach 
szczególnie narażonych. Przekroczenia wskaźników mówiących o eutrofizacji wód nie odnotowano w Oszczy-
nicy w punktach znajdujących się w Chrzypsku Małym i na wypływie z jeziora Chrzypskiego oraz w Rowie 
Wyskoć w miejscowości Dalewo. W pozostałych przekrojach pomiarowych eutrofizację powodowała: 
• zawartość azotanów - w 23 punktach pomiarowych, 
• zawartość azotu ogólnego - w 24 punktach pomiarowych, 
• zawartość fosforu ogólnego - w 28 punktach pomiarowych, 
• zawartość chlorofilu „a” - w 5 punktach pomiarowych. 

Tabela 4.2. 
Wskaźniki stosowane przy ocenie eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych płynących 

Wskaźniki Jednostka Wody stojące (sezon wegetacyjny) Wody płynące (średnia roczna) 

fosfor ogólny mg P/l > 0,1 > 0,25 
azot ogólny mg N/l > 1,5 > 5 
azot azotanowy mg NNO3/l  > 2,2 
Azotany mg NO3/l  > 10 
chlorofil „a” µg/l > 25 > 25 1) 

Przezroczystość M < 2  

1)  dotyczy rzek o wystarczająco długim dla rozwoju glonów czasie rezydencji wody 

Jakość wód na wyznaczonych obszarach OSN na podstawie badań z roku 2004 
Obszar zlewni rzeki  Mogilnicy 
Na terenie zlewni zlokalizowane są cztery punkty pomiarowe, z czego dwa na rzece Mogilnicy (poza ob-

szarem OSN) i dwa na Mogilnicy Wschodniej (w obszarze OSN). W roku 2004 na planowanych 48 poborów 
zrealizowano 46. Nie zgromadzono kompletu prób w przekroju zlokalizowanym na Mogilnicy w 37,5 km 
w miejscowości Łagwy w miesiącu styczniu (koryto zamarznięte) oraz na Mogilnicy Wschodniej w 4,5 km 
w miejscowości Wiktorowo w miesiącu wrześniu (ciek suchy).  
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Oznaczone wartości azotanów mieściły się w przedziale między 0,004 a 106,2 mg NO3/l.  
Na rzece Mogilnica Wschodnia w Wojnowicach maksymalna zawartość azotanów wynosiła 44,7 mg NO3/l 
(wartość średnia 6,59 mg NO3/l), w pozostałych przekrojach maksymalna wartość przekraczała 50 mg NO3/l 
i wynosiła na: 
• Mogilnicy km 37,5 w Łagwach: 51,76 mg NO3/l (średnia 20,38 mg NO3/l), 
• Mogilnicy km 4,0 w Sepnie: 106,18 mg NO3/l (średnia 13,81 mg NO3/l), 
• Mogilnicy Wschodniej km 4,5 w Wiktorowie: 69,68 mg NO3/l (średnia 11,72 mg NO3/l). 

Ocena badanych wód wykazała występowanie eutrofizacji we wszystkich czterech punktach pomiaro-
wych, przy czym wskaźnikiem decydującym był fosfor ogólny. Wpływ na eutrofizację wód rzeki Mogilnicy 
miały wszystkie stosowane do oceny wskaźniki z wyjątkiem chlorofilu „a”. O eutrofizacji wód Mogielnicy 
Wschodniej w Wiktorowie decydowała zawartość azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu „a”, nato-
miast w Wojnowicach zawartość azotanów i fosforu ogólnego. 

Obszar zlewni rzeki Olszynki 
Na terenie zlewni znajdują się dwa punkty pomiarowe (jeden na obszarze OSN, jeden poza OSN). Na 

planowane 24 pobory zrealizowano 17. Nie zgromadzono kompletu prób w punkcie umiejscowionym powy-
żej Czempinia w miesiącach od sierpnia do listopada, a w przekroju w Drużynie Poznańskiej (ujście do Ka-
nału Mosińskiego) w miesiącach sierpień, wrzesień, październik (cieki suche w podanych okresach). 

Zakres stężeń azotanów w badanych próbach wód z rzeki Olszynki wynosił od 0,224 mg NO3/l do 
67,2 mg NO3/l. W jednym punkcie, w lutym zawartość azotanów przekraczała poziom 40 mg NO3/l, a w dru-
gim 50 mg NO3/l: 
• w 14,6 km, powyżej miejscowości Czempiń wartość maksymalna azotanów wyniosła 67,2 mgNO3/l 

(wartość średnia – 22,3 mg NO3/l); 
• w 2,8 km w Drużynie Poznańskiej wartość maksymalna azotanów wyniosła 49,5 mg NO3/l (wartość śred-

nia – 14,4 mg NO3/l). 
Ocena wyników badań wykazała występowanie eutrofizacji wód w obu przekrojach badawczych. 

Wskaźnikami decydującymi o eutrofizacji były azotany, azot ogólny i fosfor ogólny, tylko średnioroczna 
zawartość chlorofilu „a” nie miała wpływu na eutrofizację wód rzeki Olszynki. 

Obszar zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej 
Na obszarze szczególnie narażonym zlokalizowane są dwa punkty badawcze: w miejscowości Kalwy 

oraz poniżej Jeziora Niepruszewskiego na wysokości miejscowości Skrzynki. Prowadzono również badania 
wód Jeziora Niepruszewskiego pod kątem zawartości azotanów na jednym stanowisku pomiarowym zlokali-
zowanym w głęboczku misy jeziora.  

Na zaplanowane 24 pobory (w systemie badań rzek) nie pobrano 15 prób: w Kalwach w miesiącu stycz-
niu i od czerwca do grudnia, a w miejscowości Skrzynki od czerwca do grudnia (ciek suchy lub brak prze-
pływu). Natomiast wody z Jeziora Niepruszewskiego pobrano co miesiąc (raz w każdym z ośmiu miesięcy 
sezonu wegetacyjnego).  

Zakres oznaczonych stężeń azotanów w badanych próbach wynosił 1,15-73,98 mg NO3/l. Przekroczenie 
wartości 50 mg NO3/l dla azotanów miało miejsce w punkcie zlokalizowanym w Kalwach, w miesiącu mar-
cu – 73,98 mg NO3/l. W tym samym przekroju pomiarowym oznaczono również wartości mieszczące się 
w przedziale 40-50 mg NO3/l: w miesiącach: lutym – 47,34 mg NO3/l i w kwietniu 41,95 mg NO3/l. Stężenie 
średnioroczne azotanów w tym przekroju wynosiło 48,49 mg NO3/l. Na stanowisku pomiarowym usytuowa-
nym na wysokości miejscowości Skrzynki oznaczona wartość maksymalna wynosiła 26,81 mg NO3/l.  

Zakres stężeń azotanów w misie Jeziora Niepruszewskiego wynosił od 0,004 mg NO3/l (w maju) do 
56,04 mg NO3/l (w październiku). Mimo że jednorazowo oznaczono wartość maksymalną powyżej 
50 mgNO3/l, wartość średnioroczna azotanów wyniosła 8,95 mg NO3/l. 

Ocena wód rzeki Samicy Stęszewskiej wykazała występowanie eutrofizacji w obu przekrojach, w miej-
scowości Kalwy spowodowaną zawartością azotanów i azotu ogólnego, w Skrzynkach o eutrofizacji decy-
dowało tylko stężenie fosforu ogólnego. 

Wpływ na eutrofizację wód Jeziora Niepruszewskiego miała średnioroczna wartość stężeń azotu ogólne-
go, chlorofilu „a” oraz mała przezroczystość wód (widzialność krążka Secchiego). 

Obszar zlewni rzeki Kopli 
Na obszarze zlewni Kopli badano wody powierzchniowe w sześciu punktach pomiarowych, w tym: 

w dwóch punktach zlokalizowanych na rzece Kopli i po jednym punkcie w odcinkach ujściowych czterech 
dopływów – na Dopływie z Sokolnik Drzązgowskich, Dopływie spod Węgierskich, Michałówce i Kamion-
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ce. Na planowane 72 pobory (6 punktów × 12 miesięcy) pobrano 69 prób. Nie zgromadzono kompletu prób 
w przekroju zlokalizowanym na Dopływie spod Węgierskich ponieważ w miesiącach wrzesień, październik 
i listopad ciek był suchy. 

Zakres stężeń azotanów w badanych próbach na obszarze całej zlewni wynosił dla:  
• Kopli 0,001-45,13 mg NO3/l,  
• Dopływu z Sokolnik Drzązgowskich 0,27-131,39 mg NO3/l,  
• Dopływu spod Węgierskich 1,77-69,42 mg NO3/l,  
• Michałówki 5,72-49,12 mg NO3/l,  
• Kamionki 0,004-11,695 mg NO3/l.  

Najwyższe stężenia azotanów oznaczono w okresie zimowym (w pierwszym kwartale roku oraz 
w miesiącu grudniu). Spadek stężeń następował w okresie wegetacyjnym, kiedy to azot wykorzystywany jest 
do wzrostu roślin.  

Średnioroczne stężenie azotanów na stanowisku zlokalizowanym na Dopływie spod Węgierskich mieści-
ło się w przedziale od 40-50 mg NO3/l, przyjmując wartość 41,15 mg NO3/l, natomiast w punkcie usytuowa-
nym na Dopływie z Sokolnik Drzązgowskich przekroczyło wartość 50 mg NO3/l, i wynosiło 58,64 mg NO3/l. 

Badania wykazały występowanie eutrofizacji wód w dwóch punktach zlokalizowanych na rzece Kopli, na 
co miały wpływ wszystkie wskaźniki brane do tej oceny z wyjątkiem chlorofilu „a”. Podobna sytuacja miała 
miejsce przy ocenie wód Dopływu spod Węgierskich i Dopływu z Sokolnik Drzązgowskich, gdzie azotany, 
azot ogólny i fosfor ogólny decydowały o eutrofizacji. Natomiast w Michałówce o eutrofizacji wód decydo-
wały azotany i azot ogólny, a w Kamionce tylko fosfor ogólny.  

Obszar zlewni rzeki Samy 
Na wyznaczonym w zlewni rzeki Samy obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotana-

mi pochodzenia rolniczego zlokalizowane są dwa przekroje badawcze. Pobrano wszystkie planowane 
w skali roku 24 próby.  

Zakres stężeń azotanów w badanych próbach wynosił od 0,709−42,07 mg NO3/l. Wartość przekraczająca 
normę 40 mg NO3/l oznaczono w punkcie zlokalizowanym w Piotrkówku w miesiącu lutym (wartość średnio-
roczna – 8,89 mg NO3/l). W drugim punkcie pomiarowym w Obrzycku (na ujściu do rzeki Warty), maksymalne 
stężenie azotanów stwierdzono w lutym na poziomie 38,5 mg NO3/l (wartość średnioroczna – 11,08 mg NO3/l). 

Ocena wód wykazała występowanie eutrofizacji w obu przekrojach pomiarowych. Na stanowisku zloka-
lizowanym w Piotkówku o eutrofizacji wód decydował fosfor ogólny i azot ogólny, natomiast w Obrzycku 
obok fosforu ogólnego również azotany. 

Obszar zlewni rzeki Oszczynicy 
Badania prowadzono w trzech punktach pomiarowych na rzece Oszczynicy oraz po jednym punkcie zlo-

kalizowanym w głęboczku misy Jeziora Chrzypskiego Wielkiego i Jeziora Radziszewskiego. Na zaplanowa-
nych 36 poborów obejmujących rzekę pobrano 100 % prób, podobnie zrealizowano 16 zaplanowanych prób 
na jeziorach. 

Stężenie badanych azotanów w rzece Oszczynicy zawarte było w przedziale 0,008-39,4 mg NO3/l. Mak-
symalną wartość azotanów w zlewni oznaczono w kwietniu, na stanowisku zlokalizowanym w miejscowości 
Chrzypsko Małe. W punkcie poniżej Jeziora Chrzypskiego Wielkiego wartość maksymalna oznaczona zosta-
ła we wrześniu i wyniosła 26,4 mg NO3/l, w ostatnim punkcie pomiarowym, zlokalizowanym na ujściu do 
rzeki Warty, w całym sezonie badawczym wartości stężeń azotanów nie przekroczyły 5 mg NO3/l. 

Zakres stężeń azotanów w misie Jeziora Chrzypskiego Wielkiego wynosił 0,004-0,532 mg NO3/l, nato-
miast w wodach Jeziora Radziszewskiego 0,089-1,11 mg NO3/l. W przypadku obu jezior maksymalne stęże-
nia azotanów w wodach oznaczono w miesiącu marcu.  

Ocena eutrofizacji wód wykazała, że tylko w punkcie zlokalizowanym w 1,0 km na ujściu do rzeki Warty 
wystąpiło nieznaczne przekroczenie norm określonych dla chlorofilu „a” (26,0 µg/l), w pozostałych dwóch 
przekrojach pomiarowych średnioroczne wartości wskaźników eutroficznych nie wpływały na wystąpienie 
tego zjawiska w wodach Oszczynicy.  

Stwierdzono eutrofizację wód w badanych jeziorach o czym zdecydowało stężenie chlorofilu „a”, a w Jeziorze 
Radziszewskim również niska przezroczystość wód (widzialność krążka Secchiego). 

Obszar zlewni rzek Pogony i Dąbrówki 
Badania prowadzono łącznie w czterech punktach pomiarowych. Na planowane 48 poborów zrealizowa-

no łącznie 36. Nie zgromadzono kompletu 12 poborów w dwóch punktach: na rzece Pogona w miejscowości 
Trzecianów (brak siedmiu prób - okresowy niski stan wód i brak przepływu przy zamkniętej zastawce) 
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w miesiącach od czerwca do grudnia oraz na rzece Dąbrówka w Szelejewie (nie pobrano pięciu prób - niski 
stan wód i okresowe wysychanie) w miesiącach od sierpnia do grudnia. 

Zakres wartości azotanów w badanych próbach wynosił w rzece Pogona 0,23-158,8 mg NO3/l, a w rzece 
Dąbrówka 1,43-219,9 mg NO3/l. We wszystkich czterech punktach pomiarowych oznaczono stężenia azota-
nów przekraczające poziom 50 mg NO3/l (najwyższe wartości oznaczono w pierwszym kwartale roku): 
• Pogona km 12,5 w Trzecianowie: 158,8 mg NO3/l, 147,2 mg NO3/l, 75,1 mg NO3/l; 
• Pogona km 7,0 w Skokówku: 147,6 mg NO3/l, 88,0 mg NO3/l, 77,16 mg NO3/l; 
• Dąbrówka km 11,0 w Szelejewie: 219,9 mg NO3/l, 204,9 mg NO3/l, 150,0 mg NO3/l; 
• Dąbrówka km 0,5 w Smogorzewie: 196,1 mg NO3/l, 134,5 mg NO3/l, 67,32 mg NO3/l. 

Obszar zlewni Rowu Wyskoć (Rowu Racockiego) 
Badania prowadzono w dwóch punktach pomiarowych zlokalizowanych na Rowie Wyskoć. Na obszarze 

znajdują się jeziora Zbęchy i Mórka, które badano w ramach monitoringu wód wrażliwych na zanieczysz-
czenia azotanami pochodzenia rolniczego. Badania realizowano na sześciu stanowiskach usytuowanych 
w misach jeziornych (po trzy na zbiorniku) i trzech stanowiskach na ciekach zasilających te jeziora.  

Do badań zaplanowano 24 pobory wód na Rowie Wyskoć, z czego nie pobrano trzech prób w miejscowo-
ści Brzednia w miesiącach sierpień, wrzesień i październik z uwagi na zbyt niski stan wód. Dla jezior zapla-
nowano 72 pobory, z czego nie pobrano 9 prób na ciekach − w miesiącach od lipca do października na 
dopływie z jeziora Mórka Mała do jeziora Mórka oraz w miesiącach od czerwca do października na Kanale 
Dalewskim – dopływie do jeziora Mórka. 

Stężenie azotanów w wodach Rowu Wyskoć mieściło się w przedziale 0,064-9,53 mg NO3/l. Maksymal-
ną wartość azotanów osiągnęły na stanowisku w miejscowości Brzednia w miesiącu czerwcu.  

Zakres stężeń azotanów oznaczonych w wodach jezior wynosił od 0,05 mg NO3/l do 1,77 mg NO3/l. Maksy-
malna wartość azotany wystąpiła w jeziorze Mórka w miesiącu marcu. W miesiącu tym wystąpiły wartości 
maksymalne dla całego okresu badawczego wód jeziornych na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Po-
równywalny poziom stężeń azotanów oznaczono w ciekach zasilających jeziora, co wskazuje, że wody cieków są 
źródłem wzbogacania wód jeziornych w związki azotu. 

Ocena eutrofizacji wód Rowu Wyskoć wykazała występowanie tego zjawiska na stanowisku zlokalizowanym 
w Brzednie ze względu na zawartość fosforu ogólnego i chlorofilu „a” w wodach. 

Eutrofizacja wód jezior Zbęchy i Mórka występiła na wszystkich punktach badawczych zlokalizowanych 
w misach jeziornych. W wodach jeziora Zbęchy w dwóch profilach wszystkie wskaźniki decydowały o eutrofiza-
cji (azotany, azot ogólny, fosfor ogólny i chlorofil a), natomiast w trzecim przekroju trzy wskaźniki (z wyjątkiem 
fosforu ogólnego), natomiast w przypadku wód jeziora Mórka w jednym przekroju pomiarowym cztery wskaźni-
ki, a w pozostałych dwóch - trzy wskaźniki (z wyjątkiem fosforu ogólnego) wpłynęły na eutrofizację wód. 

Obszar zlewni Rowu Polskiego 
W zlewni na obszarach OSN zbadano jakość wód pod kątem zawartości azotanów i eutrofizacji wód w dwóch 

punktach pomiarowych. Wykonano wszystkie planowane pobory prób. 
Oznaczono stężenie azotanów w przedziale od 0,1 mg NO3/l do 55,4 mg NO3/l. Wartość maksymalną 

stwierdzono w miesiącu lutym w punkcie umiejscowionym w Tarnowejłące - jest to jedyna, oznaczona 
w całym cyklu badawczym, wartość przekraczająca normę 40 mg NO3/l. W punkcie pomiarowym w miej-
scowości Karzec najwyższa oznaczona wartość dla azotanów wyniosła 31,4 mg NO3/l. 

Ocena pod kątem eutrofizacji wód wykazała występowanie tego zjawiska w obu badanych przekrojach, 
przy czym w Tarnowejłące spowodowała to zawartość azotanów, azotu ogólnego i fosforu ogólnego a w punk-
cie zlokalizowanym w miejscowości Karzec – azot i fosfor ogólny. 

Obszar zlewni Orli 
W zlewni rzeki Orli na obszarze OSN znajduje się siedem punktów pomiarowych, w tym na rzece Orli 

trzy punkty, i po jednym punkcie na jej dopływach: Żydowskim Potoku, Borownicy, Radęcy i Dąbroczni. Na 
planowane 84 pobory wykonano łącznie 80 prób, nie zgromadzono kompletu wyników w dwóch punktach: 
na Orli w Baszkowie, gdzie nie pobrano jednej próby ze względu na późniejsze włączenie go do sieci i na 
Dąbroczni w Zielonej Wsi, gdzie nie pobrano trzech prób ze względu na niski stan wód w miesiącach od 
września do listopada. 

Zakres wartości azotanów w badanych próbach wynosił od 0,2 mg NO3/l do 155,7 mg NO3/l. W sześciu 
punktach pomiarowych (z wyjątkiem przekroju zlokalizowanego na rzece Borownica) oznaczono wartości azota-
nów przekraczające normy 50 mg NO3/l.  
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Mimo, że maksymalne stężenia azotanów w zlewni wyniosły:  
• na rzece Orla w Baszkowie − 152,7 mg NO3/l,  
• w miejscowości Lila − 123,0 mg NO3/l,  
• w Dubinie – 111,1 mg NO3/l,  
• na rzece Radęca w Jutrosinie − 130,8 mg NO3/l,  
• na Żydowskim Potoku − 87,14 mg NO3/l,  
• a na rzece Dąbroczni – 91,0 mg NO3/l,  
to średnioroczne wartości na żadnym z siedmiu stanowisk nie osiągnęły 40 mg NO3/l. Wszystkie podane wyżej 
zawartości oznaczono w pierwszym kwartale 2004 roku. 

Ocena eutrofizacji wód wykazała występowanie tego procesu we wszystkich punktach badawczych. W wo-
dach rzeki Orli, Żydowskiego Potoku, Radęcy i Dąbroczni o eutrofizacji decydowały stężenia azotanów, azotu 
ogólnego i fosforu ogólnego, natomiast w wodach Borownicy tylko zawartość fosforu ogólnego decydowała o za-
kwalifikowaniu wód do eutroficznych. 

Ocena wód pod kątem eutrofizacji i zawartości azotanów na obszarze Wielkopolski na podstawie 
badań z roku 2004 
Na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach sieci diagnostycznej monitoringu wód po-

wierzchniowych przeprowadzono analizę zawartości azotanów i wskaźników eutroficznych we wszystkich 
punktach pomiarowych na terenie województwa wielkopolskiego. 

Otrzymano następujące wyniki oceny pod kątem eutrofizacji wód dla wszystkich 247 punktów pomiaro-
wo-kontrolnych: 
• w 133 punktach średnioroczna zawartość azotanów była > 10 mg/l; 
• w 96 punktach średnioroczne stężenie azotu ogólnego było > 5 mg/l; 
• w 132 punktach średnioroczne stężenie fosforu ogólnego było > 0,25 mg/l; 
• w 45 punktach średnioroczne stężenie chlorofilu „a” oznaczono > 25 µg/l. 

Poza obszarami określonymi jako narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono wartości średnioroczne azotanów w przedziale 
40−50 mg/l: w rzece Wełniance w Łabiszynku i w rzece Ner na ujściu do Prosny − są to punkty zlokalizowane 
na obszarach pozostających pod wpływem zanieczyszczeń głównie komunalnych oraz rolniczych i w rzece 
Lubieszce (dopływie Lutyni) w miejscowości Golina − o wyniku oceny w tym punkcie zdecydował bardzo 
niski stan wód, przez połowę okresu badawczego nie było przepływu.  

4.2.5. Monitoring jakości wód powierzchniowych, które są wykorzystywane do 
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

W celu określenia przydatności wód powierzchniowych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, moni-
toring wód powierzchniowych winien być prowadzony w miejscu lokalizacji ujęcia.  

Zgodnie z wykazem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na obszarze województwa wiel-
kopolskiego monitoringowi temu podlegają cztery ujęcia wód powierzchniowych: dwa ujęcia dla miasta Poznania 
zaopatrywane w wodę z rzeki Warty w Krajkowie-Mosinie oraz w Poznaniu-Dębinie, jedno ujęcie z rzeki Warty 
w Bolechowie oraz ujęcie dla miasta Oborniki z rzeki Wełny w Kowanówku.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia /Dz. U. Nr 204, poz. 1728/, określa wymagania jakościowe dla wody ujmowanej na ujęciach, ustalając 
trzy kategorie:  
A1 – wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji; 
A2 – wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstęp-

nego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania końcowego); 
A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utlenia-

nia, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowa-
nia, chlorowania końcowego). 

Zaliczenie wody do jednej z powyższych kategorii określa jednoznacznie sposób zastosowanego procesu 
uzdatniania. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od kategorii jakości wody oraz od liczby użyt-
kowników ujęcia.  

Zakres wskaźników oznaczanych na stanowiskach badawczych w dużej mierze pokrywa się z zakresem 
wskaźników oznaczanych w sieci diagnostycznej. Metale poszerzone są jedynie o wanad, a zanieczyszczenia 
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przemysłowe o substancje powierzchniowo czynne niejonowe, rozpuszczone lub zemulgowane węglowodory 
oraz substancje ekstrahowane chloroformem. Poszerzono również badania mikrobiologiczne, obok bakterii grupy 
coli oznaczane są paciorkowce kałowe (enterokoki) oraz bakterie z rodzaju Salmonelli. 

Tabela 4.3. 
Zakres badań i częstotliwość poboru próbek wody w monitoringu wód powierzchniowych, które są przeznaczone 

do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

Minimalna roczna częstotliwość poboru prób wody, z której korzysta: 
Kategoria Grupa wskaźni-

ków* do 10000 osób od 10000 do 
30000 osób 

od 30000 do 
100000 osób 

więcej niż 100000 
osób 

A1 
I 
II 
III 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 
1 

3 
2 
2 

A2 
I 
II 
III 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

4 
2 
1 

8 
4 
1 

A3 
I 
II 
III  

2 
1 
1 

3 
1 
1 

2 
1 
1 

12 
4 
1 

* grupa wskaźników jakości wody: 
Grupa I − odczyn pH, barwa, zawiesiny ogólne, temperatura, przewodność elektrolityczna właściwa, zapach, azota-

ny, amoniak, chlorki, fosforany, BZT5, ChZT-Cr, tlen rozpuszczony (stopień nasycenia); 
Grupa II − żelazo rozpuszczone, mangan, miedź, cynk, siarczany, substancje powierzchniowo czynne, fenole, azot 

Kjeldahla, ogólny węgiel organiczny, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego 
(termotolerancyjne);  

Grupa III – fluorki, bor, nikiel, arsen, kadm, chrom ogólny, ołów, selen, rtęć, bar, cyjanki, rozpuszczone lub zemulgo-
wane węglowodory, WWA, pestycydy ogólne, substancje ekstrahowane chloroformem, paciorkowce kałowe 
(enterokoki), bakterie z rodzaju Salmonella. 

Wody powierzchniowe spełniają wymagania, jeśli w 95 % próbek nie zostały przekroczone dopuszczalne 
normy dla danej kategorii. Gdy wody są dobrej jakości − odpowiadające kategorii A1 − wówczas częstotliwość 
badań może być zmniejszona.  

Przy obliczaniu wartości procentów próbek w danej kategorii nie uwzględnia się przekroczenia wartości gra-
nicznych w sytuacji występowania powodzi, klęsk żywiołowych, wysokiej temperatury powietrza, intensywnych 
opadów atmosferycznych i topnienia śniegu. 

Ze względu na to, że zarówno woda z ujęcia w Mosinie – Krajkowie jak i z ujęcia na Dębinie przeznaczona 
jest na zaopatrzenie aglomeracji poznańskiej, liczącej około 700 000 mieszkańców przyjęto dla obydwóch ujęć 
częstotliwość pomiarów jak dla ujęcia obsługującego powyżej 100 000 osób.  

Zgodnie z wykazem RZGW Poznań na terenie województwa wielkopolskiego wymagania wód pitnych 
winny spełniać wody rzeki:  
Warty w rejonie ujęć:  

1. Krajkowo,  
2. Dębina,  
3. PRESSEKO Bolechowo;  

Wełny w rejonie ujęcia: 
4. Kowanówko.  

Ujęcie Krajkowo zlokalizowane jest na lewym brzegu rzeki Warty w 273,0 km jej biegu. Jest to ujęcie infiltra-
cyjne. Woda czerpana jest dla zaopatrzenia mieszkańców aglomeracji poznańskiej, miast: Mosina, Luboń, Pusz-
czykowo oraz wsi pobliskich gmin. Roczny pobór wody wynosi około 4340 tys. m3. Użytkownikiem ujęcia jest 
AQUANET Poznań Spółka z o.o. 

Ujęcie Dębina położone jest na lewym brzegu Warty w 249,08 km jej biegu. Jest to ujęcie infiltracyjne. Woda 
pobierana jest dla zaopatrzenia mieszkańców Poznania. Użytkownik ujęcia – AQUANET Poznań − dostarcza 
wodę w ilości około 20670 tys. m3 w skali roku. 
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Ujęcie Bolechowo zlokalizowane jest na prawym brzegu Warty w 222,5 km jej biegu. Jest to ujęcie brzegowe 
stanowiące własność Tłoczni Metali PRESSTA S.A. w Bolechowie. Jest źródłem zaopatrzenia w wodę podmio-
tów gospodarczych i instytucji zlokalizowanych na byłym i obecnym terenie Tłoczni Metali PRESSTA S.A., 
a także Zespołu Szkół Ogólnokształcących i okolicznych mieszkańców Bolechowa. Obiekt dzierżawi Spół-
ka z o.o. PRESSEKO w Bolechowie. Roczny pobór wody wynosi około 96 tys. m3, z czego na cele socjalno-
bytowe zużywanych jest około 18 tys. m3.  

Ujęcie Kowanówko zlokalizowane jest na lewym brzegu Wełny, w 5,4 km jej biegu. Jest to ujęcie infiltracyj-
ne, stanowiące źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców Obornik oraz okolicznych miejscowości gminy Obor-
niki. Użytkownikiem obiektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Obornikach. 
Roczny pobór wody wynosi około 39 tys. m3. 

Zgodnie z wykazem RZGW ocenę tę rozciągnięto na przekroje kontrolno-pomiarowe zlokalizowane na wyso-
kości wymienionych ujęć. Są to:  
• na rzece Warcie: 

− 276,0 km w miejscowości Krajkowo-Folwark − dla ujęcia Krajkowo,  
− 251,5 km w Luboniu − dla ujęcia Dębina,  
− 224,8 km w Bolechowie − dla ujęcia Bolechowo,  

• na rzece Wełnie: 
− 5,7 km, wodowskaz Kowanówko − dla ujęcia Kowanówko. 

W oparciu o dotychczasowe (do roku 2004) wyniki badań monitoringowych dla ujmowanych wód w Wielko-
polsce przyjęto kategorię A3.  

Pomiary przeprowadzone w 2004 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
wskazują, że jakość wód we wskazanych przekrojach nie spełnia wymagań dla wód wykorzystywanych do za-
opatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  

Na wszystkich stanowiskach od norm kategorii A3 (przypisanej obu ciekom na podstawie wcześniejszych 
wyników badań) odbiegają stężenia wskaźnika tlenowego ChZT-Cr określającego zawartość materii organicznej 
w wodzie. Ponadto w zależności od stanowiska: wskaźnik BZT5, fosforany, ogólny węgiel organiczny, liczba 
bakterii grupy coli typu kałowego i liczba bakterii grupy coli.  

Zatem wody te cechuje podwyższona zawartość związków organicznych i zanieczyszczenie bakteriologicz-
ne. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń w zdecydowanej większości spełniają wymagania kategorii A1. Licz-
bę wskaźników odpowiadających normom poszczególnych kategorii jakości przedstawiono w poniższej tabeli: 

Przekrój A1 A2 A3 Poza normami 
Krajkowo-Folwark (276,0 km) 28 5 7 2 
Luboń (251,5 km) 31 3 7 1 
Bolechowo (224,8 km) 28 4 6 4 
wodowskaz Kowanówko (5,7 km) 26 10 3 3 

Z powyższego zestawienia wynika, że najbardziej zbliżone do jakości wód kategorii A3 są wody Warty 
w przekroju Luboń − powyżej Poznania. Spośród 42 oznaczanych parametrów jakości jedynie ChZT-Cr przekra-
cza wartości graniczne przypisanej kategorii (30 mg O2/l). Częstość przekroczeń kształtuje się na poziomie 25 %. 
Rozpiętość stężeń wynosi 20,7 mg O2/l. Najniższą wartość parametru stwierdzono w listopadzie (25,9 mg O2/l), 
najwyższą w czerwcu (56,6 mg O2/l). Poziom zanieczyszczenia rzeki trudno rozkładalnymi związkami organicz-
nymi był wyższy w miesiącach wiosenno-letnich w stosunku do pozostałej części roku.  

Z kolei, za najbardziej odbiegające od przypisanej kategorii jakości można uznać wody Warty w przekroju 
Bolechowo − poniżej Poznania. Średnioroczna wartość opisywanego wyżej parametru jakości jest wyższa o bli-
sko 8 mg O2/l od stwierdzonego na pozostałych stanowiskach zlokalizowanych na Warcie i około 13,5 mg O2/l 
wyższa od zaobserwowanego na Wełnie. Podobnie jak w przypadku Lubonia ekstremalne wartości parametru 
stwierdzono w listopadzie i w czerwcu. Rozpiętość stężeń jest jednak znacznie wyższa – sięga 64,4 mg O2/l. 
Obok wskaźnika ChZT-Cr od wymogów kategorii jakości A3 w powyższym przekroju odbiegały również stęże-
nia BZT5 oraz liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu kałowego. Częstość przekroczeń wartości 
granicznych wskazanej kategorii jest zróżnicowana i wynosi dla: 
• ChZT-Cr – 83,3 %, 
• BZT5 – 25,0 %, 
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• liczby bakterii coli – 33,3 %, 
• liczby bakterii coli typu fekalnego – 100,0 %. 

Jak widać w analizowanym przekroju największe zastrzeżenia budzi stan sanitarny wód rzeki Warty. 
Podwyższona obecność bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (Escherichia, Citrobacter, Enterobacter) mo-
że stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Drobnoustroje należące do wymienionych rodzajów są 
w określonych warunkach chorobotwórcze. Liczny udział bakterii coli typu fekalnego przemawia za świe-
żym ściekowym (kałowym) zanieczyszczeniem. Należy podkreślić, że stan opisywanych wód odzwierciedla 
ich jakość przed uzdatnieniem. 

Wskaźniki jakości nie odpowiadające kategorii A3 i częstość przekroczeń warunków granicznych na po-
zostałych stanowiskach zestawiono poniżej:  
• Warta – Krajkowo-Folwark: 

ChZT-Cr – 83,3 %, 
liczba bakterii grupy coli typu fekalnego – 16,7 %; 

• Wełna – Kowanówko:  
ChZT-Cr – 41,7 %, 
fosforany – 50,8 %, 
ogólny węgiel organiczny – 8,3 %. 

W celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń dla wszystkich ujęć ustanowiono strefy ochronne (teren 
ochrony bezpośredniej i pośredniej). Przestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń w poszczególnych stre-
fach ochronnych oraz uzdatnianie wody powinno zapewnić użytkownikom jakość wody zgodną z przepisami. 

4.2.6. Podsumowanie 
W roku 2004 w Wielkopolsce rzeki monitorowano w systemie ciągłym, comiesięcznym. Badania i ocena 

jakości wód w monitoringu diagnostycznym prowadzona była w oparciu o kryteria zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód po-
wierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i pre-
zentacji stanu tych wód.  

Badaniami objęto 125 rzek i kanałów w 247 punktach pomiarowych, z czego dla 75 rzek kontrolę czy-
stości wód prowadzono jedynie przy ujściu do rzek wyższego rzędu. Pozostałe 50 cieków kontrolowano 
na całej długości. 

W ramach monitoringu diagnostycznego prowadzono badania 51 wskaźników fizykochemicznych i biolo-
gicznych, w tym mikrobiologicznych. Na 14 rzekach rozpoczęto również badania makrobezkręgowców bento-
sowych, zgodnie z Metodyką badania makrobezkręgowców bentosowych na potrzeby biologicznej oceny 
jakości rzek w Polsce. 

Nie stwierdzono na żadnym kontrolowanym stanowisku pomiarowym dobrej jakości wód powierzchnio-
wych, odpowiadającej I lub II klasie czystości. 

Badania wykazały w 56 punktach pomiarowych (23 % badanych) zadowalającą jakość wód − zaliczono 
je do III klasy czystości. 

Wśród badanych rzek jedynie wody Gwdy i Prosny (z wyjątkiem odcinka ujściowego) na całej długości 
charakteryzowały się zadowalającym stanem czystości – odpowiadającym III klasie. Wyznaczono również 
wody III klasy na znacznych odcinkach rzeki Warty (2 stanowiska) i Noteci (3 stanowiska) oraz w odcin-
kach ujściowych dopływów rzek: 
• Warty – na Kanale Topiec, Powie, Czarnej Strudze i Dopływie z Kamionnej; 
• Prosny – na Łużycy, Pokrzywnicy, Pomiance i Rowie Zalewskiem; 
• Wełny – na Strudze Gołanieckiej i Flincie; 
• Noteci – na Łobżonce, Kcynince, Margonince, Strudze Nieżychowskiej, Gwdzie, Bukówce, Drawie i Miale; 
• Gwdy – na Szczyrze, Debrzynce, Czarnej, Młynówce, Płytnicy, Rurzycy, Piławie i Głomi; 
• Południowego Kanału Obry – na Samicy Leszczyńskiej. 

Na 111 stanowiskach pomiarowych (45 % badanych) wyznaczono IV klasę czystości określającą wody 
o niezadowalającej jakości. W większych zlewniach rzek wielkopolskich wody IV klasy wyznaczono dla: 
• Baryczy w górnym biegu rzeki, o czym zdecydowało 14 % badanych wskaźników zaliczonych do IV klasy 

oraz 6 % zaliczonych do V klasy (zawiesiny ogólne, ChZT-Cr, TOC, żelazo, azotany, azot Kjeldahla, fosfor 
ogólny, wskaźniki mikrobiologiczne). Podobnie sklasyfikowano jakość wód sześciu dopływów Baryczy: 
Złotnicy, Meresznicy, Czarnej Wody, Strzegowy, Polskiej Wody i Młyńskiej Wody; 
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• Warty na 12 kontrolowanych stanowiskach (z wyjątkiem punktu w Grójcu – 408,5 km i Sławsku – 
391,3 km), na co wpłynęło 14 % wskaźników zaliczonych do IV klasy oraz 8 % do V klasy (BZT5 , 
ChZT-Cr, azot Kjeldahla, kadm, chrom (VI), ołów, fenole, WWA, saprobowość peryfitonu, chloro-
fil „a”, wskaźniki mikrobiologiczne). Również dla wpływających do Warty wód 14 dopływów (52 % bada-
nych) ustalono IV klasę czystości;  

• ośmiu dopływów rzeki Prosny (47 % badanych) – Strugi Węglewskiej, Rowu Torzeckiego, Młynówki, 
Potoku Kraszewskiego, Krępicy, Potoku Pleszewskiego, Niesobu, Swędrni i Pokrzywnicy;  

• Kanału Mosińskiego na całym kontrolowanym odcinku, o obniżeniu jakości wód zdecydowało 12 % bada-
nych wskaźników zaliczonych do IV klasy oraz 8 % do V klasy (ChZT-Cr, związki azotu, fosforany, man-
gan, chlorofil „a”, wskaźniki mikrobiologiczne). Wody o zbliżonej jakości prowadziły również dwa dopływy 
– Samica Stęszewska oraz Kościański Kanał Obry;  

• Wełny płynącej na terenie Wielkopolski, na stan czystości wpłynęło 12 % badanych wskaźników odpowiada-
jących IV klasie oraz 14 % V klasie (wskaźniki tlenowe, związki azotu, fosforany, fluorki, fenole, WWA, 
chlorofil „a”, wskaźniki mikrobiologiczne). Również dwa dopływy – Nielba i Mała Wełna prowadziły wody 
zaklasyfikowane do IV klasy czystości; 

• Noteci w sześciu przekrojach pomiarowych (z wyjątkiem punktów w Milczu – 131,2 km, Mirosławiu Ujskim 
– 117,0 km oraz w Ciszkowie – 87,0 km) na podstawie 18 % badanych wskaźników zanieczyszczenia za-
liczonych do IV klasy i 8 % do V klasy (wskaźniki tlenowe, amoniak, azot Kjeldahla, substancje roz-
puszczone, kadm, ołów, rtęć, chlorofil „a”, wskaźniki mikrobiologiczne). Spośród 11 dopływów Noteci 
jedynie wody rzeki Gulczanki odpowiadały IV klasie; 

• jednego dopływu rzeki Gwdy – Dopływu z Bukowej Góry, wpływ na obniżoną jakość miała znaczna ilość 
materii organicznej, azotu Kjeldahla, ołowiu oraz chlorofilu „a”;  

• Południowego Kanał Obry na całym badanym odcinku z wyjątkiem km 45,5 (poniżej rozdziału wód Ko-
ściańskiego Kanału Obry – V klasa), o czym zdecydowało 16 % wskaźników zaliczonych do IV klasy oraz 
10 % do V klasy (wskaźniki tlenowe, fosforany, substancje rozpuszczone, chrom (VI), mangan, rtęć, sa-
probowość fitoplanktonu. chlorofil „a” oraz liczba bakterii grupy coli). Zbliżoną jakość wód określono 
w dopływie kanału – Młynówce Kaszczorskiej. 

Wody złej jakości − zaliczane do V klasy czystości stwierdzono na 80 stanowiskach pomiarowych zlokali-
zowanych na 53 rzekach. Wyznaczono 17 zlewni rzek, w których na większości punktów pomiarowych tak 
rzeki głównej jak i jej dopływów określono złą jakość, są to wśród dopływów:  
• Warty – Rgilewka, Meszna, Wrześnica, Lutynia, Maskawa, Kopla, Samica Kierska, Sama; 
• Prosny – Ołobok, Ciemna; 
• Kanału Mosińskiego – Mogilnica, Olszynka; 
• Kościańskiego Kanału Obry – Pogona, Dąbrówka, Rów Wyskoć; 
• Baryczy – Kuroch, Rów Polski, Orla. 

W każdym regionie wodnym zgodnie z ustawą Prawo wodne zostały sporządzone wykazy wód po-
wierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych. W województwie wielkopol-
skim rzekami, których wody wytypowano do bytowania ryb łososiowatych są: Gwda wraz z dopływami, 
Drawa z dopływami oraz dopływ Noteci – Bukówka.  

Wody przeznaczone do bytowania ryb karpiowatych:  
• Warta oraz jej dopływy: Teleszyna, Rgilewka z dopływami, Kiełbaska, Powa, Czarna Struga, Meszna ze 

Strugą Bawół, Wrześnica, Lutynia, Maskawa, Wirenka, Kopel, Bogdanka, Cybina, Główna, Goślińska 
Struga, Samica Kierska, Kończak, Sama, Smolnica, Oszczynica,  

• Prosna oraz jej dopływy: Pratwa, Pomianka, Niesób, Struga Kraszewicka, Łużyca, Ołobok, Pokrzywni-
ca, Swędrnia, Ciemna, Giszka,  

• Wełna oraz jej dopływy: Mała Wełna, Nielba, Struga Gołaniecka, Flinta,  
• Noteć oraz jej dopływy: Noteć Zachodnia, Łobżonka, Margoninka, Bolemka,  
• Obra (od Północnego Kanału Obry) do ujścia do Warty,  
• dopływ Gwdy: Debrzynka, 
• Wołczyński Strumień, Czarna Widawa, Biała Widawa i Studnica,  
• Barycz oraz jej dopływy: Dąbrówka, Kuroch, Złotnica, Meresznica, Czarna Woda, Malinowa Woda,  
• Orla oraz jej dopływy: Żydowski Potok, Rów Graniczny, Borownica, Radęca, Orla Leniwa, Stara Orla, 

Kanał Wilczyna, Dąbrocznia, Masłówka, Grobelka,  
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• Rów Polski oraz jej dopływy: Samica Krobska, Rów Czarkowski, Rów Luboński, Rów Robczyski, Rów 
Rydzyński, Rów Kaczkowski, Uliczna, Kopanica, Rów Strzyżewicki, Rów Święciechowski,  

• Rów Krzycki z jeziorem Krzyckim, Czernica,  
• Południowy Kanał Obry oraz jego dopływy: Samica Leszczyńska, Kanał Przemęcki z jeziorami: Domi-

nickim, Krzywce, Wielkim, Trzebidzkim, Małym, Boszkowskim, Przemęckim Małym i Przemęckim 
Północnym, Młynówka Kaszczorska z jeziorami: Zapowiednik, Brzeźnie, Lincjusz, Białe–Miałkie, 
Breńskie, Przemęckie Środkowe i Przemęckie Zachodnie,  

• jeziora w zlewni Obrzycy: Wuszno (Ośno), Wilcze i Rudno, jeziora Krzyckie i Dominickie. 
W roku 2004 w województwie wielkopolskim przebadano wody 66 rzek w 168 przekrojach pomiarowych 

pod kątem przydatności do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych. Jakość 
badanych wód powierzchniowych nie została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 4 października 2002 roku jako przydatna do bytowania ryb karpiowatych. Część z wytypowanych wód 
dotychczas nie badano. Głównymi wskaźnikami degradującymi przydatność wód były azotyny i fosfor ogólny. 

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono dziewięć obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z których odpływ azotu do wód należy ograniczyć. 
Łączna powierzchnia wyznaczonych obszarów (OSN) to 2488,9 km2, co stanowi 8,3 % powierzchni wojewódz-
twa. Są to obszary w zlewniach rzek: Kopel, Olszynki, Samicy Stęszewskiej, Mogilnicy, Oszczynicy, Samy, Ro-
wu Polskiego, Orli, Pogony i Dąbrówki oraz Rowu Racockiego (zwanego Rowem Wyskoć). Łączna długość 
cieków uznanych za wody wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych wynosi 359 km. 

Za wody wrażliwe uznano również wody jeziora Chrzypskie i Radziszewskie w zlewni rzeki Oszczynicy, 
jeziora Mórka i Zbęchy w zlewni Rowu Wyskoć (Rowu Racockiego) oraz jeziora Niepruszewskiego 
w zlewni Samicy Stęszewskiej. 

Na obszarach szczególnie narażonych zlokalizowano łącznie 34 punkty pomiarowych w systemie monito-
ringu rzek i 11 punktów pomiarowych w systemie badania wód jeziornych. Oznaczono zawartość azotanów, 
azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu „a” (w przypadku jezior również przezroczystość wód), które 
odniesiono do norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku 
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolni-
czych. Prowadzone badania wykazały występowanie: 
• średniorocznych stężeń azotanów przekraczających 50 mg NO3/l w trzech punktach pomiarowych zloka-

lizowanych na: Dąbrówce w miejscowości Szelejewo, Pogonie w miejscowości Trzecianów oraz Do-
pływie z Sokolnik Drzązgowskich na ujściu do rzeki Kopli w miejscowości Tulce; 

• średniorocznych wartości azotanów mieszczących się w przedziale 40-50 mg NO3/l, na trzech stanowi-
skach: na Samicy Stęszewskiej w miejscowości Kalwy, Dopływie spod Węgierskich na ujściu do Kopli 
w Gądkach oraz na Dąbrówce w miejscowości Smogoszewo; 

• maksymalnych stężeń azotanów przekraczających 50 mg NO3/l w 19 punktach pomiarowych zlokalizo-
wanych na: Mogilnicy w Łagwach i Sepnie, Mogilnicy Wschodniej w Wiktorowie, Olszynce powyżej 
Czempinia, Samicy Stęszewskiej w Kalwach, Dopływie z Sokolnik Drzązgowskich, Dopływie spod 
Węgierskich, Pogonie w Trzecianowie i Skokówku, Dąbrówce w Szelejewie i Smogorzewie, Rowie Pol-
skim w Tarnowejłące, Orli w Baszkowie, Lila i Dubinie, Radęcy w Jutrosinie, Żydowskim Potoku oraz Dą-
broczni, a także w Jeziorze Niepruszewskim.  

• eutrofizacji wód w 31 punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach szczególnie narażonych. 
Jedynie w rzece Oszczynicy na wpływie i wypływie z Jeziora Chrzypskiego oraz w Rowie Wyskoć 
w miejscowości Dalewo nie stwierdzono podwyższonych stężeń wskaźników wskazujących na występo-
wanie procesów eutrofizacji wód.  

Na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach sieci diagnostycznej monitoringu wód po-
wierzchniowych przeprowadzono analizę zawartości azotanów i wskaźników eutroficznych we wszystkich 
punktach pomiarowych na terenie województwa wielkopolskiego. 

Ze względu na zawartość azotanów eutrofizację wód stwierdzono na 133 stanowiskach, stężenie azotu 
ogólnego zdecydowało o eutrofizacji na 96 stanowiskach, fosfor ogólny w 132 punktach pomiarowych, 
a chlorofil „a” w 45 punktach.  

Poza obszarami określonymi jako narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono wartości średnioroczne azotanów w przedziale 
40−50 mg/l: w rzece Wełniance w Łabiszynku, w rzece Ner na ujściu do Prosny (są to punkty zlokalizowane 
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na obszarach pozostających pod wpływem zanieczyszczeń tak komunalnych jak i rolniczych) oraz w rzece 
Lubieszce (dopływie Lutyni) w miejscowości Golina.  

Na obszarze województwa wielkopolskiego znajdują się cztery ujęcia wód powierzchniowych: dwa uję-
cia dla miasta Poznania zaopatrywane w wodę z rzeki Warty w Krajkowie-Mosinie oraz w Poznaniu-
Dębinie, jedno ujęcie z rzeki Warty w Bolechowie oraz ujęcie dla miasta Oborniki z rzeki Wełny w Kowa-
nówku. W celu określenia przydatności wód powierzchniowych do zaopatrzenia ludności w wodę do spoży-
cia, monitoring wód powierzchniowych prowadzono w miejscu lokalizacji ujęcia. Przekroje kontrolno-
pomiarowe zlokalizowano na rzece Wełnie w 5,7 km (wodowskaz Kowanówko) oraz na rzece Warcie: 
w 276,0 km w miejscowości Krajkowo-Folwark, w 251,5 km w Luboniu i w 224,8 km w Bolechowie. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, ja-
kim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę prze-
znaczoną do spożycia, określono dla badanych wód jakość zgodnie z normami ustalonymi dla trzech kategorii.  

Przeprowadzone w 2004 roku pomiary wskazują, że jakość wód w badanych przekrojach nie spełnia 
wymagań powyższego rozporządzenia. Na wszystkich stanowiskach od norm kategorii A3 odbiegają stęże-
nia wskaźnika tlenowego ChZT-Cr określającego zawartość materii organicznej w wodzie. Ponadto w zależ-
ności od stanowiska: wskaźnik BZT5, fosforany, ogólny węgiel organiczny, liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego i liczba bakterii grupy coli. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń w zdecydowanej większości 
spełniają wymagania kategorii A1.  

Najbardziej zbliżone do jakości wód kategorii A3 są wody Warty w przekroju Luboń. Spośród 42 ozna-
czanych parametrów jedynie ChZT-Cr w 25 % prób w miesiącach wiosenno-letnich przekraczało wartości 
graniczne przypisanej kategorii (30 mg O2/l). Natomiast w wodach rzeki Warty w przekroju Bolechowo 
obok wskaźnika ChZT-Cr od wymogów kategorii A3 odbiegały również stężenia BZT5 oraz liczba bakterii 
grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu kałowego.  

Elżbieta Tybiszewska, Lucyna Styczeń, Anna Robakowska, Marzenna Szeremietiew 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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Mapa 4.2. Wyniki monitoringu jezior i zbiorników wodnych badanych w roku 2004
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4.3. Monitoring jezior 

W roku 2004 badania stanu czystości wód jezior na obszarze województwa wielkopolskiego prowadzone 
były w sieciach monitoringu reperowego i regionalnego.  

Monitoringiem reperowym objęte zostały dwa jeziora: Krępsko Długie (powierzchnia 74,0 ha) położone 
na Równinie Wałeckiej oraz Śremskie (115,8 ha) na Pojezierzu Poznańskim. Jezioro Śremskie badano również 
według metodyki obowiązującej w sieci podstawowej. Badania jezior Śremskiego i Krępsko Długie realizo-
wane są od 1999 roku jako kontynuacja badań prowadzonych wcześniej przez IMGW Oddział w Poznaniu 
na terenie całej Polski.  

Monitoringiem regionalnym w roku 2004 objęto 19 jezior. System monitoringu regionalnego obejmuje 
jeziora o powierzchni powyżej 100 ha, lub mniejsze, mające szczególne znaczenie przyrodnicze, gospodar-
cze i rekreacyjne. Badania prowadzone są z powtarzalnością średnio co pięć lat. 

Stan czystości wód jezior oraz ich podatność na degradację określono zgodnie z Wytycznymi monitoringu 
podstawowego jezior [Kudelska, Cydzik, Soszka 1994]. Jakość podstawowych wskaźników zanieczyszcze-
nia wód jezior oraz parametrów podatności na degradację oceniano w odniesieniu do norm określonych 
w Wytycznych…, natomiast zawartość substancji toksycznych oraz jakość wód cieków odnoszono do warto-
ści dopuszczalnych określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w spra-
wie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód /Dz. U. Nr 32, poz. 284/. 

Tabela 4.4. 
Jeziora badane w roku 2004 w systemie monitoringu regionalnego przez WIOŚ 

Szero-
kość Długość Lp. Nazwa jeziora Zlewnia Gmina 
geograficzna 

Mezoregion 
/według Kon-

drackiego/ 

1. Miejskie (Sarcz) Struga Niekurska − Noteć − Warta Trzcianka 53°04′ 16°27′ 
2. Długie (Straduń)  Bukówka − Noteć − Warta Trzcianka 52°38′ 16°06′ 
3. Falmierowskie Łobżonka − Noteć − Warta Wyrzysk 53°12′ 17°13′ 

314.64             
Pojezierze 
Wałeckie 

4. Stryjewskie Lubcza − Łobżonka − Noteć − 
Warta 

Łobżenica, Więc-
bork 53°19′ 17°22′ 

5. Wapińskie Gwda − Noteć − Warta Krajenka, Kaczory  53°13′ 16°56′ 

314.69             
Pojezierze 
Krajeńskie 

6. Płotki Gwda − Noteć − Warta Piła 53°11′ 16°49′ 314.65 Rów-
nina Wałecka 

7. Grylewskie Wągrowiec 52°53′ 17°15′ 

8. Kobyłeckie 
Struga Gołaniecka − Wełna − Warta

Wągrowiec 52°51′ 17°13′ 

315.53 Poje-
zierze Cho-
dzieskie 

9. Chrzypskie Oszczynica − Warta Chrzypsko Wielkie 52°37′ 16°14′ 
10. Radziszewskie Oszczynica − Warta Chrzypsko Wielkie 52°38′ 16°14′ 
11. Jaroszewskie Struga Jaroszewska − Warta Sieraków 52°38′ 16°06′ 
12. Śremskie Warta Sieraków 52°37′ 16°14′ 

315.51             
Pojezierze 
Poznańskie 

13. Brdowskie Noteć − Warta Babiak 52°22′ 18°44′ 

14. Mąkolno Kanał Grójecki − Warta Sompolno 52°21′ 18°34′ 

315.57             
Pojezierze 
Kujawskie 

15. Powidzkie Meszna − Warta Powidz, Ostrowite, 
Słupca 52°24′ 17°57′ 

315.54               
Pojezierze 
Gnieźnieńskie 

16. Zbęchy Krzywiń  52°00′ 16°55′ 
17. Mórka Krzywiń, Śrem 52°01′ 16°57′ 
18. Cichowo 

Rów Wyskoć − Kościański Kanał 
Obry − Kanał Mosiński − Warta 

Krzywiń 51°59′ 16°59′ 
19. Grzymisławskie Pysząca − Warta Śrem, Dolsk 52°03′ 17°02′ 

315.82             
Pojezierze 
Krzywińskie 
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4.3.1. Pojezierze Wałeckie 
Pojezierze Wałeckie leży na południe od Pojezierza Drawskiego, między Równiną Drawską na zachodzie 

a Równiną Wałecką na wschodzie. Zajmuje obszar około 1850 km2. Jego teren jest bardzo urozmaicony, 
znajduje się na nim kilka biegnących równoleżnikowo wałów morenowych poprzedzielanych sandrami. 
Najwyższe wzniesienia przekraczają 200 m n.p.m. (maksymalnie 211 m n.p.m. na północ od Mirosławca). 
Licznie występują tu jeziora. Największe z nich − Jezioro Betyń − posiada linie brzegową długości prawie 40 km. 

Sieć rzeczna Pojezierza Wałeckiego jest silnie rozwinięta, znajdują się tu liczne źródła dopływów Drawy, 
Noteci i Gwdy.  

4.3.1.1. Jezioro Miejskie (Sarcz) 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia − 51,1 ha 
• objętość − 1907,4 tys. m3 
• głębokość maksymalna − 7,2 m 
• głębokość średnia − 3,7 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 24,0 km2 
KLASA CZYSTOŚCI − III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − III  

Jezioro Miejskie (Sarcz) leży w północno-zachodniej 
części miasta Trzcianka, przylegając wschodnim brzegiem 
do drogi w kierunku Wałcza. 

Misa jeziora posiada strome brzegi, płaskie dno 
i wydłużony kształt na osi wschód-zachód. Stanowi ona 
część równoleżnikowego przegłębienia wypełnionego 
ponadto przez jezioro Okunie na wschodzie oraz Długie i Straduńskie na zachodzie. Północne i południowe 
brzegi jeziora porośnięte olchą z domieszkami brzozy i topoli, nielicznie dębu. Północno-zachodnie obrzeże 
porasta las sosnowy. Roślinność wodna stosunkowo jest uboga, co wiąże się z wąskim (około 25 m) pasem 
strefy litoralnej. W zatokach na krańcach misy jeziora rosną kępy trzciny, tataraku i pałki wodnej, w części 
północnej również sitowia. W okolicach środkowego przewężenia misy są niewielkie stanowiska posiada grą-
żela żółtego.  

Akwen ma połączenie z Jeziorem Długim (Straduń, Logo) kanałem o długości 730 m i szerokości przy 
dnie 3,0 m. Nad jeziorem usytuowany jest Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy TKKF „Bajka”, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. „Hotel Nowy Ajaks”, Domy Wczasowe „Solar” Spółka z o.o. 

Ocenę jakości wód jeziora wykonano w roku 1983, 1999 i 2004. 
Jezioro Miejskie jest zbiornikiem nie w pełni stratyfikowanym. Warunki tlenowe oceniono na podstawie 

bezwzględnej zawartości tlenu nad dnem, co pozwoliło zakwalifikować akwen do III klasy czystości. Jezioro 
zawiera znaczną ilość materii organicznej, o czym świadczą wartości BZT5 oraz CHZT-Cr. Zawartość fosfo-
ranów wiosną w warstwie powierzchniowej była znikoma (I klasa). Nieco większe wartości osiągnął fosfor 
całkowity w obu okresach badawczych w warstwie powierzchniowej (II klasa). Zaobserwowano natomiast 
kumulowanie fosforanów i fosforu całkowitego w warstwie naddennej. Zawartość fosforu całkowitego 
(0,572 mg P/l) kwalifikuje akwen do III klasy czystości. Fosforany przekraczały wartości dopuszczalne. 
Wszystkie formy azotu kwalifikują Jezioro Miejskie do II klasy czystości.  

Mineralizacja wód jeziora była umiarkowana. Przewodność elektrolityczna właściwa sięgała maksymal-
nie 258 µS/cm (II klasa czystości). W świetle wskaźników hydrobiologicznych należy stwierdzić, że Jezioro 
Miejskie charakteryzuje duża trofia, gdyż chlorofil przyjmuje wartości pozaklasowe, sucha masa sestonu 
kwalifikuje akwen do II klasy czystości, a widzialność krążka Secchiego do III klasy czystości. 

Fitoplankton naturalny i sieciowy w okresie wiosennym zdominowały okrzemki w 98−99 % z gatunkami: 
Asterionella formosa, Stephanodiscus hantzschii i Cyclotella spp. Niewielką liczebność zooplanktonu wio-
sennego reprezentowały przede wszystkim orzęski – Codonella cratera. Letni fitoplankton to głównie przed-
stawiciele okrzemek z Melosira granulata i bruzdnice z Ceratium hirundinella. W zooplanktonie sieciowym 
dominowały: Difflugia spp. (korzenionóżki) i Keratella cochlearis f. tecta (wrotki), której udział w populacji 
Keratella cochlearis wahał się od 54 do 100 %.  

W obu okresach badawczych stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrzeżeń. Miano Coli kształtowało 
się na poziomie przyjętym dla I klasy czystości (wiosną od 11 do >33, latem od 1 do 25).  

5

5
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Porównując obecne badania z badaniami z 1999 roku należy generalnie stwierdzić że jakość wód jeziora 
uległa niewielkiej poprawie. Wynik punktacji zmniejszył się z 2,73 na 2,53, lecz nie zmieniło to sumarycznej 
III klasy czystości. Warunkiem poprawy jakości wód jeziora jest uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w całej jego zlewni, jak również w użytkowanym rekreacyjnie bezpośrednim otoczeniu jeziora. 

4.3.1.2. Jezioro Długie (Straduń, Logo)  
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia − 61,3 ha 
• objętość − 1565,0 tys. m3 
• głębokość maksymalna − 4,7 m 
• głębokość średnia − 2,6 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 4,0 km2 
KLASA CZYSTOŚCI − II  
KATEGORAIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − III  

Jezioro Długie (Straduń, Logo) leży na zachód od 
miasta Trzcianka, w rozwidleniu dróg lokalnych 
Trzcianka − Wołowe Lasy i Trzcianka − Straduń. 

Misa jeziora ma płaskie dno o łagodnej strefie 
litoralnej, bez wyraźnie zaznaczonego supralitora-
lu. Kształt jeziora zbliżony jest do prostokąta, a na 
zachodzie wydzielone jest odrębne ploso w postaci 
płytkiej wydłużonej zatoki oddzielonej od basenu głównego półwyspem, na którym zlokalizowano wspo-
mniany wyżej ośrodek wypoczynkowy. Genetycznie Jezioro Długie posiada charakter zastoiskowy i po-
wstało w wyniku zachodzenia procesów identycznych jak w przypadku Miejskiego. Obrzeże jeziora 
łagodnym stokiem obniża się ku zwierciadłu wody. W części północno-zachodniej jest ono zalesione, po-
zostałą część zajmują nieużytki oddzielające jezioro od gruntów ornych. Zachodnia zatoka jeziora została 
przekształcona na skutek prowadzonych robót melioracyjnych. Brzegi wzdłuż ośrodka wypoczynkowego 
umocniono płytami betonowymi na długości 420 m.  

Roślinność wodna na jeziorze to sporadycznie okalające brzeg pasy trzciny o szerokości 5−15 m. W po-
bliżu półwyspu obszerne stanowisko ma grążel żółty.  

W zlewni Jeziora Długiego brak jest praktycznie obszarów zabudowanych. Wyjątek stanowią tu pojedyn-
cze gospodarstwa rolne wzdłuż drogi Trzcianka – Straduń i ośrodek wypoczynkowy. 

Ze względu na małą głębokość, wody jeziora są dobrze wymieszane i natlenione od powierzchni do dna. 
Zawartość materii organicznej w akwenie była znaczna. Jezioro Długie charakteryzuje znaczna zawartość 
substancji biogennych zarówno fosforowych jak i azotowych. Jedynie fosforany wiosną w warstwie po-
wierzchniowej utrzymywały się w I klasie czystości. Intensywne krążenie materii, związane z nieznaczną 
głębokością zbiornika, sprzyja wysokiej produktywności akwenu, co znajduje potwierdzenie we wskaźni-
kach biologicznych. W świetle tych parametrów należy stwierdzić, że jezioro charakteryzuje dość duża tro-
fia, gdyż sucha masa sestonu przyjmuje wartości II klasy czystości, widzialność krążka Secchiego III klasy 
czystości, a chlorofil „a” jest poza klasą.  

Zarówno w okresie wiosennym jak i letnim fitoplankton zdominowany był przez okrzemki w 88−98 % 
z przedstawicielem Melasira granulata. Latem w planktonie naturalnym oprócz okrzemek w 30−49 % wy-
stępowały sinice: Aphanizomenon flos-aquae f. gracile i Aphanizomenon issatschenkoi.  

Wiosenny zooplankton to przede wszystkim przedstawiciele mikrokonsumentów – orzęski z gatunkiem 
dominującym Codonella cratera. Zooplankton letni reprezentowany był przez wrotki i korzenionóżki. 
Udział Keratella cochlearis f. tecta w populacji Keratella cochlearis wynosił 42−93 %. W obu okresach 
badawczych stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrzeżeń. Obecność bakterii coli była niewielka 
i kształtowała się na poziomie przyjętym dla I klasy czystości (wiosną >33, latem od 1 do 4).  

Wyniki badań analizowanego roku wskazują, że w stosunku do badań poprzednich (rok 1999), jakość 
wód pogorszyła się. Wynik punktacji zwiększył się z 1,91 na 2,18, lecz nie zmieniło to sumarycznej II klasy 
czystości. Warunkiem utrzymania dobrej jakości wód jeziora jest racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w całej 
jego zlewni oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń do gromadzenia ścieków w ośrodku wczasowym. 
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4.3.1.3. Jezioro Falmierowskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia − 56,6 ha  
• objętość − 3711,3 tys. m3 
• głębokość maksymalna − 14,0 m 
• głębokość średnia − 6,5 m  
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 3,7 km2 

KLASA CZYSTOŚCI − poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − II 

Jezioro Falmierowskie położone jest na terenie gminy Wyrzysk. Na 
jego obrzeżach usytuowane są dwie niewielkie miejscowości: Falmiero-
wo i Gromadno, poza którymi rozciągają się rozległe kompleksy terenów 
rolnych. Obie wsie wyposażone są w wodociąg. Pierwsza z wymienio-
nych osad jest również skanalizowana. Ścieki z gospodarstw indywidual-
nych, a także gorzelni rolniczej zlokalizowanej na jej terenie, kierowane 
są do oczyszczalni w Wyrzysku. Do jeziora trafiają jedynie wody pochłodnicze ze wskazanego zakładu.  

Nieczystości wytworzone na terenie Gromadna gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.  
Jezioro Falmierowskie jest zbiornikiem o wydłużonym kształcie i dobrze rozwiniętej linii brzegowej, 

z wyraźnie zaznaczoną zatoką w zachodniej części akwenu. Jego brzegi porośnięte są trzciną i sitowiem.  
Pod względem rybackim akwen zaliczany jest do typu leszczowego. Gospodarkę rybacką na jeziorze 

prowadzi indywidualny dzierżawca. Jezioro zarybiane jest: karpiem, linem, karasiem, węgorzem 
i szczupakiem. W roku 2003 przeszło 1/3 odłowów stanowił leszcz.  

Samo jezioro jak też jego otoczenie nie zostało zagospodarowane dla potrzeb turystyki i rekreacji. 
W okresie letnim wody jeziora charakteryzowało pionowe zróżnicowanie termiczne i tlenowe. Epilim-

nion sięgał do 3 m głębokości. Poniżej rozciągała się strefa metalimnionu. Hypolimnion wydzielono jedynie 
w najgłębszej części akwenu. Obejmował on warstwę wody poniżej 9 m głębokości. Wody przypowierzch-
niowe były dobrze natlenione (powyżej 6 mg O2/l), natomiast przydenne praktycznie pozbawione tlenu. Już 
na 7 m głębokości koncentracja tlenu utrzymywała się poniżej 0,5 mg/l. Warunki tlenowe nadal nie odpo-
wiadały normom przyjętym dla wód jeziorowych.  

Przeprowadzona kontrola wykazała, że jezioro jest zasobne w związki azotu i fosforu, co powoduje intensywny 
rozwój fitoplanktonu. Wskaźniki zanieczyszczeń oparte o wymienione pierwiastki na ogół kwalifikują akwen do 
wód ponadnormatywnie zanieczyszczonych, względnie wód III klasy czystości. Również stężenia chlorofilu „a” 
przekraczały normy. Szczególnie wysokie wartości parametru zanotowano w okresie wiosennym w zatoce wcinają-
cej się w zabudowania Gromadna. W tej części akwenu stężenie chlorofilu „a” przekraczało 70 mg/m3. 

Korzystniej przedstawia się czystość akwenu w świetle pozostałych wskaźników biologicznych. Widzial-
ność krążka Secchiego odpowiadała III klasie czystości, natomiast stężenie suchej masy sestonu klasie II.  

Za umiarkowanym zanieczyszczeniem przypowierzchniowych warstw wody przemawiają również warto-
ści ChZT-Cr i BZT5. Oba wskaźniki, oznaczane w okresie letnim kwalifikowały jezioro do II klasy czysto-
ści. Podkreślić należy, że obciążenie przydennych warstw wody materią organiczną było znacznie wyższe 
(stężenie BZT5 nie odpowiadało normom).  

Stan bakteriologiczny jeziora odpowiadał III klasie czystości i był gorszy od stwierdzonego w latach 1992 i 1997. 
Choć wody omawianego akwenu nadal budzą zastrzeżenia, wynik sumarycznej punktacji jest korzystniej-

szy od uzyskanego w czasie poprzednich kontroli zbiornika. Podczas gdy w 1992 liczba uzyskanych punk-
tów wynosiła 3,53, w 1997 – 3,67, w 2004 roku – 3,27.  

Analiza wskaźników podatności na degradację wykazała umiarkowaną podatność na degradację Jeziora 
Falmierowskiego. Podobnie jak w dwóch poprzednich cyklach badawczych aktualna ocena podatności na 
degradację kwalifikuje Jezioro Falmierowskie do II kategorii. Trzy spośród siedmiu wskaźników stanowią-
cych podstawę oceny odpowiadało I kategorii podatności (stosunek powierzchni dna czynnego do objętości 
epilimnionu, wymiana wody w roku oraz współczynnik Schindlera). Poza kategorią utrzymywał się jedynie 
udział hypolimnionu w całej objętości jeziora. 

Wobec wielu korzystnych cech (naturalnych i hydrograficznych) wszelkie zabiegi podjęte w celu ograni-
czenia dopływu substancji eutrofizujących mogą doprowadzić do ograniczenia procesu degradacji jeziora.  
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4.3.2. Pojezierze Krajeńskie 
Pojezierze Krajeńskie rozciąga się na południe od Równiny Charzykowskiej, między doliną Gwdy na za-

chodzie i doliną Brdy na wschodzie. Zajmuje prawie 4400 km2. Jego teren jest dość urozmaicony, przebiega 
bowiem przezeń kilka równoleżnikowych moren.  

Na pojezierzu występuje około 300 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Do największych należą: Szczyt-
no, Krępsko, Sławianowskie i Więcborskie.  

Najwyższe wzniesienie, leżące w części północno-zachodniej, ma 208 m n.p.m. Bardzo duże różnice wy-
sokości względnej występują w rejonie nisko leżącej doliny Noteci, gdzie najwyższa jest Dębowa Góra, ma-
jąca bez mała 200 m n.p.m. Gęsta sieć rzeczna obejmuje dopływy Brdy, Noteci i Gwdy. Największą rzeką 
pojezierza jest Łobżonka − dopływ Noteci. 

4.3.2.1. Jezioro Stryjewskie (Stryjewo) 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia − 151,2 ha  
• objętość − 11313,8 tys. m3 
• głębokość maksymalna − 16,7 m 
• głębokość średnia − 7,5 m  
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 93,0 km2 

KLASA CZYSTOŚCI − III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Stryjewskie położone jest na granicy województw wielkopol-
skiego (gmina Łobżenica) i kujawsko-pomorskiego (gmina Więcbork). 
Zbiornik ma charakter przepływowy. Przez jezioro przepływa rzeka Lubcza. 
Jej ujściu towarzyszy silnie rozwinięty litoral. Ponadto akwen zasilany jest 
przez Zgniłkę i kilka drobnych, cieków bez nazwy o charakterze okresowym. 

Jezioro ma kształt wydłużony na kierunku północ-południe. Jego 
obrzeża przechodzą miejscami w strome zbocza. Nad jeziorem zlokali-
zowane są zabudowania Gródka Krajeńskiego i Dźwierszna Wielkiego. 
Obie osady są zwodociągowane lecz pozbawione kanalizacji. Ścieki 
gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, po czym wywożone do 
oczyszczalni w Witrogoszczy, Liszkowie bądź na okoliczne pola. 

W Gródku Krajeńskim znajduje się ośrodek wypoczynkowy. W jego ob-
rębie wydzielono 141 działek rekreacyjnych. Na 113-tu z nich usytuowane są domki wypoczynkowe, będące w 
większości własnością prywatną. Liczbę miejsc noclegowych na tym terenie określa się na 450. Wszystkie domki 
mają przyłącza wodociągowe.  

Analiza temperatury wykazała pełną stratyfikację termiczną. Ciepły, dobrze natleniony epilimnion obej-
mował zaledwie 2−3 metrową warstwę wody. Poniżej, do 9 m głębokości zalegał metalimnion. W dolnej 
warstwie tej strefy stwierdzono wyraźne ubytki tlenu. Hypolimnion był całkowicie odtleniony.  

Efektem rozbudowanej stratyfikacji jest różnica w obciążeniu zanieczyszczeniami przypowierzchnio-
wych i przydennych warstw wody. W okresie letnim produkty rozkładu materii organicznej zachodzącej na 
dnie zbiornika nie powracają do strefy produkcyjnej, czego konsekwencją są wyższe stężenia zanieczyszczeń 
przy dnie zbiornika.  

Mimo, iż wynik sumarycznej punktacji jest analogiczny do uzyskanego w 1999 roku (2,80 punkta) wody 
Jeziora Stryjewskiego odznaczały się nieco wyższą jakością. W większości wskaźników zaobserwowano 
korzystniejsze wartości. Wyższe stężenia, stwierdzono jedynie w przypadku związków organicznych podle-
gających biodegradacji, azotu amonowego oraz suchej masy sestonu.  

Z uwagi na brak punktowych zrzutów ścieków, za czynniki wywierające największy wpływ na jakość 
wód omawianego akwenu uznano procesy zachodzące w zlewni. W związku z rolniczym użytkowaniem 
tych terenów szczególnie niebezpieczne mogą być spływy obszarowe. Z tego też względu ważną rolę 
w ochronie wód Jeziora Stryjewskiego odgrywa troska o racjonalne stosowanie nawozów i środków ochrony 
roślin. Zważywszy na spadek stężeń związków azotu i fosforu działania podejmowane w tej kwestii wydają 
się iść w dobrym kierunku. 

Lubcza
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4.3.2.2. Jezioro Wapińskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia − 85,4 ha  
• objętość − 4172,1 tys. m3 
• głębokość maksymalna − 8,3 m 
• głębokość średnia − 4,9 m  
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 11,4 km2 

KLASA CZYSTOŚCI − I 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − II 

Bezpośrednie otoczenie akwenu stanowią lasy. Jedynie do pół-
nocno-zachodniego krańca jeziora przylega niewielki obszar rolny. 
Jezioro nie jest zagrożone zrzutami zanieczyszczeń z punktowych 
źródeł zanieczyszczeń. W granicach zlewni bezpośredniej prócz 
kilku zabudowań byłego PGR Głupczyn oraz domków letniskowych 
nie znajdują się żadne osady ludzkie.  

Pod względem rybackim jezioro zaliczono do typu sandaczowego. Zbiornik użytkuje Polski Związek 
Wędkarski. W roku 2004 prowadził on na jeziorze zarybienia (linem, szczupakiem, karpiem, amurem, kara-
siem) jak i odłowy.  

Przebadany akwen jest zbiornikiem płytkim, o niepełnej stratyfikacji termicznej w najgłębszych partiach. 
W roku 2004 epilimnion obejmował zaledwie 3 metrową powierzchniową warstwę wody, poniżej której 
rozciągał się metalimnion. Obie strefy były stosunkowo dobrze natlenione. Ocena warunków tlenowych 
oparta o stężenie tlenu w okresie letnim w przydennych partiach akwenu, kwalifikuje omawiany zbiornik do 
I klasy czystości. Warunki tlenowe panujące w zbiorniku w roku 2004 były jednak nieco gorsze od stwier-
dzonych w poprzednich cyklach badawczych.  

Wypadkowej klasie czystości odpowiada zdecydowana większość parametrów. W II klasie utrzymują się 
jedynie: ChZT-Cr, azot mineralny, azot całkowity, widzialność krążka Secchiego.  

W świetle powyższego jezioro można uznać za ubogie tak w związki organiczne jak i mineralne. Rezulta-
tem niskiej zawartości substancji pokarmowych jest niewielka produkcja pierwotna obrazowana małymi 
stężeniami chlorofilu i suchej masy sestonu.  

Wysokiej jakości wód sprzyjają korzystne warunki zlewniowe (mała, zalesiona zlewnia oraz niewielka wy-
miana wody w roku). Jakość wód jeziora w stosunku do poprzedniego cyklu badawczego nie uległa zmianie.  

4.3.3. Równina Wałecka 
Równina Wałecka obejmuje sandr w zlewniach rzeki Dobrzycy, Piławy, Rurzycy i Płytnicy. Od północy 

graniczy z Pojezierzem Drawskim, z zachodu z Pojezierzem Wałeckim, a od strony wschodniej otoczona jest 
Pojezierzem Szczecineckim i Doliną Gwdy. Występują tu liczne wytopiskowe jeziora rynnowe. Obszar rów-
niny jest w większości zalesiony, pozbawiony większych obszarów zurbanizowanych. 

4.3.3.1. Jezioro Płotki 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia − 31,2 ha 
• objętość − 3375,2 tys. m3 
• głębokość maksymalna − 23,9 m 
• głębokość średnia − 10,8 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 2,3 km2 
KLASA CZYSTOŚCI − II  
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − I  

Jezioro Płotki (Płocie) zlokalizowane jest na terenie miasta 
Piły. Ma kształt wydłużony w kierunku północno-zachodnim. 
Tafla wody znajduje się w głębokiej malowniczej rynnie, któ-
rej zbocza porastają lasy mieszane. Jezioro jest zbiornikiem 
zamkniętym, nie zasilają go żadne cieki wodne, nie ma też 
odpływu. Umiarkowanie rozwinięta roślinność tego jeziora jest 
ważnym czynnikiem limitującym jego żyzność. 
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Brzegi dość równomiernie okala w 60 % wąski pas trzcin i oczeretów. Występują tu: trzcina pospolita, tata-
rak zwyczajny, pałka szerokolistna. Roślinność pływająca nie tworzy wyraźnie oznaczonej strefy. Występują 
tu: grążel żółty, grzebień biały i rdest ziemnowodny. Roślinność zanurzona − moczarka kanadyjska, rdestnica 
przeszyta, rogatek sztywny i mech wodny − rozwinięta jest jednak w niewielkim stopniu. 

Scharakteryzowany skład i ilość roślinności, ukształtowanie dna i misy jeziornej kwalifikuje zbiornik do ty-
pu sielawowego. Występują tu ponadto: węgorz, płoć, leszcz, okoń, szczupak, krąp oraz pochodzący z zarybień 
karp. Nad akwenem zlokalizowane jest pole namiotowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz kompleks tere-
nów rekreacyjnych. Niezależnie od stałej bazy turystycznej, ośrodek na Płotkach w szczycie sezonu letniego 
przyjmuje wiele osób korzystających wyłącznie z kąpieliska. 

Ocenę wód jeziora Płotki przeprowadzono w latach 1985/1986, 1999 i 2004.  
W okresie letnim wody akwenu charakteryzuje termiczna i tlenowa stratyfikacja. Wraz z głębokością ma-

leje zawartość tlenu do wartości 0,6 mg O2/l.  
Wody jeziora Płotki były w znikomym stopniu obciążone substancjami organicznymi. Zarówno BZT5, 

jak i CHZT przyjmowały wartości odpowiadające I klasie czystości. Jezioro było również mało zasobne 
w związki biogenne (fosforany, fosfor całkowity, azot mineralny i azot całkowity) w warstwach powierzch-
niowych, które klasyfikowały akwen do I klasy czystości. Zaznaczało się kumulowanie zarówno związków 
fosforowych jak i azotowych w warstwach naddennych. Mała przewodność elektrolityczna potwierdza nie-
wielką ilość soli mineralnych w zbiorniku.  

W planktonie sieciowym i naturalnym wiosną dominowały okrzemki stanowiąc udział 72−99 % z gatunkiem 
dominującym – Asterionella formosa i Fragillaria crotonensis. 22–24 % planktonu naturalnego wiosną stanowiły 
zielenice z gatunkiem Monoraphidium komarkovae.Wiosenny zooplankton to przede wszystkim Keratella co-
chlearis cochlearis i Polyarthra dolichoptera dolichoptera reprezentujące wrotki. Latem plankton naturalny sta-
nowiły w 63−83 % okrzemki z gatunkiem dominującym – Fragillaria crotonensis, natomiast w planktonie 
sieciowym oprócz okrzemek występowały bruzdnice z gatunkiem Ceratium hirundinella. Zooplankton letni re-
prezentowały gatunki: Keratella cochlearis cochlearis (wrotki) i Vorticella spp. (orzęski). 

Stan sanitarny akwenu nie budzi zastrzeżeń. Obecność bakterii Escherichia coli jest niewielka i kształtuje 
się na poziomie przyjętym dla I klasy czystości. 

Porównując badania z 1999 roku z rokiem obecnym należy generalnie stwierdzić, że jakość wód polepszyła się. 
Większość wskaźników zmniejszyła swoje wartości utrzymując się w tej samej klasie a cztery zmieniły swoją klasę 
na lepszą. Wynik punktacji zmniejszył się z 1,93 na 1,53, lecz nie zmieniło to sumarycznej II klasy czystości. 

Warunkiem poprawy jakości wód jeziora jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w całej jego 
zlewni, jak również w użytkowanym rekreacyjnie bezpośrednim otoczeniu jeziora.  

4.3.4. Pojezierze Chodzieskie 
Pojezierze Chodzieskie rozciąga się na północny zachód od Pojezierza Gnieźnieńskiego między Doliną 

Środkowej Noteci a doliną Wełny. Od zachodu region graniczy z Kotliną Gorzowską, a od wschodu z Kotli-
ną Toruńską. Powierzchnia pojezierza ma około 1800 km2.  

Sieć rzeczną tworzy tu przede wszystkim Wełna wraz z dopływami, uchodząca w kierunku zachodnim do 
Warty. Część rzek i potoków płynie w kierunku północnym do Noteci. Jeziora skupiają się w części połu-
dniowej i wschodniej pojezierza, zwłaszcza w okolicach Wągrowca i Żnina. Największe z nich to: Żnińskie 
Duże, Kaliszańskie, Margonińskie, Wolskie i Tonowskie. 

4.3.4.1. Jezioro Grylewskie 
DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia − 119,1 ha 
• objętość − 4329,0 tys. m3 
• głębokość maksymalna − 6,5 m 
• głębokość średnia − 3,6 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 171,4 km2 
KLASA CZYSTOŚCI − poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − III kategoria 

Jezioro Grylewskie jest zbiornikiem rynnowym, o osi skierowanej z północy na południowy-zachód. Od 
północy poprzez Strugę Gołaniecką łączy się z Jeziorem Laskownickim. Brzegi w okolicach przyjęcia do-
pływu są zabagnione. Pozostałe obrzeża są wysokie, przez co proces miksji jest nieco przyhamowany. Jezio-
ro nie posiada wyraźnie wykształconych elementów morfologicznych misy jeziornej. Stoki jeziora 
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przechodzą w rozległą, płytką toń pozbawioną głęboczków. Wyraźne jest przewężenie jeziora zaznaczające 
się między zabudowaniami Danaborza a odpływem. Litoral Jeziora Grylewskiego zajmuje powierzchnię 
około 25 %, przy czym tylko niewielka część obecnie pokryta jest roślinnością składającą się przeważnie 
z trzciny pospolitej i gatunków z rodzaju: pałka, rogatek sztywny, rdestnica przeszyta oraz grążel żółty. Pod 
względem rybackim zaliczane jest do typu sandaczowego. Odławia się tutaj 20−50 kg/ha ryb. Do gatunków 
wiodących zaliczany jest węgorz, leszcz, karp, sandacz, płoć i lin.  

Jezioro Grylewskie jest zbiornikiem nie w pełni stratyfikowanym. Wa-
runki tlenowe oceniono na podstawie bezwzględnej zawartości tlenu nad 
dnem, który kwalifikuje akwen do III klasy czystości. Jezioro zawiera dużą 
ilość materii organicznej, o czym świadczą wartości BZT5 oraz CHZT-Cr.  

Zawartość fosforanów wiosną w warstwie powierzchniowej była znikoma 
0,010 mg P/l (I klasa czystości). Nieco wyższe wartości posiadał fosfor całkowi-
ty, a fosforany w warstwie przydennej przekraczały normy. Duże wartości wy-
stępowały we wszystkich formach azotu. Bardzo duża, przekraczająca 
normatywy dla trzech klas, przewodność elektrolityczna wody potwierdza obec-
ność dużej ilości soli mineralnych w zbiorniku.  

W świetle wskaźników hydrobiologicznych należy stwierdzić, że Jezioro 
Grylewskie charakteryzuje duża trofia, gdyż wszystkie wskaźniki przyjmują 
wartości pozaklasowe.  

W okresie wiosennym w fitoplanktonie dominowały przedstawiciele sinic 
z Oscillatoria agardhii i Oscillatoria redeckei oraz okrzemek z Fragillaria 
crotonensis. Niewielki udział zooplanktonu wiosną reprezentowany był 
przez wrotki z gatunkiem Keratella cochlearis cochlearis i Ascomorpha saltans. W porze letniej wody jezio-
ra zostały zdominowane przez sinicę – Oscillatoria agardhii. Udział sinic w fitoplanktonie letnim wynosił 
do 99 % całej populacji fitoplanktonu. Zooplankton sieciowy latem reprezentowany był przez wrotki: Pom-
polyx sulcata i Keratella cochlearis f. tecta, natomiast plankton naturalny przez orzęski z gatunkiem Coleps 
hirtus. 100 % udział Keratella cochlearis f. tecta w populacji Keratella cochlearis oraz dominacja Oscillato-
ria agardhii wskazuje na silną eutrofizację wód jeziora. 

Stan bakteriologiczny Jeziora Grylewskiego nie budził zastrzeżeń (od 2 do >33) i wskazywał na I klasę czystości. 
Z uwagi na duże zanieczyszczenie jeziora oraz Strugi Gołanieckiej, dla celów kontrolnych wykonano 

analizę metali w jeziorze: ołowiu, rtęci, miedzi, cynku, kadmu, chromu ogólnego i arsenu. Miedź i kadm 
występują w minimalnych wartościach, a pozostałe są poniżej wartości oznaczanej. 

Porównując przedstawione wyniki badań jeziora z roku 1999 należy stwierdzić, że wynik punktacji 
zwiększył się z 3,27 na 3,40 − jezioro nadal należy do poza klasowych.  

4.3.4.2. Jezioro Kobylewskie 
DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia − 65,7 ha 
• objętość − 4890,5 tys. m3  
• głębokość maksymalna − 14,3 m 
• głębokość średnia − 7,4 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 213,7 km2 
KLASA CZYSTOŚCI − III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − II 

Jezioro Kobyleckie położone w kierunku południowo-wschodnim, jest 
zbiornikiem o kształcie wydłużonym. Południowy koniec jeziora otacza 
podmokła łąka. Obrzeże przechodzi w strome zbocza, poza którymi roz-
ciągają się grunty orne oraz niewielkie obszary leśne (południowy-
wschód). Jezioro od południa poprzez Strugę Gołaniecką łączy się z Jezio-
rem Durowskim, a od północy z Jeziorem Bukowieckim Małym. Pod 
względem rybackim zaliczane jest do typu leszczowego. W jeziorze występuje również sandacz, węgorz, 
płoć, lin i szczupak. Dno misy wykazuje największe głębokości w północnej części. Część centralna i połu-
dniowa jest płytsza. Nad jeziorem usytuowanych jest 126 działek rekreacyjnych oraz dwa ośrodki wczasowe, 
które w obecnie nie funkcjonują.  
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Obserwowany w Jeziorze Kobyleckim rozkład temperatury wody jest typowy dla strefy umiarkowanej. 
W sezonie letnim wykazuje wyraźny skok cieplny objawiający się nagłym załamaniem krzywej temperatury 
poniżej 4 m. Pełny profil termiczny wykształcił się w najgłębszych partiach akwenu. Poniżej ruchów cyrkulacyj-
nych następuje gwałtowny spadek stężenia tlenu do wartości <0,5 mg O2/l.  

W jeziorze występuje duża ilość materii organicznej (CHZT-Cr, BZT5). Zawartość fosforanów wiosną 
w warstwie powierzchniowej jest znikoma − I klasa czystości. W tej samej klasie utrzymywał się fosfor cał-
kowity wiosną i latem w warstwie powierzchniowej. Zaobserwowano natomiast kumulowanie fosforanów 
i fosforu całkowitego w warstwie naddennej. Wartość fosforanów 0,431 mg P/l przekracza normy, a fosfor 
całkowity 0,438 mg P/l jest w III klasie. Azot mineralny oraz azot całkowity w warstwie powierzchniowej 
przekracza normy deklasując tym samym jakość wód akwenu. Mniejsze wartości osiągnął azot amonowy 
w warstwie naddennej. Wartość 4,77 mg N/l pozwala zakwalifikować akwen do III klasy czystości. Bardzo 
wysoka, przekraczająca normatywy dla trzech klas, przewodność elektrolityczna wody potwierdza obecność 
dużej ilości soli mineralnych w akwenie. 

Produkcja pierwotna Jeziora Kobyleckiego jest dość duża, gdyż sucha masa sestonu przyjmuje wartości 
II klasy czystości, a dwa pozostałe wskaźniki przyjmują wartości charakterystyczne dla III klasy czystości.  

Fitoplankton wiosenny reprezentowany był przede wszystkim przez przedstawicieli sinic – Oscillatoria 
redeckei oraz okrzemek – Fragillaria crotonensis i Cyclotella meneghiniana. Latem zaobserwowano od-
wrotne proporcje udziału sinic i okrzemek niż miało to miejsce w okresie wiosny, ale nadal dominowały te 
same gatunki fitoplanktonu. W fitoplanktonie naturalnym zdecydowanie dominowały sinice (87−92 %) 
z Oscillatoria redeckei i Oscillatoria agardhii. Wiosenny zooplankton to przede wszystkim wrotki z Kera-
tella cochlearis cochlearis i orzęski z Tintinidium fluviatile. Latem zooplankton zdominowany był przez 
wrotki, a udział formy tecta w populacji Keratella cochlearis wynosił 42−72 %. Stwierdzony w okresie let-
nim wynik miana Coli 0,1 klasyfikuje Jezioro Kobyleckie do II klasy czystości. Z uwagi na duże zanieczysz-
czenie jeziora oraz Strugi Gołanieckiej, dla celów kontrolnych wykonano analizę metali w jeziorze: ołowiu, 
rtęci, miedzi, cynku, kadmu, chromu ogólnego i arsenu. Miedź, kadm, cynk i ołów występuje w minimal-
nych wartościach, a pozostałe są poniżej wartości oznaczanej. 

W porównaniu do badań z 1999 roku należy stwierdzić, że jakość wód jeziora pozostaje na tym samym 
poziomie. Jezioro Kobyleckie jest zbiornikiem podatnym na degradację, zaliczonym do II kategorii. 

4.3.5. Pojezierze Poznańskie 
Pojezierze Poznańskie zajmuje zachodnią część Pojezierza Wielkopolskiego, na zachód od Poznania. 

Stanowi wysoczyznę otoczoną z czterech stron dolinami: Obornicką Doliną Warty na północy, Poznańskim 
Przełomem Warty na wschodzie, Doliną Środkowej Obry na południu i Bruzdą Zbąszyńską na zachodzie. 
Znaczne zróżnicowanie terenów pozwala wyodrębnić osiem mikroregionów. Na sandrze Równiny Nowoto-
myskiej obniżającej się w kierunku południowo-zachodnim płyną w kierunku Obry rzeki Czarna Woda, 
Szarka i Dojca. Wśród nielicznych jezior tego regionu do największych zaliczyć należy jeziora Wolsztyńskie 
i Berzyńskie położone w pobliżu Wolsztyna. Na pograniczu Równiny Opalenickiej i Równiny Poznańskiej 
ciągnie się rynna z Jeziorem Niepruszewskim, które ujęto w programie badań w roku 2004. Najbardziej je-
ziornym spośród wszystkich mikroregionów jest Pojezierze Międzychodzko-Pniewskie, na jego terenie po-
łożone są badane w 2004 roku jeziora: Chrzypskie, Radziszewskie, Jaroszewskie i Śremskie. 

4.3.5.1. Jezioro Chrzypskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 304,3 ha  
• objętość – 18654,0 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 15,0 m 
• głębokość średnia – 6,1 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 108,6 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Chrzypskie jest jednym z większych jezior Sierakowskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowa-
nym w pobliżu miejscowości Chrzypsko Wielkie.  

Zbiornik ma kształt lekko wydłużony, w części północnej znajdują się trzy większe zatoki skierowane na 
północ, wschód i zachód. Dno zbiornika jest silnie zróżnicowane, z licznymi głęboczkami i trzema wy-
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niesieniami w postaci wysp o łącznej powierzchni 2,2 ha. Linia 
brzegowa jeziora jest średnio rozwinięta, a szeroka ławica 
przybrzeżna ma łagodne stoki. Pagórkowaty teren wokół 
akwenu stanowią głównie pola uprawne i łąki. W pobliżu 
zbiornika usytuowano punkt widokowy na dolinę z jeziorem, 
z którego można podziwiać niezwykle malowniczy krajobraz.  

Jezioro zasilane jest przez rzekę Oszczynicę, Potok Bia-
łokoski oraz liczne małe okresowo suche cieki. Poza Jezio-
rem Chrzypskim na obszarze jego zlewni całkowitej znajdują 
się na przepływie rzeki Oszczynicy, Jezioro Psarskie oraz 
połączone z rzeką małymi ciekami jeziora: Kikowskie, Or-
liczko i Zajączkowskie.  

Do zlewni należy również Jezioro Białokoskie wraz 
z przepływającym przez nie Potokiem Białokoskim. Zlew-
nię bezpośrednią jeziora o powierzchni 4,5 km2 stanowią 
głównie tereny rolnicze: grunty orne – 74 % i łąki – 4 %. 
Na lasy przypada 17 % powierzchni zlewni, a pozostałe 5 % stanowią zabudowania miejscowości Chrzyp-
sko Wielkie, Chrzypsko Małe oraz Łężeczki. Wokół jeziora znajduje się liczna zabudowana rekreacyjna, 
skoncentrowana w pobliżu wymienionych wsi oraz dwa kąpieliska, które w okresie letnim mogą stanowić 
potencjalne źródło zanieczyszczenia.  

Jezioro Chrzypskie jest jeziorem leszczowym. Gospodarkę rybacką prowadzi prywatny dzierżawca, je-
zioro udostępnione jest do wędkowania. Przy zachodnim brzegu zlokalizowane są stawy rybne, które mogą 
wpływać na jakość wód zbiornika.  

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach odprowadza oczyszczone ścieki bytowe do rowu i dalej do gruntu 
w kierunku jeziora. Ścieki z miejscowości Chrzypsko Wielkie odprowadzane są poza zlewnię jeziora, do 
rzeki Oszczynicy. Zagrożeniem dla wód jeziora są obok spływów powierzchniowych z terenów rolniczych, 
ścieki z nie skanalizowanych wsi.  

Jezioro Chrzypskie jest umiarkowanie podatne na degradację, sklasyfikowano je w II kategorii. Najbardziej 
niekorzystnym dla jeziora parametrem jest brak stratyfikacji wód, powodujący wzrost produktywności 
zbiornika. Stosunek objętości zbiornika do długości linii brzegowej, określający odporność jeziora na spływy 
zanieczyszczeń z otaczającego terenu określono w III kategorii.  

Wody jeziora w roku 2004 odpowiadały III klasie czystości, co stanowi poprawę jakości wód w stosunku do 
badań z roku 1999. Na stan czystości wód w trakcie ostatnich badań wpływ miały wysokie stężenia fosforanów 
latem przy dnie, pozaklasowa wartość przewodności elektrolitycznej właściwej wiosną, niedotlenienie latem 
warstwy przydennej oraz ponadnormatywne stężenie chlorofilu „a”.  

Zawartość związków azotu w wodach jeziora, mimo wyznaczenia ich jako wody wrażliwe na zanie-
czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, utrzymywała się na poziomie II/III klasy w obu okresach 
badawczych. W trakcie dodatkowych badań prowadzonych przez cały sezon wegetacyjny (od marca do 
października) w misie zbiornika oznaczano: stężenie azotu całkowitego, azotanów, fosforu ogólnego, chlo-
rofilu, określano przezroczystość wód oraz profil termiczno-tlenowy. Dla stężeń azotu całkowitego normy 
II klasy przekroczone zostały jedynie jesienią − we wrześniu. Zawartość fosforu całkowitego w wodach 
jeziora utrzymywała się przez cały sezon wegetacyjny w II klasie w warstwie powierzchniowej, w warstwie 
naddennej w III klasie czystości wód jeziornych.  

Zawartość materii organicznej wyrażonej za pomocą wskaźnika BZT5, a także stan sanitarny wód odpo-
wiadały I klasie czystości wód jeziorowych. 

Stężenie metali ciężkich i cyjanków odpowiadało I klasie, a fenoli wiosną II klasie czystości, badania na 
obecność pestycydów wykazały minimalne stężenia, odpowiadające I klasie czystości wód powierzchniowych. 

Fitoplankton wiosną charakteryzował się jakościową i ilościową dominacją okrzemek, obserwowano zakwit 
Cyclotella operculata potwierdzony wysoką koncentracją chlorofilu. Latem pod względem jakościowym prze-
ważały zielenice i okrzemki, ilościowo dominowały sinice, głównie Merismopedia tenuissima oraz bruzdnice 
w tym znacząco Ceratium hirundinella.Wiosną, rozwój pierwotniaków był niewielki. Wśród organizmów wyż-
szych jakościowo dominowały wrotki, natomiast ilościowo widłonogi i wrotki. Zespół gatunków tworzyły: 
Rotatoria, Copepoda, Keratella cochlearis, Brachionus angularis, Keratella cochlearis oraz Keratella quadra-
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ta. Pobrany latem zooplankton odznaczał się dość dużą różnorodnością. Jakościowo dominowały wrotki i wio-
ślarki, a ilościowo wrotki z gatunkiem Keratella cochlearis i Pompholyx sulcata. 

Zooplanktonowy wskaźnik stanu trofii wyznaczył niską eutrofię wód Jeziora Chrzypskiego. Również 
wskaźniki trofii Carlsona TSI pozwoliły określić żyzność zbiornika na poziomie niskiej eutrofii, co potwier-
dzają badania hydrobiologiczne.  

Stwierdzona poprawa stanu czystości wód związana jest z korzystniejszymi wartościami większości ba-
danych wskaźników fizyczno-chemicznych i biologicznych. Zmalały stężenia związków azotu i fosforu 
w wodach zbiornika oraz wielkość materii organicznej, z wyjątkiem określonej wskaźnikiem ChZT-Cr, 
zwiększyła się również przezroczystość wody. 

Powodem nadal znacznego zanieczyszczenia wód jeziora (mimo odnotowanej poprawy) są przede 
wszystkim powierzchniowe spływy zanieczyszczeń z otaczających je pól uprawnych, poprzez szereg cieków 
oraz zanieczyszczenia wynikające z użytkowania rekreacyjnego. 

Z wyjątkiem rzeki Oszczynicy, dopływy jeziora prowadzą nieznaczne ilości wody, latem są suche. Wio-
sną Oszczynica oraz Strumień Białokowski prowadziły wody odpowiadające III klasie czystości. Pozostałe 
charakteryzowały się znacznym zanieczyszczeniem utrzymującym się na poziomie IV klasy czystości, 
a decydowały o tym głównie stężenia związków azotu, w tym azotanów oraz zawartość materii organicznej.  

Latem do jeziora dopływały jednie dwa cieki, rzeka Oszczynica, której wody zaliczono do III klasy oraz 
dopływ przy ośrodku w Łężeczkach o wodach IV klasy czystości, a parametrami obniżającymi jakość były: 
stan sanitarny, wapń, substancje organiczne (ChZT-Cr) oraz azotany i azot ogólny. Wypływająca z jeziora 
rzeka Oszczynica w trakcie badań prowadziła wody III klasy czystości. 

Uzyskanie poprawy jakości wody wymaga wdrożenia Programów działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych, na obszarze zlewni Jeziora Chrzypskiego, gdzie wyznaczono wody 
wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Programy zalecają rolnikom stosowa-
nie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, które wspomagane będą przez specjalistyczne doradztwo. 

4.3.5.2. Jezioro Radziszewskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 40,0 ha  
• objętość – 1419,5 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 10,5 m 
• głębokość średnia – 3,5 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 51,7 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – III 

Jezioro Radziszewskie położone jest na terenie Sierakowskiego Parku 
Krajobrazowego, około 1,5 km na północ od miejscowości Chrzypsko 
Wielkie. Jest zbiornikiem przepływowym, zasilanym przez Strugę Biniń-
ską zwaną również Szczanicą, dopływ rzeki Oszczynicy. Struga wpływa 
z odległego o około 1 km jeziora Wielkiego Strzyżmińskiego, odpływa na 
zachód, w kierunku miejscowości Charcice i Jeziora Charcickiego.  

Jezioro posiada charakterystyczny, gruszkowaty kształt o dnie wyrównanym, z jednym przegłębieniem. 
Zbiornik otaczają zbocza o znacznym nachyleniu, zagospodarowane głównie jako pola uprawne. Przy wschodnim 
i północnym brzegu rozciągają się zabudowania wsi Mylin. Brzegi jeziora porastają niewielkie zadrzewienia 
i zakrzewienia, nieco większy kompleks leśny znajduje się przy zachodnim brzegu. Jezioro nie zostało zagospo-
darowane dla celów rekreacji i wypoczynku. Jezioro Radziszewskie należy do typu jezior leszczowych. Go-
spodarkę rybacką od 2000 roku prowadzi prywatny dzierżawca.  

Zlewnię bezpośrednią o powierzchni 0,568 km2, o typowo rolniczym charakterze, zajmują w 89 % grunty 
orne, w 9 % łąki, pozostałą część stanowią zabudowania miejscowości Mylin. Brak punktowych zrzutów ście-
ków. Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego oraz gospodarcze, wprowadzane są do jeziora wraz ze spły-
wami powierzchniowymi oraz wodami dopływów.  

Jezioro jest podatne na wpływy z zewnątrz, zakwalifikowano je do III kategorii podatności na degradację. 
Niekorzystne dla jeziora, znacząco obniżające jego odporność są parametry związane z morfometrią misy 
zbiornika, wysoki procent wymiany wody oraz wskaźniki określające wpływ zlewni. 
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Badania prowadzone w 2004 roku wyznaczyły III klasę czystości wód. Wpływ na obniżenie jakości mia-
ło niedotlenienie w okresie letnim wód warstwy metalimnionu (od 6,0 m), wysoka przewodność elektroli-
tyczna właściwa wskazująca na znaczne ilości związków mineralnych.  

Latem przy dnie odnotowano ponadnormatywną zawartość fosforanów oraz mieszczące się w normach 
III klasy stężenie fosforu całkowitego.  

Zawartość związków azotu w wodach jeziora, mimo wyznaczenia ich jako wody wrażliwe na zanie-
czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, utrzymywała się na poziomie II klasy w obu okresach 
badawczych. W trakcie dodatkowych badań prowadzonych przez cały sezon wegetacyjny (od marca do 
października) w misie zbiornika oznaczano: stężenie azotu całkowitego, azotanów, fosforu ogólnego, chlorofilu, 
określano przeźroczystość wód oraz profil termiczno-tlenowy. Dla stężeń azotu całkowitego normy II klasy 
przekroczone zostały wiosną w miesiącu marcu oraz jesienią we wrześniu i październiku. Zawartość fosforu 
całkowitego w wodach jeziora utrzymywała się przez cały sezon badawczy w II klasie czystości wód jeziornych.  

Zawartość materii organicznej określona wskaźnikiem BZT5 latem nad dnem przekraczała normy III kla-
sy, przy powierzchni mieściła się w zakresie norm II klasy czystości, wskaźnik ChZT-Cr określono latem 
w warstwie powierzchniowej na poziomie III klasy czystości.  

Stężenie chlorofilu a wykraczało nieznacznie poza normy III klasy, suchej masy sestonu mieściło się 
w III klasie. Stan sanitarny w ogólnej klasyfikacji odpowiadał I klasie czystości wód jeziornych.  

Zawartość metali ciężkich, cyjanków, pestycydów i fenoli była w zakresie norm I klasy czystości wód.  
Wiosną fitoplankton charakteryzowała jakościowa przewaga okrzemek i zielenic, ilościowa okrzemek 

przy dużym udziale zielenic i sinic. Zespół gatunków dominujących tworzyły: okrzemka Stephanodiscus 
hantzschii, sinica Oscillatoria redeckei oraz zielenice Dictyosphaerium pulchellum i Gloeotila pelagica. 
Latem w fitoplanktonie jakościowo przeważały sinice i zielenice, ilościowo sinice z wyróżniającymi gatun-
kami Aphanizomenon gracilis i Lyngbya limnetica.W okresie wiosennym wśród oznaczonych pierwotniaków, 
dominowała korzenionóżka Vahlkampfia limax. W planktonie zwierzęcym ilościowo i jakościowo przeważały 
wrotki, głównie Keratella cochlearis. Latem liczebność pierwotniaków była bardzo mała. Oznaczono orzęski Co-
leps hirtus i Codonella cratera. W planktonie zwierzęcym jakościowo i ilościowo dominowały wrotki, Keratella 
cochlearis z przewagą formy tecta oraz Trichocerca capucina. Liczne były też formy larwalne Copepoda.  

Zooplanktonowy wskaźnik stanu trofii wyznaczył dla jeziora wysoką eutrofię. Również syntetyczny 
wskaźnik trofii (wskaźnik Carsona TSI) określił żyzność zbiornika na poziomie daleko posuniętej eutrofii.  

Wody dopływów zasilających zbiornik miały istotny wpływ na jakość wód w jeziorze. Latem Struga Bi-
nińska doprowadzała wody III klasy czystości ze względu na znaczne ilości materii organicznej, wysokie stę-
żenia fosforanów oraz zły stan bakteriologiczny. Wiosną jakość wód była zdecydowanie korzystniejsza, na 
poziomie II klasy czystości wód powierzchniowych. Jednakże ilości trudno rozkładalnej materii organicznej 
były nadal wysokie, w zakresie norm IV klasy.  

Rów doprowadzający wody z gruntów rolniczych jest ciekiem okresowo suchym, jedynie wiosną nieznaczne 
ilości wody dopływały do zbiornika. Jakość wód odpowiadała III klasie czystości o czym zdecydowały duże 
ilości niesionej materii organicznej, wysokie przewodnictwo elektrolityczne i zawartość wapnia.  

Poprawa jakości wód w Jeziorze Radziszewskim położonym na obszarze o wodach wrażliwych na zanie-
czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, będzie możliwa po wdrożeniu Programów działań mają-
cych na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Programy zalecają stosowanie zasad Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej, działania wspomagane będą przez specjalistyczne doradztwo rolnicze. 

4.3.5.3. Jezioro Jaroszewskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 92,2 ha  
• objętość – 13085,3 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 35,7 m 
• głębokość średnia – 14,2 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 11,7 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – I 

Jezioro Jaroszewskie umiejscowione w Sierakowskim Parku Krajobrazowym, w pobliżu miasta Siera-
ków, z uwagi na swoje malownicze położenie pełni funkcje dużego centrum rekreacji i wypoczynku. Miasto 
Sieraków zlokalizowane w pobliżu jeziora stało się miejscowością letniskową.  
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Jezioro Jaroszewskie należy do typowych jezior polodowcowych. Ma 
kształt nieregularny, zwężający się na południe. Dno zbiornika mocno 
zróżnicowane, z trzema głęboczkami o stromo spadających stokach, licz-
nymi wypłyceniami i wyniesieniem w postaci małej 0,05 ha wyspy. Jezioro 
otaczają głównie pola, schodzące do krawędzi misy. Od północy wysokie 
brzegi porośnięte są lasem. Roślinność wodna porasta wąskim pasem pra-
wie 80 % linii brzegowej oraz tworzy podwodne łąki. Roślinność o liściach 
pływających, głównie grzybień biały i grążel żółty, rozwija się licznie 
w zatokach zbiornika. 

Zlewnię bezpośrednią jeziora o powierzchni 2,37 km2 stanowią w 57 % 
grunty orne, w 5 % łąki, a w 35 % lasy. Pozostałe 3 % to zabudowania wsi 
Jaroszewo i licznych ośrodków wypoczynkowych. 

Zbiornik jest jeziorem sielawowym, użytkowanym przez Zespół Szkół 
Rolniczych, w skład którego wchodzi najstarsza w Polsce Średnia Szkoła 
Rybacka − Technikum Rybackie w Sierakowie. Jezioro należy do szcze-
gólnie atrakcyjnych wód wędkarskich m.in. ze względu na zaplecze rekre-
acyjno-gastronomiczne oraz dogodny dojazd.  

W sezonie letnim z wypoczynku korzysta około 6000 osób, a w pozo-
stałym okresie organizowane są tu liczne obozy sportowe. Na terenie letni-
ska znajdują się boiska sportowe, hala sportowa, korty, kryta pływalnia, 
dwa kąpieliska, przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego, pole namio-
towe oraz czynne w sezonie letnim zaplecze gastronomiczne. 

Zagrożeniem dla jeziora jest spływ zanieczyszczeń z pól położonych 
w zlewni, często przylegających bezpośrednio do zbiornika oraz dopływ 
wraz z wodami Strugi Jaroszewskiej zanieczyszczeń ze stawów rybnych. Ścieki sanitarne z terenu całego 
letniska od roku 2000 kierowane są na oczyszczalnię w Sierakowie. Do 1993 roku ścieki po złożu kokso-
wym kierowano bezpośrednio do wód jeziora, w latach 1994−1999 do zbiorników bezodpływowych. Wtór-
nym zanieczyszczeniem wód jeziora są zatem wnoszone przez wiele lat substancje zawarte w osadach 
dennych. W okresie letnim zagrożeniem dla jakości wód są również kąpieliska.  

Jezioro Jaroszewskie jest zbiornikiem o dobrych cechach naturalnych, odpornym na wpływy z zewnątrz, 
zakwalifikowanym do I kategorii podatności na degradację. Jednakże ze względu na intensywne użytkowa-
nie rekreacyjne w latach 1984−1985 nastąpiło pogorszenie jakości wody, zwłaszcza pod względem sanitar-
nym, które doprowadziło do zamknięcia kąpielisk.  

W tej sytuacji od roku 1986 rozpoczęto rekultywację jeziora poprzez napowietrzanie wód przydennych za 
pomocą urządzenia Ekoflox, w celu zmniejszenia obciążenia wewnętrznego zbiornika.  

Od wiosny 2000 roku zainstalowano na jeziorze system napowietrzania wód aeratorem pulweryzacyjnym 
wykorzystującym odnawialne źródło energii jakim jest siła wiatru.  

Badania prowadzone w 2004 roku określiły dla wód jeziora II klasę czystości, co stanowi poprawę jako-
ści w porównaniu do badań realizowanych w 1999 roku, kiedy wyznaczono III klasę. 

W zbiorniku jedynie wysokie ponadnormatywne stężenie fosforanów latem przy dnie, przewodnictwo elektroli-
tyczne właściwe oraz nieznaczne 2,5% nasycenie tlenem hypolimnionu latem, wpływało na obniżenie jakości wód.  

Ilość substancji biogennych utrzymywała się w normach II/III klasy czystości wód jeziornych. Stężenie 
wiosną fosforanów oraz fosforu całkowitego w warstwie powierzchniowej określono na poziomie norm 
II klasy. Zawartość fosforu całkowitego latem przy dnie jak również azotu mineralnego wiosną utrzymy-
wała się w III klasie czystości.  

Ilości materii organicznej zawartej w wodzie określone wskaźnikiem BZT5 były nieznaczne, mieściły się 
w zakresie norm I klasy, natomiast wskaźnikiem ChZT-Cr − III klasy.  

Zawartość suchej masy sestonu zakwalifikowano do I klasy, a koncentrację chlorofilu do III klasy czysto-
ści. Stan sanitarny odpowiadał I klasie czystości. Stężenia badanych w wodzie substancji toksycznych od-
powiadały I klasie czystości wód powierzchniowych. 

Fitoplankton wiosną charakteryzował się jakościową i ilościową dominacją okrzemek, z przewagą Stepha-
nodiscus tenuis, świadczącą o zakwicie, co potwierdziła znaczna koncentracja chlorofilu w wodzie. Latem pod 
względem jakościowym przeważały zielenice i okrzemki, ilościowo okrzemki przy znacznym udziale sinic, 
zielenic oraz bruzdnic. Zespół gatunków dominujących tworzyły: okrzemka Cyclotella stelligera, sinica Apha-
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nizomenon flos-aquae oraz bruzdnica Ceratium hirundinella. Wiosną, wśród pierwotniaków dominowały 
wiciowce bezbarwne. Zooplankton organizmów wyższych był bardzo ubogi jakościowo, natomiast ilościo-
wo przeważały wrotki, głównie Keratella cochlearis. Latem zooplankton odznaczał się niewielką różnorod-
nością. Ilościowo oznaczano głównie widłonogi, zwłaszcza ich formy młodociane.  

Zooplanktonowy wskaźnik trofii określił trofię zbiornika jako niską eutrofię z tendencją do wysokiej. Synte-
tyczne wskaźniki trofii (wskaźnik Carlsona TSI) pozwalają określić żyzność zbiornika na poziomie niskiej eutro-
fii. Badania hydrobiologiczne potwierdziły również niską eutrofię.  

Porównanie wyników badań hydrobiologicznych z badaniami przeprowadzonymi w 1999 roku nie wska-
zuje na zasadnicze zmiany w trofii jeziora, jednak dają się zauważyć pewne tendencje do zmniejszenia stop-
nia zanieczyszczenia i zatrzymania postępu eutrofizacji.  

Dopływające wiosną do jeziora wody Strugi Jaroszewskiej miały zadawalającą jakość, odpowiadającą 
III klasie czystości, a wypływające z jeziora charakteryzowała dobra jakość na poziomie II klasy. Latem wy-
pływający ze zbiornika ciek zaliczono do III klasy czystości.  

4.3.5.4. Jezioro Śremskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 115,8 ha  
• objętość – 23968,5 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 43,0 m 
• głębokość średnia – 20,7 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 23,45 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – I 

Jezioro Śremskie położone jest na obszarze Sierakowskiego Parku 
Krajobrazowego, na północny-wschód od miejscowości Chalin. 
Zbiornik ma kształt zbliżony do owalu, o słabo rozwiniętej linii brze-
gowej i mocno zróżnicowanym dnie. Brzegi w części południowej 
i zachodniej są płaskie, porośnięte roślinnością wodną. Północno-
wschodnie brzegi są znacznie wyniesione, porośnięte lasem.  

Jezioro zasilane jest przez Strugę Śremską, wpływającą od 
strony południowej, z odległego o około 100 m Jeziora Chaliń-
skiego Małego. Wypływ, sterowany zastawką, następuje na pół-
nocny zachód, w kierunku jeziora Putnik. Poza Jeziorem Śremskim 
na obszarze jego zlewni całkowitej znajdują się Jezioro Chalińskie Małe, Jezioro Długie i Jezioro Małe. 

Zlewnia bezpośrednia jeziora ma powierzchnię 1,94 km2. Największą jej część zajmują tereny rolnicze, 
w tym grunty orne – 60 %, łąki – 6 %. Lasy stanowią 33 % powierzchni zlewni, a pozostały 1 % przypada na 
pojedyncze zabudowania miejscowości Chalin i Śrem. 

Na typowo sielawowym jeziorze, gospodarkę rybacką prowadzi prywatny dzierżawca. Zbiornik zarybia-
ny jest głównie sielawą i sieją.  

Jezioro nie jest obciążone rekreacją. Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia jeziora są pola uprawne 
w zlewni. Istnieje również możliwość dopływu zanieczyszczeń poprzez Strugę Śremską z Jeziora Chalińskiego 
Małego, którego wody zaliczono do III klasy czystości.  

Jezioro posiada bardzo dobre warunki naturalne, jest odporne na wpływy z zewnątrz, zaliczone do 
I kategorii podatności na degradację.  

W latach 1991−1995 IMGW Poznań prowadził na 10 polskich jeziorach badania w sieci reperowej, mające 
na celu śledzenie wieloletnich naturalnych zmian jakościowych (eutrofizacyjnych) zachodzących w zbiorni-
kach wodnych nie będących pod presją antropogeniczną. Do wytypowanych na terenie Wielkopolski zbior-
ników należy Jezioro Śremskie. Od roku 1998 badania realizuje WIOŚ w Poznaniu.  

W sieci reperowej badania prowadzone są corocznie w sezonie wegetacyjnym (z częstotliwością raz 
w miesiącu, od marca do października). Natomiast co pięć lat wody jeziora badane są w celu określenia sta-
nu czystości. W roku 2004 wypadkowa wskaźników fizyczno-chemicznych określiła II klasę czystości.  

Wartości ponadnormatywne stwierdzono jedynie wiosną dla przewodności elektrolitycznej właściwej 
i stężenia fosforanów przy powierzchni, a latem dla stężenia fosforanów przy dnie. Odnotowano latem prawie 
26 % nasycenie tlenem wód hypolimnionu. 

Jezioro
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Ilości fosforu całkowitego latem w warstwie naddennej oraz materii organicznej wyrażonej wskaźnikiem 
ChZT-Cr określono na poziomie III klasy czystości.  

Zawartość związków azotu w wodach jeziora utrzymywała się na poziomie II klasy w obu okresach ba-
dawczych. Stan sanitarny wód był bardzo dobry, odpowiadał I klasie czystości.  

W wodzie badano substancje toksyczne: cyjanki wolne, metale ciężkie, fenole lotne oraz pestycydy, 
oznaczone stężenia mieściły się w normach I klasy czystości wód powierzchniowych.  

Fitoplankton wiosenny charakteryzował się jakościową i ilościową przewagą okrzemek, z gatunkiem domi-
nującym Cyclotella operculata. Latem w wodzie jakościowo przeważały zielenice. Analiza ilościowa wskazy-
wała na obecność zielenic i sinic. Dominującymi gatunkami były Ankistrodesmus gracilis, Ankistrodesmus 
fusiformis oraz Aphanothece clathrata. Wiosną wśród pierwotniaków oznaczono głównie orzęsek Coleps hir-
tus. Plankton zwierzęcy był bardzo ubogi jakościowo i ilościowo. Wśród wrotków i skorupiaków dominowały 
Keratella cochlearis i młodociane stadia widłonogów. W zooplanktonie letnim liczebność pierwotniaków była 
bardzo mała. Oznaczono orzęski Coleps hirtus i Codonella cratera. Jakościowo i ilościowo dominowały wrotki 
z gatunkiem Keratella cochlearis z przewagą formy typica, wioślarka Diaphanosoma brachyurum oraz widło-
nogi z rzędu Calanoida. Liczne były też formy larwalne Copepoda. 

Zooplanktonowy wskaźnik stanu trofii dla Jeziora Śremskiego określił trofię jezior jako niską eutrofię. 
Wskaźniki trofii, jakimi są koncentracja chlorofilu i sucha masa sestonu odpowiadały I klasie, natomiast 
widzialność krążka Secchiego i stężenie fosforu ogólnego II klasie czystości. Wskaźnik trofii Carlsona 
TSI określił żyzność zbiornika na poziomie mezotrofii. Badania hydrobiologiczne wskazują jednak na 
nieco wyższy poziom trofii. 

Stan czystości wód Strugi Śremskiej dopływającej do jeziora, wiosną określono jako zadawalający, od-
powiadający III klasie czystości, latem jako dobry zaliczony do II klasy czystości. Na odpływie wody cieku 
charakteryzowała wiosną i latem dobra jakość odpowiadająca II klasie czystości.  

4.3.6. Pojezierze Kujawskie 
Pojezierze Kujawskie stanowi najbardziej wysuniętą na wschód część Pojezierza Wielkopolskiego. Jego 

zachodnia część graniczy z Pojezierzem Gnieźnieńskim, od północy sąsiaduje z Równiną Inowrocławską, od 
wschodu z Kotliną Płocką, natomiast od południa wyraźna granica krajobrazowa z Kotliną Kolską i Wyso-
czyzną Kłodawską wyznacza zasięg zlodowacenia wiślańskiego. Region ma około 2500 km2, można wyróż-
nić w jego obrębie dwa pasma wzgórz morenowych (południowe i północne) o kierunku równoleżnikowym 
oraz rozdzielającą je równinę, którą przepływa Noteć w górnym biegu (Równina Sompoleńska). 

Badane w 2004 roku jeziora Brdowskie i Mąkolno zlokalizowane są w wyższym paśmie południowym. Rzeźba 
terenu jest tu stosunkowo mało urozmaicona. Przez teren pojezierza przebiega granica między dorzeczami Wisły 
i Odry. Głównymi rzekami są Noteć uchodząca do Gopła oraz Zgłowiączka, płynąca w kierunku Włocławka.  

4.3.6.1. Jezioro Brdowskie 
DANE MORFOMETRYCZNE  
• powierzchnia − 198,2 ha 
• objętość − 4448,2 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 5,0 m 
• głębokość średnia – 2,2 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 155,3 km2 
KLASA CZYSTOŚCI − III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – poza kategorią 

Jezioro Brdowskie jest jeziorem rynnowym, położonym w północnej części powiatu kolskiego, 
w granicach Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Kształt jeziora jest wydłużony o orientacji północ-południe z wyraźnie zaznaczonym basenem południo-
wym. Linia brzegowa odznacza się dużą regularnością i pozbawiona jest większych zatok, półwyspów i cy-
pli. Dno akwenu jest wyrównane i pozbawione wyraźnych głęboczków. Basen południowy jest głębszy i 
wyraźnie oddzielony od reszty zbiornika podwodnym progiem. 

Stoki misy jeziora opadają łagodnie, jedynie w części południowo-wschodniej są bardziej strome. Skrajne 
części akwenu odznaczają się wypłyceniami, obserwuje się tutaj (zwłaszcza na zachodnim brzegu południo-
wego basenu) intensywny rozwój roślinności wynurzonej, głównie trzciny pospolitej. 
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Przez północną część zbiornika przepływa rzeka Noteć, która jest zarówno dopływem jak i odpływem je-
ziora, stanowiąc połączenie Jeziora Brdowskiego z Jeziorem Długim. W południowej i południowo-
zachodniej części jeziora znajdują się dwa okresowe dopływy.  

Nad jeziorem położone są następujące miejscowości: Brdów. Świętosławice, 
Wiecinin i Radoszewice. Powierzchnię zlewni bezpośredniej zajmują w 73,93 % 
grunty orne w 14,45 % łąki.  

Na zabudowania przypada 9,96 %. Bardzo małą część (1,66 %) powierzchni 
zlewni stanowią lasy. 

Akwen ze względu na typ rybacki zaliczony jest do typu leszczowego. Gospodar-
kę rybacką prowadzi na tym terenie Gospodarstwo Rybackie S.P. „Gosławice” 
w Koninie. Jezioro udostępnione jest również do połowów wędkarskich oraz wyko-
rzystywane w celach turystyczno-wypoczynkowych. W miejscowości Świętosławice 
znajdują się dwa ośrodki wypoczynkowe. Ścieki z tych ośrodków odprowadzane są 
do zbiorników bezodpływowych. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków z punkto-
wych źródeł zanieczyszczeń. 

Badania przeprowadzone w 2004 roku wykazały, że zawartość tlenu rozpuszczo-
nego nad dnem były na poziomie II klasy.  

Wskaźniki określające stopień zanieczyszczenia materią organiczną klasyfikowa-
ły jezioro do pozaklasowej ze względu na ChZT-Cr i do II klasy ze względu na 
BZT5. Wody jeziora zawierały nadmierne ilości fosforu, (oprócz fosforanów wiosną 
− I klasa). Przewodność elektrolityczna właściwa przekraczała wartości dopuszczal-
ne, co potwierdza obecność dużej ilości soli mineralnych w wodzie. Przeprowadzone w jeziorze badania 
metali ciężkich wykazały, że stężenia ich odpowiadają normom czystości dla wód jeziornych.  

Wskaźniki produkcji pierwotnej wiosną były na poziomie II i III klasy, latem przekraczały normy dla 
wód jeziornych, co świadczy o głębokiej trofii. Wskaźnik saprobowy wskazywał na wody betamezosapro-
bowe. Stan bakteriologiczny był na poziomie II klasy wiosną, latem uległ pogorszeniu do III klasy. Średnia 
liczebność organizmów fitoplanktonu była ogromna i wynosiła średnio: wiosną 575,3 tys., latem 4753,9 tys. 
osobników na/dm3, co świadczy o eutroficznym charakterze tego zbiornika.  

W wiosennym fitoplanktonie wyraźnie dominował gatunek Dinobryon divergens należący do złotowi-
ciowców. W lecie fitoplankton miał charakter sinicowy, zadecydował o tym zakwit gatunku Lyngbya limnetica. 

W zooplanktonie Jeziora Brdowskiego wiosną i latem licznie wystąpiły następujące gatunki: Polyarthra 
vulgaris, Keratella quadrata, Brachionus calyciflorus należące do grupy wrotków. 

W porównaniu do badań przeprowadzonych w 1999 roku, stan czystości jeziora pod względem fizyczno-
chemicznym nie uległ poprawie i nadal znajduje się ono w III klasie. Stan sanitarny wód uległ pogorszeniu 
z klasy II do III, o czym zadecydowała wartość miana Coli na jednym z badanych stanowisk.  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację. Najbardziej niekorzystnymi cechami kwalifikującymi jezioro 
poza kategorią są: mała głębokość średnia, stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej misy jezio-
ra, całkowity brak stratyfikacji i iloraz powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu.  

Niezadowalający obraz stanu czystości wód jeziora oraz znikoma odporność na procesy degradujące 
(poza kategorią), świadczą jednoznacznie o dużym zanieczyszczeniu wód zbiornika i jego małej odporno-
ści na wpływy z zewnątrz.  

Przewaga pól uprawnych w bezpośrednim otoczeniu jeziora wymaga przemyślanej gospodarki rolnej 
(prawidłowa agrotechnika, odpowiednie dawki nawozów mineralnych i organicznych) w celu ograniczenia 
spływów substancji biogennych z pól.  

Położenie miejscowości Brdów (częściowo skanalizowanej) w bliskim sąsiedztwie jeziora może stwarzać 
zagrożenie dla jego wód. Całkowite skanalizowanie miejscowości położonych nad jeziorem będzie miało 
pozytywny wpływ na stan jego czystości.  

4.3.6.2. Jezioro Mąkolno 
DANE MORFOMETRYCZNE  
• powierzchnia − 87,3 ha 
• objętość − 2116,2 tys. m3 
• głębokość maksymalna − 5,7 m 
• głębokość średnia − 2,4 m 
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Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 26,5 km2 
KLASA CZYSTOŚĆI − II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − poza kategorią 

Jezioro Mąkolno położone jest w północno-wschodniej części powiatu konińskiego, na terenie Goplań-
sko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Kształt jeziora to lekko wydłużony owal z charakterystycznym ugięciem przebiegającym z południa na 
północny - wschód. Linia brzegowa akwenu jest zróżnicowana, w części południowej i środkowej bardzo 
łagodna i słabo rozwinięta, natomiast w części północno-wschodniej, gdzie w wyniku silnego zarastania, 
część zatoki została w sposób trwały odcięta od jeziora (tworząc dwa nowe zbiorniki), a część oddziela od 
otwartego jeziora zwarty pas trzciny pospolitej, linia brzegowa jest bardzo kręta i urozmaicona.  

Ukształtowanie dna zbiornika w ogólnych zarysach jest płaskie i w miarę wyrównane, jedynie w części 
środkowej znajduje się większe przegłębienie.  

Stoki misy jeziora za wyjątkiem wschodniej strony, środkowej części 
jeziora opadają łagodnie, a skrajne części akwenu (północna i południowa) 
odznaczają się znacznymi wypłyceniami, tutaj też intensywniej rozwija się 
roślinność wynurzona, głównie trzcina pospolita i pałka szerokolistna.  

Jezioro Mąkolno od północnego-wschodu połączone jest przez do-
pływ z Jeziorem Mostki, natomiast od strony południowo-zachodniej 
przez odpływ z Jeziorem Szczekawa. W zachodniej, północno-
zachodniej i południowo-wschodniej części jeziora znajdują się dopły-
wy okresowe, a w części południowej zlokalizowany jest drugi odpływ. 
Nad jeziorem położone są następujące miejscowości: Mąkolno, Za-
krzewek, Smolniki Mostkowskie i Siedliska.  

Powierzchnię zlewni bezpośredniej stanowią w 51,7 % grunty orne, 
w 21,5 % łąki, większe kompleksy leśne znajdują się na północno-
zachodnim i południowo-wschodnim brzegu jeziora i zajmują po-
wierzchnię 14,3 %. Pozostałą część zlewni stanowią zabudowania − 
7,7 % i wody − 4,8 %. Akwen ze względu na typ rybacki zaliczony jest 
do typu leszczowego. Udostępniony jest do połowów wędkarskich, a gospodarkę rybacką prowadzi na tym 
terenie Związek Wędkarski w Koninie. Ponadto jezioro wykorzystywane jest w celach turystyczno-
wypoczynkowych. Na zachodnim i południowym brzegu jeziora znajdują się dwa ośrodki wypoczynkowe 
oraz domki letniskowe i pole namiotowe. Jezioro Mąkolno nie jest odbiornikiem ścieków z punktowych 
źródeł zanieczyszczeń.  

Przewaga gruntów ornych i łąk w zlewni bezpośredniej oraz postępująca systematycznie zabudowa letni-
skowa mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia wód jeziora. 

Jezioro Mąkolno należy do jezior niestratyfikowanych. Wartość tlenu rozpuszczonego osiągnęła I klasę 
czystości, przy czym wskaźnik ten ze względu na małą głębokość jeziora badany był tylko na jednym stano-
wisku. Zawartość materii organicznej kwalifikuje wody jeziora do II i III klasy. Zawartość związków fosfo-
rowych i azotowych badana wiosną i latem wskazywała odpowiednio na I i II klasę czystości. Jedynym 
spośród badanych wskaźników, który dyskwalifikował jezioro poza klasę, było przewodnictwo elektroli-
tyczne właściwe. Przeprowadzone w jeziorze badania metali ciężkich wykazały, że stężenia ich odpowiadają 
normom dla wód jeziorowych 

Wiosną wartość miana Coli typu fekalnego zaliczono do II klasy czystości, latem liczebność bakterii ka-
łowych uległa zmniejszeniu i wskazywała na I klasę. 

Średnia wartość wskaźnika saprobowości była podobna wiosną i latem, i wskazywała na wody betame-
zosaprobowe. 

Przeprowadzone badania hydrobiologiczne wykazały, że średnia sucha masa sestonu mieściła się w II klasie, 
natomiast średnia zawartość chlorofilu „a” i średnia widoczność krążka Secchiego wskazywała na III klasę. 
Plankton w jeziorze był średnio liczny (latem liczniejszy niż wiosną).  

Wiosną w fitoplanktonie najliczniejszą grupą były okrzemki. Najczęściej spotykanym gatunkiem była 
okrzemka Asterionella formosa. Do najliczniejszych organizmów fitoplanktonu letniego zaliczały się nastę-
pujące gatunki: Dinobryon divergens (złotowiciowce), Pediastrum boryaum, Pediastrum biradiatum, Stau-
rastrum gracile (zielenice), Microcystis earuginosa, Microcystis wessenbergii, Chroococcus turgidus, 
Gomphosphaeria naegeliana (sinice), Centronella reicheldtii, Asterionella formosa (okrzemki), Ceratium 
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hirundinella, Peridinium willei (bruzdnice). W zooplanktonie jeziora Mąkolno oznaczono organizmy należą-
ce do trzech grup: orzęski, wrotki i skorupiaki. W obu sezonach najliczniej wystąpiły następujące gatunki: 
Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris (wrotki), Cyklops strenuus (skorupiaki). 

W porównaniu do badań przeprowadzonych w 1999 roku, stan czystości jeziora uległ poprawie pod 
względem fizyczno-chemicznym z klasy III do II, przy bardzo wyraźnej poprawie niektórych wskaźników 
(fosfor całkowity, azot mineralny i azot całkowity). Stan sanitarny wód pozostał na tym samym poziomie 
i nadal znajduje się w II klasie. 

Jezioro jest bardzo podatne na degradację. Najbardziej niekorzystnymi cechami kwalifikującymi jezioro 
poza kategorią są: mała głębokość średnia, stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej misy jezio-
ra, całkowity brak stratyfikacji i iloraz powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu. 

Pomimo dużej podatności na degradację (poza kategorią), wody jeziora miały II klasę czystości, co jest 
zjawiskiem korzystnym. Utrzymanie tej klasy oraz zachowanie pozytywnej tendencji zmian dotyczących 
czystości wód wymaga prawidłowego użytkowania jeziora oraz jego zlewni.  

Położenie jeziora na terenie obszaru chronionego krajobrazu dodatkowo wymaga przestrzegania zasad 
ochrony jego walorów przyrodniczych. 

4.3.7. Pojezierze Gnieźnieńskie 
Pojezierze Gnieźnieńskie położone jest w środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego. Od północy do-

lina Wełny oddziela je od Pojezierza Chodzieskiego, na zachodzie Poznański Przełom Warty rozgranicza 
z Pojezierzem Poznańskim, na wschodzie rynna goplańska i dolina Noteci dzielą od Pojezierza Kujawskiego 
i Równiny Inowrocławskiej, na południu natomiast rozciąga się prawie bezjeziorna Równina Wrzesińska. Re-
gion ten ma około 4300 km2 i odpowiada formie terenu związanej z poznańską fazą zlodowacenia wiślańskiego. 

Obszar pojezierza charakteryzuje kilka znacznych rynien jeziornych. W długiej rynnie rozciągającej się 
z północnego-wschodu na południowy-zachód od Strzelna do Słupcy znajduje się badane w 2004 roku Jezio-
ro Powidzkie. Pod względem powierzchni (1035,9 ha) i zasobów wodnych (131279,2 tys. m3) zajmuje ono 
pierwsze miejsce na terenie Pojezierza Wielkopolskiego. 

4.3.7.1. Jezioro Powidzkie 
DANE MORFOMETRYCZNE  
• powierzchnia − 1035,9 ha 
• objętość − 131279,2 tys. m3 
• głębokość maksymalna − 45,4 m 
• głębokość średnia − 12,7 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) − 80,1 km2 
KLASA CZYSTOŚCI − II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Powidzkie położone jest w powiecie słupeckim, 
w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Jest jezio-
rem rynnowym wchodzącym w skład rynny jezior powidzko-
wilczyńskich. Kształt jeziora pozwala na wyróżnienie dwóch 
zasadniczych jego części: basenu głównego o orientacji 
wzdłuż osi północ-południe oraz odchodzącej od niego 
w kierunku północno-wschodnim tzw. Zatoki Anastazewskiej.  

Ukształtowanie dna basenu głównego jest urozmaicone. 
W części północnej kolejne głęboczki i przegłębienia roz-
dzielone są licznymi wypłyceniami, z których największe 
znajduje się na wysokości Powidza, tutaj też powstała wyspa 
o powierzchni 0,4 ha.  

Część południowa, zdecydowanie głębsza, oddzielona jest 
od części północnej szeroką podwodną barierą, którą stanowią 
cztery rozległe mielizny o charakterystycznych twardych, piaszczystych brzegach. Występują tu trzy rozle-
głe głęboczki, a stoki misy jeziora opadają bardzo stromo. Zatoka Anastazewska stanowiąca drugą zasadni-
czą część jeziora, posiada w odróżnieniu od pozostałych części krętą i dobrze rozwiniętą linię brzegową 
z dużą ilością zatok, półwyspów i cypli. W jej części środkowej obserwuje się rozległe mielizny oraz dwie 
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nieduże wyspy o powierzchni 1,0 ha i 0,2 ha. Brzegi zatoki na prawie całej długości porasta bór sosnowy, 
stanowiąc jej naturalną osłonę. 

Brzegi całego akwenu są zróżnicowane pod względem występowania roślinności wynurzonej, wśród któ-
rej dominuje trzcina pospolita i pałka szerokolistna. 

W południowej części jeziora znajduje się odpływ, który stanowi rzeka Meszna. Dwa ważne dopływy 
znajdują się w części północnej i środkowej (wschodni brzeg) basenu głównego. Stanowią one połączenie 
Jeziora Powidzkiego odpowiednio z Jeziorem Powidzkim Małym oraz z Jeziorem Kosewskim (Napruszew-
skim). Pozostałe dopływy zlokalizowane są w różnych częściach jeziora, często przybierają charakter cie-
ków okresowych. Nad jeziorem położone są następujące miejscowości: Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, 
Kosewo, Giewartów, Kochowo i Polanowo.  

Jezioro Powidzkie magazynuje najwięcej wody na Pojezierzu Wielkopolskim i należy do najzasobniej-
szych jezior w Polsce, plasując się pod tym względem na 15 miejscu. 

Największą część zlewni bezpośredniej zajmują grunty orne − 68,92 %, łąki − 5,86 %. Obszary leśne 
zajmują 15,68 % powierzchni zlewni, na zabudowania przypada 9,54 %. 

Akwen ze względu na typ rybacki zaliczony jest do typu sielawowego, gospodarkę rybacką prowadzi 
„Rybmar” s.c. z siedzibą w Powidzu. Jezioro udostępnione jest również do połowów wędkarskich. Inten-
sywnie wykorzystywane jest w celach turystyczno-wypoczynkowych. 

W miejscowościach Przybrodzin, Giewartów i Powidz znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe i pola na-
miotowe. Ośrodki te wyposażone są w bezodpływowe zbiorniki ścieków. W Kosewie i Giewartowie w bliskim 
sąsiedztwie linii brzegowej znajduje się dużo prywatnych działek rekreacyjnych w różnym stopniu zabudowy.  

Punktowym źródłem zanieczyszczeń wód jeziora są oczyszczone ścieki socjalno-bytowe po oczyszczalni 
typu MINIBLOK z Zespołu Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie. Zgodnie z pozwoleniem 
placówka ta może odprowadzać do rowu i dalej do jeziora 55,0 m3/d ścieków. W wyniku kontroli przepro-
wadzonej w 2004 roku ilość ta wynosiła 14 m3/d. 

Jezioro Powidzkie jest dobrze natlenionym, stratyfikowanym zbiornikiem. Natlenienie hypolimnionu tle-
nem jest największe na stanowiskach najgłębszych, sięgając aż do dna.  

Przeprowadzone w roku 2004 badania wykazały, że pod względem fizyczno-chemicznym jezioro osiągnęło 
nie notowaną dotychczas I klasę czystości. Na taki stan wpływ miała większość wskaźników mieszczących się 
w I klasie. Do II klasy zakwalifikowano tylko średnie nasycenie hypolimnionu tlenem oraz zawartości fosforanów 
i azotu amonowego latem w warstwie naddennej. Najgorzej w ocenie ogólnej kształtowała się przewodność elek-
trolityczna właściwa, która była poza normą na wszystkich badanych stanowiskach. Przeprowadzone w jeziorze 
badania metali ciężkich wykazały, że stężenia ich odpowiadają normom I klasy czystości wód powierzchniowych. 

Badania bakteriologiczne (miano Coli) wskazywały wiosną na I klasę czystości, natomiast latem na II klasę. 
Średnia wartość wskaźnika saprobowości była podobna wiosną i latem, i wskazywała na wody betamezosaprobowe. 

Wskaźniki hydrobiologiczne, zarówno wiosną jak i latem mieściły się w I klasie czystości: średnia sucha 
masa sestonu i zawartość chlorofilu „a” były niskie, natomiast widoczność krążka Secchiego była wysoka,  

Plankton w jeziorze był średnio liczny (wiosną nieco liczniejszy niż latem). Wiosną w fitoplanktonie do-
minował jeden gatunek - Dinobryon divergens należący do grupy złotowiciowców. Do najliczniejszych or-
ganizmów fitoplanktonu letniego zaliczały się następujące gatunki: sinice − Oscillatoria sp., Anabaena 
spiroides; okrzemki − Flagillaria crotonensis, Synedra ulna, Asterionella formosa, Melosira granulata; 
bruzdnice − Ceratium hirundinella. 

W zooplanktonie Jeziora Powidzkiego oznaczono organizmy należące do czterech grup: orzęski, wrotki, 
skorupiaki i małżoraczki. Najliczniej występujące w zooplanktonie wiosennym i letnim organizmy to: wrotki 
− Keratella cochlearis; skorupiaki − Cyclops strenuus, Eudiaptomus gracilis i foma larwalna − Nauplius; 
orzęski − Codonella cratera. 

W porównaniu do badań z 2000 roku stan czystości wód jeziora uległ dużej poprawie. Pod względem fi-
zyko-chemicznym z klasy II do I, pod względem bakteriologicznym z pozaklasowej do II.  

W celu utrzymania osiągniętej II klasy czystości wód należy dążyć do właściwego i racjonalnego użyt-
kowania zbiornika poprzez: 
 przemyślaną gospodarkę rolną,  
 skanalizowanie miejscowości znajdujących się nad jeziorem, 
 kontrolę rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej tak pod względem rozmiaru jak i właściwej,  
 gospodarki ściekowej, 
 rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony jego walorów przyrodniczych. 
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4.3.8. Pojezierze Krzywińskie 
Pojezierze Krzywińskie rozciąga się na wschód od Pojezierza Sławskiego, granicząc od północy z Rów-

niną Kościańską, od południa z Wysoczyzną Leszczyńską, a od wschodu z Wałem Żerkowskim. Region 
zajmuje powierzchnię 650 km2. W okolicach Osiecznej, Krzywina i Dolska występuje kilkadziesiąt jezior 
związanych genetycznie z leszczyńską fazą zlodowacenia wiślańskiego. Są to zazwyczaj niewielkie akweny, 
a powierzchnia największych z nich wynosi około 2 km2. Położone na tym terenie wzgórza morenowe nie prze-
kraczają 150 m n.p.m. i są przecięte w środkowej części doliną rzeki Samicy oraz Kanałem Obry. W zachodniej 
części pojezierza płynie Samica Śmigielska, uchodząca do Południowego Kanału Obry. Ze względu na zróżnico-
wany krajobraz i występowanie malowniczych jezior są to tereny atrakcyjne dla wypoczynku i turystyki. 

4.3.8.1. Jezioro Zbęchy 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 108,9 ha 
• objętość – 4636,1 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 8,5 m 
• głębokość średnia – 4,3 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 91,1 km2 
KLASA CZYSTOŚCI – poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − III 

Jezioro Zbęchy znajduje się na terenie powiatu ko-
ściańskiego. Od strony południowej do jeziora przylega 
miejscowość Zbęchy. Jezioro w niewielkim stopniu 
wykorzystywane jest rekreacyjnie, korzystają z niego 
głównie wędkarze. Jezioro i jego bezpośrednie otoczenie 
jest objęte ochroną – znajduje się w granicach Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyde-
rego Chłapowskiego. Zostało włączone do systemu obszarów chronionych ze względu na ogromne znacze-
nie dla utrzymania różnorodności ptaków lęgowych, jakie ma jego najbliższe otoczenie wraz z obniżeniem 
wzdłuż odpływającego z jeziora Rowu Wyskoć. Znajdujące się tam torfianki i łąki są miejscem gniazdowa-
nia wielu gatunków wodno-błotnych, zagrożonych w wielu innych regionach Polski. Planowane jest utwo-
rzenie na tym terenie rezerwatu ornitologicznego Ostoja ptaków wodnych i błotnych – Rów Wyskoć 
o powierzchni około 250 ha. 

Jezioro Zbęchy jest jeziorem przepływowym, położonym w zlewni Rowu Wyskoć − prawostronnego do-
pływu Kościańskiego Kanału Obry. Rów Wyskoć dopływa od strony jeziora Mórka (ten odcinek cieku nosi 
też nazwę kanału Cichowo – Zbęchy), wypływa z północno-zachodniego krańca jeziora. W jego sąsiedztwie 
znajduje się niewielki rów, który okresowo także pełni rolę odpływu, łącząc jezioro z tym samym systemem 
licznych, drobnych oczek wodnych na podmokłych, bagiennych łąkach. Do jeziora dopływają też niewielkie 
cieki prowadzące głównie wody z pól.  

W roku 2004 wiosną wody dopływów były umiarkowanie zanieczyszczone.  
W wodach odpływającego Rowu Wyskoć wartości stężeń azotu ogólnego i fosforu ogólnego były wyż-

sze, niż w wodach dopływów i w wodach jeziorowych – być może okresowo następuje zjawisko cofki wsku-
tek dużego zrzutu ścieków oczyszczonych, którego miejscem jest Rów Wyskoć poniżej jeziora. W okresie 
letnim dopływy do jeziora (także Rów Wyskoć) były suche. Jezioro jest typu rynnowego, z osią przebiegają-
cą równolegle i na południe w stosunku do rynny jeziora Mórka.  

W części środkowej od strony południowej rynnę jeziora rozdziela wyraźnie ukształtowany półwysep; 
w najwęższym miejscu przesmyk pomiędzy dwiema częściami jeziora ma nieco ponad 100 m. Otoczenie 
jeziora stanowią podmokłe, bagienne łąki od strony północno-zachodniej (obniżenie w otoczeniu Rowu Wy-
skoć) oraz pola uprawne i łąki na łagodnych stokach.  

Zlewnia bezpośrednia ma charakter rolniczy, z wysokim udziałem powierzchni gruntów ornych (65,7 %) 
i łąk (23,9 %), brak jest lasów. Zespół cech morfometrycznych i zlewniowych jeziora jest raczej niekorzyst-
ny. Jezioro nie ma wyraźnych punktowych źródeł zanieczyszczeń. Zagrożeniem jakości wód jeziora są 
przede wszystkim zanieczyszczenia obszarowe związane z rolnictwem. Jezioro Zbęchy (wraz z jeziorem 
Mórka) zostało uznane za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, a ob-
szar zlewni Rowu Wyskoć obejmujący zlewnię jezior Zbęchy i Mórka – za obszar szczególnie narażony, 
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z którego odpływ azotu do tych wód należy ograniczyć. Tereny te obejmują rejon wsi Mościszki i Zbęchy 
(gmina Krzywiń) oraz rejon wsi Mórka i Dalewo (gmina Śrem).  

Jezioro Zbęchy należy do rybackiego typu jezior leszczowych; prowadzona jest na nim gospodarka ry-
backa. Na podstawie odłowów stwierdzono występowanie w jeziorze i okolicznych ciekach 22 gatunków ryb 
należących do 8 rodzin. Na skutek zmian spowodowanych postępującą eutrofizacją jezioro przechodzić bę-
dzie w typ sandaczowy.  

Jezioro należy do jezior częściowo stratyfikowanych. W roku 2004 zawartość tlenu gwałtownie obniżała 
się na głębokości 3–4 m i w warstwie naddennej wynosiła 0,2–0,3 mg O2/l. Większość badanych wskaźni-
ków odpowiadała III klasie czystości lub nie odpowiadała normom. Wody jeziora były zasobne w azot (poza 
klasą) i fosfor (klasa III); zawartość chlorofilu „a” przekraczała normy (maksymalna zawartość 37,1 mg/l). 
Przezroczystość wód latem wynosiła 0,7–0,9 m. Zanieczyszczenie bakteriologiczne określane wartością 
miana Coli mieściło się w granicach klasy I. Stężenia metali ciężkich odpowiadały normom czystości dla 
I klasy wód powierzchniowych. W okresie wiosennym stężenia substancji ekstrahujących się eterem nafto-
wym w wodach jeziora przekraczały wartości dopuszczalne; w okresie letnim nie odnotowano przekroczeń. 

W okresie wiosennym w planktonie jeziora występowały dwie główne grupy organizmów: sinice 
(57,0–78,4 % udziałów w próbach) oraz okrzemki (17,3–30,1% udziałów, najliczniej na stanowisku w czę-
ści południowej). W okresie letnim liczebność planktonu na poszczególnych stanowiskach wzrosła ponad 
2 i 3-krotnie; zdecydowaną przewagę w planktonie miały sinice (83,2–98,3% udziałów w próbach) z ga-
tunkiem Oscillatoria redeckei. 

Badania jeziora przeprowadzane były po raz kolejny. W roku 1987 jezioro zakwalifikowano do III klasy 
czystości; pod względem sanitarnym jakość wód odpowiadała klasie I. W roku 1998 zarówno pod względem 
fizykochemicznym jak i sanitarnym jakość wód odpowiadała klasie II. Porównanie oceny punktowej wskaź-
ników fizykochemicznych z ostatnich badań wskazuje na gwałtowne pogorszenie fizykochemicznego stanu 
wód (z 2,27 na 3,33 punktu) i jednoczesną poprawę ich stanu sanitarnego (z klasy II na klasę I). Z analizy 
poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń wynika, że przede wszystkim pogorszyła się jakość wód 
w warstwach naddennych (zwłaszcza w rejonie dopływu i odpływu), w warstwie powierzchniowej zdecy-
dowanie wzrosła zawartość fosforu całkowitego i koncentracja chlorofilu a w wodach. 

Zagrożeniem jakości wód jeziora są spływy z otaczających je pól uprawnych i łąk. Dla osiągnięcia do-
brego stanu wód ustalony został program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych (na okres 4 lat). W programie ustalono kierunki i zakres działań oraz konieczne środki zaradcze. 
Prowadzony będzie monitoring efektów podjętych działań − w zakresie stanu rolnictwa i jakości wód.  

4.3.8.2. Jezioro Mórka 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 94,4 ha 
• objętość – 4277,9 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 9,0 m 
• głębokość średnia – 4,5 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 82,5 km2 
KLASA CZYSTOŚCI −III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − III 

Jezioro Mórka (Mórowskie) pod względem admini-
stracyjnym znajduje się na pograniczu dwóch powiatów: 
kościańskiego (gmina Krzywiń) – część południowa i śremskiego (gmina Śrem) – część północna. W jego 
bezpośrednim sąsiedztwie położone są trzy wsie: Mórka, Mościszki oraz Dalewo.  

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie (rekreacja pobytowa, wędkarstwo). Rynna jeziora stanowi 
przedłużenie rynny jeziora Cichowo, z którym łączy się wąskim przesmykiem. Jezioro i jego otoczenie poło-
żone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu Krzywińsko-Osieckiego.  

Jest to jezioro przepływowe, położone w zlewni Rowu Wyskoć – prawostronnego dopływu Kościańskie-
go Kanału Obry. Rów Wyskoć nie dopływa bezpośrednio do jeziora: dopływa do jeziora Cichowo, a połą-
czenie rynien stanowi główną drogę wymiany wód w jeziorach, jest odpływem dla jeziora Cichowo 
i dopływem dla jeziora Mórka. Do jeziora dopływają także niewielkie, okresowe cieki, prowadzące głównie 
wody z pól i łąk. Większe z nich to: rów wypływający ze zbiornika wodnego nazywanego „Mórka Mała” 

Kanał Dalewski1
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o powierzchni 6,5 ha położonego we wsi Mórka oraz Kanał Dalewski – większy z cieków płynących od 
strony Dalewa i Wyrzeki.  

W roku 2004 wiosną wody dopływów jeziora były umiarkowanie zanieczyszczone; stężenia biogenów 
były wyższe niż w jeziorze, co wskazywało, że były źródłem wzbogacania wód jeziornych. W okresie letnim 
obydwa badane dopływy były suche. 

Jezioro ma kształt wąskiej wydłużonej rynny, o przebiegu z południowego-wschodu na północny-zachód. 
Roślinność występuje wąskimi pasmami wzdłuż rynny jeziornej, ze względu na znaczne spadki dna, nie-
sprzyjające osiadłemu życiu organicznemu. Korzystniejsze warunki dla rozwoju roślinności występują na 
obydwu zakończeniach rynny, gdzie oprócz pasów roślin wynurzonych spotykane są też rośliny o liściach pły-
wających oraz rośliny zanurzone tworzące podwodne łąki. Od strony południowej do brzegów jeziora przylega 
duży kompleks leśny. jest to teren atrakcyjny dla spacerów, z wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi. 

Jezioro Mórka, podobnie jak połączone z nim jezioro Cichowo, należy do rybackiego typu jezior lesz-
czowych i jest użytkowane rybacko. Przy dalszym wzroście eutrofizacji można spodziewać się stopniowego 
spadku ilości gatunków drapieżnych, takich jak okoń i szczupak, które są wrażliwe na obniżanie się przezro-
czystości wody i zawartości tlenu w wodzie. Warunki takie sprzyjają rozwojowi sandacza − jezioro przecho-
dzić będzie w typ sandaczowy. 

W zlewni jeziora największy udział powierzchniowy mają grunty orne (61,7 %). Wsie położone w bezpo-
średnim sąsiedztwie jeziora są zwodociągowane, ale nie mają kanalizacji i oczyszczalni ścieków (jedynie 
Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach ma oczyszczalnię, do której doprowadzane są także ścieki z przy-
legających do niego terenów zabudowy rekreacyjnej). Jezioro jest w coraz większym stopniu wykorzystywa-
ne do rekreacji pobytowej, plażowania i kąpieli; korzystają z niego także wędkarze. Rozwija się przede wszystkim 
indywidualne budownictwo letniskowe, skupione na dwóch terenach: we wsi Mościszki w sąsiedztwie DPS oraz 
na skraju kompleksu leśnego pomiędzy Mościszkami a Cichowem (w większości zabudowa prowizoryczna 
i tymczasowa typu: barakowozy, przyczepy kampingowe, drewniane domki – teren nieuzbrojony). 

Zespół cech morfometrycznych i zlewniowych jeziora jest raczej niekorzystny. Podkreślić należy, że je-
zioro Mórka (wraz z jeziorem Zbęchy) zostało uznane za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych, a obszar zlewni Rowu Wyskoć obejmujący zlewnię jezior Zbęchy i Mórka – za 
obszar szczególnie narażony, z którego odpływ azotu do tych wód należy ograniczyć. 

W roku 2004 w okresie letnim w jeziorze wykształciła się częściowa stratyfikacja termiczna. Na głęboko-
ści od 3 do 4 m następował gwałtowny spadek zawartości tlenu rozpuszczonego do zawartości 0,2 mg O2/l, 
utrzymującej się aż do warstw naddennych.  

Wskaźniki fizykochemiczne były zróżnicowane: w warstwie powierzchniowej odpowiadały: klasie I (stę-
żenie fosforanów wiosną, świadczące o wczesnym rozpoczęciu wegetacji), klasie II (w tym średnia zawar-
tość fosforu), klasie III (w tym średnia zawartość azotu) oraz nie odpowiadały normom. W warstwie 
naddennej wskaźniki odpowiadały klasie III (zawartość azotu amonowego i fosforu całkowitego) lub nie 
odpowiadały normom (BZT5 i zawartość fosforanów).  

Wskaźniki charakteryzujące wielkość produkcji pierwotnej odpowiadały klasom od II do nie odpowiada-
jącej normom (zawartość chlorofilu a). Przezroczystość wód latem sięgała 1,2 m.  

Zanieczyszczenie bakteriologiczne określane wartością miana Coli mieściło się w granicach klasy III. 
Zawartości metali ciężkich odpowiadały normom I klasy czystości. W okresie wiosennym stężenia substan-
cji ekstrahujących się eterem naftowym w wodach jeziora na jednym stanowisku przekroczyły wartości do-
puszczalne; w okresie letnim nie odnotowano przekroczeń. 

W okresie wiosennym w planktonie jeziora występowały dwie główne grupy organizmów: sinice z ga-
tunkiem Oscillatoria redeckei oraz grupa okrzemek.  

W okresie letnim liczebność planktonu wzrosła około 4-krotnie; zdecydowaną przewagę w planktonie 
miały sinice (96,0–99,2 % udziałów w próbach) z gatunkiem Oscillatoria redeckei. 

Wcześniejsze badania, z roku 1987 i 1998, kwalifikowały jezioro do III klasy czystości; stan sanitarny 
wód odpowiadał klasie I (1987) i II (1998).  

Badania jeziora w roku 1998 wykazały w okresie letnim pełne wymieszanie wód: na wszystkich stanowi-
skach temperatura i zawartość tlenu miały wartości takie same lub bardzo zbliżone. Wody jeziora były mało 
zasobne w fosfor (klasa I) i znacznie bardziej zasobne w azot (klasa III i poza klasą), co było podstawą do 
zaliczenia go do wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu. Porównanie wyników ostatnich 
badań wskazuje na pogorszenie fizykochemicznego stanu wód (z 2,73 na 3,07 punktu) przy nie zmienionym 
stanie sanitarnym.  
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Analiza wskaźników zanieczyszczeń wykazuje, że przede wszystkim zwiększyła się zawartość związków 
fosforu w wodach i wzrosła wielkość produkcji pierwotnej (chlorofil „a”); zawartość związków azotu 
w wodach zmniejszyła się. 

Zagrożeniem jakości wód jeziora są przede wszystkim spływy z otaczających jezioro pól uprawnych i łąk. 
W programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych ustalono kierunki 
i zakres działań oraz konieczne środki zaradcze, których celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód jeziora. 
Efekty podjętych działań będą monitorowane zarówno w zakresie stanu rolnictwa, jak i w zakresie jakości wód. 

4.3.8.3. Jezioro Cichowo 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 108,2 ha 
• objętość – 6502,2 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 18,2 m 
• głębokość średnia – 6,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 62,0 km2 
KLASA CZYSTOŚCI − III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − II 

Jezioro Cichowo położone jest na terenie powiatu kościańskiego. 
Północny brzeg jeziora stanowi granicę administracyjną pomiędzy 
powiatami kościańskim i śremskim (gmina Dolsk).  

W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora od strony południowej położona 
jest wieś Cichowo, mająca charakter miejscowości letniskowej − jezioro 
jest wykorzystywane do rekreacji pobytowej, plażowania i kąpieli. W czę-
ści północno-zachodniej rynna jeziora styka się z rynną jeziora Mórka. 

Jezioro Cichowo jest jeziorem przepływowym, położonym w zlewni Rowu Wyskoć, który dopływa od 
strony jeziora Dolskiego, odpływ wód następuje poprzez połączenie z jeziorem Mórka. Jezioro ma także 
kilka mniejszych dopływów: niewielkich cieków łączących mniejsze zbiorniki i oczka wodne. W roku 2004 
w okresie wiosennym wody dopływających cieków były zanieczyszczone w stopniu niewielkim i umiarko-
wanym; w okresie letnim wszystkie dopływy do jeziora (także Rów Wyskoć) były suche. 

Powierzchnia jeziora Cichowo według danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego z roku 1950 wynosi 
108,2 ha, przy czym w ówczesnych granicach jeziora znajduje się także niewielka, wydłużona zatoka w czę-
ści południowej, która na wydanych później arkuszach map występuje jako samodzielny zbiornik wodny 
o powierzchni 3 ha.  

Jezioro ma kształt wydłużony z wyraźnym załamaniem pośrodku, z osią o przebiegu z południa na pół-
nocny-zachód, której przedłużeniem jest rynna jeziora Mórka. Pas roślinności brzegowej jest niezbyt szeroki. 
Jest to warunkowane głębokością wody i stromymi spadkami dna, zwłaszcza w części środkowej. W zato-
kach występują pasy roślin o liściach pływających (grążel żółty, grzybień biały) i podwodne łąki utworzone 
głównie z ramienic. Otoczenie jeziora odznacza się wysokimi walorami krajobrazowymi, stanowi część Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osieckiego. 

Jezioro należy do rybackiego typu jezior leszczowych, jest użytkowane rybacko.  
Użytkowanie zlewni bezpośredniej jest różnorodne: największy udział powierzchniowy mają łąki – 

35,9 %, następnie grunty orne i lasy. W zlewni bezpośredniej jeziora nie ma punktowych źródeł zanie-
czyszczeń. Zagrożeniem jakości wód jeziora są zanieczyszczenia oddziaływujące za pośrednictwem do-
pływów oraz zagrożenia wynikające z braku odpowiedniej infrastruktury na terenach rekreacyjnych. 
W Cichowie działają trzy ośrodki wypoczynkowe, funkcjonuje licznie odwiedzany skansen filmowy „So-
plicowo”, a w ostatnim okresie nastąpił szybki rozwój indywidualnego budownictwa letniskowego. Wieś 
i tereny rekreacyjne nie mają kanalizacji i oczyszczalni ścieków, ścieki gromadzone w zbiornikach i wy-
wożone są na nielegalne gminne wylewisko. 

Jezioro należy do jezior stratyfikowanych, z warstwą odtlenionego hypolimnionu o temperaturze 7−8°C, 
jest umiarkowanie podatne na degradację. 

W badaniach w roku 2004 wskaźniki określające stopień zanieczyszczenia materią organiczną były zróż-
nicowane: odpowiadały klasie II lub przekraczały normy. Wody jeziora były stosunkowo zasobne w związki 
azotu i fosforu (klasa II i III), przy czym wyniki wskazywały na ich gromadzenie w warstwie naddennej. 
Przewodność elektrolityczna, określająca poziom zanieczyszczenia substancjami nieorganicznymi, przekra-
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czała normy. Wskaźniki charakteryzujące wielkość produkcji pierwotnej odpowiadały klasie II lub III; prze-
zroczystość wód latem wynosiła 1,3 m. Zanieczyszczenie bakteriologiczne określane wartością miana Coli 
mieściło się w granicach klasy II. Badania stężeń metali ciężkich wykazały, że odpowiadają one normom czy-
stości dla wód jeziorowych. Stężenia substancji ekstrahujących się eterem naftowym w okresie wiosennym na 
jednym stanowisku przekroczyły wartość dopuszczalną; w okresie letnim nie odnotowano przekroczeń. 

W okresie wiosennym i letnim w planktonie jeziora zdecydowanie dominowały sinice z gatunkami Oscil-
latoria redeckei i Lingbya limnetica − w okresie letnim udział sinic w fitoplanktonie wzrósł do 98,7–99,3 %. 
Sumy liczebności były zdecydowanie wyższe na stanowisku od strony Jeziora Dolskiego Wielkiego.  

Jezioro było badane w latach wcześniejszych. W roku 1987 ocena wskaźników fizykochemicznych kwa-
lifikowała je do wód pozaklasowych; pod względem bakteriologicznym (badania przeprowadzono jedynie w 
okresie wiosennym) jakość wód odpowiadała klasie I. W roku 1998 pod względem fizykochemicznym wody 
jeziora odpowiadały klasie III, a bakteriologicznym – klasie II. 

Porównanie oceny punktowej wskaźników fizykochemicznych z ostatnich badań wskazuje na poprawę 
stanu wód (z 3,21 na 3,0 punktu); stan sanitarny wód nie zmienił się. Analiza poszczególnych wskaźników 
zanieczyszczeń wykazuje, że przede wszystkim zmniejszyła się zawartość związków biogennych w wodach, 
w tym także w warstwie naddennej. Wydaje się, że jest to głównie skutek zmniejszenia wielkości dopływu 
do jeziora. Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń zmieniły się w niewielkim stopniu.  

Dla utrzymania obecnego stanu i ewentualnej poprawy jakości wód konieczny jest nadzór nad gospodarką 
ściekową na terenach letniskowych, co powinno poprawić czystość wód zwłaszcza pod względem sanitarnym. 

4.3.8.4. Jezioro Grzymisławskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
•   powierzchnia – 183,9 ha 
•   objętość – 5430,6 tys. m3 
•   głębokość maksymalna – 11,2 m 
•   głębokość średnia – 3,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 48,5 km2 
KLASA CZYSTOŚCI – poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ − III 

Jezioro Grzymisławskie położone jest na południe od Śremu. Zabudowania miasta 
dochodzą do północnego krańca jeziora, które stanowi zaplecze rekreacyjne głównie 
dla jego mieszkańców. 

Jezioro jest atrakcyjne dla wędkarzy i żeglarzy; jego południowy kraniec wraz 
z bliskim sąsiedztwem są odpowiednie dla bytowania rozmaitych gatunków ptactwa.  

Jezioro Grzymisławskie jest jeziorem przepływowym, położonym w zlewni rzeki Py-
szącej, lewobrzeżnego dopływu Warty. Rzeka dopływa do jeziora z zachodu, wypływa 
z zatoki w części środkowej po stronie wschodniej. Do jeziora dopływają także niewielkie 
rowy prowadzące wody z pól – w okresie letnim większość z nich bywa sucha lub z wodą 
stojącą. W 2004 roku w okresie wiosennym wody badanych dopływów były zanieczysz-
czone w dość dużym stopniu (zwłaszcza biogenami i materią nieorganiczną). Stan sani-
tarny cieków odpowiadał klasie I. W okresie letnim jeden z badanych dopływów był 
suchy, wody pozostałych były umiarkowanie zanieczyszczone. 

Jest to wąskie i długie jezioro rynnowe, z rynną o przebiegu z północnego za-
chodu na południowy wschód. Jezioro ma trzy zatoki: dwie na brzegu wschodnim 
i jedną przy krańcu północnym; linia brzegowa jest dobrze rozwinięta. Dno jeziora 
jest silnie zamulone.  

Pas roślinności brzegowej, zajmujący nieco ponad połowę długości linii brzegowej, jest niezbyt szeroki, 
w części północnej – wyspowy; poszerza się głównie w rejonie odpływu. 

Jezioro należy do rybackiego typu jezior sandaczowych, prowadzona jest na nim gospodarka rybacka. 
Wydajność rybacka nie jest wysoka; wśród gatunków odławianych są: węgorz, sandacz, szczupak, lin, 
leszcz, płoć i okoń. 

Zlewnia jeziora to w przeważającej większości pola uprawne i łąki (w zlewni bezpośredniej grunty orne 
zajmują 82,5 %), brakuje natomiast lasów.  
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Punktowym źródłem zanieczyszczeń wód jeziora jest zrzut wód chłodniczych z Odlewni Żeliwa „Śrem” 
S.A. Zgodnie z pozwoleniem zakład może pobierać z jeziora blisko 8 tys. m3/rok i odprowadzać około 
7,2 tys. m3/rok – w roku 2004 ilości te były znacznie niższe. Wody chłodnicze są m.in. źródłem zanieczysz-
czenia cieplnego wód: różnica pomiędzy temperaturą wody odprowadzanej i temperaturą odbiornika wynosi-
ła średnio 6,0–6,4°C. W okresie wiosennym w roku 2004 powyżej zrzutu wód chłodniczych nie odnotowano 
podwyższenia temperatury wody. 

Sąsiadujące z jeziorem miasto Śrem ma oczyszczalnię komunalną, odprowadzającą ścieki oczyszczone 
do Warty (poza zlewnię jeziora). Do tej oczyszczalni doprowadzane są także ścieki z dwóch pobliskich wsi. 
W pozostałych miejscowościach położonych wokół jeziora nie ma kanalizacji i oczyszczalni ścieków.  

Nad jeziorem nie ma ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych i kempingów, jedynie niezbyt licz-
na, rozproszona zabudowa letniskowa o zróżnicowanym standardzie (domki letniskowe, baraki, przyczepy 
kampingowe itp.) oraz miejsca do biwakowania. 

Jezioro Grzymisławskie jest jeziorem częściowo stratyfikowanym termicznie. W roku 2004 w okresie 
letnim w warstwie naddennej zawartość tlenu wynosiła 0,3 mg O2/l.  

Większość ocenianych wskaźników miała wartości przekraczające normy. Jedynymi wskaźnikami ko-
rzystniejszymi były: stężenie fosforanów w warstwie powierzchniowej wiosną (klasa II) oraz BZT5 i średnia 
zawartość fosforu w warstwie powierzchniowej (klasa III). Przezroczystość wód latem sięgała 0,8 m. Zanie-
czyszczenie bakteriologiczne określane wartością miana Coli mieściło się w granicach klasy II. Badane stę-
żenia metali ciężkich odpowiadały normom I klasy czystości. W okresie wiosennym stężenia substancji 
ekstrahujących się eterem naftowym w wodach jeziora na dwóch stanowiskach przekroczyły wartości do-
puszczalne; w okresie letnim nie stwierdzono przekroczeń. 

W okresie wiosennym w planktonie jeziora występowały głównie okrzemki (82,1–90,9 % udziałów) z ga-
tunkami Stephanodiscus hantzschii i Cyclotella comta oraz w mniejszej ilości sinice (Oscillatoria agardhii). 
W okresie letnim zdecydowaną przewagę w planktonie miały sinice (do 80,9 % udziałów w próbach) z ga-
tunkiem Oscillatoria agardhii; liczebność planktonu zdecydowanie się zmniejszyła. 

Porównanie liczebności i składu gatunkowego planktonu na badanych stanowiskach w okresie wiosen-
nym i letnim nie wykazało wyraźnego zróżnicowania przestrzennego, związanego z wprowadzanym zanie-
czyszczeniem cieplnym. 

Wcześniejsze badania jeziora, z roku 1994, klasyfikowały je w III klasie (pod względem bakteriologicz-
nym – w II klasie). W roku 1999 wody jeziora zaliczono do pozaklasowych; ich stan sanitarny odpowiadał 
klasie III. Analizy hydrobiologiczne wykazały w okresie wiosennym zróżnicowanie przestrzenne. Porówna-
nie oceny punktowej z ostatnich badań wskazuje na pogorszenie stanu wód (z 3,27 na 3,64 punktu); stan 
sanitarny nieco się poprawił (z klasy III do klasy II). Analiza poszczególnych wskaźników wykazuje pogor-
szenie warunków tlenowych, wzrost zanieczyszczenia w warstwie powierzchniowej trudnorozkładalną mate-
rią organiczną (poza klasą) i związkami fosforu (klasa III); zanieczyszczenie materią organiczną w tej 
warstwie ma obecnie zbliżony poziom na wszystkich stanowiskach. Zdecydowanie wzrosła wielkość pro-
dukcji pierwotnej; skład gatunkowy i ilościowy planktonu wskazuje na silną eutrofizację wód. Zmniejszyło się 
z kolei zanieczyszczenie materią nieorganiczną (przewodność elektrolityczna właściwa zmniejszyła się do 
801−820 µS/cm). Spadek stężeń rozpuszczalnych soli może być spowodowany zarówno zmniejszeniem do-
pływu ze zlewni, jak i wzrostem produkcji pierwotnej. Zmniejszyła się także zasobność wód w związki azotu. 

Cechy morfometryczne i zlewniowe jeziora są niekorzystne: jezioro jest niezbyt głębokie, z długą linią 
brzegową i rolniczo użytkowaną zlewnią. Do czynników korzystniejszych należy niezbyt duże tempo wy-
miany wody w roku (szacowane na około 80 %), ale wody dopływów są zanieczyszczone. Zagrożeniem 
jakości wód jeziora są zanieczyszczenia obszarowe wynikające z rolniczego zagospodarowania zlewni, 
wprowadzane z wodami cieków. Ponadto dużym zagrożeniem dla jeziora  są  zanieczyszczone wody chłodni-
cze z Odlewni Żeliwa w Śremie. W stosunku do roku 1999 nastąpił wyraźny wzrost wielkości ładunku zanie-
czyszczeń ze względu na zwiększoną ilość odprowadzanych wód chłodniczych i pogorszenie ich parametrów. 

Poprawa jakości wód jeziora Grzymisławskiego wymaga podjęcia zdecydowanych działań w zlewni. 
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4.3.9. Podsumowanie 
Spośród jezior przebadanych w 2004 roku wodami najlepszej jakości charakteryzowało się jedno jezioro 

(I klasa). Do II klasy czystości zaliczono 6 jezior, do III klasy 8 jezior, a poza klasą były wody 4 jezior 
(tabela 4.5.). 

Porównując obecne wyniki badań jezior z poprzednimi, należy stwierdzić poprawę jakości wody w czte-
rech zbiornikach, 14 zbiorników zachowało swoją klasę, w przypadku jednego stwierdzono pogorszenie 
jakości wód.  

Łączna powierzchnia badanych jezior wynosiła 2990,7 ha, a objętość 251082 tys. m3. 
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Rys. 4.7. Procentowy udział badanych jezior oraz ich powierzchni i objętości w poszczególnych klasach czystości 

wód jezior badanych w 2004 roku 

Oprócz oceny stanu czystości określono również dla badanych jezior kategorię podatności na degradację. 
Warunki hydrometryczno-morfologiczno-zlewniowe pozwoliły zaliczyć trzy spośród badanych jezior do I, 
siedem do II i siedem do III kategorii podatności. Dla dwóch jezior podatność na degradację określono jako 
„poza kategorią”. 
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Rys 4.8. Procentowy udział jezior badanych w 2004 roku w poszczególnych kategoriach podatności na degradację 

Wody I klasy wyznaczono tylko w przypadku położonego na Pojezierzu Krajeńskim Jeziora Wapińskie-
go. Wody tego jeziora stanowią 2,8 % ogólnej powierzchni i 1,7 % objętości badanych jezior. Jezioro Wa-
pińskie jest jednym z nielicznych jezior województwa wielkopolskiego, które może poszczycić się wodami 
o tak wysokim stanie czystości. Sytuacja taka obserwowana była również w poprzednich cyklach badaw-
czych, co świadczy o tym, że posiadający niezbyt korzystne warunki naturalne zbiornik w dalszym ciągu jest 
wolny od presji antropogenicznej.  
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Tabela 4.5. 
Stan czystości jezior według badań z roku 2004 

Klasa czystości ze 
względu na wskaźniki 

Wcześniejsze 
badania Lp. Nazwa jeziora 

Po-
wierzch-
nia [ha] 

Głębokość 
maksymal-

na [m] 

Objętość 
[tys. m3]

Podatność 
na degra-

dację fizyczno-
chemiczne 

bakterio-
logiczne rok klasa 

czystości
1. Wapińskie 85,4 8,3 4172,1 II I I 1998 I 
Klasa I − 1 jezioro 85,4  4172,1      
2. Długie  61,3 4,7 1565,0 III II I 1999 II 
3. Jaroszewskie 92,2 35,7 13085,3 I II I 1999 III 

4. Mąkolno 87,3 5,7 2116,2 poza kate-
gorią II II 1999 III 

5. Płotki 31,2 23,9 3375,2 I II I 1999 II 

6. Powidzkie 1035,9 45,4 131279,2 II I II 2000 poza 
klasą 

7. Śremskie 115,8 43,0 23968,5 I II I 1998 II 
Klasa II − 6 jezior 1423,7  175389,4      

8. Brdowskie 198,2 5,0 4448,2 poza kate-
gorią III III 1999 III 

9. Cichowo 108,2 18,2 6502,2 II III II 1998 III 

10. Chrzypskie 304,3 15,0 18654,0 II III I 1999 poza 
klasą 

11. Kobyłeckie 65,7 14,3 4890,5 II III II 1999 III 
12. Mórka 94,4 9,0 4277,9 III III II 1998 III 
13. Radziszewskie 40,0 10,5 1419,5 III III I 1992 III 
14. Miejskie (Sarcz) 51,1 7,2 1907,4 III III I 1999 III 
15. Stryjewskie 151,2 16,7 11313,8 II III I 1999 III 
Klasa III − 8 jezior 1013,1  53413,5      

16. Falmierowskie 56,6 14,0 3711,3 II poza klasą III 1997 poza 
klasą 

17. Gralewskie 119,1 6,5 4329,0 III poza klasą I 1999 poza 
klasą 

18. Grzymisławskie 183,9 11,2 5430,6 III poza klasą II 1999 poza 
klasą 

19. Zbęchy 108,9 8,5 4636,1 III poza klasą I 1998 II 
Poza klasą − 5 jezior 468,5  18107,0      

Wody II klasy wyznaczone w sześciu jeziorach zajęły łącznie powierzchnię 1423,7 ha, co stanowi 47,6 % 
przebadanej powierzchni jeziornej. Zretencjonowana w nich ilość wody była bardzo duża w porównaniu do 
objętości wód jezior znajdujących się w pozostałych klasach czystości, głównie ze względu na zasoby wodne 
Jeziora Powidzkiego. Łącznie wyniosła ona 175389,4 tys. m3, co stanowi 69,8 % objętości zbadanych wód. 
Spośród jezior, których wody zaliczono do II klasy dwa − jezioro Długie i Mąkolno należą do zbiorników 
płytkich, posiadających bardzo niekorzystne warunki naturalne. Pozostałe jeziora − Jaroszewskie, Płotki, 
Powidzkie i Śremskie należą do głębokich, stratyfikowanych akwenów o bardzo dobrych warunkach hydro-
metryczno-morfologiczno-zlewniowych. W jeziorach Mąkolno i Jaroszewskim w porównaniu do poprzed-
nich badań nastąpiła poprawa jakości wód z klasy III do II. Spośród omawianej grupy jezior, wodami 
o najlepszej jakości charakteryzowało się największe i najgłębsze Jezioro Powidzkie, które ze względu na 
wskaźniki fizyczno-chemiczne osiągnęło I klasę czystości. Nieco gorzej przedstawiał się stan sanitarny je-
ziora, co miało wpływ na osiągniętą wypadkową II klasę czystości. Istotną rzeczą w przypadku Jeziora Po-
widzkiego jest fakt znaczącej poprawy jakości jego wód w ostatnich latach, gdyż jeszcze podczas 
poprzednich badań (rok 1999) ten niezwykle cenny, ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, 



STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

 

108

zbiornik posiadał wody pozaklasowe. Bezpośrednią przyczyną tak złego stanu wód było wystąpienie w war-
stwach naddennych pozanormatywnych wartości miana Coli. 

Wody III klasy czystości stwierdzono w przypadku ośmiu akwenów. Są to jeziora o znacznie zróżnicowa-
nej powierzchni − od 40,7 ha do 304,3 ha. Największe z nich to jeziora: Chrzypskie, Brdowskie, Stryjewskie 
i Cichowo. Zdecydowanie mniejsze, nie przekraczające 100 ha powierzchni, są jeziora: Mórka, Kobyleckie, 
Sarcz i Radziszewskie. Maksymalna głębokość omawianych jezior wynosi od 5,0 m do 18,2 m, przy czym 
najgłębszym jest Jezioro Cichowo, a najpłytszym Jezioro Brdowskie. Nie mniej zróżnicowana jest również 
kategoria podatności na degradację tych jezior, odzwierciedlająca ich odmienne warunki naturalne. Suma-
ryczna powierzchnia zbiorników należących do III klasy wyniosła 1013,1 ha, stanowiąc 33,9 % badanej 
powierzchni jeziornej.  

Ilość zmagazynowanej w nich wody wynosi 53413,5 tys. m3, co stanowiło 21,3 % objętości wód zbada-
nych w 2004 roku. W przypadku wszystkich jezior zaliczonych do III klasy o wyniku ich wypadkowej klasy 
czystości decydowały wartości wskaźników fizyczno-chemicznych.  

Stan wód większości tych jezior determinowany był wysokimi wartościami wskaźników biogennych, co 
miało również wpływ na niekorzystny obraz wskaźników hydrobiologicznych oraz wysoką zawartość soli 
mineralnych, zwiększającą przewodnictwo elektrolityczne.  

W odniesieniu do poprzednich badań jedynie w Jeziorze Chrzypskim zanotowano poprawę jakości wód 
(wcześniej było poza klasą), pozostałe zbiorniki zachowały III klasę czystości, nieznacznie poprawiając lub 
pogarszając wartości badanych wskaźników.  

Wody pozaklasowe, silnie zanieczyszczone, stwierdzono w czterech zbiornikach. Łączna powierzchnia 
jezior pozaklasowych wynosi 468,5 ha tj. 15,8 % ogólnej powierzchni, natomiast objętość 18107,0 tys. m3, 
co stanowi 7,2 % ogólnej objętości badanych wód. Jezioro Zbęchy położone w zlewni Rowu Wyskoć, zali-
czane jest do wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Poddane jest więc 
silnej presji rozwiniętego na tych obszarach rolnictwa. Podobna sytuacja występuje w przypadku położonego 
w zlewni Strugi Gołanieckiej Jeziora Grylewskiego. Pozaklasowy stan czystości tego zbiornika determino-
wany jest w szczególności oddziaływaniem terenów rolniczych, które mają w zlewni największy udział.  

Zły stan jakości wód jezior Grzymisławskiego i Falmierowskiego podyktowany jest zarówno oddziały-
waniem zanieczyszczeń obszarowych związanych z rolnictwem jak i zanieczyszczeń ze źródeł punktowych.  

W przypadku Jeziora Grzymisławskiego są to zanieczyszczenia pochodzące ze zlewni rzeki Pyszącej oraz 
ładunki zanieczyszczeń wprowadzane z odprowadzanymi do jeziora wodami chłodniczymi z odlewni żeliwa 
w Śremie. Na stan wód Jeziora Falmierowskiego wpływ mają niekontrolowane spływy ścieków z terenów 
wiejskich oraz wody pochłodnicze z gorzelni rolniczej w Falmierowie. 

Tabela 4.6. 

Formy ochrony przyrody dla poszczególnych jezior 

Nazwa jeziora Forma obszaru chronionego 
Chrzypskie 
Radziszewskie 
Jaroszewskie 
Śremskie 

Sierakowski Park Krajobrazowy 

Mąkolno 
Brdowskie 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Powidzkie Powidzki Park Krajobrazowy 
Sarcz 
Długie 

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą 

Stryjewskie Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie 
Wapińskie Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Wałeckiego i Doliny Gwdy 
Grylewskie 
Kobyleckie 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wełny i Rynny Gołaniecko-
Wągrowieckiej 

Zbęchy Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
Mórka  
Cichowo 

Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu 
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Zdecydowana większość objętych monitoringiem w 2004 roku jezior położona jest na terenie parków kra-
jobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody poddane są one ochronie prawnej, ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 
walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego roz-
woju. Obejmują one również wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanym środowisku przyrod-
niczym. W tabeli 4.2.3. przedstawiono jeziora wraz z przypisanymi im formami obszarów chronionych.  

Wśród wyznaczonych na terenie Wielkopolski wód jezior wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych, znalazło się pięć badanych w 2004 roku akwenów. Zalicza się do nich Jezioro 
Niepruszewskie położone w zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej, jeziora Zbęchy i Mórka w zlewni Rowu Wy-
skoć oraz jeziora Chrzypskie i Radziszewskie na obszarze zlewni rzeki Oszczynicy. Wymienione jeziora od 
roku 2004 zostały objęte monitorowaniem w ramach programów działań, mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych do ich wód (rozdział 4.2.4). 

 
 

Małgorzata Przybylska,  
 Lidia Kołodziej, Lucyna Styczeń, Marzenna Szeremietiew, Maria Szulczyńska, Elżbieta Tybiszewska 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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4.4. Zbiorniki wodne 

Zakres badań zbiorników wodnych ze względu na brak jednolitej metodyki był zróżnicowany: 
− zbiornik Jezioro Słupeckie wykazujący cechy zbliżone do jeziornych badano zgodnie z Wytycznymi mo-

nitoringu podstawowego jezior [Cydzik D., Kudelska D., Soszka H., BMŚ 1994]; 
− dla zbiornika Pokrzywnica: zakres analizowanych wskaźników, czas i miejsce poboru prób był zgodny 

z metodyką jeziorną natomiast jakość wód wyznaczono odnosząc się do norm określonych dla wód po-
wierzchniowych płynących.  

Stwierdzono znaczne zanieczyszczenie wód badanych zbiorników. Nie stwierdzono poprawy jakości wód 
w odniesieniu do badań prowadzonych w roku 1999.  

Badania zbiornika Pokrzywnica prowadzono jako uzupełnienie badań rzeki Pokrzywnicy, na stanowi-
skach w misie zbiornika, w dwóch cyklach badawczych − w okresie wiosennym i letnim. 

Wyznaczony do badań w 2004 roku zbiornik Gołuchów nie badano, ze względu na prowadzone przez 
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielko-
polskim prace remontowe oraz spuszczenie wody w zbiorniku. 

Tabela 4.7. 
Stan czystości zbiorników wodnych badanych w roku 2004 

Poprzednie badania 
Lp. Nazwa zbiornika Położenie zbiornika Rzeka Powierzch-

nia [ha] 

Klasa czy-
stości w 
2004** Rok klasa      

czystości* 

1. Jezioro Słupeckie Równina Wrzesińska Meszna 258,0 poza klasą 1999 poza klasą 

2. Pokrzywnica Wysoczyzna Kaliska Pokrzywnica 154,0 IV 1999 poza klasą 

*    klasa czystości określona zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL z 5.11.1991, zał. nr 1 
**  klasa czystości określona zgodnie z Rozporządzeniem MOŚ z 11.02.2004, zał. nr 1 

4.4.1. Zbiornik Jezioro Słupeckie 
Zbiornik retencyjny Jezioro Słupeckie został zaprojektowany w naturalnym zagłębieniu terenowym 

zlewni rzeki Meszny, powstał w latach 50-tych obejmując swym zasięgiem użytki zielone, nieużytki oraz 
doły potorfowe na wysokości 89 m. n.p.m. Położony jest na terenie powiatu słupeckiego i przylega od pół-
nocno-wschodniej strony do miasta Słupca. 

Kształt zbiornika wydłużony jest w kierunku północ-południe, a linia brzegowa słabo rozwinięta. Mak-
symalna długość zbiornika wynosi 3,6 km, natomiast maksymalna szerokość osiąga 900 m. 

Pozostałe parametry morfometryczne: 
• powierzchnia zwierciadła wody 258,0 ha, 
• głębokość maksymalna 4,1 m, 
• głębokość średnia 2,5 m, 
• objętość 6419 tys. m3. 

Jako zbiornik przepływowy ma za zadanie głównie retencjonowanie wód rzeki 
Meszny, wykorzystywany jest również dla nawadniania użytków zielonych położo-
nych w dolinie poniżej zbiornika oraz do celów rekreacyjnych, uprawiania sportów 
wodnych i wędkarstwa. Na południowym brzegu usytuowany jest ośrodek wypo-
czynkowy, przystań żeglarska, pole namiotowe i camping.  

Zbiornik Jezioro Słupeckie zaliczony został do typu rybackiego sandaczowo-
leszczowego. Gospodarkę rybacką na zbiorniku prowadzi Polski Związek Wędkarski 
w Koninie. Opiera się ona o rozwój naturalny oraz zarybienia. 

Zbiornik napełniany jest wodami rzeki Meszny, prowadzącej wody z Jeziora Po-
widzkiego. Zasadniczy dopływ zbiornika stanowi tzw. doprowadzalnik od rzeki 
Meszny, który znajduje się w północnej części akwenu. Ujęcie wody dla zbiornika 
znajduje się w miejscowości Korwin. Zasilanie zbiornika może również odbywać 
poprzez okresowy dopływ, znajdujący się w jego północno-zachodniej części.  

Akwen znajduje się w granicach Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronione-

4,1
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go Krajobrazu. Powierzchnia zlewni całkowitej (z powierzchnią zbiornika) wynosi 106,2 km2.  
W zlewni bezpośredniej zbiornika zdecydowanie dominują grunty orne, które stanowią 84,5 % jej po-

wierzchni, łąki − 10,1 %, lasy − 0,5 %, pozostałą część powierzchni stanowią zabudowania. Nad zbiornikiem 
znajdują się miejscowości: Słupca, Piotrowice, Korwin, Róża i Bielawy. 

Na wschodnim brzegu zbiornika w miejscowości Róża zlokalizowane są prywatne działki graniczące 
często z linią brzegową akwenu.  

Badania stanu czystości zbiornika Jezioro Słupeckie dokonano w miesiącach od marca do grudnia 2004 roku 
na trzech stanowiskach pomiarowych: 

• w północnej części zbiornika w sąsiedztwie głównego dopływu − doprowadzalnika od rzeki Meszny, 
• w środkowej części zbiornika,  
• w południowej części zbiornika w pobliżu tamy. 

Oceny stanu czystości wód zbiornika ze względu na jego cechy zbliżone do jeziornych dokonano w opar-
ciu o Wytyczne Monitoringu Podstawowego Jezior, Instytutu Ochrony Środowiska.  

Wpływ na stan czystości zbiornika mają głównie zanieczyszczenia wnoszone z wodami rzeki Meszny 
oraz spływy z gospodarstw rolnych położonych w jego bliskim sąsiedztwie. Zagrożeniem mogą być również 
zanieczyszczenia związane z nadmiernym rozwojem rekreacji. 

Przeprowadzona w 2004 roku ocena stanu czystości wód zbiornika, określiła jakość wód na poziomie po-
zaklasowym. Zadecydowały o tym wysokie stężenia wskaźników biogennych takich jak: fosfor całkowity 
i azot całkowity, wskaźnika ChZT-Cr świadczącego o dużym obciążeniu wód substancją organiczną oraz 
pozanormatywne wartości wskaźników hydrobiologicznych (chlorofil „a”, sucha masa sestonu i widzialność 
krążka Secchiego) wskazujących na dużą trofię zbiornika.  

Pozostałe wskaźniki biogenne, a więc fosforany i azot mineralny osiągnęły odpowiednio II i III klasę 
czystości, również wartość wskaźnika BZT5 znalazła się w III klasie. Stan sanitarny (miano Coli) odpowia-
dał normie II klasy czystości wód jeziornych.  

Zbiornik posiada niekorzystne cechy morfometryczno-hydrograficzno-zlewniowe, które kwalifikują go 
poza kategorię podatności na degradację. 

W porównaniu do badań przeprowadzonych w 1991 i 1999 roku należy stwierdzić stale pogłębiającą się 
trofię zbiornika i wzrost jego zanieczyszczenia.  

Tabela 4.8. 
Stan czystości zbiornika zaporowego „Jezioro Słupeckie” w 2004 roku 

Wskaźnik Okres i miejsce poboru prób wody Wartość średnia 
wskaźnika Punktacja 

Tlen rozpuszczony                   mg O2/l lato  warstwa naddenna - - 
ChZT-Cr                                  mg O2/l lato  warstwa powierzchniowa 92,5 4 
BZT5                                                            mg O2/l lato  warstwa powierzchniowa 7,3 3 
Fosforany                                  mg P/l wiosna warstwa powierzchniowa 0,029 2 

Fosfor całkowity                       mg P/l wiosna i lato (wartość średnia) warstwa 
powierzchniowa 0,710 4 

Azot mineralny                         mg N/l wiosna warstwa powierzchniowa 0,44 3 

Azot całkowity                         mg N/l wiosna i lato (wartość średnia)  warstwa 
powierzchniowa 2,95 4 

Przewodność elektr. właściwa  µS/cm wiosna warstwa powierzchniowa 556 4 

Chlorofil a                                mg/m3 wiosna i lato (wartość średnia) warstwa 
powierzchniowa 168,9 4 

Sucha masa sestonu                     mg/l lato (wartość średnia)  warstwa powierzch-
niowa 54,6 4 

Przezroczystość                              m wiosna i lato (wartość średnia) 0,3 4 
Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód 3,60 = poza klasą 

Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano Coli typu kałowego 0,4 2 
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4.4.2. Zbiornik Pokrzywnica  
Zbiornik „Pokrzywnica” zwany również zwyczajowo zbiornikiem „Szałe” – zbudowany jest na rzece Po-

krzywnicy, prawym dopływie Prosny. Zbiornik zlokalizowany jest w powiecie kaliskim ziemskim, w gminie 
Opatówek, przy granicy administracyjnej miasta Kalisza, na gruntach wsi Szałe i Trojanów. Tuż powyżej 
zbiornika, do rzeki Pokrzywnicy zasilającej zbiornik, wpływa rzeka Trojanówka. Zbiornik oddano do użytku 
w 1978 roku. 

Przy normalnym poziomie piętrzenia – 108,50 m n.p.m. – wymiary zbiornika wynoszą: 
• długość  3,8 km, 
• średnia szerokość   400 m, 
• maksymalna szerokość   600 m, 
• średnia głębokość  2,3 m, 
• powierzchnia według pomiarów geodezyjnych z 1994 roku – 150 ha, 
• pojemność   3,2 mln m3. 
Podstawowe funkcje zbiornika to: piętrzenie i magazynowanie wody do celów rolniczych (nawadnianie), 

rekreacja i sport, hodowla ryb, łagodzenie fali powodziowej. 
Najistotniejszy wpływ na stan czystości wód zbiornika ma jakość wód retencjonowanej Pokrzywnicy i jej 

głównego dopływu, rzeki Trojanówki. Zlewnia Pokrzywnicy ma wybitnie rolniczy charakter i wobec tego 
najwięcej zanieczyszczeń do rzeki dociera ze spływami powierzchniowymi.  

Spośród punktowych źródeł zanieczyszczeń największy, pośredni wpływ na jakość wód Pokrzywnicy ma 
miasto Opatówek położone nad Trojanówką, liczące 3,7 tys. mieszkańców. W Opatówku działa na potrzeby 
miejscowości mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 500 m3/d. W górnym 
biegu Pokrzywnica przyjmuje ścieki z oczyszczalni gminnych w Brzezinach i Saczynie.  

Badania stopnia zanieczyszczenia wód zbiornika wykonano w roku 2004 w dwóch punktach pomiaro-
wych (w tych samych co w roku 1997 i 1999): 

• przy zaporze w odległości około 100 m od urządzenia przelewowego (punkt A), 
• na wysokości Ośrodka Sportu i Rekreacji (punkt B). 
W każdym z punktów dokonano oceny jakości wód w warstwach powierzchniowej i naddennej. Badano 

również jakość osadów dennych. Rozmieszczenie punktów pomiarowo – kontrolnych na zbiorniku przed-
stawia rysunek poniżej.  
Natlenienie wód było bardzo dobre (w za-
kresie I klasy) w całym zbiorniku wiosną 
i jesienią. Dla pozostałych wskaźników 
tlenowych dominowały wartości z zakresu 
III klasy (wody zadowalającej jakości). 

Wiosną stężenia azotanów kwalifiko-
wały się do III klasy (w dwóch punktach, 
przy powierzchni i nad dnem), stężenia 
azotynów i azotu ogólnego odpowiadały 
IV i V klasie. Jesienią nastąpiła zdecydowana poprawa, wszystkie stężenia odpowiadały I klasie (wody 
o bardzo dobrej jakości). 

W przypadku stężeń fosforanów sytuacja była odwrotna – jesienią zaobserwowano wzrost stężeń. Podob-
nie dla stężeń fosforu ogólnego w punkcie przy OSiR. W pukcie 100 m od przelewu ilość fosforu ogólnego 
w obu warstwach, wiosną i jesienią odpowiadała I klasie. 

Oznaczona w warstwie powierzchniowej ilość pestycydów nie przekroczyła zakresu stężeń, określającego 
I klasę. Pod względem saprobowości fitoplanktonu wody cechowała jakość zadowalająca (III klasa). Podob-
nie było z zanieczyszczeniem bakteriologicznym. 

 

Pokrzyw nica
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Tabela 4.9. 
Stan czystości zbiornika zaporowego „Pokrzywnica” w 2004 roku 

Jednostka Punkt pomiarowy A 
100 m od urządzenia przelewowego 

Punkt pomiarowy B 
na wysokości OSiR 

warstwa 
powierzchniowa 

warstwa 
naddenna 

warstwa po-
wierzchniowa 

warstwa naddennaWskaźnik 
Miary 

Wiosna jesień Wiosna jesień wiosna Jesień wiosna Jesień 
Tlen rozpuszczony mg O2/dm3 I I I I I I I I 
BZT5 mg O2/dm3 II II III III I II III II 
ChZT–Mn mg O2/dm3 III III III III III III III III 
ChZT-Cr mg O2/dm3 III III III III II III III III 
Zawiesina ogólne mg/dm3 I I I I I I I I 
Azotany mg NO3/dm3 III I III I III I III I 
Azotyny mg NO2/dm3 IV I IV I V I V I 
Azot ogólny mg N/dm3 IV I IV I IV I IV I 
Fosforany mg P–PO4/dm3 I III I III I III I III 
Fosfor ogólny mg P/dm3 I I I I I II I II 
Pestycydy µg/dm3 I I - - I I - - 
Saprobowość fito-
planktonu  III III III III III III III III 

Chlorofil a µg/dm3 I I - - I I - - 
Liczba bakterii Coli w 100 ml III - - - III - - - 
Liczba bakterii Coli 
typu kałowego w 100 ml III III - - III III - - 

Klasa czystości  IV III IV III IV III IV III 

W osadach, jesienią zaobserwowano w obu punktach wyraźny wzrost (w porównaniu z badaniem wiosennym) 
zawartości azotu amonowego i fosforu ogólnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu zawartości azotu azotynowe-
go, azotu azotanowego i fosforanów oraz ilości materii organicznej określanej wskaźnikiem ChZT-Cr.  

Jakość wody rzeki Pokrzywnicy, zasilającej zbiornik, badana była w punktach powyżej (Trojanów) i po-
niżej zbiornika (Kalisz – Piwonice). Badano również Trojanówkę (w Trojanowie), której wody uchodzą do 
Pokrzywnicy około 300 m przed zbiornikiem.  

Pokrzywnica wnosiła do zbiornika wody IV klasy o niezadowalającej jakości. Wody Trojanówki uzyska-
ły taką samą klasę, lecz były bardziej zanieczyszczone niż Pokrzywnica (także powyżej ujścia Trojanówki). 
Niosły większą ilość substancji rozpuszczonych, zawiesiny, substancji biogennych, chlorofilu „a” i bakterii 
Coli typu kałowego. 

Jakość wody Pokrzywnicy poniżej zbiornika odpowiadała również IV klasie. Zmiany dotyczyły pojedyn-
czych wskaźników i nie miały większego wpływu na wypadkową klasę czystości. 

 
 Małgorzata Przybylska, Agnieszka Wrocławska 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
 



RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2004 115

5. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Główne składniki powietrza − azot, tlen i argon − stanowią łącznie 99,9 % jego objętości. Wśród pozosta-
łych największy udział mają dwutlenek węgla, neon oraz hel. Średni skład czystego powietrza atmosferycz-
nego przyjmowany jest za stały. Poza stałymi składnikami, w powietrzu atmosferycznym występuje cały 
szereg innych składników emitowanych do atmosfery w wyniku procesów zachodzących w przyrodzie bądź 
w wyniku działalności człowieka. Wszystkie substancje stałe, ciekłe lub gazowe zmieniające średni skład 
atmosfery uznawane są za zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł; z uwzględnieniem 
przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. Zanieczyszczenia 
powietrza mogą wpływać na stan zdrowia ludzi, oddziaływują również na systemy oddechowe roślin, zmia-
ny odczynu gleby i wód powierzchniowych. 

Zanieczyszczenia podstawowe (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i pył) powstają głównie podczas spa-
lania paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, kotłowniach lokalnych i zakładach pracy. Stężenia tych 
zanieczyszczeń charakteryzują się wyraźną zmiennością w ciągu roku − w sezonie zimowym następuje 
wzrost ilości dwutlenku siarki i pyłu. Na jakość powietrza wpływają także zanieczyszczenia powstające 
w wyniku procesów technologicznych, emitowane ze źródeł mobilnych oraz zanieczyszczenia wtórne po-
wstające w wyniku reakcji i przemian związków w zanieczyszczonej atmosferze. 

Zanieczyszczenia usuwane są z atmosfery poprzez proces suchego osiadania lub wymywania przez opady 
atmosferyczne oraz w wyniku reakcji chemicznych, które prowadzą do powstania innych związków che-
micznych zwanych zanieczyszczeniami wtórnymi.  

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stę-
żeń substancji zanieczyszczających w powietrzu i ograniczaniu ilości lub eliminowaniu wprowadzania do po-
wietrza tych substancji.  

Wejście w życie ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zapoczątkowało moderniza-
cję systemu pomiarowego na terenie województwa wielkopolskiego. System ma zapewnić utrzymanie jako-
ści powietrza na obszarach, gdzie jest ona właściwa oraz wspomagać planowanie poprawy jego stanu na 
obszarach, na których nie są dotrzymywane poziomy dopuszczalne. 

5.1. Elementy klimatu kształtujące proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
Warunki meteorologiczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w Wielkopolsce scharakteryzowano, 

podobnie jak w latach poprzednich, przez rozkład czasowy i przestrzenny następujących elementów klimatu: 
• temperatury i wilgotności powietrza, 
• opadów atmosferycznych, 
• prędkości i kierunku wiatru, 
ze stacji IMGW rozmieszczonych w miarę równomiernie na terenie województwa.  

Tłem, dla podanych w tabeli elementów klimatu w roku 2004, ograniczonych, w celu zachowania 
jednorodności metodyki, jedynie do wartości mierzonych w Poznaniu, są średnie miesięczne z wielolecia 
1971−2000. Z wielolecia nie wydzielono okresu 1991−2000, uznawanego przez klimatologów, jako 
nietypowy zwłaszcza pod względem wartości temperatury powietrza i prędkości wiatru. 

Wybrane elementy klimatu, kształtujące proces rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w roku 2004 
charakteryzuje: 
• średnia roczna temperatura powietrza wyższa od przeciętnej z lat 1971−2000 o 0,5°C; 

O wielkości dodatniej anomalii średniej rocznej zadecydował przede wszystkim ciąg ciepłych miesięcy 
końca zimy i początku wiosny (luty − kwiecień) oraz końca lata i początku jesieni (sierpień − 
październik). Najchłodniejszym miesiącem roku był styczeń, z odchyleniem od normy w Poznaniu rzędu 
-2,9°C, zwłaszcza jego I i III dekada. Średnia temperatura stycznia wynosiła -3,9°C w Poznaniu, -4,6°C 
w Kole, -3,4°C w Lesznie i była jedną z niższych notowanych w wieloleciu. Zanotowano temperaturę 
minimalną rzędu -18,2° w Poznaniu, -15,2° w Kole.  
Ujemne wartości odchylenia temperatury od przeciętnej, wystąpiły również w maju, czerwcu i lipcu, przy 
czym są one niewielkie (∆t = -0,3 do ∆t = -0,9°), w związku z tzw. „monsunem europejskim”.  
Najcieplejszym miesiącem roku był sierpień z maksymalną temperaturą w Kole, rzędu 34,8°C, a 32,2°C 
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w Poznaniu. Średnia miesięczna temperatura sierpnia w Poznaniu była wyższa od normy o +2°C. 
Pozostałe miesiące o dodatniej anomalii charakteryzuje wartość odchylenia 0,3–1,6°C. 
Rozkład średnich miesięcznych temperatur w roku, a więc daty wystąpienia maksimum i minimum jest 
reprezentatywny dla całej Wielkopolski, jedynie ich wartość podlega niewielkim wahaniom. W ciepłym 
sierpniu, prawie w całej Wielkopolsce, poza jej częścią północno-wschodnią, średnia miesięczna 
przekroczyła 19,5°C.  
Najmniejsze anomalie ujemne zanotowano w chłodnych miesiącach w południowo-zachodniej części 
Wielkopolski, większe w północno-wschodniej. 

• średnia roczna wilgotność względna, kolejny rok z rzędu, niższa od przeciętnej o 3 %; 
Wprawdzie w roku 2004 nie wystąpiła susza hydrologiczna, jednak analiza zawartości pary wodnej 
w powietrzu, wskazuje na istnienie suszy atmosferycznej.  
Najniższa wilgotność względna powietrza wystąpiła w kwietniu − 66 % − zamykając okres trzech 
miesięcy o wilgotności niższej od przeciętnej oraz w sierpniu. Średnia miesięczna wilgotność powietrza, 
czterech miesięcy w roku 2004 była niższa od 70 %.  
Najwyższe ujemne odchylenie od przeciętnej zanotowano we wrześniu (∆f = -9 %), dodatnie w styczniu 
(∆f = +6 %). Okres miesięcy czerwiec − listopad charakteryzowała wilgotność poniżej normy. Jedynie w 
styczniu, maju i grudniu wilgotność względna była wyższa od przeciętnej, przy czym w styczniu 
wystąpiło maksimum wilgotności w roku 2004. 
Rozkład wilgotności względnej w Wielkopolsce, charakteryzuje w bieżącym roku ujemne odchylenie od 
normy na całym jej obszarze z wyjątkiem północnej granicy. Czynnikiem różnicującym wartości wilgotności, 
jak to wielokrotnie podkreślano, wobec małego zróżnicowania temperatury, jest przede wszystkim opad 
atmosferyczny, który w bieżącym roku na prawie całym badanym obszarze mieścił się w normie. 

• wartość średniej rocznej prędkości wiatru wyższa od przeciętnej o 0,4 m/s; 
W wartościach średnich miesięcznych, tendencja do wzrostu prędkości wiatru, w ostatnich latach za-
znacza się wyraźniej. Jest to bardzo korzystna tendencja w aspekcie ochrony powietrza atmosferycznego.  
Najwyższą średnią miesięczną prędkość wiatru zanotowano w marcu 4,7 m/s (∆w = 0,7 m/s). W lutym, 
o największym odchyleniu od normy z wielolecia (∆w = 0,8 m/s), dominował wiatr z sektora 
SW−W−NW − 66 % wystąpień o prędkościach >5 m/s. Luty zapoczątkował bardzo rzadko obserwowany, 
11-miesięczny okres dodatnich anomalii prędkości wiatru. Nawet w okresie lata, charakteryzującego się 
w Polsce minimalnymi prędkościami wiatru, notowano dodatnie odchylenia od normy. Najniższa średnia 
miesięczna prędkość wiatru, która wystąpiła w sierpniu, jest wyższa od przeciętnej o 0,4 m/s. Jedynie 
w styczniu, zwykle jednym z bardziej wietrznych miesięcy w roku, średnia miesięczna prędkość wiatru 
była niższa od średniej z wielolecia.  
Rozkład kierunków wiatru, przy zdecydowanej dominacji kierunków z sektora zachodniego (45 %) 
o prędkościach >4 m/s oraz niskim udziale wiatrów z kierunków N i NE (<5 %) i prędkościach około 
3 m/s typowych dla Wielkopolski, wykazuje również pewne odstępstwa od normy.  
W styczniu, kwietniu i październiku zanotowano zdecydowaną przewagę wiatrów z sektora E, SE i S 
(45 %) o prędkościach 2,5−3,5 m/s. Podobny rozkład kierunków zanotowano w roku 2003, ale 
w miesiącach kwietniu, wrześniu i listopadzie. 
Na tle wielolecia, w roku 2004 nastąpił wzrost udziału wiatru z kierunków W, N i S oraz znaczący spadek 
liczby cisz. Mniejszy udział sytuacji stagnacyjnych wpływa korzystnie na proces rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń. 
Rozkład prędkości i kierunku wiatru w Wielkopolsce nie odbiegał od przedstawionego powyżej dla 
Poznania. Różnice w poszczególnych punktach województwa, wynikają przede wszystkim z wpływu 
warunków lokalnych na reżim wiatru np. ukształtowania terenu, a nie z globalnej cyrkulacji.  

 roczna suma opadów atmosferycznych stanowiąca 95 % sumy z wielolecia; 
Opady zdecydowanie wyższe od przeciętnych wystąpiły na początku roku: w styczniu, lutym, a następnie 
w październiku i listopadzie. W pozostałych miesiącach notowano opady w normie – maj i sierpień lub poniżej. 
Mokry był styczeń – 176 % opadu normalnego, a suchy wrzesień (52 %) i kwiecień (58 % opadu 
przeciętnego). Brak opadów w II i III dekadzie września doprowadził do przesuszenia gleby i pylenia 
z powierzchni gruntu.  
Utrzymujący się praktycznie od marca do końca września okres opadów poniżej normy lub co najwyżej 
w normie wpływał niekorzystnie na propagację zanieczyszczeń, ograniczając w znacznym stopniu proces 
wymywania zanieczyszczeń.  
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Opady sezonowe w Wielkopolsce cechuje mokra zima i jesień oraz sucha wiosna i lato. 
Rozkład opadów atmosferycznych w Wielkopolsce, bardzo zróżnicowany w opadach dobowych, cechuje 
również zróżnicowanie w sumach rocznych opadu. Sumy roczne powyżej 700 mm wystąpiły 
w północno-zachodniej części województwa, sumy poniżej 500 mm w centralnej i południowej. 
Generalnie mieściły się jednak one w granicach określających opady normalne (90−110 % normy 
z wielolecia). Podobnie zróżnicowana była liczba dni z opadem atmosferycznym >0,1 mm, a więc 
czynnika wpływającego bezpośrednio na czystość powietrza atmosferycznego. Na północy Wielkopolski, 
liczba dni z opadem przekracza wyraźnie średnią, osiągając wartość 190 dni, na południu jest rzędu 175 dni. 
W całej Wielkopolsce, w zimie, wystąpiła pokrywa śnieżna, która utrzymywała się około 2 tygodnie 
w styczniu i po kilka dni w lutym. Czas zalegania pokrywy był nieco dłuższy na wschodzie województwa.  
Rok 2004 charakteryzuje: 

 temperatura powyżej normy ze względu na 3 sezony cieplejsze od przeciętnych: wiosnę, lato i jesień, 
a także początek zimy 2004/2005. Według klasyfikacji termicznej H. Lorenc, rok 2004 był 
w Wielkopolsce rokiem lekko ciepłym; 

 wystąpienie skrajnie wysokiej temperatury, najwyższej w Polsce (34,8°C), dnia 19.08.2004 w Kole; 
 ujemna anomalia wilgotności względnej ze względu na suszę atmosferyczną, która utrzymywała się 

przez okres 9 miesięcy;  
 typowy rozkład prędkości wiatru w miesiącach, przy wyraźnie wyższych ich wartościach; 
 przewaga cyrkulacji z sektora wschodniego w styczniu, kwietniu i październiku, z dominacją 

w pozostałych miesiącach cyrkulacji zachodniej; 
 przeciętna roczna suma opadu, przy czym rozkład sum miesięcznych w roku wykazuje trzy głębokie 

minima i dwa maksima. 
W aspekcie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, warunki termiczne oraz anemometryczne roku 2004 

wpływały pozytywnie na stan czystości powietrza atmosferycznego.  

Róża wiatrów − rejon stacji Poznań-Ławica 2004 

hstacji = 83 m npm   hwiatromierza = 10 m npg 

kierunki wiatru N NE E SE S SW W NW Cisze 

procent przypadków (%) 8,0 5,0 12,8 9,7 9,9 16,8 25,3 10,7 1,8 
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Tabela 5.1. 
Rozkład kierunków wiatrów w poszczególnych miesiącach roku 2004 

Miesiąc/Kierunek N NE E SE S SW W NW Cisza 

Styczeń 12,9 2,7 11,8 21,0 16,1 9,1 12,4 11,8 2,2 

Luty 9,2 8,0 5,2 4,0 7,5 19,5 30,5 16,1 0,0 

Marzec 9,7 6,5 14,5 9,7 7,5 15,6 21,0 13,4 2,2 

Kwiecień 10,0 5,6 32,8 15,0 9,4 6,1 14,4 5,6 1,1 

Maj 10,8 3,2 11,3 8,6 4,8 10,8 38,2 12,4 0 

Czerwiec 7,2 5,0 9,4 5,6 5,6 18,3 34,4 13,3 1,1 

Lipiec 9,7 5,9 11,8 4,8 5,9 16,7 28,5 14,5 2,2 

Sierpień 8,6 5,9 18,8 9,7 14,5 14,0 17,7 9,7 1,1 

Wrzesień 4,4 5,6 5,0 7,2 11,7 27,2 24,4 8,9 5,6 

Październik 7,0 1,6 16,1 15,6 14,5 18,3 17,7 5,9 3,2 

Listopad 5,6 7,8 12,8 8,3 6,1 15,0 30,0 12,2 2,2 

Grudzień 1,1 1,6 3,8 7,0 15,6 30,6 33,9 4,3 2,2 

 

Tabela 5.2. 
Elementy klimatu kształtujące rozkład zanieczyszczeń w rejonie stacji Poznań-Ławica 

Miesiąc
Okres 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rok 
2004 
średnia

Średnia miesięczna temperatura powietrza (°C) 

rok 2004 -3,9 1,4 4,6 9,5 12,7 16,wo
da 17,9 19,8 14,1 10,5 4,1 1,7 9,0 

wielolecie 
1971−2000 -1,0 -0,3 3,3 7,9 13,6 16,4 18,2 17,8 13,2 8,5 3,4 0,5 8,5 

Średnia miesięczna wilgotność względna (%) 
rok 2004 92 82 75 66 70 67 68 66 71 81 87 90 76 
wielolecie 
1971−2000 86 85 78 72 69 72 72 74 80 84 87 88 79 

Średnia miesięczna prędkość wiatru (m/s) 
rok 2004 3,4 4,6 4,7 3,7 4,0 4,0 3,4 3,2 3,5 3,5 4,5 3,8 3,9 
wielolecie 
1971−2000 3,9 3,8 4,0 3,7 3,3 3,3 3,2 2,8 3,0 3,3 3,8 3,9 3,5 

Wysokość opadu atmosferycznego (mm) 
rok 2004 51 28 23 18 50 55 49 57 23 46 46 35 481 
wielolecie 
1971−2000 29 23 33 31 47 62 76 56 44 35 33 39 508 

Romana Koczorowska  
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu 
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5.2. Depozycja zanieczyszczeń z powietrza na obszarze                                                            
województwa wielkopolskiego w roku 2004  

Badania chemizmu opadów atmosferycznych i przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników oce-
na depozycji zanieczyszczeń do podłoża na terenie województwa wielkopolskiego wykonywane są w ra-
mach podsystemu monitoringu regionalnego jakości powietrza. 

Bieżące oceny depozycji i dane ostatnich lat dostarczają informacji umożliwiających śledzenie zmian glo-
balnych w atmosferze w zakresie bezwodników kwasowych – tlenków azotu i siarki oraz pyłów − jako 
głównych nośników metali ciężkich.  

Celem badań chemizmu opadów atmosferycznych jest dostarczenie danych nie tylko o ładunkach sub-
stancji zakwaszających i metali ciężkich deponowanych do podłoża wraz z opadem atmosferycznym, ale 
również o ładunkach związków biogennych deponowanych do wód powierzchniowych. Pozwala to z jednej 
strony na śledzenie trendów zmian i ocenę skuteczności programów redukcji emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza, z drugiej zaś strony umożliwia dokładniejsze bilansowanie związków eutroficznych w ramach 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami.  

W każdym powiecie znajduje się co najmniej jedno stanowisko pomiarowe, jednocześnie odległość między 
sąsiednimi stanowiskami nie przekracza 30−35 km, zatem jedno stanowisko przypada na obszar około 
100 km2. Zmierzając do uzyskania dokładniejszych danych w zakresie depozycji na terenie województwa 
wielkopolskiego, prowadzono badania chemizmu opadów na 50 stanowiskach (posterunkach). Od 2000 roku 
sieć monitoringowa obejmuje cztery stanowiska w rejonie miejskim (Poznań, Oborniki, Leszno, Konin), cztery 
w rejonie podmiejskim (Poznań-Spławie, Poznań-Plewiska, Wolsztyn-Komorowo, Słupca), 39 stanowisk 
w rejonie wiejskim, jeden punkt komunikacyjny (Koziegłowy koło Poznania) i dwa stanowiska wiejskie porów-
nawcze poza województwem wielkopolskim (w odległości do kilkunastu kilometrów od granic województwa). 

Obecność zanieczyszczeń w powietrzu, ich interakcje z biosferą, warunki meteorologiczne, powodują 
przemieszczanie się tych zanieczyszczeń do opadów. Zjawisko to determinuje konieczność badania chemi-
zmu opadów w powiązaniu z badaniem chemizmu imisji.  

Pod względem chemicznym badania opadów obejmowały następujący zakres oznaczeń: odczyn pH, prze-
wodność, związki biogenne (azotany i fosforany), siarczany, wybrane metale ciężkie: kadm, ołów, miedź, 
cynk, ponadto chlorki, sód, potas, wapń, magnez, które nie są omawiane w niniejszej pracy. Stężenie okre-
ślonego składnika przeliczano za pomocą własnego programu komputerowego na zawartość tego składnika 
(mg) deponowaną na jednostkę powierzchni (m2).  

Wyniki badań z roku 2004 – depozycje poszczególnych substancji zawartych w opadach − przedstawiane 
są dla okresu rocznego, od stycznia do grudnia. Wartości depozycji (mg/m2) dla każdego punktu badawczego 
ekstrapolowano na obszary sąsiednie uzyskując odpowiednio mapy prawdopodobnego rozkładu zanieczysz-
czeń deponowanych na terenie województwa.  

Wykaz wszystkich stanowisk i wyniki badań jako wartość depozycji zanieczyszczeń zamieszczono w tabeli 5.3., 
natomiast lokalizacja punktów pomiarowych zamieszczona jest na mapie 5.1. 

Procedury poboru i analizy prób opadów atmosferycznych 
Opad atmosferyczny całkowity (opad mokry + sucha sedymentacja) pobierano w cyklu miesięcznym we-

dług normy PN-91/C-04642/02 do pojemnika z polietylenu, umocowanego na stelażu w taki sposób, aby 
jego górna krawędź znajdowała się na wysokości 150 cm ponad poziom terenu. Średnica pojemnika czyli 
powierzchnia zbierania była jednakowa na wszystkich posterunkach. Pojemnik eksponowano przez okres 
miesiąca, kilkakrotnie w ciągu doby sprawdzano jego czystość (wszelkie zanieczyszczenia typu suche liście, 
ekskrementy ptasie itp. natychmiast usuwano, pojemnik przemywano lub wymieniano na czysty); po każ-
dym opadzie (śnieg po odtajaniu) zlewano wody do 5-litrowych butelek, przechowywanych w lodówce lub 
w miejscu chłodnym i zaciemnionym. Po upływie miesiąca, zmierzono całkowitą objętość opadu i przekaza-
no do analizy. Metale ciężkie oznaczano metodą atomizacji bezpłomieniowej, pozostałe wskaźniki oznacza-
no według odpowiednich Polskich Norm. 
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Tabela 5.3. 
Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2004  

Depozycja [mg/m2] 
Lp. Posterunek Powiat 

Przewod-
ność 

[mS/cm] 

Odczyn 
[pH] S04 N03 P04 P N Cu Pb Zn 

1. Barczyzna Września 0,0758 5,95 1250 1293 4,50 42,5 289 2,21 1,64 25,01

2. Bieździadów-
Chrzan Jarocin 0,0633 5,82 1077 1376 3,54 5,77 330 2,075 1,61 24,72

3. Błenna Koło 0,0775 6,18 1300 654 5,54 8,56 305 2,12 1,61 24,41
4. Worczysko Pleszew 0,0892 6,18 1012 1107 5,03 7,68 319 2,15 1,56 24,63
5. Buk KGZ Poznań 0,1075 5,99 994 952 2,34 3,86 250 1,92 1,49 22,79
6. Buk Wagin Poznań 0,1006 6,0 1016 847,6 2,76 5,41 235,6 1,87 1,50 21,45

7. Bukowiec Czarnków-
Trzcianka 0,0625 6,12 1016 896,8 4,43 7,30 329 2,15 1,62 23,21

8. Bystrzyca Konin 0,0600 5,95 1021 1314 4,04 7,42 304,6 2,17 1,74 25,51
9. ChaIin Międzychód 0,0692 5,80 1325 1269 4,29 6,79 363,7 2,10 1,55 26,12

10. Ciepielów Kalisz 0,1566 6,25 1015 1526 3,19 6,05 279,9 2,04 1,49 25,21
11. Czaczyk Kościan 0,1291 6,08 1266 1621 4,90 8,29 311 2,24 1,58 25,68
12. Czernin Pleszew 0,0725 6,05 1079 1898 2,70 4,73 258,7 2,97 1,65 24,72
13. Głogowa Turek 0,0917 6,05 1158 1120 4,25 7,34 287,5 1,82 2,35 22,80
14. Gostomia** Wałcz 0,0942 6,18 1467 1031 4,86 8,78 383 2,35 1,785 25,89
15. Grzymysław Śrem 0,0717 5,89 1157 1206 4,37 7,17 332,6 2,40 1,90 26,73
16. Joanka Kępno 0,0667 6,12 1172 835,3 3,52 6,22 308,5 1,98 1,61 25,15
17. Kąkolewice Chodzież 0,0575 5,94 1426 803 4,50 7,37 355,3 2,35 1,75 25,51
18. Kiełczewek Koło 0,0599 5,82 1108 997 3,95 7,49 296,5 2,34 1,86 25,02
19. Kobylniki Grodzisk 0,0933 5,95 1102 1412 4,18 7,93 369 2,32 1,80 25,25
20. Komorów Ostrzeszów 0,0842 5,93 1503 1400 6,11 10,01 534,9 2,21 1,53 28,15
21. Konary Rawicz 0,0925 5,89 1205 1444 3,64 6,06 321,9 2,24 1,71 23,7 
22. Koziegłowy Poznań 0,1075 6,15 1325 892,7 3,93 6,85 310,5 2,33 1,92 25,28
23. Krzepielów* Wschowa 0,0817 6,21 1248 631,5 4,74 8,34 404 2,14 1,57 26,09
24. Krzewo Koło 0,1133 6,12 1526 795,1 3,49 6,57 306,8 2,12 1,72 24,37
25. Leszno Leszno 0,0602 5,95 1333 621,5 4,76 7,14 452,4 2,43 1,78 26,01
26. Lulkowo Gniezno 0,1058 5,98 1315 570,5 4,26 7,51 316,2 2,24 1,75 25,32
27. Ławica Międzychód 0,1525 5,41 1008 1426 3,48 5,77 312,8 2,28 1,89 24,99

28. Łokacz Mały Czarnków-
Trzcianka 0,0408 5,75 1077 1312 6,61 11,51 452,8 2,61 1,81 26,40

29. Mieczownica Słupca 0,0967 5,93 1090 886,9 3,31 5,98 334 2,61 1,97 26,55
30. Nadziejewo Środa Wlkp. 0,1025 6,14 1193 932,8 2,71 5,75 254 2,16 1,68 24,99
31. Oborniki Oborniki 0,0642 5,76 1171 874,3 4,90 8,02 320 2,35 1,71 24,62
32. Podgaje Złotów 0,0375 5,94 1289 875,5 6,47 10,03 517,6 2,25 1,85 29,15
33. Polska Wieś Gniezno 0,0667 6,01 1122 1070 3,89 5,48 329 2,27 1,92 24,68
34. Poznań IMGW Poznań 0,1241 6,17 1548 816,7 3,99 6,69 302,7 2,21 1,84 24,22
35. Poznań Plewiska Poznań 0,0450 5,82 1200 912,3 4,20 7,92 391 2,62 1,93 25,80
36. Poznań Spławie Poznań 0,0625 5,83 956 680 3,25 6,14 329,7 2,19 1,62 25,04
37. Przyłęk Nowy Tomyśl 0,0718 6,12 1125 1146 5,67 8,95 353 2,29 1,81 24,62
38. Radłów Ostrów Wlkp. 0,0750 5,67 1322 704,9 4,26 7,4 304 2,04 1,59 23,87
39. Rudki Szamotuły 0,1066 6,50 1503 1380 6,81 10,61 436 2,99 2,03 27,05
40. Słupca Słupca 0,0617 5,82 1345 1250 5,13 8,83 353,3 2,34 1,68 27,05
41. Sułkowice Gostyń 0,0917 5,77 1281 910,4 6,09 5,32 305,8 2,12 1,59 24,02
42. Świerczyna Leszno 0,0750 6,08 1365 645,8 4,64 8,27 437 2,38 1,94 25,36
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Depozycja [mg/m2] 
Lp. Posterunek Powiat 

Przewod-
ność 

[mS/cm] 

Odczyn 
[pH] S04 N03 P04 P N Cu Pb Zn 

43. Trzebieszki Złotów 0,0642 5,92 1432 793,3 5,07 10,01 408,4 2,10 1,56 26,14
44. Trzemeszno Krotoszyn 0,0592 5,56 1320 1291 6,62 10,60 437,4 2,21 1,67 24,78
45. Wapno Wągrowiec 0,1758 6,04 1430 1964 4,82 8,82 371 2,38 1,99 26,93
46. Wietrzelin Konin 0,0800 5,66 1415 695 2,41 4,89 277,9 2,06 1,59 22,77

47. Wolsztyn-
Komorowo Wolsztyn 0,1083 5,80 1198 647,7 4,35 6,76 271,6 2,09 1,73 22,34

48. Zajączki Ban-
kowe Kalisz 0,0491 5,87 1621 555,7 6,12 9,39 447 2,31 1,58 26,32

49. Zelgniewo Piła 0,0873 5,81 1924 1027 3,50 7,64 322,9 2,35 1,78 26,3 

50. Złotów-
Wielatowo Złotów 0,0525 5,86 1368 1311 7,35 14,9 412,9 2,60 1,69 27,38

Uwaga: stanowiska oznaczone „*” zlokalizowane są na terenie województwa lubuskiego, oznaczone „**” − na terenie 
zachodniopomorskiego. 

Chemizm opadów atmosferycznych w roku 2004 
Zawartość makro- i mikroskładników w opadzie całkowitym w 50 punktach badawczych jest zróżnico-

wana. Przyczynia się do tego zarówno usytuowanie stanowisk pomiarowych w stosunku do odległych du-
żych emitorów zanieczyszczeń jak i oddziaływanie emitorów lokalnych oraz oddziaływanie wielu 
nakładających się czynników meteorologicznych, w tym natężenia i częstości opadów atmosferycznych, 
kierunku i prędkości wiatrów w okolicach danego stanowiska i cyrkulacji powietrza. Rysunki od 5.1. do 5.6. 
ilustrują zmiany wartości poszczególnych zanieczyszczeń w opadzie rocznym i ich zróżnicowanie między 
stanowiskami.  

W ostatnim okresie pomiarowym nastąpiło dalsze zmniejszenie obecności kadmu w opadach atmosfe-
rycznych; jego stężenie w wodzie opadowej na większości stanowisk było na granicy oznaczalności spektro-
fotometru.  

Najmniejszą zawartość substancji mineralnych wykazywały opady w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 
i złotowskim oraz w okolicy Poznania – w Plewiskach. Przewodność − jako wskaźnik mineralizacji – wyno-
siła dla opadu rocznego poniżej 0,05 mS/cm.  

Na większości stanowisk opady wykazywały przewodność w granicach 0,06−0,10 mS/cm. Tylko na 
12 stanowiskach wskaźnik przewodności przekraczał wartość 0,10 mS/cm. 

Rys. 5.1. Zmiany przewodności [mS/cm] całkowitego opadu rocznego na 50 stanowiskach opadowych /numery 
posterunków według tabeli 5.3./ 

Rysunek 5.2. obrazuje wahania, jakie występują w zakresie odczynu opadów na wszystkich badanych po-
sterunkach. Najbardziej kwaśny roczny opad, około 5,41 pH, wystąpił na terenie miejscowości: Ławica 
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(punkt 27) i Trzemeszno (5,56 pH, punkt nr 44). Odczyn w zakresie 5,50−6,00 pH wykazywały opady rocz-
ne na 30 stanowiskach, w zakresie 6,00−6,25 pH – na 17 stanowiskach. Maksymalny odczyn 6,5 pH wykazał 
opad na posterunku nr 39 w powiecie szamotulskiem (Rudki) i był to jedyny przypadek tak słabo zakwaszo-
nego opadu średniorocznego. 

Rys. 5.2. Zmiany wartości pH całkowitego opadu rocznego na 50 stanowiskach opadowych /numer poste-
runku wg tabeli 5.3./ 

�Spośród 50 posterunków, do 44 wzrosła ilość stanowisk (z 42 w poprzednim okresie badawczym), na 
których stwierdzono depozycję siarczanów poniżej 1,5 g/m2; tylko na 5 stanowiskach zanotowano opad 
w zakresie 1,5–1,7 g/m2 i na jednym – ponad 1,9 g/m2 (w miejscowości Zelgniewo (nr 49) w pilskiem.  

Rys. 5.3. Zawartość siarczanów w całkowitym opadzie rocznym na 50 stanowiskach opadowych /numer poste-
runku według tabeli 5.3./ 

Mapa 5.1. ilustruje zmienność zawartości azotanów w opadach na poszczególnych stanowiskach na tere-
nie województwa wielkopolskiego. Do 24 wzrosła liczba stanowisk, na których opad azotanów przekroczył 
1 g/m2. Maksymalny (1,9 g/m2) wystąpił w miejscowości Wapno (nr 45, w powiecie wągrowieckim), mini-
malny – niewiele ponad 0,50 g/m2 wystąpił na dwóch stanowiskach (Lulkowo, nr 26 i Zajączki Bankowe, 
nr 48). Na 24 posterunkach nie przekraczał 1,0 g/m2, na czterech – przekroczył 1,5 g/m2, a na pozostałych 20 – 
wahał się w zakresie 1,0–1,5 g/m2.  
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Mapa 5.1. Zawartość azotanów w całkowitym opadzie rocznym na 50 stanowiskach opadowych /numer poste-
runku według tabeli 5.3./ 

W ostatnim roku zmniejszyła się zawartość ołowiu w opadach atmosferycznych. Największa depozycja − 
2,35 mg/m2 związków ołowiu w przeliczeniu na ołów, wystąpiła w miejscowości Głogowa (punkt nr 13). Na 
14 stanowiskach opad ołowiu mieścił się w granicach 1,8–2,0 mg/m2. We wsi Rudki (nr 39) był nieco więk-
szy niż 2 mg/m2. Na pozostałych stanowiskach opad związków tego metalu nie przekroczył 1,8 mg/m2.  
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Rys. 5.4. Zawartość związków ołowiu w całkowitym opadzie rocznym na 50 stanowiskach opadowych /numer 
posterunku według tabeli 5.3./ 

Najwięcej miedzi – blisko 3 mg Cu/m2 − zdeponowane zostało w miejscowości Czermin (nr 12) i Rudki 
(nr 39). Około 2,6 mg/m2 depozycji zanotowano na czterech stanowiskach. Na pozostałych posterunkach depo-
zycja miedzi nie przekroczyła 2,5 mg/m2, jednocześnie na czterech była niższa od 2,0 mg Cu/m2, a najmniej-
sza na stanowisku nr 13 w miejscowości Głogowa. 

Rys. 5.5. Zawartość związków miedzi w całkowitym opadzie rocznym na 50 stanowiskach opadowych /numer 
posterunku według tabeli 5.3./ 

Najniższy opad cynku – nieco powyżej 20 mg/m2 − zanotowano w miejscowości Buk (nr 6). Maksymalny 
natomiast, powyżej 28 mg/m2 wystąpił w miejscowości Komorów (nr 20) i Podgaje (nr 32). Na pozostałych 
stanowiskach ilość cynku w opadzie rocznym wahała się w zakresie 22−27 mg/m2.  

Rys. 5.6. Zawartość związków cynku w całkowitym opadzie rocznym na 50 stanowiskach opadowych /numer 
posterunku według tabeli 5.3./ 
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Depozycja zanieczyszczeń w roku 2004 – omówienie wyników badań 
Na bazie uzyskanych średniorocznych wartości poszczególnych zanieczyszczeń odkładanych wraz z opa-

dami do podłoża, sporządzono mapy ich prawdopodobnego rozkładu, które dobrze ilustrują nierównomierne 
obciążenie środowiska na terenie województwa wielkopolskiego. Z analizy map depozycji wynika, że:  
 opady roczne najbardziej zakwaszone – o odczynie około 5,3–5,7 pH wystąpiły w rejonie zachodniej czę-
ści powiatu międzychodzkiego oraz części powiatu krotoszyńskiego i pleszewskiego. Najmniej kwaśne 
opady wystąpiły w powiecie Szamotulskim, północnej części powiatu kaliskiego i w sąsiadującej z nią 
południowej części – tureckiego; 

 największa depozycja siarczanów z opadem całorocznym powyżej 1,5 g/m2 wystąpiła tylko w powiecie 
pilskim. W kilku powiatach w pasie środkowym województwa wielkopolskiego i w dominującej części 
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i nowotomyskiego średnia roczna depozycja siarczanów nie prze-
kracza 1,2 g/m2. W pozostałej części województwa przeważał opad siarczanów mieszczący się w grani-
cach 1,2–1,5 g/m2; 

 największa depozycja azotanów z opadem całorocznym, powyżej 1,75 g/m2 występowała w okolicy Ple-
szewa i we wschodniej części powiatu wągrowieckiego. Jednocześnie w sąsiednich powiatach dochodziło 
do opadów w granicach 1,2−1,6 g/m2. Najmniejszą zawartość azotanów zaobserwowano w północnej czę-
ści powiatów: kolskiego, gnieźnieńskiego, słupeckiego, południowej połowie powiatu leszczyńskiego, środ-
kowej części kaliskiego i ostrowskiego. Na pozostałym terenie opad azotanów zmieniał się w zakresie 
0,75–1,25 g/m2; 

 największa depozycja fosforanów z opadem całorocznym, od 5 do 7 mg/m2, występowała w powiecie 
złotowskim. W szamotulskim i czarnkowsko-trzcianeckim dochodziła do 6 mg/m2. Na większej po-
wierzchni województwa nie przekroczyła 5 mg/m2;  

 największy opad związków ołowiu, w granicach 1,85−2,15 mg/m2 wystąpił w części powiatów: tureckie-
go, kolskiego, gnieźnieńskiego i wągrowieckiego; poziom 1,7–1,85 mg/m2 ołowiu w opadach zanotowano 
na północnej połowie powierzchni województwa, a na południowej – nie przekroczył 1,7 mg/m2; 

 największa zawartość miedzi w opadzie rocznym, średnio 2,25−2,50 mg/m2, ale dochodząca do 2,75 mg/m2 
wystąpiła na dużej powierzchni w zachodniej połowie województwa oraz w pasie rozciągającym się od powiatu 
pleszewskiego na północ – przez cały powiat słupecki i część gnieźnieńskiego do granic województwa; na pozo-
stałym obszarze depozycja miedzi z opadami atmosferycznymi zmieniała się w zakresie 2,0–2,25 mg/m2; 

 depozycja cynku z opadem rocznym w zakresie 27–29 mg/m2 przeważała w powiecie złotowskim. W pozo-
stałych powiatach depozycja występowała w zakresie 22−27 mg/m2 z lokalnie występującym wzrostem (do 
średnio 29 mg/m2) w centralnej części ostrzeszowskiego.  
Z porównania wyników badań depozycji z roku 2004 i 2003 nasuwają się następujące spostrzeżenia: 

− w przypadku siarczanów – zmniejszył się obszar województwa, na którym depozycja mieściła się w za-
kresie maksymalnym 1,40–1,95 mg/m2; kolejny rok zanotowano wyraźne zwiększanie się obszaru woje-
wództwa, na którym depozycja nie przekracza 1,2 g/m2;  

− w przypadku azotanów wzrosła do siedmiu ilość stanowisk, na których depozycja azotanów wzrosła po-
nad 1 g/m2, w związku z tym na większej części województwa zanotowano zwiększenie depozycji do za-
kresu 1,0−1,6 g/m2;  

− kwaśność opadu rocznego w obecnej serii nie uległa wyraźnym zmianom w porównaniu do poprzedniej 
serii badawczej i na większej części województwa wahała się w zakresie 5,75−6,3 pH; wystąpiły dosyć 
zwarte miejsca, gdzie opady były zdecydowanie bardziej kwaśne. Były to rejony powiatów między-
chodzkiego i krotoszyńskiego, na których również w roku ubiegłym zanotowano podobnie niskie odczy-
ny opadów średniorocznych; 

− stężenie kadmu opadach w ostatniej serii podobnie jak w poprzednich okresach badawczych utrzymuje 
się na bardzo niskim poziomie, poniżej granicy oznaczalności (metodą AAS 0,0002 mg/dm3); stąd depo-
zycję związków kadmu można uznać za pomijalną; 

− maksymalna depozycja ołowiu na kilku niewielkich obszarach nie przekroczyła 2,35 g/m2. W stosunku 
do ubiegłego roku zwiększył się obszar województwa, na którym depozycja mieściła się w zakresie 
1,70−1,85 mg/m2; w roku ubiegłym na tym obszarze depozycja wahała się w zakresie 1,50–2,0 mg/m2;  

− średnia wartość depozycji miedzi z 2,2 mg/m2 w roku 2003 wzrosła do poziomu około 2,5 mg/m2; zanoto-
wano lokalny wzrost związków miedzi w opadach ponad 2,75 mg/m2 w kilku punktach pomiarowych: 
w powiecie pleszewskim, słupeckim, szamotulskim i złotowskim;  
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− maksymalna depozycja cynku w opadach − ponad 29 mg/m2 − wystąpiła w powiecie złotowskim. Średnia 
zawartość tego pierwiastka w opadach mieści się w zakresie 23–27 mg/m2 i zwiększyła się w stosunku do 
zakresu ubiegłorocznego (20−24 mg/m2).  
O wielkości depozycji zanieczyszczeń decydują źródła emisji do powietrza leżące blisko stanowisk pomia-

rowych, czyli źródła lokalne, ale również duże centra przemysłowe jak np. Legnicko-Głogowski Okręg Mie-
dziowy. Jednak w badaniach ostatniego okresu nie zanotowano wyraźnego, bezpośredniego oddziaływania 
LGOM na depozycję miedzi, ołowiu i cynku w powiatach wolsztyńskim i leszczyńskim – jako najbliżej usy-
tuowanych terenów województwa wielkopolskiego.  

Podsumowanie  
W ostatnich latach występuje tendencja zmniejszania się zawartości siarczanów i zwiększania azotanów 

w depozycji całkowitej. Zmniejsza się również zawartość metali ciężkich w opadach atmosferycznych. 
Przy analizowaniu wyników przeprowadzonych badań należy uwzględniać poniższe uwagi: 

• stanowiska pomiarowe (punkty, posterunki) w większości były lokalizowane na peryferiach miast i wsi;  
• wyniki badań są obrazem stanu jakości powietrza w okolicach usytuowania posterunku pomiarowego, 

jednak ze względu na lokalizację każdego z posterunków, można uznać je za reprezentatywne dla obsza-
rów pozamiejskich – dla gminy lub powiatu; 

• przy interpolacjach i ekstrapolacjach danych dotyczących punktów pomiarowych na cały badany obszar 
zakładano, że zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się bez ograniczeń. 

 
Romana Koczorowska, Mirosława Leki, Hanna Raczyńska, Piotr Judek, 

Danuta Mickiewicz-Wichłacz – kierownik zespołu 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu 

5.3. Emisja zanieczyszczeń  
Emisją zanieczyszczeń nazywamy wprowadzenie do atmosfery substancji stałych, ciekłych lub gazo-

wych. Wielkość emisji zanieczyszczeń określa się jako ilość substancji wyemitowanej w jednostce czasu. 
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest miejsce wytworzenia substancji zanieczyszczających. 

Głównymi źródłami emisji SO2 do atmosfery jest energetyka zawodowa i sektor komunalno-bytowy odpo-
wiadający głównie za tzw. niską emisję, źródłem NO2 – transport, komunikacja i energetyka zawodowa, 
natomiast pyłu – energetyka i technologie przemysłowe. 

Nowelizacja Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 3 października 2003 roku /Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 190, poz. 1865/ wprowadzająca 
art. 286a zobowiązuje podmioty korzystające ze środowiska do przekazywania Wojewódzkiemu Inspekto-
rowi Ochrony Środowiska wykazów zawierających informacje i dane, o których mowa w art. 287 Prawa 
ochrony środowiska, wykorzystywanych do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Dane te 
służą do sporządzania ewidencji emisji zanieczyszczeń na terenie województwa.  

Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze 
środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, 
Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może być, w drodze ustawy, 
obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia, ustalającego w szczególności zakres i warunki tego ko-
rzystania, wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska.  

Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawiera-
jącą informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie 
których określono te ilości. W świetle Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się: 
a) przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej 

(Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 2000 roku Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 roku Nr 49, 
poz. 509) oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu 
lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, oraz osoby wykonują-
ce zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, 

b) jednostkę organizacyjną nie będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej, 
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c) osobę fizyczną nie będącą podmiotem, o którym mowa w lit. a) korzystającą ze środowiska w zakresie, 
w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 
W roku 2004 w WIOŚ Poznań powstała baza danych emisyjnych, zawierająca dane 2337 podmiotów go-

spodarczych, które dostarczyły informacje z zakresu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.  

Tabela 5.4. 
Liczba podmiotów gospodarczych, które dostarczyły informacje z zakresu wprowadzania gazów lub pyłów do 

powietrza /według WIOŚ/ 

Lp. Zakres przekazanych informacji Liczba podmio-
tów 

1. wielkość emisji gazów i pyłów z instalacji lub działalności 1173 
2. przeładunek benzyn silnikowych 154 
3. wprowadzanie gazów do powietrza z procesów spalania paliw w źródłach o łącznej mocy ciepl-

nej do 0,5 MWt, opalanych węglem kamiennym lub olejem oraz do 1 MWt, opalanych koksem, 
drewnem lub paliwem gazowym 

1757 

4. gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 2337 

Wielkość emisji wybranych zanieczyszczeń z określonej działalności lub instalacji  
Charakterystyka źródeł emitujących do powietrza różnorodne substancje obejmuje rodzaj działalności lub 

rodzaj instalacji (przemysłowe, energetyczne, urządzenia grzewcze i technologiczne), pozwolenie na wpro-
wadzanie gazów lub pyłów do powietrza (podmiot gospodarczy zobowiązany jest do podania numeru po-
zwolenia, daty jego wydania oraz daty obowiązywania, jeśli rodzaj instalacji jaką posiada wymaga 
pozwolenia), a także określa wielkość emisji ze wskazanej działalności lub instalacji. Informacje dostarczane 
przez podmioty gospodarcze wprowadzane są do bazy danych według miejsc korzystania ze środowiska. 

Wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z wyjątkiem instalacji wymienionych w: 
− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie instalacji, których eksploata-

cja wymaga zgłoszenia /Dz. U. Nr 283, poz. 2839/; 
− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia /Dz. U. Nr 283, poz. 2840/. 
Wielkość emisji pyłów lub gazów rejestrowana jest według kodów substancji − numerów porządkowych 

z listy substancji objętych opłatami zgodnie z załącznikiem nr 1 tabeli A do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477). W bazie 
danych, zgodnie z rozporządzeniem, znajdują się 62 kody substancji. Poniżej przedstawiono wielkość emisji 
wybranych zanieczyszczeń z określonej działalności lub instalacji.  

W bazie danych zarejestrowanych jest 1173 podmiotów gospodarczych, które wprowadzają do powietrza 
niżej wymienione substancje w 1494 miejscach korzystania ze środowiska na terenie województwa wielko-
polskiego.  

Największa emisja dwutlenku siarki (89,45 % emisji ze wszystkich źródeł w województwie wielkopol-
skim), tlenków azotu (72,61 %), dwutlenku węgla (80,47 %) i pyłów ze spalania paliw (42,69 %) pochodzi 
z Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin − największego producenta energii elektrycznej w Wielkopol-
sce. Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. emituje 5,35 % dwutlenku siarki, 10,34 % dwutlenku węgla 
i 6,8 % pyłów ze spalania paliw. Główne źródła tlenków węgla stanowią Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” 
S.A. w Kleczewie (25,18 %) oraz Aluminium Konin − Impexmetal S.A. (27,72 %). Aluminium Konin jest 
również emitentem 96,85 % pierwiastków niemetalicznych i ich związków, co stanowi 290 Mg/rok.  

Rozkład miejsc korzystania ze środowiska na poziomie gmin województwa wielkopolskiego przedstawia 
mapa 5.2. 
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Tabela 5.5. 
Wielkość emisji zanieczyszczeń z instalacji i działalności w województwie wielkopolskim w 2004 roku 

Kod Zanieczyszczenie Wielkość emisji [Mg] 
22 Dwutlenek siarki 136411,735 
23 Dwutlenek węgla 1681716,012 
54 Tlenek węgla 24265,032 
55 Tlenki azotu 28346,387 

Pyły ogółem 11363,309  
w tym:  

43 Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych 43,686 
44 Pyły krzemowe (powyżej 30 % wolnej krzemionki) 31,448 
45 Pyły nawozów sztucznych 1,677 
46 Pyły polimerów 16,211 
47 Pyły pozostałe 1287,042 
48 Pyły środków powierzchniowo czynnych 0,396 
49 Pyły węgla brunatnego 3,414 
50 Pyły węglowo-grafitowe, sadza 87,989 
51 Pyły ze spalania paliw 9891,446 

Przeładunek benzyn silnikowych w na terenie województwa wielkopolskiego 
W bazie danych zarejestrowane są 154 podmioty korzystające ze środowiska, które dostarczyły informa-

cje na temat przeładunku benzyn silnikowych w 290 miejscach korzystania ze środowiska na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego.  

Tabela 5.6. 
Operacje techniczne związane z przeładunkiem benzyn silnikowych oraz ilość przeładowanego paliwa 

/według WIOŚ/ 

Lp. Operacje techniczne przy przeładunku benzyn silnikowych Ilość przeładowanej benzyny [Mg] 
1. napełnianiu zbiorników podziemnych 255469,0 
2. napełnianiu zbiorników pojazdów 481816,8 
3. napełniania cystern samochodowych 332603,9 
4. napełnianie zbiorników z dachem stałym 105390,4 
5. opróżnianie zbiorników z dachem pływającym 304604,0 
6. napełniania zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw 618,5 
7. napełniania cystern kolejowych brak danych 

Podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi w bazie danych, które dokonały największego przeładunku 
benzyn silnikowych w 2004 roku na terenie województwa wielkopolskiego są: „NAFTOBAZY” Sp. z o.o. – 
Baza Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim (powiat wągrowiecki) oraz POLSKI KONCERN NAFTOWY 
„ORLEN” S.A. (powiat ostrowski). 

Spalanie paliw w źródłach o łącznej mocy cieplnej do 0,5 MWt, opalanych węglem kamien-
nym lub olejem oraz do 1 MWt, opalanych koksem, drewnem lub paliwem gazowym 
W bazie danych dotyczącej korzystania ze środowiska figuruje 1758 podmiotów gospodarczych, które 

w roku 2004 wprowadzały do powietrza gazy lub pyły z procesów spalania w źródłach o łącznej mocy ciepl-
nej do 0,5 MWt, opalanych węglem kamiennym lub olejem oraz do 1 MWt, opalanych koksem, drewnem 
lub paliwem gazowym. Gazy lub pyły wprowadzane były w 2167 miejscach na terenie województwa wiel-
kopolskiego. Szczegółowy rozkład przestrzenny tych miejsc w gminach województwa wielkopolskiego 
przedstawia mapa 5.3. 
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Tabela 5.7. 
Spalanie paliwa w  źródeł o łącznej mocy cieplnej do 0,5 MWt opalanych węglem kamiennym 

Lp. Rodzaj źródła Ilość spalonego paliwa [Mg]
1. kotły z rusztem stałym i ciągiem naturalnym  19376,8  
2. kocioł z rusztem stałym, ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym 1731,7  
3. kocioł z rusztem stałym, ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego 1445,3 
4. kotły z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego 176,1 
5. kotły z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym 986,9 

Tabela 5.8. 
Źródła o łącznej mocy cieplnej do 0,5 MWt opalane olejem /podział według rodzaju stosowanego oleju/ 

Lp. Rodzaj źródła Ilość spalonego paliwa [Mg] 
1. olej opałowy lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5 %) 13277,4 
2. olej opałowy ciężki (zawartość siarki nie większa niż 1 %) 1075,0 
3. olej opałowy ciężki (zawartość siarki od 1 % do 1,5 %) 245,9 
4. olej napędowy 92,8 

Tabela 5.9. 
Spalanie paliwa w źródłach o łącznej mocy cieplnej do 1 MWt opalanych koksem 

Lp. Rodzaj źródła Ilość spalonego paliwa [Mg] 
1. kocioł z rusztem stałym i ciągiem naturalnym 4084,7 
2. kocioł z rusztem stałym, ciągiem sztucznym i urządzeniem odpylającym 4,9 

Tabela 5.10. 
Spalanie paliwa w źródłach o łącznej mocy cieplnej do 1 MWt 

Lp. Rodzaj spalanego paliwa Ilość spalonego paliwa 
1. opalanych drewnem 26819,9 Mg  
2. gaz ziemny wysokometanowy 1007,8 mln m3 
3. gaz ziemny zaazotowany 451,9 mln m3 
4. gaz płynny propan – butan 6479,2 Mg 

Spalanie paliw w silnikach spalinowych 
W bazie danych dotyczącej korzystania ze środowiska zarejestrowanych jest 2337 podmiotów gospodar-

czych, które dostarczyły informacje o spalaniu paliw w silnikach spalinowych.  
W silnikach spalinowych spalano pięć typów paliwa: etylinę, benzynę bezołowiową, gaz płynny propan – 

butan, olej napędowy oraz olej napędowy o zawartości siarki poniżej 0,02 % m/m. 
Tabela 5.11. 

Ilość i rodzaj paliwa spalanego w silnikach spalinowych /według WIOŚ/ 

Lp. Rodzaj spalonego paliwa Ilość spalonego paliwa [Mg] 
1. olej napędowy 70345,8  
2. olej napędowy o zawartości siarki poniżej 0,02 % m/m 29792,1  
3. benzyna bezołowiowa 12222,7  
4. gaz płynny propan – butan 2435,9  
5. Etylina 1288,4  

Proces spalania przypisany jest do miejsca rejestracji firmy posiadającej samochód, i nie jest jednoznacz-
ny z miejscem spalania paliwa. 

Beata Ryckowska  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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5.4. Imisja zanieczyszczeń  
Włączanie, przyjmowanie i istnienie w powietrzu atmosferycznym substancji niestanowiących jego normalne-

go (stałego) składu nazywamy imisją. Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym jest związane ze 
stopniem koncentracji źródeł emisji zanieczyszczeń, wielkością emisji, warunkami rozprzestrzeniania się zanie-
czyszczeń oraz wpływem zanieczyszczeń transgranicznych. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza wyko-
nywana jest w oparciu o wyniki badań monitoringowych prowadzonych na terenie województwa przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspekcję Sanitarną oraz lokalnie przez podmioty gospodar-
cze oddziałujące na środowisko. 

Oceny stanu aerosanitarnego dokonuje się porównując uzyskane wyniki pomiarów z dopuszczalnymi stęże-
niami zanieczyszczeń. Wartości stężeń dopuszczalnych substancji zanieczyszczających powietrze określa rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku /Dz. U. Nr 87, poz.796/.  

Stężenia podstawowych zanieczyszczeń charakteryzują się dużą zmiennością w ciągu roku. W okresie 
zimowym obserwuje się znaczny wzrost stężeń SO2 i pyłu zawieszonego. Wzrosty stężeń w sezonach 
grzewczych, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej wskazują na wpływ emisji niskiej 
z sektora komunalno-bytowego. Specyficzne zanieczyszczenia mają znaczenie przede wszystkim lokalne. 
Głównym źródłem emisji np.: benzenu, węglowodorów wielopierścieniowych czy metali ciężkich jest sektor 
komunalny (spalanie węgla w paleniskach domowych) oraz transport samochodowy.  

Starania Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej wiązały się z koniecznością dostosowania przepisów 
do prawa obowiązującego w Unii. Od roku 2002 podstawowymi aktami prawnymi określającymi zasady 
prowadzenia oceny jakości powietrza są: 
• Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie oceny poziomów substancji 

w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz mar-
ginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). 

Z wykonaniem oceny powiązane są również przepisy: 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu prze-

kazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 204, poz. 1729), 
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 roku w sprawie wprowadzenia Nomenklatury 

Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późniejszymi 
zmianami: 
1/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – Dz. U. 
Nr 12, poz. 101, 

2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 roku zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NTS) – Dz. U. Nr 34, poz. 311, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003). 

Na terenie województwa wielkopolskiego w 2004 roku wykonywano pomiary: 
− automatyczne, 
− metodami manualnymi,  
− metodą pasywną.  

W roku 2004 pomiary automatyczne prowadzone były przez WIOŚ na stacjach w Pile i Koninie oraz 
w Poznaniu nad Rondem Kaponiera. Pomiary manualne wykonywane były głównie przez Inspekcję Sanitar-
ną. Na stanowiskach pomiarowych pobierano próbki i następnie oznaczano stężenia dwutlenku siarki, dwu-
tlenku azotu i pyłu zawieszonego (BS). Na nielicznych stanowiskach badano stężenie pyłu PM10 metodą 
wagową (stanowiska obsługiwane przez IS oraz WIOŚ). W roku 2004 WIOŚ prowadził metodą pasywną 
pomiary stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, lokalizując po jednym stanowisku w każdym powiecie 
(strefie). Dodatkowo analizowano również stężenia benzenu w oparciu o wyniki pomiarów z Kalisza, Koni-
na, Leszna, Piły i Poznania. W każdym w wymienionych miast znajdują się po dwa stanowiska pomiarowe. 
Otrzymane wyniki zestawiono w poniższych tabelach. 
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Tabela 5.12. 
Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza w 2004 roku na Rondzie Kaponiera w Poznaniu /według WIOŚ/ 

Zanieczyszczenie Liczba ważnych 
dni pomiarowych 

Procent ważnych 
wyników 

Stężenie średnie  
[µg/m3] 

Stężenie mini-
malne [µg/m3] 

Stężenie maksy-
malne [µg/m3]  

Dwutlenek siarki 363 99,18 14,53 3,4 67,8 
Dwutlenek azotu 363 99,18 36,77 9,0 96,1 
Ozon 363 99,18 54,74 13,3 118,1 
Benzen 286 78,14 4,74 1,0 12,3 

Tabela 5.13. 
Rozkład średniorocznych stężeń benzenu w powietrzu na obszarze województwa wielkopolskiego. Pomiar imisji 

metodą pasywnego pobierania prób I−XII.2004 /WIOŚ Poznań/ 

Stanowisko Miasto Benzen [µg/m3] 

1 ul. Widok Kalisz 1 2,10 
2 os. Dobrzec Kalisz 2 1,97 
3 ul. Poznańska Konin 1 1,76 
4 ul. Harcerska Konin 2 1,54 
5 ul. 17 Stycznia Leszno 1 2,47 
6 os. Ogrody Leszno 2 1,58 
7 Pl. Konstytucji 3 Maja Piła 1  2,27 
8 ul. Kusocińskiego Piła 2 1,92 
9 ul. Dąbrowskiego Poznań 1 1,91 

10 ul. Szymanowskiego Poznań 2 2,30 
 

Tabela 5.14. 
Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu na obszarze województwa 

wielkopolskiego. Pomiar imisji metodą pasywnego pobierania prób I−XII.2004 /WIOŚ Poznań/ 

Stanowisko Powiat SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] 
1 Podanin Chodzieski 2,45 16,38 
2 Radolinek Czarnkowsko-trzcianecki 2,81 11,88 
3 Lednogóra Gnieźnieński 7,91 13,82 
4 Drogoszewo Gostyński 3,95 18,09 
5 Kobylniki Grodziski 3,61 22,19 
6 Żerków Jarociński 3,68 16,20 
7 Pieczyska Kaliski ziemski 4,69 12,08 
8 Teklin Kępiński 7,67 15,17 
9 Sokołowo Kolski 8,50 15,72 

10 Brońsko Kościański 6,73 19,75 
11 Dąbrowa Krotoszyński 4,77 15,54 
12 Henrykowo Leszczyński ziemski 14,82 23,37 
13 ul. Kościelna Leszno grodzki 4,46 26,10 
14 Chalin Międzychodzki 7,47 15,79 
15 Kiączyn Nowotomyski 2,81 15,79 
16 Cieśle Obornicki 3,33 14,85 
17 Dobrzec Ostrowski 3,89 12,35 
18 Kużnica Myślniewska Ostrzeszowski 3,74 12,90 
19 Zelgniewo Pilski 3,80 14,44 
20 Czechel Pleszewski 6,50 15,75 
21 Jeziory Poznański ziemski 9,84 13,36 
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Stanowisko Powiat SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] 
22 Konary Rawicki 4,57 18,57 
23 Wacławów Słupecki 8,21 15,73 
24 Stopy Szamotulski 12,91 13,85 
25 Murzynowo Kościelne Średzki 6,97 15,37 
26 Grzymysław Śremski 2,61 19,55 
27 Kowale Pańskie Turecki 6,86 14,66 
28 Kobylec Wągrowiecki 5,64 14,68 
29 Świętno Wolsztyński 2,17 19,08 
30 Bieganowo Wrzesiński 6,47 13,14 
31 Podgaje Złotowski 2,45 11,99 

Tabela 5.15. 
Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza w 2004 roku /według WSSE i WIOŚ/ 

SO2 NO2 pył zawieszony Miejscowość Adres Obsługujący 
µg/m3 

1 2 3 6 7 8 
Poznań Rycerska WSSE 3,7 24,1 14,7 
Poznań Polna WSSE 6,5 34,3 23,6 
Poznań os. Armii Krajowej WSSE 4,8 26,7 10,5 
Poznań Słowiańska WSSE 3,9 26,5 13,1 
Poznań os. B. Chrobrego WSSE - - 9,5 
Poznań Kościuszki 118 WSSE 4,3 29,7 15,3 
Poznań Kościuszki 92/98 WSSE - - 22,0 (W) 
Poznań Chłapowskiego WSSE 5,3 26,5 15,5 
Gniezno Jana Pawła II WSSE 8,8 31,3 23,8 (W) 
Września Legii Wrzesińskiej WSSE 9,9 35,6 21,3 
Śrem Mickiewicza WSSE 3,8 25,8 17,7 
Środa Żwirki i Wigury WSSE 8,3 21,3 14,7 
Nowy Tomyśl Poznańska WSSE 4,9 - 9,1 
Szamotuły Dworcowa WSSE 8,9 19,4 20,3 
Swarzędz Mickiewicza WSSE 5,4 31,2 38,2 
Luboń Powstańców Wlkp. WSSE 4,3 26,9 23,2 
Koło Sportowa WSSE 6,5 22,8 10,4 
Konin Kościuszki WSSE 7,4 30,9 15,0 
Konin Wyszyńskiego WIOŚ 14,8 13,8 15,7 (W) 
Konin Wieniawskiego WSSE 6,4 31,7 11,0 
Konin Leśna 23 WSSE 9,2 22,5 34,3 (W) 

Anielew  Huta Alumi-
nium Konin - 12,0 34,0 (W) 

Piotrkowice  - 9,0 26,0 (W) 
Adamów  ZE PAK SA - 12,0 27,0 (W) 
Turek Uniejowska WSSE 10,8 29,4 19,1 
Leszno Krótka WSSE 5,4 27,4 40,8 
Leszno Okrężna WIOŚ 1,4 14,2 24,1 
Leszno Paderewskiego WIOŚ 1,5 12,2 31,1 (W) 
Wymysłowi stacja wodociągów WIOŚ 1,3 6,9 8,8 
Gostyń Marcinkowskiego WSSE 1,6 30,8 22,8 
Kościan Piaskowa WSSE 0,6 23,2 22,6 
Rawicz Wały Dąbrowskiego WSSE 1,5 26,0 27,2 
Kalisz Serbinowska WSSE 14,7 26,1 21,5 
Kalisz Nowy Świat WSSE 10,4 31,5 26,8 (W) 
Kalisz Główny Rynek  WIOŚ 5,5 11,3 31,5 
Kalisz Tuwima WIOŚ 3,6 11,5 16,6 
Odolanów  WIOŚ 1,6 11,0 14,4 
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SO2 NO2 pył zawieszony Miejscowość Adres Obsługujący 
µg/m3 

1 2 3 6 7 8 
Ostrów Wlkp. Rowińskiego WSSE 7,6 34,3 20,3 (W) 
Jarocin Wąska WSSE 7,7 23,1 26,8 
Krotoszyn Floriańska WSSE 8,3 28,2 37,6 
Piła Okrzei WSSE 12,5 22,3 9,9 
Piła Kusocińskiego WIOŚ 8,3 15,3 -* 
Wągrowiec Krótka WSSE 5,3 12,7 13,7 
Chodzież Reymonta WSSE 11,1 18,2 12,1 

(W) – pomiar pyłu zawieszonego metodą wagową, 
* - WIOŚ nie dysponuje pełną serią pomiarową do obliczeń statystycznych. 

5.4.1. Ocena jakości powietrza za rok 2004 
Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów dokonuje się corocznie oceny jakości powietrza.  
Celem corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na ob-

szarze stref (strefę stanowi aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, obszar powiatu nie 
wchodzący w skład aglomeracji) w zakresie umożliwiającym: 
1. dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 

oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów. Klasyfikacja jest podstawą do podjęcia decyzji o po-
trzebie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony powietrza); 

2. uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub 
innej strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz 
określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach. Informacje te są konieczne do określenia 
obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub – w przypadku uzna-
nia posiadanych informacji za niewystarczające – podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach; 

3. wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń 
w określonych rejonach. Określenie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń, w rozumieniu 
wskazania źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie, często wy-
maga przeprowadzenia złożonych analiz, z wykorzystaniem obliczeń za pomocą modeli matematycz-
nych. Analizy takie stanowią element programu ochrony powietrza; 

4. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. W trakcie oceny 
rocznej prowadzona jest analiza jakości powietrza, której wyniki mogą wskazać na potrzebę reorganiza-
cji systemu monitoringu w województwie.  
Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 

− ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
− ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje następujące zanieczyszczenia: dwutlenek azotu NO2, dwu-
tlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, pył PM10, ozon O3, tlenek węgla CO. 

W ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnić dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3. 
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowi: 

− dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
− dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji. 
Dopuszczalne poziomy substancji określono: 
− ze względu na ochronę zdrowia ludzi – dla obszaru całego kraju oraz dla niektórych zanieczyszczeń, dla 

obszarów ochrony uzdrowiskowej, 
− ze względu na ochronę roślin – dla obszaru całego kraju oraz dla niektórych zanieczyszczeń, dla obsza-

rów parków narodowych. 
Kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin stanowią dwie 
niezależne grupy kryteriów oceny 

Zgodnie z postanowieniami nowych przepisów prawa polskiego, stężenia zanieczyszczeń powinny zo-
stać zredukowane przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na całym terytorium kraju w określo-
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nym terminie i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej po tym terminie. Wprowadzenie marginesu 
tolerancji ma na celu okresowe podniesienie poziomu stężeń, powyżej którego istnieje obowiązek przygoto-
wania programów ochrony powietrza. Pozwala to na uniknięcie kosztownego i czasochłonnego opracowy-
wania programów ochrony powietrza dla obszarów, na których możliwe jest obniżenie stężeń do 
wymaganego poziomu w wyniku podjętych wcześniej lub aktualnie prowadzonych działań.  

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze 
i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania 
tej jakości.  

Tabela 5.16. 
Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej oce-

nie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji 

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania 

Nie przekraczający wartości dopuszczalnej* A brak 
powyżej wartości dopuszczalnej* lecz nie prze-
kraczający wartości dopuszczalnej powiększonej 
o margines tolerancji* 

B 
- określenie obszarów przekroczeń wartości 

dopuszczalnych 

powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej 
o margines tolerancji* 

C 

- określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji, 

- opracowanie programu ochrony powietrza 

*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń  
 

Tabela 5.17.  
Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej oce-

nie jakości powietrza, dla przypadków gdy margines tolerancji nie jest określony 

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania 

Nie przekraczający wartości dopuszczalnej* A brak 
powyżej wartości dopuszczalnej*  

C 

- określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych, 

- działania na rzecz poprawy jakości powietrza 
opracowanie programu ochrony powietrza 

*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń  

Klasyfikacji stref w województwie wielkopolskim dokonano w oparciu o wyniki badań monitoringo-
wych prowadzonych na stanowiskach pomiarowych obsługiwanych przez WIOŚ i WSSE. Uwzględniono 
pomiary automatyczne, manualne i pasywne. W przypadku pyłu PM10 oparto się głównie na pomiarach 
manualnych z separacją pyłu PM10. Natomiast dla NO2 odnoszono się przede wszystkim do pomiarów au-
tomatycznych.  

W roku 2005 wykonano ocenę roczną zanieczyszczeń powietrza. Ocena dotyczy roku 2004. Oceną objęto 
31 powiatów, trzy miasta na prawach powiatu oraz jedną aglomerację – miasto Poznań.  

Na terenie województwa wielkopolskiego nie wskazano żadnej strefy do sporządzenia programów na-
prawczych według kryteriów dla ochrony zdrowia jak również według kryteriów dla ochrony roślin. Nie 
wskazano również obszarów, na terenie których konieczne jest przeprowadzenie badań w celu potwierdzenia 
potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Głównym zadaniem na terenie województwa 
jest więc utrzymanie istniejącej jakości powietrza atmosferycznego i nie prowadzenie działań mogących 
wpłynąć na pogorszenie obecnego stanu. 
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Tabela 5.18. 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, uzyskane w ocenie 

rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia i roślin 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru 
całej strefy  

ochrona zdrowia ochrona roślin 
Lp. Nazwa stre-

fy/powiatu 
Kod stre-

fy/powiatu 
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 SO2 NOx O3 

Klasa 
ogólna 
strefy 

1. Chodzieski 4.30.38.01 A A A A A A A A A A A 

2. czarnkowsko-
trzcianecki 4.30.38.02 A A A A A A A A A A A 

3. gnieźnieński 4.30.39.03 A A A A A A A A A A A 
4. gostyński 4.30.40.04 A A A A A A A A A A A 
5. grodziski 4.30.39.05 A A A A A A A A A A A 
6. jarociński 4.30.40.06 A A A A A A A A A A A 
7. Kaliski 4.30.40.07 A A A A A A A A A A A 
8. kępiński 4.30.40.08 A A A A A A A A A A A 
9. Kolski 4.30.41.09 A A A A A A A A A A A 

10. koniński 4.30.41.10 A A A A A A A A A A A 
11. kościański 4.30.39.11 A A A A A A A A A A A 
12. krotoszyński 4.30.40.12 A A A A A A A A A A A 
13. leszczyński 4.30.39.13 A A A A A A A A A A A 
14. międzychodzki 4.30.39.14 A A A A A A A A A A A 
15. nowotomyski 4.30.39.15 A A A A A A A A A A A 
16. obornicki 4.30.39.16 A A A A A A A A A A A 
17. ostrowski 4.30.40.17 A A A A A A A A A A A 
18. ostrzeszowski 4.30.40.18 A A A A A A A A A A A 
19. Pilski 4.30.38.19 A A A A A A A A A A A 
20. pleszewski 4.30.40.20 A A A A A A A A A A A 
21. poznański 4.30.39.21 A A A A A A A A A A A 
22. rawicki 4.30.40.22 A A A A A A A A A A A 
23. słupecki 4.30.41.23 A A A A A A A A A A A 
24. szamotulski 4.30.39.24 A A A A A A A A A A A 
25. średzki 4.30.39.25 A A A A A A A A A A A 
26. śremski 4.30.39.26 A A A A A A A A A A A 
27. turecki 4.30.41.27 A A A A A A A A A A A 
28. wągrowiecki 4.30.38.28 A A A A A A A A A A A 
29. wolsztyński 4.30.39.29 A A A A A A A A A A A 
30. wrzesiński 4.30.39.30 A A A A A A A A A A A 
31. złotowski 4.30.38.01 A A A A A A A A A A A 
32. Kalisz 4.30.40.61 A A A A A A A  A 
33. Konin 4.30.41.62 A A A A A A A  A 
34. Leszno 4.30.39.63 A A A A A A A  A 
35. Poznań 4.30.42.64 A A A A A A A  A 

5.4.2. Modernizacja sieci pomiarowej jakości powietrza w województwie wielkopolskim 
Województwo wielkopolskie jako jedno z ośmiu województw Polski południowej i zachodniej uczestni-

czyło w projekcie Phare 2001 PL 0105.06 Systemy oceny jakości powietrza. Koordynatorem i nadzorującym 
realizację zadań był Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Pod koniec roku 2004 na terenie województwa 
wielkopolskiego, dzięki dotacjom z funduszy unijnych, posadowiono cztery nowe stacje automatyczne po-
miarów zanieczyszczeń powietrza oraz zmodernizowano i doposażono jedną. 
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Zanim jednak zrodził się projekt, Polska na mocy znowelizowanego prawa ochrony środowiska miała 
obowiązek wykonania oceny wstępnej. Zgodnie z wymaganiami prawa i wynikami oceny wstępnej na tere-
nie Poznania zlokalizowano dwie stacje pomiarowe: 

o Poznań, ul. Polanki – SO2, NOx, CO, PM10, parametry meteorologiczne; 
o Poznań, ul. Dąbrowskiego − SO2, NOx, CO, BTX, O3, PM10, parametry meteorologiczne. 

Na stacjach tych prowadzone są pomiary pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego.  
Kolejne dwie stacje automatyczne, wykonujące pomiary pod kątem ochrony roślin, zlokalizowane są 

w terenie pozamiejskim, pozbawionym bezpośredniego wpływu przemysłu i emisji zanieczyszczeń komuni-
kacyjnych. Jedna położona jest na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, w Nadleśnictwie Gniezno, druga 
w powiecie leszczyńskim, w Nadleśnictwie Włoszakowice. Zadaniem tych stacji jest pomiar zanieczyszczeń 
pod kątem ochrony roślin. Wykonują one pomiary SO2, NOx, O3, meteorologiczne. 

W ramach tego samego projektu doposażona została stacja w Pile. Zakupiono dla niej kontener, pyło-
mierz PM10, CO i aparaturę do pomiaru parametrów meteorologicznych.  

Wszystkie stacje automatyczne pracujące na terenie województwa włączone są w sieć pomiarów zanie-
czyszczeń powietrza. W system wpięto również stację pracującą od 1997 roku w Koninie. Wyniki pomiarów 
gromadzone są w siedzibie WIOŚ w Poznaniu, tutaj również są weryfikowane, zatwierdzane i archiwizowa-
ne. Wyniki są udostępniane społeczeństwu na stronie domowej WIOŚ www.poznan.pios.gov.pl.  

Z funduszy Phare zakupiono również pyłomierze do pomiaru pyłu PM10. Na terenie miasta Poznania 
pracują dwa pyłomierze do oznaczania pyłu PM10 oraz po jednym w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim 
i Gnieźnie, urządzenia obsługiwane są przez Inspekcję Sanitarną. 

 
Danuta Krysiak  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

Literatura 
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu. alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz mar-
ginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87. poz.796) 

2. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce. PIOŚ 1993 
3. Jan. R. Dojlido. Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Białystok 1995 
4. W. Hermanowicz. J. Dojlido i in. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady Warszawa. 1976 
5. E. Gomółka. A. Szajnok. Chemia wody i powietrza. Wrocław 1986. skrypt Politechnika Wrocławska 
6. Raport o stanie środowiska w województwie wrocławskim w roku 1994. praca zbiorowa pod kierunkiem 

J. Buraka. WIOŚ. Wrocław 1995 
7. Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tom 18. Zeszyt 1 1995 r. Warszawa 
8. R. Sienkiewicz Wpływ kierunków wiatru i równowagi atmosfery na wielkość zanieczyszczeń powietrza 

i opadów atmosferycznych. IMGW Wrocław 1997.  
9. R. Twardowski Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych [w:] Raport o stanie środowiska w wo-

jewództwie lubuskim w 1999 r. WIOŚ Zielona Góra 
10. Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2003. Biblioteka Monitoringu Śro-

dowiska. WIOŚ Poznań 2004  
11. Ocena wstępna stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa wielkopolskiego pod kątem 

dostosowania systemu monitoringu jakości powietrza do wymagań przepisów Unii Europejskiej. WIOŚ 
Poznań 2001 

 



Mapa 6.1. Emisyjny plan akustyczny Odolanowa 
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Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska, 
bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka i mającym fundamentalne znaczenie dla możliwości osób obję-
tych jego oddziaływaniem oraz praktyczne możliwości ograniczania, stanowi aktualnie hałas komunikacyj-
ny, w szczególności drogowy. Zagadnienia dotyczące hałasu przemysłowego są dobrze rozpoznane, 
istniejące konflikty mają zwykle charakter lokalny, a obowiązujące regulacje prawne oraz dostępne techno-
logie i metody zmniejszania hałasu, umożliwiają na ogół skuteczną eliminację istniejących zagrożeń.  

Jak wynika z danych Inspekcji Ochrony Środowiska około 16 % ludności zagrożonej hałasem drogowym 
poddane jest oddziaływaniu hałasu o bardzo wysokim poziomie (poziom dzienno-nocny powyżej 70 dB).  

W aktualnym stanie prawnym podstawowym wskaźnikiem oceny klimatu akustycznego jest poziom rów-
noważny (ekwiwalentny) A hałasu LAeq, stanowiący średnią w czasie wartość poziomu hałasu, wyznaczoną 
w sposób określony polską normą. Kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku zewnętrznym 
podaje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie odpoczynku   szczególnie 
wysokich poziomach, występujących najczęściej na stanowiskach pracy, destrukcyjne skutki objawiają się 
szczególnie w obrębie układu słuchu, jednakże nie są do niego ograniczone. Negatywne oddziaływanie hała-
su obserwuje się również w układzie krwionośnym, pokarmowym i nerwowym u osób narażonych na hałas 
poza stanowiskiem pracy − w miejscu zamieszkania lub codziennego odpoczynku. Objawia się ono wystę-
powaniem stanów irytacji, znużenia, trudnościami w koncentracji, zasypianiu i zaburzeniami snu. Hałas 
zmniejsza możliwości wykonywania prac koncepcyjnych a nawet rutynowych prac umysłowych, utrudnia 
proces uczenia się, zmniejsza zrozumiałość mowy. Spośród wielu rodzajów hałasu (komunikacyjny, prze-
mysłowy i komunalny) najtrudniejszy problem, ze względu na obszar i liczbę dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). 

Dla klas terenu wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje podano do-
puszczalny poziom hałasu w porze dziennej (600–2200) i nocnej (2200−600), dla poszczególnych rodzajów 
źródeł hałasu i określonych przedziałów czasu. Szczegółowy wykaz przyjętych kryteriów poprawności kli-
matu akustycznego w środowisku zewnętrznym podają tabele 6.1. i 6.2. 

Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu jest zakla-
syfikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób zagospodarowania. Na terenach 
nie wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia (tabele 6.1. i 6.2.) dopuszczalny poziom hałasu 
określa się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Dla terenów 
podlegających zaliczeniu do dwóch lub więcej kategorii dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa 
się, przyjmując najniższe z przyporządkowanych tym terenom wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku. 

Spełnienie wymogów rozporządzenia nie gwarantuje stworzenia mieszkańcom warunków, w których nie 
występuje uciążliwe (w skali subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego) oddziaływanie hałasu. 
Przyjęcie takich standardów podyktowane jest realnymi możliwościami ograniczania hałasów komunikacyjnych. 

Na mocy art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzono obowiązek dokonywania oceny stanu 
akustycznego środowiska dla: 
• aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, 
• terenów poza aglomeracjami, położonych w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg, linii kolejowych 

lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 
obszarach, 

• innych terenów, wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 118 ustawy ocena stanu akustycznego środowiska polega na wykonaniu mapy akustycznej. 

Określenie rodzajów terenów położonych w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg, linii kolejowych 
lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 
obszarach ma nastąpić w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska. 

Sporządzenie map akustycznych aglomeracji liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz innych te-
renów wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska zapewnia starosta. Powinny one 
uwzględniać informacje wynikające z map akustycznych wykonanych dla istotnych dla terenu danej aglome-
racji dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie 
akustyczne na znacznych obszarach (Prawo ochrony środowiska, art. 118, ust. 1, 2). 
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Tabela 6.1. 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem 
hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

Dopuszczalny poziom hałasu − poziom dźwięku A w dB 
drogi lub linie kolejowe1 pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasuLp. Przeznaczenie terenu 

pora dnia A2 pora nocy A3 pora dnia B4 pora nocy B5  

1. a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej  
b. Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2. 

a. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza 
miastem 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 

c. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży 

d. Tereny domów opieki 
e. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3. 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami rzemieślniczymi 

c. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 55 45 

4. 

a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powy-
żej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabu-
dową mieszkaniową i koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych 

65 55 55 45 

1− wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym; 
2− pora dnia A – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom; 
3− pora nocy A – przedział czasu odniesienia równy  8 godzinom; 
4− pora dnia B − przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia; 
5− pora nocy B – przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzystnej godzinie nocy.  

Tabela 6.2. 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowa-

nia i przeloty statków powietrznych 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony długotrwałym, średnim pozio-
mem dźwięku A w dB i równoważnym poziomem dźwięku A w dB 
starty, lądowania i przeloty statków po-

wietrznych 
linie elektroenergetyczne 

Poziom dźwięku A w dB 
Długotrwały, średni  Ekspozycyjny  Równoważny  

Lp. Przeznaczenie terenu 

pora dnia1  pora nocy2 pora nocy pora dnia1 pora nocy2 

1. 

a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 
b. Tereny szpitali, domów opieki, zabudo-

wy związanej ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

55 45 83 45 40 

2. 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
no- i wielorodzinnej oraz zagrodowej 

b. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne 
poza miastem 

60 50 83 50 45 

1− pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom; 
2− pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom. 
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Sporządzenie map terenów poza aglomeracjami, położonych w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg, 
linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie akustyczne na 
znacznych obszarach leży w gestii zarządzającego tymi obiektami (Prawo ochrony środowiska, art. 179, ust. 1). 
Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne, wymagane jest opracowanie pro-
gramu działań, zmierzających do likwidacji istniejących niezgodności z wymogami ochrony środowiska. 

W województwie wielkopolskim dwa miasta, Poznań i Kalisz, ze względu na liczbę ludności przekracza-
jącą 100 tysięcy, są zobligowane do posiadania mapy akustycznej. W ramach badań monitoringowych pro-
wadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, zmierzających do identyfikacji 
głównych źródeł hałasu komunikacyjnego na terenie województwa i określenia ich uciążliwości dla środo-
wiska, wykonano dotychczas emisyjne mapy akustyczne ponad dwudziestu miast województwa (część 
z nich wymaga aktualizacji, niektóre były aktualizowane). Emisyjne mapy akustyczne opracowano m.in. dla 
Poznania i Kalisza. Dla mniejszych ośrodków posiadanie mapy akustycznej – jakkolwiek nie jest obligato-
ryjne – stanowi cenny materiał umożliwiający właściwą politykę w zakresie planowania przestrzennego oraz 
przygotowanie programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska znacznie rozszerza pojęcie mapy akustycznej i wymaga między in-
nymi, aby określała ona tzw. tereny zagrożone hałasem. Za tereny takie uznaje się obszary o szczególnie 
drastycznym stopniu degradacji klimatu akustycznego, na których poziom hałasu nie tylko przekracza warto-
ści dopuszczalne, ale również wyższe od nich poziomy progowe, co kwalifikuje dany teren do podjęcia 
środków ochronnych w pierwszej kolejności. Wstępne działania zmierzające do zlokalizowania tego typu 
terenów są prowadzone od kilku lat w postaci monitoringu szczególnych uciążliwości hałasu, realizowanego 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska we współpracy  z Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Wartości progowe poziomów hałasu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). Przyjęte pozio-
my progowe przedstawiają tabele 6.3 i 6.4. 

Tabela 6.3. 
Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku, powodowanego przez różne grupy źródeł hałas, z wyłącze-

niem powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona równoważnym 
poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe*) Pozostałe obiekty i grupy źró-
deł hałasu 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Pora dnia 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom

Pora nocy 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
8 godzinom 

Pora dnia 
przedział cza-
su odniesienia 
równy 8 naj-

mniej korzyst-
nym godzinom 
dnia, kolejno 
po sobie na-
stępującym 

Pora nocy 
przedział cza-
su odniesienia 
równy 1 naj-

mniej korzyst-
nej godzinie 

nocy 

1. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 60 50 50 45 
2. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem 60 50 − − 
3. 1) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży  
2) Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki 

społecznej 

65 60 60 50 

4. Tereny zabudowy mieszkaniowej 75 67 67 57 
*) wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 
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Tabela 6.4. 
Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku − hałasy lotnicze 

Wartość progowa poziomu hałasu dla startów, lądowań 
i przelotów statków powietrznych, wyrażona równoważ-

nym poziomem dźwięku A w dB 

Długotrwały, średni poziom dźwięku A, dla długotrwałe-
go przedziału czasu trwającego 6 miesięcy, najmniej ko-

rzystnych pod względem akustycznym 
Lp. Przeznaczenie terenu 

Pora dnia 
(przedział czasu odniesienia 

równy 16 godzinom) 

Pora nocy 
(przedział czasu odniesienia 

równy 8 godzinom) 

1. 

1) Obszary A ochrony uzdrowiskowej 
2) Tereny zabudowy szpitalnej, domów opieki spo-
łecznej, zabudowy związanej ze stałym lub wielo-
godzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

65 55 

2. 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej  
2) Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem. 70 60 

6.1. Hałasy komunikacyjne 
6.1.1. Ostrów Wielkopolski 
Ostrów Wielkopolski (75 tys. mieszkańców) położony jest w południowej części województwa. Pełni ro-

lę ważnego węzła komunikacji drogowej i kolejowej. Przez teren miasta przebiegają drogi krajowe: nr 25 
Ostrów Wielkopolski - Kalisz, nr 11 Poznań - Katowice oraz droga nr 36 Ostrów Wielkopolski - Krotoszyn, 
a także droga wojewódzka nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów. Drogi te w zdecydowany sposób kształ-
tują klimat akustyczny. Miasto dysponuje emisyjną mapą akustyczną wykonaną w roku 1999. Aktualne ba-
dania wykonano w celu rozpoznania terenów szczególnej uciążliwości tzn. terenów najbardziej narażonych 
na działanie hałasu komunikacyjnego. Badaniom zostały poddane tereny wokół szkół, przedszkoli oraz do-
mu opieki społecznej zlokalizowane w pobliżu najbardziej ruchliwych arterii. 

Tabela 6.5. 
Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2004 

Równoważny poziom hałasu 
LAeq (dB) 

Natężenie ruchu pod-
czas pomiarów (poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

przy 
jezdni 

przed elewacją obie-
któw chronionych ogółem pojazdy 

ciężkie 
1. ul. Grabowska 1-3 – szkoła podstawowa 68,7 65,8 304 46  
2. ul. Prof. Kaliny 2 – przedszkole 64,4 63,0 173 20  
3. ul. Limanowskiego 17 – Medyczne Studium Zawodowe 70,7 63,2 626 53  
4. ul. Gimnazjalna 9 – liceum ogólnokształcące 68,5 64,3 212 22  
5. ul. Wrocławska 48 − liceum ogólnokształcące 69,6 66,7 1696 122  
6. ul. Wrocławska 51 – szkoła podstawowa 73,2 66,9 1155 241  
7. ul. Wojska Polskiego 17 – liceum ogólnokształcące 72,1 66,6 802 136  
8. ul. Zamenhofa 9 – przedszkole 69,4 61,4 424 24  
9. ul. Wolności 10 – Zespół Szkół Gastronomicznych 68,1 65,5 252 16  

10. ul. Partyzancka 8 – Dom Opieki Społecznej 71,4 71,4 667 44  
11. ul. Partyzancka 29 – Zespół Szkół Ekonomicznych 69,7 66,7 470 47  
12. ul. Bema 30 – szkoła podstawowa 66,7 57,9 97 13  
13. Al. Słowackiego 4 – przedszkole 73,3 66,4 1280 208  
14. Al. Słowackiego 33 – szkoła podstawowa  74,4 60,7 1039 228  
15. ul. Poznańska 43 – Zespół Szkół Technicznych 75,8 61,3 887 191  
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Pomiary poziomu równoważnego hałasu wykonano łącznie w 15 punktach zlokalizowanych w odległości 
1 m od krawężnika jezdni oraz – w tych samych przekrojach pomiarowych – 1,5 m od elewacji wytypowa-
nych do badań budynków wymagających szczególnego komfortu akustycznego (wszystkie obiekty są zloka-
lizowane w pierwszym pasie zabudowy). 

Badania prowadzono w porze dziennej w godzinach 900–1700, w dni powszednie, w których ma miejsce 
przeciętny ruch samochodowy. Wyniki badań przedstawia tabela 6.5. 

Zmierzone wartości poziomu równoważnego hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni mieszczą się 
w przedziale od 64,4 dB (ul. Prof. Kaliny 2) do 75,8 dB (ul. Poznańska 43). Wysoka wartość poziomu rów-
noważnego hałasu przy ul. Poznańskiej, w rejonie Zespołu Szkół Technicznych wynika z dużego natężenia 
ruchu pojazdów przy znacznym udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu, a także stanu i rodzaju na-
wierzchni jezdni (fragment ulicy pokryty kostką brukową).  

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu stwierdzono we wszystkich punktach zlokalizowanych 
przed elewacjami budynków podlegających szczególnej ochronie akustycznej. Wartości przekroczeń wyno-
siły od 2,9 dB do 16,4 dB. W ośmiu przypadkach przekroczona została również wartość progowa poziomu 
równoważnego hałasu (65,0 dB), co stanowi podstawę do stwierdzenia warunków zagrożenia hałasem. Prze-
kroczenie poziomu progowego wynosiło od 0,8 do 6,4 dB. 

Najniekorzystniejsze warunki akustyczne na linii zabudowy panują w rejonie Domu Opieki Społecznej 
przy ul. Partyzanckiej 8, gdzie równoważny poziom dźwięku wynosi 71,4 dB, przy natężeniu ruchu samo-
chodowego około 670 pojazdów na godzinę, z czego około 6,6 % stanowią pojazdy ciężkie. Przyczyną de-
gradacji klimatu akustycznego jest niewielka odległość budynku od jezdni (około 2 m) oraz niekorzystna 
akustycznie obustronna zabudowa zwarta.  

Najniższy równoważny poziom dźwięku - 57,9 dB odnotowano przy budynku Szkoły Podstawowej przy 
ul. Bema 30. Wynika on z niewielkiego natężenia ruchu pojazdów (poniżej 100 pojazdów na godzinę) oraz 
ze znacznej odległości między krawędzią jezdni a fasadą budynku (około 15 metrów).  

6.1.2. Odolanów 
Miasto Odolanów (5 tys. mieszkańców) jest położone w południowej części województwa wielkopol-

skiego, w powiecie ostrzeszowskim. Przebiega przez nie linia kolejowa Warszawa - Wrocław. Dobrze roz-
winięta sieć dróg stanowi dogodne połączenia komunikacyjne. Łączna długość dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych w granicach miasta wynosi 25,3 km. Dwie drogi wojewódzkie przebiegające przez 
miasto: Odolanów - Ostrów Wielkopolski (nr 445) i Ostrzeszów - Krotoszyn (nr 444), prowadzą ruch tranzy-
towy na kierunku południowo-wschodnim i północno-zachodnim.  

Pomiary poziomu równoważnego hałasu wykonano łącznie w 22 punktach zlokalizowanych wzdłuż 
głównych tras komunikacyjnych i ulic Odolanowa, w odległości 1 m od krawężnika jezdni, na wysokości 
1,5 m nad poziomem terenu oraz – w tych samych przekrojach pomiarowych – 1,5 m od elewacji budynków 
chronionych w pierwszym pasie zabudowy. Pomiarami objęto 6,81 km dróg, co stanowi 26,9 % łącznej dłu-
gości dróg miasta. Badania wykonano w porze dziennej w godzinach 900–1800 w dni powszednie, w których 
ma miejsce przeciętny ruch samochodowy. Wyniki badań przedstawia tabela 6.6. W tabeli 6.7. przedstawio-
no wyniki badań w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, pogrupowane w pięciodecybelowe przedziały wartości 
poziomu równoważnego hałasu równoważnego – granice przedziałów ustalono, nawiązując do wartości do-
puszczalnych poziomu hałasu w obowiązujących przepisach. Dla każdej z klas określono wartość wskaźnika 
Wx – procentowego udziału tras komunikacyjnych o długości lx i poziomie hałasu LAeqx zawartym w danej 
klasie, w łącznej długości l wszystkich ulic objętych pomiarami: 

Wx = 100% lx/l 
Dopuszczalna wartość poziomu równoważnego hałasu w porze dziennej wynosi dla Odolanowa, w zależno-

ści od zagospodarowania terenu, 55−60 dB. W 21 punktach poziom równoważny w bezpośrednim sąsiedztwie 
jezdni przekracza 60 dB w porze dziennej. Dominują poziomy hałasu w przedziale 65,0–70,0 dB (48,2 % długo-
ści przebadanych ulic). 

Najkorzystniejsze warunki akustyczne panują w rejonie zabudowy mieszkaniowej przy Rynku, na wyso-
kości budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, gdzie poziom równoważny hałasu przy 
ulicy wynosi 59,4 dB, a natężenie ruchu nie przekracza 100 pojazdów na godzinę.  
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Tabela 6.6. 
Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Odolanowie w roku 2004 

Równoważny poziom hałasu 
LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas 
pomiarów (poj./h) 

Lp. Lokalizacja punktu 
przy jezdni 

na granicy 
terenów chro-

nionych 
ogółem pojazdy 

ciężkie 

1. Kaliska 61 68,7 66,2 314 47 
2. Kaliska 28a 72,2 67,4 529 68 
3. Kaliska 19 71,4 71,4 543 75 
4. Dąbrówki 19 68,4 68,4 191 42 
5. Rynek – Szkoła Podstawowa 62,7 62,7 85 3 
6. Rynek – Zespół Szkół Administracyjno-Ekonom.  59,4 59,4 77 6 
7. Rynek – Urząd Gminy i Miasta 63,9 63,9 75 3 
8. Rynek 19 69,6 69,6 443 82 
9. Krotoszyńska 6 72,6 71,6 450 67 

10. Krotoszyńska 47 72,5 72,5 412 66 
11. Krotoszyńska 96 72,2 72,2 412 69 
12. Krotoszyńska 121 – Liceum Ogólnokształcące 69,0 62,3 209 54 
13. Krotoszyńska 140 70,8 70,8 158 42 
14. Krotoszyńska – KRIO – wylot z miasta 70,8 - 160 45 
15. Bartosza 37a 69,2 69,2 180 23 
16. Raszkowska 21 66,8 66,8 156 22 
17. Raszkowska 52 68,5 64,3 164 20 
18. Gimnazjalna 5 67,3 62,9 206 20 
19. Strzelecka 74 63,6 57,2 113 18 
20. Strzelecka 47 64,9 62,6 150 22 
21. Strzelecka 42 63,8 63,8 47 11 
22. Strzelecka 22 64,2 64,2 53 9 

Tabela 6.7. 
Klasyfikacja punktów pomiarowych w Odolanowie, w zależności od zarejestrowanej wartości LAeq  (2004) 

Przedział wartości LAeq (dB) Liczba punktów Długość ulic (km) Wskaźnik Wx (%) 

55,0 < L ≤ 60,0 1 0,025 0,4 
60,0 < L ≤ 65,0 6 1,65 24,2 
65,0 < L ≤ 70,0 8 3,285 48,2 
70,0 < L ≤ 75,0 7 1,85 27,2 

Razem 22 6,81 100,0 

Równoważne poziomy dźwięku przekraczające 70 dB występują przy ulicach: Kaliskiej (odcinek Dą-
brówki - Rynek) i Krotoszyńskiej. Ulice te stanowią drogi wojewódzkie i prowadzą wzmożony ruch tranzy-
towy (400-500 pojazdów na godzinę, przy udziale pojazdów ciężkich 12,8-16,7 %). W otoczeniu 
wymienionych ulic występuje niekorzystna akustycznie obustronna zabudowa zwarta. Najwyższy równo-
ważny poziom dźwięku, wynoszący 72,6 dB, odnotowano w punkcie przy ul. Krotoszyńskiej 6, gdzie zareje-
strowano w trakcie pomiarów około 450 pojazdów na godzinę, a pojazdy uciążliwe akustycznie stanowiły 
blisko 15 % ogólnej liczby pojazdów.  

Pomiary wykonane na linii zabudowy (budynki mieszkalne, szkoły) wykazały, że poziomy hałasu docie-
rające do budynków w większości przypadków przekraczały 60 dB (tabela 6.6.).  

Najniekorzystniejsze warunki akustyczne – poziom równoważny hałasu 72,2 dB - stwierdzono przed 
elewacją budynku mieszkalnego przy ul. Krotoszyńskiej 47. Mimo przekroczeń wartości dopuszczalnych 
poziomu hałasu w środowisku nie stwierdzono natomiast przypadków zagrożenia hałasem czyli przekrocze-
nia wartości progowej poziomu hałasu. 

Emisyjny plan akustyczny Odolanowa przedstawia mapa 6.1.  
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6.1.3. Monitoring klimatu akustycznego w otoczeniu autostrady A2 na odcinku 
Krzesiny – Września i Września – Modła 

Przedmiotem badań monitoringowych były warunki akustyczne panujące w otoczeniu odcinka autostrady 
pomiędzy węzłem Krzesiny w Poznaniu i miejscowością Modła, na terenach zabudowy zagrodowej lub za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług rzemieślniczych (przed elewacjami budyn-
ków). Dopuszczalny poziom równoważny hałasu w środowisku dla tego typu zabudowy wynosi – zgodnie 
z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów dźwięku w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841) – 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze noc-
nej. Wyniki badań zebrano w tabeli 6.8. Ze względu na przyjętą metodykę uzyskane wyniki są 
reprezentatywne dla 16 godzin dnia i 8 godzin nocy. W punktach 3, 5, 9, 10, 12, 13 wzdłuż autostrady wy-
budowane zostały ekrany akustyczne, w przypadku punktów 14, 19 i 20 autostrada jest częściowo przesło-
nięta ekranem. W rejonie punktów 1 i 2 autostrada przebiega w wykopie. 

Tabela 6.8. 
Wyniki badań akustycznych w otoczeniu autostrady A2 

Natężenie ruchu pojazdów            
(pojazdów/h) 

Równoważny  
poziom hałasu LAeq  

(dB) dzień noc  Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego 
Odległość 

od osi 
autostrady

dzień noc  ogółem pojazdy 
ciężkie ogółem pojazdy 

ciężkie
1. ul. Przemyska, Poznań 68 49,0 49,5 146 14 40 6 
2. ul. Przemyska 19a, Poznań 70 47,3 46,4 142 14 50 6 
3. Markowice 44 84 49,5 46,8 150 12 55 8 
4. Markowice 35 130 47,3 50,3 146 16 52 9 
5. Markowice 36 78 49,9 45,3 152 13 53 5 
6. punkt referencyjny, km 198+610 210 48,6 44,5 152 10 57 7 
7. Dziecznica 50 53,6 52,1 148 12 57 7 
8. Chocicza Wielka 9 70 49,7 49,5 279 21 106 12 
9. ul. Akacjowa 10, węzeł Września - 

strona północna 190 49,6 49,9 746 210 387 161 

10. ul. Akacjowa, węzeł Września 
km 208+910 – strona południowa 320 49,8 50,8 689 226 406 182 

11. ul. Leśna, węzeł Września 250 59,1* 57,9* 736 288 365 171 
12. Obłaczkowo 170, gmina Września 106 48,0 49,9 396 115 199 89 
13. Bierzglinek, ul. Bukowa 7 74 51,9 49,6 380 107 221 79 
14. Gozdowo 41 120 56,9 54,9 380 105 193 81 
15. Graboszewo 20 170 51,1 54,0 368 106 245 89 
16. Borki 7 110 50,0 53,0 226 30 111 23 
17. Dolany 99 90 52,6 55,5 419 80 254 65 
18. Babia 31 70 59,2 58,5 491 97 238 71 
19. Osiecza 41 135 53,8 52,2 469 111 231 69 
20. Modła – Kolonia 130 51,1 47,6 492 117 225 83 

* na zmierzony poziom hałasu dominujący wpływ ma droga krajowa nr 92, której oś przebiega w odległości około 110 m 

Zmierzone w porze dziennej wartości poziomu równoważnego hałasu mieszczą się w przedziale 
47,3-59,2 dB, w porze nocnej natomiast w przedziale 44,5-57,9 dB. Natężenie ruchu pojazdów zarejestrowane 
w dzień wynosi na odcinku od Poznania do węzła Września około 150 pojazdów na godzinę, przy udziale pojaz-
dów ciężkich około 8-10 %, maksymalne wartości osiąga na węźle Września (około 750 pojazdów na godzinę, 
przy udziale pojazdów ciężkich około 39 %), na odcinku Września - Konin rośnie od około 400 do 500 pojazdów 
na godzinę (udział pojazdów ciężkich około 28-29 % do Graboszewa włącznie i około 19-24 % od miejsco-
wości Dolany do Modły). W porze nocnej na odcinku Poznań-Września zarejestrowano około 50 pojazdów 
na godzinę, przy udziale pojazdów ciężkich 12-15 %. Dla węzła Września natężenie ruchu osiąga wartość 
maksymalną – około 400 pojazdów na godzinę, przy znacznym udziale pojazdów ciężkich (około 
45-47 %), następnie na odcinku Września Konin wzrasta do około 200-250 pojazdów na godzinę, z czego 
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około 30-45 % stanowią pojazdy ciężkie. Mniejsze wartości poziomu hałasu i natężenia ruchu pojazdów 
zarejestrowano w Borkach.  

W porze dziennej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej wartości poziomu hałasu w środowisku 
W porze nocnej wartości dopuszczalne są przekroczone w połowie punktów pomiarowych. Najniekorzyst-
niejsze warunki akustyczne panują w miejscowości Babia (punkt 18) oraz przy ulicy Leśnej we Wrześni, 
gdzie klimat akustyczny jest kształtowany przede wszystkim przez drogę krajową nr 92. 

6.2. Monitoring szczególnych uciążliwości hałasów drogowych 
Hałasy komunikacyjne, a w szczególności drogowe, ze względu na duży zasięg oddziaływania i liczbę 

osób narażonych są podstawowym zagrożeniem dla mieszkańców większości terenów zurbanizowanych. 
W roku 2004 kontynuowano pomiary hałasów komunikacyjnych prowadzone od kilku lat w ramach monito-
ringu szczególnych uciążliwości, zgodnie z programem i metodyką badań Instytutu Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Ogółem wykonano pomiary akustyczne w 55 punktach, w tym 22 w rejonie budynków miesz-
kalnych (poziom progowy 75 dB w dzień i 67 dB w nocy), 33 przy szkołach, przedszkolach i domach opieki 
(poziom progowy 65 dB w dzień). Stanowiska pomiarowe sytuowano przed elewacjami chronionych budyn-
ków. Pomiary prowadzono w Koziegłowach (2 punkty pomiarowe), Luboniu (5 punktów), Ostrowie Wiel-
kopolskim (15 punktów), Poznaniu (3 punkty), Swarzędzu (3 punkty), Wągrowcu (17 punktów), Czapurach, 
Czerwonaku, Kleszczewie, Krosinku, Mosinie, Puszczykowie, Rogalinku, Skórzewie, Stęszewie i Tulcach 
(po jednym punkcie). Ponadto dla przeszło połowy punktów zlokalizowanych w odległości 1,5 m przed linią 
zabudowy wykonano pomiary poziomu hałasu w tych samych przekrojach pomiarowych w odległości 1 m 
od krawężnika jezdni.  

Tabela 6.9. 
Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w ramach monitoringu szczególnych uciążliwości 

Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas pomiarów 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

dzień noc ogółem pojazdy ciężkie tramwaje
1. Poznań, ul. Strzelecka, odcinek Łąkowa − Rybaki 74,8 − 344 3 26 
2. Poznań, ul. Krakowska, przy Liceum Ogólno-

kształcącym Nr VI − bursa  70,3 W 636 18 − 

3. Poznań ul. Estkowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 10 72,1 − 1460 125 33 
4. Poznań, ul. Solna, odcinek Marcinkowskiego − 

Al. Niepodległości, przy Szkole Podst. Nr 13 72,6 − 2001 112 18 

5. Poznań, ul. Fredry 13, odcinek Al. Niepodległości 
− Mielżyńskiego, przy Technikum Kolejowym 72,4 − 568 12 38 

6. Poznań, ul. Niezłomnych, Wyższa Szkoła Bankowa  66,2 − 519 6 − 
7. Poznań, Al. Niepodległości 43, LO Sióstr Urszulanek  66,9 − 1445 48 − 
8. Poznań, ul. Szkolna 8, przy Szpitalu im. J. Strusia 67,9 − 196 2 − 
9. Poznań, ul. Podgórna, odcinek Marcinkowskiego 

− Szkolna, przy Szpitalu im. J. Strusia  72,5 − 625 17 21 

9. jw.  65,4 76 3 5 
10. Poznań, ul. Garbary, odcinek Zielona − Kazimie-

rza Wielkiego, przy Wielkopolskim Centrum 
Onkologicznym  

70,4* − 892 40 − 

10. jw.  62,7 70 0 − 
11. Poznań, ul. Garbary, odcinek Zielona – Kazimierza 

Wielkiego, przed Szpitalem Klinicznym Nr 1 przy 
ul. Długiej 1/2, od strony ul. Garbary 

72,0 
− 

996 36 − 

12. Poznań, ul. Poznańska, przed Szpitalem im. F. Raszei 
ul. Mickiewicza, od strony ul. Poznańskiej 66,3 − 1092 33 − 

13. Poznań, ul. Hetmańska 102−106, 108−112, odci-
nek 28 Czerwca − Dolna Wilda 75,1 − 3051 243 27 
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Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas pomiarów 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

dzień noc ogółem pojazdy ciężkie tramwaje
14. Poznań, ul. Hetmańska 177, odcinek Dolna Wilda 

− 28 Czerwca 77,4 W 2733 276 30 

15. Poznań, ul. Hetmańska, odcinek 28 Czerwca − 
Kolejowa, budynek przy Madalińskiego 23 77,0 W 3086 115 29 

16. Poznań, ul. Głogowska 90, Szkoła Muzyczna  70,3 − 1440 33 42 
17. Poznań, ul. Dmowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 77 64,6 − 1848 208 22 
18. Poznań, ul. Hetmańska 57−69, odcinek Dmow-

skiego − Głogowska 74,7 W 1302 197 −** 

19. Poznań, ul. Hetmańska, odcinek Głogowska − 
Reymonta (22 budynki) 74,7 W 1617 184 20 

20. Poznań, ul. Tomickiego 1, przy Warszawskiej 75,4  2824 194 26 
21. Poznań, ul. Garbary 97, odcinek Armii Poznań − 

Małe Garbary 75,5  1662 126 − 

21. jw.  72,3 616 56 − 
22. Poznań, ul. Główna 37, 39, odcinek Gdyńska − 

Św. Michała 74,8  1302 156 − 

22. jw.  71,6 238 65 − 
23. Poznań, ul. Główna, przy Gimnazjum Nr 20, od-

cinek Gdyńska − Św. Michała 70,3  1440 168 − 

24. Poznań, ul. Św. Marcin, przed Akademią Muzyczną  72,6  3126 66 48 
25. Poznań, ul. Żeromskiego, przy Liceum Ogólno-

kształcącym Nr VII  68,0  3058 268 − 

26. Poznań ul. Szamarzewskiego 56−60, przy ul. Przy-
byszewskiego, odcinek Bukowska − Dąbrowskiego 75,1  2206 240 12 

27. Poznań, ul. Przybyszewskiego, przy Szkole Pod-
stawowej Nr 71 i Gimnazjum Nr 60  68,7  2322 186 18 

28. Poznań ul. Grunwaldzka 44, od strony ul. Reymonta 75,4 W 2565*** 114*** 54*** 

29. Poznań, ul. Grunwaldzka, przed Rejonowym Szpi-
talem Wojskowym 70,5 W 1617 33 30 

30. Poznań, ul. Grunwaldzka 11−19, 23−25  75,5 W 2109 27 33 
31. Poznań, ul. Roosevelta 3, odcinek Wielkopolska – 

Dąbrowskiego 74,5  1778 72 92 

32. Poznań, ul. Głogowska 26, 28, 30, 32, 36, 38, 
odcinek Most Dworcowy – ul. Hetmańska, przy 
ul. Śniadeckich. 

76,2  2169 51 57 

33. Poznań, ul. Matejki, Liceum Ogólnokształcące Nr 2 65,7  822 20 − 
34. Bralin, gmina Kępno, ul. Wrocławska 53 77,5  768 252 − 
35. Brzeźno, gmina Krzymów, ul. Konińska 29  76,8  1092 300 − 
36. Czarnków, ul. Putza (cała)  75,9  816 168 − 
37. Czerwonak, powiat poznański, ul. Szkolna 1 (dro-

ga 196), gimnazjum 66,3 − 877 102 − 

38. Gniezno ul. Poznańska 14, 16, 18, 22, 24 74,5  1210 168 − 
39. Gniezno ul. Poznańska 60, 62, 62a 74,5  1210 168 − 
40. Gniezno, ul. Łubieńskiego, przy Liceum Ogólno-

kształcącym Nr II 65,6  198 12 − 

41. Gniezno, ul. Dąbrówki, odcinek Łubieńskiego 
− Krzywe Koło, przy Przedszkolu Nr 3 67,0  680 36 − 

42. Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 25, przy Ośrodku 72,3  936 148 − 
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Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas pomiarów 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

dzień noc ogółem pojazdy ciężkie tramwaje
Szkolno-Wychowawczym 

43. Gniezno, ul. Żwirki i Wigury, przy Szkole Pod-
stawowej Nr 6 68,5  947 136  

44. Gniezno, ul. Sobieskiego 20, przy Liceum Ogól-
nokształcącym Nr III 65,2  864 66 − 

45. Gniezno, ul. Budowlanych 22, Przedszkole Nr 8 66,0  490 20 − 
46. Gościejewo 16, gmina Rogoźno, powiat obornicki 

− droga krajowa nr 11 Poznań – Koszalin 75,5  336 102 − 

47. Grabów nad Prosną, powiat ostrzeszowski, szkoła, 
ul. Kaliska, droga wojewódzka n 450 66,8  364 39 − 

48. Grabówno 17, gmina Miasteczko Krajeńskie, 
powiat pilski − droga krajowa nr  10  77,4  524 212 − 

48. jw.  73,0 b.d. b.d. − 
49. Jastrowie, powiat złotowski, ul. Kieniewicza 

23−29, 36−41, − droga krajowa nr 11  76,1  654 282 − 

50. Kalisz, ul. Łódzka, Liceum Ogólnokształcące im. 
J. Bosko  67,5  1098 272  

51. Kokanin, gmina Żelazków, powiat kaliski, Szkoła 
Podstawowa 69,4  560 132 − 

52. Konin, ul. Kaliska 19 − Specjalny Ośrodek Szkol-
noWychowawczy z Internatem − droga krajowa nr 
25  

70,5  624 102 − 

53. Konin, ul. Szpitalna 43, Szpital Miejski  65,1  450 84 − 
54. Krosinko, gmina Mosina, powiat poznański, droga 

wojewódzka nr 431, szkoła podstawowa 66,8 − 462 78 − 

55. Leszno, ul. 17 Stycznia jeziora  76,0  659 45 − 
56. Luboń, ul. Armii Poznań 27, liceum  70,3 − 891 120 - 
57. Luboń, ul. Poniatowskiego 16, szkoła podstawowa 65,3 − 378 60 − 
58. Luboń, ul. Sobieskiego 65, przedszkole 71,9 − 984 102 − 
59. Luboń, ul. Żabikowska 40, szkoła podstawowa  71,6 − 1206 94 − 
60. Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, szkoła, 

ul. Kaliska 52 71,2  992 202 − 

61. Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce, powiat 
ostrowski, szkoła, ul. Ostrowska 16 71,1  1148 228 − 

62. Okonek, powiat złotowski ul. Szczecińska 1−4, 
22−25 − droga krajowa nr 11 Poznań − Koszalin  75,3  312 126 − 

63. Olszowa, gmina Kępno, szkoła podstawowa − 
droga krajowa nr 8 Warszawa − Wrocław   78,2  684 172 − 

64. Ostrów Wlkp., ul. Grabowska 13, szkoła 65,8 − 304 46 − 
65. Ostrów Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 13 75,3  860 148 − 
66. Ostrów Wlkp., ul. Partyzancka 8, dom opieki 

społecznej 71,4 − 667 44 − 

67. Ostrów Wlkp., ul. Partyzancka 29, szkoła 66,7 − 470 47 − 
68. Ostrów Wlkp., Al. Słowackiego 4, przedszkole 66,4 − 1280 208 − 
69. Ostrów Wlkp., ul. Wojska Polskiego 17, szkoła 66,6 − 802 136 − 
70. Ostrów Wlkp., ul. Wolności 10, szkoła 65,5 − 252 16 − 
71. Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 48, szkoła 66,7 − 1696 122 − 
72. Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 51, szkoła 66,9 − 1155 241 − 
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Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas pomiarów 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

dzień noc ogółem pojazdy ciężkie tramwaje
73. Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 64  76,0  1150 236 − 
74. Piekarzew, gmina Pleszew, przedszkole, droga 

krajowa nr 11 67,7  714 178 − 

75. Piła, Al. Piastów, przy ul. Pocztowej, droga kra-
jowa nr 11 

− 69,3 846 222 − 

76. Piła, Al. Poznańska, przy ul. Leśnej, droga krajo-
wa nr 11 

− 68,2 444 162 − 

77. Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich 78, droga 
wojewódzka nr 188 kierunek Złotów 

− 67,0 840 72 − 

78. Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich, przy apte-
ce, droga wojewódzka nr 188 kierunek Złotów 

− 70,1 894 162  

79. Przybychowo, powiat czarnkowskotrzcianecki, 
szkoła gminna, droga wojewódzka nr 178  72,1  243 150 − 

80. Przygodzice, powiat ostrowski, ul. Wrocławska 12 75,8  807 222 − 
81. Przygodzice, powiat ostrowski, ul. Wrocławska 66 75,1  738 204 − 
82. Ruda, gmina Wyrzysk, powiat pilski, Szkoła Pod-

stawowa nr 4 − droga krajowa nr 10  67,9  375 132 − 

83. Skórzewo, ul. Poznańska 42, powiat poznański, 
szkoła podstawowa  67,8 − 748 42 − 

84. Strzałkowo, powiat słupecki, Al. Kard. S. Wyszyń-
skiego 812, kompleks budynków: szkoły podstawo-
wej, przedszkola i Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, droga krajowa nr 2  

69,2  702 36 − 

85. Swarzędz, gimnazjum (droga krajowa nr 2), po-
wiat poznański 68,8 − 1700 359 − 

86. Śmiłowo 45, 47, gmina Kaczory, powiat pilski 
droga krajowa nr 10 Bydgoszcz − Szczecin 75,3  527 154 − 

87. Świba 72, gmina Kępno − droga krajowa nr 8  75,5  690 234 − 
88. Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 1, Szkoła Pod-

stawowa Specjalna nr 5, droga wojewódzka nr 167 66,4  396 54 − 

89. Tarnowo 8−11, gmina Rogoźno, powiat obornicki, 
droga krajowa nr 11 77,5  594 90 − 

90. Ujście 11−20, ul. Staszica, droga krajowa nr 11  77,3  816 312  − 
90. jw.****  70,8 840 150 − 
91. Wągrowiec, ul. Opacka 13 76,1 − 828 120 − 
92. Wągrowiec, ul. Reja 10, szkoła 65,7 − 396 18 − 
93. Witaszyce, gmina Jarocin, Al. Wolności 42 74,6  736 188 − 
94. Wyrzysk, powiat pilski, ul. Bydgoska 14−22 − 

droga krajowa nr 10 Bydgoszcz − Szczecin 75,4  544 173 − 

95. Wyrzysk, ul. Kościuszki 16 − droga krajowa nr 10  73,5 b.d. b.d. − 

W − wstępne rozpoznanie warunków szczególnej uciążliwości, 
* − odcinek objęty wymianą asfaltu na „cichy”, dane pomiarowe dotyczą warunków przed wymianą; zgodnie 

z informacjami inwestora nastąpiła poprawa warunków akustycznych o około 2 dB, 
** − ruch tramwajów czasowo wstrzymany ze względu na prace modernizacyjne, 
*** − ze względu na położenie punktu pomiarowego przy rondzie, podane natężenia ruchu dotyczą liczby pojazdów 

poruszających się w dwóch prostopadłych kierunkach, położonych najbliżej punktu pomiarowego, 
**** − pomiar dotyczy godzinnego przedziału czasu 2200−2300, 
b.d. − brak danych. 
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Przekroczenia wartości progowych stwierdzono w 18 przypadkach: w jednym przypadku w otoczeniu 
budynku mieszkalnego na terenie Wągrowca oraz w 17 przypadkach w otoczeniu szkół, przedszkoli i do-
mów opieki – w czterech punktach w Luboniu, ośmiu w Ostrowie Wielkopolskim oraz po jednym obiekcie 
w miejscowościach Czerwonak, Krosinko, Skórzewo, Swarzędz i Wągrowiec. Wyniki pomiarów zebrano 
w tabeli 6.9. Prezentację danych ograniczono do punktów, w przypadku których stwierdzono pomiarowo 
poziomy równoważne powyżej obowiązujących aktualnie poziomów progowych lub bardzo do nich zbliżo-
ne. Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji w zakresie występowania szczególnych uciążliwości hałasu 
w tabeli zebrano wszystkie zgromadzone od rozpoczęcia programu monitorowania szczególnych uciążliwości 
wyniki, również te, które pochodzą z badań prowadzonych przed rokiem 2004, jeśli zachowały aktualność. 

Lokalizację, podanych w tabeli, udokumentowanych pomiarowo przypadków występowania szczegól-
nych uciążliwości hałasów komunikacyjnych przedstawia mapa 6.2.  

Wstępne rozpoznanie wskazuje na występowanie warunków szczególnej uciążliwości hałasu w dalszych 
11 punktach na terenie miasta Poznania, tj. przy ulicach: 
• Zawady, odcinek Rondo Śródka − Św. Michała, w porze nocnej,  
• Solnej, odcinek Kościuszki − Młyńska, w porze nocnej, 
• Wolnica, odcinek Al. Marcinkowskiego − Św. Wojciecha, w porze dziennej i nocnej, 
• Podgórnej, odcinek Szkolna – Wrocławska w porze nocnej, 
• Królowej Jadwigi, odcinek Garbary − Półwiejska, w porze nocnej, 
• Żeromskiego, odcinek Dąbrowskiego – Św. Wawrzyńca, w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze nocnej, 
• Grunwaldzkiej, odcinek Zeylanda – Reymonta, w rejonie Collegium Chemicum w porze dziennej, 
• Fredry, odcinek Al. Niepodległości − Kościuszki, przy budynku UAM − Collegium Maius,  
• Marcinkowskiego 29, przy budynku Akademii Sztuk Pięknych, 
• Strzeleckiej 10, przy Liceum Ogólnokształcącym nr 3, 
• Polnej 33, Szpital Kliniczny nr 3, w porze nocnej. 

6.3. Hałasy przemysłowe 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycz-

nego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela 
(lub innego podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny). Na mocy art. 141 i 144 działalność zakładów nie 
może powodować przekroczenia standardów emisyjnych, jeśli zostały ustalone, ani też powodować przekra-
czania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny, a w przy-
padku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, poza tym obszarem. Zapisy ustawy w wersji 
obowiązującej w roku 2004 przewidują, że jeżeli w otoczeniu zakładu hałas w środowisku przekracza obo-
wiązujące wartości dopuszczalne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na emitowanie hałasu. Do przedło-
żenia wniosku o wydanie pozwolenia zakład powodujący przekroczenia jest wzywany w drodze 
postanowienia przez organ właściwy do wydania pozwolenia. Obowiązek posiadania pozwolenia powstaje 
po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia wspomnianego postanowienia. Pozwolenia wydaje się na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Pozwolenie określa w między innymi dopuszczalne poziomy hałasu emi-
towanego przez zakład, czas pracy źródeł, dopuszczalne warianty pracy instalacji (oddzielnie dla dnia i no-
cy). Ustawa precyzuje również szczegółowo, kiedy pozwolenie może zostać ograniczone cofnięte lub 
wygasa (dział 4, rozdział 3). 

Pozwolenia nie udziela się (art. 186), jeżeli eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopusz-
czalnych standardów emisyjnych, dopuszczalnych standardów jakości środowiska, naruszenie ustaleń pro-
gramów ochrony środowiska lub przyjętych programów działań zmierzających do wyeliminowania przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, opracowanych dla terenów objętych przekroczeniami. 

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2001 roku. W stosunku do zakładów, w przypadku któ-
rych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w terminie wcześniejszym, 
obowiązują wydane decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska, wygasające 
z dniem 30 czerwca 2006 roku, a do czasu ich wygaśnięcia stosuje się do nich przepisy Prawa ochrony śro-
dowiska, dotyczące pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska. 

Za przekraczanie poziomów hałasu określonych w uzyskanych pozwoleniach wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska wymierza w drodze decyzji administracyjne kary pieniężne. Wysokość kary zależy od 
pory doby i wielkości przekroczenia. W przypadku, gdy zakład realizuje terminowo działania, zmierzające 
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do likwidacji stwierdzonych przekroczeń w okresie nie dłuższym niż 5 lat, wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska może na wniosek zakładu odroczyć termin płatności kary lub jej części (na czas nie dłuższy niż 
potrzebny do realizacji podjętych działań) oraz zmniejszyć jej wymiar. Jeżeli podjęte działania doprowadziły 
do likwidacji przekroczeń w założonym terminie, kara zostaje zmniejszona o wysokość środków wydatko-
wanych na realizację przedsięwzięcia. 

W określonych przepisami ustawy przypadkach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może 
wstrzymać działalność powodującą pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającą 
zdrowiu lub życiu, prowadzoną bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia, 
ustalić termin usunięcia naruszenia lub wstrzymać oddanie inwestycji do użytku. Innymi środkami, mobili-
zującymi do działań proekologicznych, są grzywny, obciążające konkretne osoby winne zaniedbaniom. 

W roku 2004 WIOŚ kontynuował działalność kontrolną w zakresie hałasów przemysłowych. Przeprowa-
dzane kontrole wynikały z planowej działalności oraz zgłoszonych interwencji. Ogółem przeprowadzono 
139 kontroli, obejmujących głównie zakłady przemysłu drzewnego, meblarskiego, rolnospożywczego (uboj-
nie, masarnie, wytwórnie pasz), branży metalowej, budowlanej, puby, restauracje, hurtownie i sklepy. 

Dominującymi źródłami hałasu były: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, sprężarki, 
chłodnie, czerpnie, klimatyzatory, maszyny stolarskie, maszyny i urządzenia ślusarskie, maszyny do wytwa-
rzania konstrukcji metalowych, transport wewnątrzzakładowy.  

Dane dotyczące działalności kontrolnej WIOŚ w zakresie hałasów przemysłowych zebrano w tabeli 6.10. 
Szczegółowe informacje dotyczące wielkości stwierdzonych przekroczeń przedstawia tabela 6.11. 

Tabela 6.10. 
Działalność kontrolna WIOŚ w roku 2004 

kontrole planowane 114 
kontrole interwencyjne 20 
kontrole ogółem 139 
kontrole z pomiarami 107 
skontrolowane zakłady 138 
zarządzenia pokontrolne 131 
zakłady z przekroczeniami  50 
wszczęcie postępowania o pozwolenie na emisję hałasu 29 
zakłady, które zlikwidowały przekroczenia 24 
zakłady, realizujące inwestycje przeciwhałasowe 6 

Tabela 6.11. 
Wyniki kontroli zakładów przemysłowych prowadzonych w roku 2004 w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Wielkości przekroczeń wartości dopuszczalnych 
poziomu hałasu 

Liczba obiektów skontrolowanych przekraczających do-
puszczalne normy ochrony środowiska przed hałasem 

1−5 dB w porze dziennej 7 
w porze nocnej 3 

6−10 dB w porze dziennej 4 
w porze nocnej 9 

11−15 dB w porze dziennej 2 
w porze nocnej 6 

16−20 dB w porze dziennej - 
w porze nocnej 2 

21−25 dB w porze dziennej - 
w porze nocnej 1 
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Całkowitej likwidacji przekroczeń w roku 2004 dokonały 24 jednostki: 
- Piekarnia – Cukiernia Sławomir Przewoźny, ul. Słupska 20a, Poznań, 
- Malarnia Proszkowa, ul. Wierzbowa 186, Wysogotowo, 
- Selgros Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 133, Poznań, 
- Remopap Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182/196, Poznań, 
- Ferma drobiu Zbigniew Tomiak, ul. Nowa 27 Dębno,  
- Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A., ul. Robocza 4, Poznań, 
- PHU Delmas, Aneta Zacharyasz, ul. Kraszewskiego 5, Poznań, 
- Zakład Betoniarski, Kazimierz Kasprzyk, ul. Główna 6, Borówiec,  
- Jarocińska Fabryka Obrabiarek, ul. Kościuszki 16a, Jarocin, 
- Zakład Kotlarsko Ślusarsko Murarski Janusz Markiewicz ul. Zachodnia 32, Pleszew, 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa LokatorskoWłasnościowa w Pleszewie, ul. Reja, Pleszew, 
- Zakład Kotlarsko Ślusarski R. Grobelny, ul. Łąkowa, Kowalew, 
- Zakład Produkcji i Handlu „Zesiuk” Antoni Zesiuk, ul. Tuwima 9, Turek,  
- UNION KNOPF POLSKA Sp. z o.o. ul. Kączkowskiego 8, Turek,  
- Kopalnia Soli „Kłodawa”, ul. 1000Lecia 2, Kłodawa,  
- Sp. z o.o. „Winkowski”, Oddział ul. Okrzei 5, Piła  
- „ARPOL” s.c. Andrzej Jarzyniewski, Ryszard Żwawiak, ul. Dworcowa 6, Rogoźno  
- SPOIW – CANDI Jerzy Markiewicz – Leszek Markiewicz, Spółka Jawna, ul. Wolsztyńska 56, Siedlec, 

Zakład Drzewny Kaszczor, ul. Koszykowa 5, 
- NETTO Art. Żywnościowe Sp. z o. o. Motaniec 30, 73108 Kobylanka, sklep „NETTO” Leszno, 

ul. Zamenhofa 87h,  
- Zakład Stolarski Karol Krzysztof Wojtkowiak, ul. Okrężna 1B, Rydzyna, 
- ZPHU Kazimierz Bykowski Szymanowo 94e, Rawicz, 
- RZEŹNICTWO FIRMA SŁOMIŃSKI, ul. Powstańców Wlkp. 14, Kaszczor, Sklep Mięsny, ul. Zamen-

hofa 108h, Leszno, 
- Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie ul. W. Maya 28,  
- WERNER KENKEL Sp. z o. o. Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 3, Krzycko Małe. 

Poprawę klimatu akustycznego w środowisku wymienione zakłady uzyskały przez wymianę hałaśliwych 
urządzeń na emitujące hałas o mniejszym poziomie, remonty i konserwacje hałaśliwych urządzeń, zastoso-
wanie obudów dźwiękochłonnych źródeł hałasu, ekranów akustycznych, tłumików akustycznych, zwiększe-
nie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach, przebudowę instalacji wentylacyjnych, 
likwidację części źródeł hałasu, przeniesienie działalności produkcyjnej zakładu do innego obiektu, ograni-
czenie produkcji lub jej zaprzestanie, zmianę lokalizacji głównych źródeł hałasu w stosunku do obiektów 
i terenów chronionych. 

Inwestycje przeciwhałasowe prowadzi aktualnie 6 zakładów: 
- Restauracja „MYKONOS” Sp. Jawna B. Szkudlarczyk, M. Kremes, pl. Wolności 14, Poznań, 
- DROP S.A. – Zakład Drobiarski w Kępnie, 
- Zakład Kamieniarski „GRANITEX” s.c. Maciej i Zbigniew Piątek, Strzałkowo, 
- „Winkowski ” Sp. z o.o. , ul. Okrzei 5, Piła − zakład przy ulicy Warsztatowej 8,  
- Huta Szkła Ujście, ul. Huty Szkła, Ujście, 
- Gostyńska Fabryka Mebli ul. Ks. Olejniczaka 4, Gostyń. 

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w zakresie ochrony przed hałasem w poszczególnych powia-
tach można znaleźć na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu. 

Działalność kontrolna WIOŚ w zakresie hałasów przemysłowych przyczynia się systematycznie do 
zmniejszania ilości obiektów powodujących degradację klimatu akustycznego środowiska. 

 
 

Anna Kołaska 
Rita Domagała, Barbara Grodzińska-Kujawa, Jacek Matuszewski, 

Aleksandra Sobczyk, Barbara Wróblewska, Barbara Zych 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu  
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7. GOSPODARKA ODPADAMI 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628), w rozdziale 3, art. 14–16 

wprowadza obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym. Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 5 powyższej ustawy, Zarząd Województwa Wielko-
polskiego sporządził Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, który obowiązuje od 
września 2003 roku. Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach 
prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (M. P. z 2003 
roku Nr 11, poz. 159). Jest on dokumentem nadrzędnym wobec powiatowych planów gospodarki odpadami, 
które zostały opracowane i obowiązują we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego.  

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego przedstawia analizę i ocenę aktualnego 
stanu gospodarki odpadami wraz z prognozowanymi zmianami, a także cele i działania dla zmniejszenia 
ilości odpadów, bezpiecznego gospodarowania nimi oraz dla ograniczenia ilości odpadów składowanych 
w okresie do roku 2006 i na lata 2007−2014. Realizacja tych działań następuje poprzez: 

 zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez wprowadzenie mało- i bezodpadowych technologii, 
 zamykanie instalacji, w szczególności składowisk i spalarni odpadów nie spełniających wymagań ochro-

ny środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych, 
 deponowanie na składowiskach komunalnych odpadów ulegających biodegradacji w określonej ilości 

w poszczególnych latach, 
 organizację zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów,  
 rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne), odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych, występujących w odpadach 
komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, 

 osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów, 
 objęcie mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów nie segregowanych. 

Tabela 7.1. 
Prognozowana liczba ludności objęta działalnością poszczególnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów* (w tys.) 

Rok Zakłady Zagospodarowania Odpadów 
2003 2006 2010 2014 

Centrum Zagospodarowania Odpadów Piotrowo 397 402 410 418 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Gniezno 213 214 215,7 218 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Orli Staw 312 312 312 313 
Zakład Utylizacji Odpadów Konin 343 343 344 344 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Trzebania 263 266 272 279 
Zakład Utylizacji Odpadów Clean City 50 50 51 51 
Zakład Utylizacji Odpadów Piła 298 298 300 302 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Ostrów Wlkp – Zakład Se-
gregacji i Unieszkodliwiania Odpadów Sulmierzyce 358 360 362 366 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Rabowice 111 114 119 124 
Zakład Utylizacji Odpadów Dęborzyce 87 87 88 90 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin 171 171 172, 174 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Poznań 603 603 607 614 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn 176 177 179 180 

*przyjęto nazwy zakładów za inwestorem 

Plan gospodarki odpadami obok zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, dzieli Wielkopolskę 
na 13 obszarów, z których wszystkie odpady kierowane będą do Zakładów Zagospodarowania Odpadami 
(ZZO), w przypadku dalekich odległości dowozu odpadów do ZZO, tworzone będą stacje przeładunkowe 
odpadów. Docelowym rozwiązaniem jest skupienie gmin wokół Zakładów Zagospodarowania Odpadów 
(ZZO) wyposażonych w linie do segregacji odpadów lub tylko w urządzenia do doczyszczania materiałów 
ze zbiórki selektywnej, urządzenia do konfekcjonowania materiałów, instalację do zagospodarowa-
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nia/unieszkodliwienia odpadów organicznych, tymczasowe pomieszczenia do magazynowania odpadów 
niebezpiecznych, składowisko odpadów. O przyjętej technologii decydować będą inwestorzy.  

Zaproponowane obszary charakteryzują się zróżnicowaną liczbą obsługiwanych mieszkańców oraz ilo-
ścią powstających w nich odpadów komunalnych (tabela 7.1. i 7.2.). 

Tabela 7.2. 
Prognozowana masa odpadów objęta działalnością poszczególnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów (w tys. Mg)* 

Rok Zakłady Zagospodarowania Odpadów 
2003 2006 2010 2014 

Centrum Zagospodarowania Odpadów Piotrowo 139 153 171 192 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Gniezno 81 89 99 111 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Orli Staw 110 119 131 145 
Zakład Utylizacji Odpadów Konin 117 128 140 155 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Trzebania 93 101,9 113 127 
Zakład Utylizacji Odpadów Clean City 17 18 20 22 
Zakład Utylizacji Odpadów Piła 110 121 134 150 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Ostrów Wlkp – Zakład Segre-
gacji i Unieszkodliwiania Odpadów Sulmierzyce 123 135 149 166 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Rabowice 39 44 50 58 
Zakład Utylizacji Odpadów Dęborzyce 30 33 37 42 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin 57 62 68 76 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Poznań 275 301 336 377 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn 63 69 76 85 

* obliczono szacunkowo na podstawie przyjętych wskaźników. Bilanse na potrzeby planowania, budowy i eksploatacji 
zakładów zagospodarowania odpadów należy wykonać indywidualnie, dla każdego z powyższych zakładów. 

7.1. Monitoring gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego 
W ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Śro-

dowiska prowadzą monitoring gospodarki odpadami, pozwalający gromadzić informacje o: 
 ilości wytwarzanych odpadów z uwzględnieniem ich wykorzystania, unieszkodliwiania, w tym unieszko-

dliwiania przez składowanie; 
 największych producentach odpadów niebezpiecznych; 
 składowiskach z uwzględnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia; 
 pełnym obrocie odpadami niebezpiecznymi. 

W 1993 roku opracowano System Informatyczny Gospodarki Odpadami Przemysłowymi (SIGOP), który 
obejmuje informacje o ilościach odpadów niebezpiecznych wytwarzanych, unieszkodliwianych i  składowa-
nych. System ten został wdrożony we wszystkich województwach i był modernizowany w związku ze zmia-
nami wprowadzanymi do ustawy o odpadach.  

Nadzór merytoryczny nad monitoringiem gospodarki odpadami przemysłowymi dla całej Polski prowa-
dzi od roku 2002 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy Centrum 
Gospodarki Odpadami Zakład Wykorzystania Odpadów i Kontroli Środowiska. 

Monitoring odpadów powinien stanowić podstawę przy opracowywaniu planów i strategii gospodarowa-
nia odpadami zarówno na poziomie gminy jak i całego kraju, gdyż pozwala zaobserwować zmiany ilości 
wytwarzanych odpadów, możliwości ich wykorzystania, unieszkodliwienia czy składowania, jak i zmiany 
dominacji poszczególnych grup odpadów. 

Monitoring regionalny gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego dotyczy głównie odpadów 
niebezpiecznych, ale przeprowadzone badania pozwoliły zebrać informacje również na temat odpadów in-
nych niż niebezpieczne, wytworzonych w roku 2004. Dane opracowano na podstawie ankiet wypełnionych 
przez 555 producentów odpadów, w tym 445 producentów odpadów niebezpiecznych. 
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7.1.1. Odpady przemysłowe 
W 2004 roku na terenie województwa wielkopolskiego wytworzonych zostało 4 594 505,3 Mg odpadów, 

odzyskowi poddano 3 373 520,9 Mg, unieszkodliwiono przez składowanie 1 339 639,0 Mg, a poza składo-
waniem 98 331,8 Mg, na terenie zakładów magazynowano 149 814,6 Mg odpadów. Większa od ilości odpa-
dów wytworzonych, suma odpadów poddanych odzyskowi, magazynowanych na terenie zakładu 
i unieszkodliwionych zarówno przez składowanie jak i poza składowaniem, wynika z ilości odpadów na-
gromadzonych w poprzednich latach i zagospodarowanych dopiero w 2004 roku.  

Zgodnie z Katalogiem odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych z 27 września 2001 roku, 
w oparciu o badania monitoringowe przeprowadzone w 2004 roku stwierdzono, że najwięcej powstało odpa-
dów z grupy 10 czyli z procesów termicznych − 1770273,7 Mg Z tej ilości, aż 77 % stanowią mieszanki 
popiołowo-żużlowe, które w 86 % zostały unieszkodliwione przez składowanie. Ponadto powstało dużo 
odpadów z grupy 02 (odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności) − 1489748,8 Mg W 66 % są to odpady pochodzące z przemysłu 
cukrowniczego – wysłodki, które w całości zostały wykorzystane przez rolników (tabela 7.3.).  

Tabela 7.3. 
Bilans dla poszczególnych grup odpadów w roku 2004 w województwie wielkopolskim (według WIOŚ) 

Odpady/Mg/ 
unieszkodliwione Grupa odpadów 

wytworzone magazyno-
wane odzysk poza skła-

dowaniem 
przez składo-

wanie 
01 odpady powstające przy poszukiwaniu, 

wydobywaniu, fizycznej i chemicznej 
przeróbce rud oraz innych kopalin 

2658,800 0,800 2644,000 15,500 0,000 

02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw 
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 

1489748,807 72131,460 1641035,247 48799,720 1335,960 

03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z 
produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, 
papieru i tektury 

109799,471 2154,136 107243,803 1616,832 377,330 

04 odpady z przemysłu skórzanego, futrzar-
skiego i tekstylnego 1350,344 39,927 1047,257 6,100 277,420 

05 odpady z przeróbki ropy naftowej, 
oczyszczania gazu ziemnego oraz piroli-
tycznej przeróbki węgla 

2353,150 0,000 2782,660 0,000 0,050 

06 odpady z produkcji, przygotowania, obro-
tu i stosowania produktów przemysłu 
chemii nieorganicznej 

200,572 0,475 128,916 73,441 0,000 

07 odpady z produkcji, przygotowania, obro-
tu i stosowania produktów przemysłu 
chemii organicznej   

22752,564 155,146 19160,067 3512,119 26,685 

08 odpady z produkcji, przygotowania, obro-
tu i stosowania powłok ochronnych (farb, 
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

2922,556 40,920 695,229 2188,920 10,980 

09 odpady z przemysłu fotograficznego 
i usług fotograficznych 112,510 0,296 63,774 48,733 0,000 

10 odpady z procesów termicznych 1770273,711 20906,567 525236,228 13212,590 1233784,725 
11 odpady z chemicznej obróbki i powleka-

nia powierzchni metali oraz innych mate-
riałów i z procesów hydrometalurgii 
metali nieżelaznych 

7446,760 391,261 771,570 6692,713 0,000 

12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i 
mechanicznej obróbki powierzchni metali 
i tworzyw sztucznych 

28444,318 885,263 24370,353 3745,158 658,923 
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Odpady/Mg/ 
unieszkodliwione Grupa odpadów 

wytworzone magazyno-
wane odzysk poza skła-

dowaniem 
przez składo-

wanie 
13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw 

(z wyłączeniem olejów jadanych oraz 
grup 05,12 i 19) 

3333,100 85,639 2226,651 1084,446 2,080 

14 odpady z rozpuszczalników organicznych, 
chłodziw i propelentów (z wyłączeniem 
grup 07 i 08) 

68,565 11,114 39,200 28,965 0,000 

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny 
do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nieujęte w innych grupach 

42359,120 299,158 46704,025 965,045 1225,689 

16 odpady nieujęte w innych grupach 34452,928 1979,506 17734,443 3050,631 12643,404 
17 odpady z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z 
terenów zanieczyszczonych) 

102408,082 2772,999 115541,124 2234,347 16086,317 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 1501,713 0,006 0,470 1501,237 0,000 
19 odpady z instalacji i urządzeń służących 

zagospodarowaniu odpadów, z oczysz-
czalni ścieków oraz z uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów przemysłowych 

937228,328 47939,493 864046,321 5801,447 43899,390 

20 odpady komunalne łącznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie 35089,875 20,459 2049,606 3753,877 29343,011 

Suma 4594505,275 149814,625 3373520,942 98331,821 1339638,964 

Najwięcej odpadów powstało w powiatach: 
• grodzkim miasta Konin  1552651,6 Mg, 
• tureckim                       765845,0 Mg, 
• grodzkim miasta Poznań 558533,8 Mg, 
• gostyńskim             242587,5 Mg, 
• nowotomyskim               223201,5 Mg, 
• szamotulskim      213942,0 Mg. 

W Koninie dominującą grupę odpadów stanowiły odpady z procesów termicznych − mieszanki popioło-
wo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, wytworzone przez Zespół Elektrownii 
Pątnów i Zespół Elektrownii Konin w ilości 800584,4 Mg. W zakładach tych wytworzono także znaczące 
ilości odpadów z grupy 19, czyli z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczal-
ni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych − w ilości 368464,3 Mg. W Ko-
ninie powstało również dużo odpadów z grupy 02, głównie wysłodki wytworzone przez Cukrownie 
„Gosławice” SA w ilości 241660,1 Mg. 

W powiecie tureckim sytuacja wygląda podobnie, dominujące grupy odpadów to 10 i 19 wytworzone przez 
Zespół Elektrownii Adamów w ilościach: 378624,0 Mg mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadza-
nia odpadów paleniskowych i 378486,0 Mg roztworów i szlamów z regeneracji wymienników jonitowych.  

W Poznaniu najwięcej wytworzono odpadów z grupy 02, 10 i 19. Były to wytłoki, osady moszczowe 
i pofermentacyjne oraz wywary w ilości 89426,5 Mg wytworzone przez Kompanię Piwowarską, mieszanki 
popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych wytworzonych przez Dalkia Poznań 
ZEC S.A. w ilości 150525,8 Mg, a także ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości 76474,0 Mg 
wytworzone przez Aquanet Sp. z o.o. 

W powiatach gostyńskim, nowotomyskim i szamotulskim dominowała grupa odpadów 02, głównie były 
to wysłodki wytworzone przez: Pfeifer&Langen Polska SA Cukrownia Gostyń (powiat gostyński) w ilości 
104624,0 Mg i przez Wielkopolski Cukier SA (powiat nowotomyski) w ilości 118756,0 Mg, natomiast 
w powiecie szamotulskim były to odpady poekstrakcyjne wytworzone przez Wielkopolskie Zakłady Tłusz-
czowe ADM Szamotuły Sp. z o.o. w ilości 206860,0 Mg. 

Znaczące ilości odpadów powstały również w takich powiatach jak rawicki i średzki. W tych powiatach 
grupą dominującą wytworzonych odpadów była grupa 02, czyli odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw 
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hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Bilans odpadów w poszczególnych 
powiatach przedstawia tabela 7.4.  

Wytworzone odpady poddawane są działaniom polegającym na wykorzystaniu odpadów w całości lub 
w części, działaniom prowadzącym do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii wraz z ich 
wykorzystaniem oraz procesom unieszkodliwiania odpadów. Opis działań zawierają załączniki nr 5 i 6 do 
ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku. 

Tabela 7.4. 
Bilans odpadów (Mg) w poszczególnych powiatach za rok 2004 (według WIOŚ) 

Odpady 
Lp. Powiat 

wytworzone magazynowane poddane        
odzyskowi 

unieszkodliwione 
poza składowaniem 

unieszkodliwione 
przez składowanie

1. chodzieski 7700,452 333,595 6978,015 190,030 467,410 

2. czarnkowsko-
trzcianecki 45521,566 1389,867 28956,613 15755,396 476,449 

3. gnieźnieński 14706,280 213,060 13750,277 342,280 448,500 
4. gostyński 242587,545 47604,174 244549,612 696,350 2898,840 
5. grodziski 4257,816 9113,660 3197,951 78,187 469,190 
6. jarociński 5290,830 211,407 3596,308 911,342 553,510 
7. kaliski 1628,156 100,973 241,177 598,719 757,600 
8. kępiński 10440,634 246,280 9083,048 260,036 851,270 
9. kolski 42026,236 14,713 37033,381 4366,820 636,560 

10. koniński 12925,631 437,038 10311,151 1978,142 326,570 
11. kościański 38708,817 3681,157 68927,206 4686,418 1609,638 
12. krotoszyński 35734,847 1797,836 21299,802 6076,218 6942,600 
13. leszczyński 9430,846 626,028 6279,692 612,724 2063,260 
14. międzychodzki 5795,545 2,291 4887,365 34,263 872,380 
15. nowotomyski 223201,465 0,000 222749,695 144,023 232,268 
16. obornicki 4488,574 19,487 3150,460 664,918 660,872 
17. ostrowski 54318,235 3150,406 45486,752 5110,484 599,060 
18. ostrzeszowski 12313,075 6,167 2725,500 7374,569 2206,840 
19. pilski 73739,963 3695,844 67871,623 3958,729 613,841 
20. pleszewski 32410,234 323,768 24508,587 7178,950 398,940 
21. poznański 43759,584 1212,940 21875,255 3473,093 17250,518 
22. rawicki 166116,681 6139,637 161109,468 10191,434 4695,746 
23. słupecki 2077,821 488,504 1809,029 90,689 485,255 
24. szamotulski 213941,997 1825,935 210410,701 139,892 1843,840 
25. średzki 169338,883 230,313 168982,836 141,299 231,200 
26. śremski 62187,556 275,103 55837,498 16,784 38078,380 
27. turecki 765845,020 653,607 384419,058 212,643 380937,620 
28. wągrowiecki 1709,953 154,389 881,719 701,586 37,200 
29. wolsztyński 34160,103 120,264 207864,525 626,458 5778,497 
30. wrzesiński 49854,143 1645,849 38079,705 102,305 11370,005 
31. złotowski 14198,274 282,146 13284,656 1084,963 582,500 
32. miasto Kalisz 44860,002 1590,917 42525,163 753,050 855,460 
33. miasto Konin 1552651,565 33212,678 699327,080 6282,462 824102,809 
34. miasto Leszno 38043,115 486,874 29619,241 1542,593 6778,557 
35. miasto Poznań  558533,828 28527,718 511910,792 11953,972 22525,779 
Suma całkowita 4594505,275 149814,625 3373520,942 98331,821 1339638,964 
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7.1.2. Odpady niebezpieczne 
W 2004 roku na terenie województwa wielkopolskiego wytworzono 30 493,6 Mg odpadów niebezpiecz-

nych, odzyskowi poddano 7898,8 Mg, unieszkodliwiono przez składowanie 7 157,5 Mg, a poza składowa-
niem 15 431,2 Mg, na terenie zakładów magazynowano 802,4 Mg odpadów. 

Najwięcej odpadów niebezpiecznych w 2004 roku powstało w powiatach: konińskim grodzkim, poznań-
skim grodzkim, chodzieskim, ostrowskim i krotoszyńskim. Dane jednostkowe przedstawia tabela 7.5. 

Tabela 7.5. 
Bilans odpadów niebezpiecznych (Mg) w poszczególnych powiatach za rok 2004 (według WIOŚ) 

Odpady 
Lp. Powiat 

wytworzone Magazynowane poddane          
odzyskowi 

unieszkodliwione 
poza składowaniem 

unieszkodliwione 
przez składowanie

1. chodzieski 3067,416 24,740 3010,767 93,966 0,000 

2. czarnkowsko-
trzcianecki 1008,565 12,443 106,818 904,491 0,000 

3. gnieźnieński 59,358 1,735 30,500 31,955 0,000 
4. gostyński 99,843 4,134 16,540 81,890 0,000 
5. grodziski 7,553 0,409 1,229 6,387 0,000 
6. jarociński 9,104 2,581 1,622 6,376 0,000 
7. kaliski 8,702 0,173 0,060 8,469 0,000 
8. kępiński 53,048 0,295 1,859 49,894 1,000 
9. kolski 1364,171 4,158 1329,941 39,711 0,000 

10. koniński 752,121 28,024 202,360 525,864 1,670 
11. kościański 76,276 0,570 7,520 68,689 0,000 
12. krotoszyński 2070,285 0,384 31,101 2039,409 0,000 
13. leszczyński 5,104 9,428 3,170 0,724 0,000 
14. międzychodzki 19,117 0,941 4,186 14,684 0,000 
15. nowotomyski 67,599 0,000 1,420 66,179 0,000 
16. obornicki 261,697 7,426 5,205 249,751 0,000 
17. ostrowski 2856,694 58,915 85,527 2732,930 0,000 
18. ostrzeszowski 21,036 1,862 0,858 18,317 0,000 
19. pilski 891,880 16,333 221,214 657,885 7,665 
20. pleszewski 125,394 0,207 2,787 122,408 0,000 
21. poznański 1397,367 11,754 270,492 1128,282 0,000 
22. rawicki 71,299 1,884 8,667 66,333 0,000 
23. słupecki 135,102 2,541 107,722 31,328 0,000 
24. szamotulski 19,746 6,644 29,238 6,532 0,000 
25. średzki 85,223 215,695 24,512 101,206 0,000 
26. śremski 15,034 0,483 6,17 8,722 0,000 
27. turecki 223,316 57,155 101,550 94,589 0,000 
28. wągrowiecki 144,595 4,485 2,810 138,505 0,000 
29. wolsztyński 153,693 26,825 228,974 18,205 0,000 
30. wrzesiński 163,223 141,953 106,339 49,858 0,014 
31. złotowski 269,675 9,374 68,952 207,928 0,000 
32. miasto Kalisz 543,647 40,527 74,595 432,375 8,600 
33. miasto Konin 7581,761 10,998 129,812 321,759 7127,930 
34. miasto Leszno 413,533 8,119 335,021 67,493 8,550 
35. miasto Poznań  6451,447 89,212 1339,277 5038,165 2,100 
Suma całkowita 30493,627 802,406 7898,813 15431,259 7157,529 

 
W Koninie najwięcej odpadów niebezpiecznych powstało w Hucie Aluminium „Konin” − głównie z gru-

py 10 i 16, były to węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 
zawierające substancje niebezpieczne (2887,3 Mg), szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlo-
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towych zawierające odpady niebezpieczne(1501,8 Mg), pyły z gazów odlotowych zawierające substancje 
niebezpieczne (1079,2 Mg), cząstki stałe i pyły zawierające substancje niebezpieczne w ilości 805,8 Mg. 
Wszystkie te odpady poddano unieszkodliwieniu przez składowanie.  

W Poznaniu najwięcej odpadów niebezpiecznych wytworzonych zostało przez Centra S.A. Przede 
wszystkim były to odpady pochodzące z hutnictwa ołowiu − zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej w ilości 
1504,0 Mg, szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 
przemysłowych (1308,0 Mg) oraz z grupy16 baterie i akumulatory ołowiowe w ilości 821,0 Mg. 

W powiecie chodzieskim dominującym odpadem niebezpiecznym były baterie i akumulatory ołowiowe 
zebrane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jenox” s.c. z Chodzieży w ilości 2668,1 Mg, które poddane 
zostały procesowi odzysku.  

W powiecie ostrowskim najwięcej odpadów niebezpiecznych wytworzyła Fabryka „Wagon” S.A. 
w Ostrowie Wielkopolskim tzw. alkalia trawiące, czyli odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych 
materiałów w ilości 2153,0 Mg, które zostały w większości unieszkodliwione poza składowaniem. 

W powiecie krotoszyńskim najwięcej odpadów niebezpiecznych zostało wytworzonych przez MAHLE 
Krotoszyn S.A. Były to odpady z grupy 12 – odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające 
chlorowców (1016,0 Mg) i szlamy z obróbki metali zawierające oleje (789,3 Mg). Odpady te zostały uniesz-
kodliwione poza składowaniem. 

Znaczące ilości odpadów niebezpiecznych powstały także w powiatach poznańskim ziemskim, kolskim 
i czarnkowsko-trzcianeckim. W powiecie poznańskim Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Bolecho-
wie, wytworzyła najwięcej wody popłucznej zawierającej substancje niebezpieczne (847,0 Mg), która zosta-
ła unieszkodliwiona poza składowaniem. Największym producentem odpadów w powiecie kolskim było 
PPKS Koło, zakład ten wytworzył m.in. odpady z rodzaju inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
w ilości 1257 Mg, które prawie w całości poddano procesowi odzysku. Natomiast w powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim najwięcej odpadów niebezpiecznych wytworzyła Sapa Aluminium Sp. z o.o. w Trzciance 
(714,0 Mg), były to alkalia trawiące należące do grupy 11, zostały unieszkodliwione poza składowaniem.  

Tabela 7.6. 
Wykaz największych wytwórców odpadów niebezpiecznych w roku 2004  

Lp. Nazwa producenta Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych 
[Mg] 

1. Huta Aluminium „Konin” S.A. 7115,9 
2. Centra S.A. 3633,0 
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jenox” s.c. w Chodzieży 3012,7 
4. Fabryka „Wagon” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim 2232,7 
5. MAHLE Krotoszyn S.A. 1967,0 
6. PPKS Koło 1258,1 
7. Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Bolechowie 867,8 
8. Sapa Aluminium Sp. z o.o. w Trzciance 773,5 
9. SKF Poznań S.A. 755,1 

10. KWB Konin 667,2 

Bilans ilościowy dla poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych przedstawia tabela 7.7. 
Tabela 7.7. 

Bilans poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych w roku 2004 w województwie wielkopolskim (wg WIOŚ) 

Odpady/Mg/ 
unieszkodliwione Grupa odpadów 

wytworzone magazy-
nowane odzysk poza skła-

dowaniem 
przez skła-
dowanie 

02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydropo-
nicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
przetwórstwa żywności 

49,820 0,000 0,000 49,820 0,000 

03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji 
płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 1,312 0,000 0,000 0,612 1,000 
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Odpady/Mg/ 
unieszkodliwione Grupa odpadów 

wytworzone magazy-
nowane odzysk poza skła-

dowaniem 
przez skła-
dowanie 

06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa-
nia produktów przemysłu chemii nieorganicznej 135,646 0,475 64,540 71,331 0,000 

07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa-
nia produktów przemysłu chemii organicznej   364,090 3,686 140,176 220,552 0,000 

08 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa-
nia powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii cera-
micznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

520,528 31,673 23,185 475,909 0,000 

09 odpady z przemysłu fotograficznego i usług foto-
graficznych 102,512 0,296 62,321 40,165 0,000 

10 odpady z procesów termicznych 5334,499 0,900 317,726 1545,363 3471,000 
11 odpady z chemicznej obróbki i powlekania po-

wierzchni metali oraz innych materiałów i z proce-
sów hydrometalurgii metali nieżelaznych 

4703,240 390,861 37,240 4674,128 0,000 

12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicz-
nej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 3100,899 19,428 290,502 2796,387 8,600 

13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłą-
czeniem olejów jadanych oraz grup 05,12 i 19) 3333,100 85,639 2226,651 1084,446 2,080 

14 odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw 
i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 68,565 11,114 39,200 28,965 0,000 

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wy-
cierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 
nieujęte w innych grupach 

910,172 25,853 163,369 431,135 309,730 

16 odpady nieujęte w innych grupach 7267,441 72,218 4129,096 301,874 2887,974 
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włącza-
jąc glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

1116,500 60,253 110,110 962,306 9,610 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 1415,650 0,002 0,000 1415,648 0,000 
19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospoda-

rowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z 
uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemy-
słowych 

2069,054 100,008 294,117 1332,598 467,535 

20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzo-
nymi selektywnie 0,599 0,000 0,580 0,019 0,000 

Suma 30493,627 802,406 7898,813 15431,259 7157,529 

7.2. Składowiska odpadów w województwie wielkopolskim 
Składowisko odpadów według ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku to obiekt budowlany przezna-

czony do składowania odpadów. Wyróżnia się następujące typy składowisk: 
 składowisko odpadów niebezpiecznych, 
 składowisko odpadów obojętnych, 
 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 
Użytkowane przez wiele lat, czynne składowiska odpadów zapełniają się, w przyszłości dążyć się będzie 

nie do ich rozbudowy, lecz do ich zamknięcia. Głównie dotyczy to małych, nieefektywnych składowisk lo-
kalnych. Według planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego, prowadzona selektywna 
zbiórka materiałów oraz ewentualny odzysk energii z odpadów spowoduje zmniejszenie ich ilości, stąd moż-
liwe jest w latach 2003−2014: 

 poddanie odzyskowi coraz większej ilości odpadów (od około 10 do 45 % masy całkowitej), 
 skierowanie coraz mniejszej ilości odpadów do unieszkodliwienia poprzez składowanie/spalanie 

(od 86 do 52 %). 
Zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami, docelowo do roku 2014 w skali wojewódz-

twa wielkopolskiego ma funkcjonować 13 ponadlokalnych składowisk. Składowiska te będą elementem 
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Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i ich będzie dotyczyć rozbudowa. Modernizowane i nowo 
budowane składowiska muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i za-
mknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). 

W roku 2004 na terenie województwa wielkopolskiego zewidencjonowano 159 czynnych składowisk, na 
które trafiło około 2 072 888,0 Mg odpadów. W większości są to składowiska odpadów innych niż niebez-
pieczne i obojętne. Powstało jedno nowe składowisko − w powiecie konińskim. Monitoring w pełnym zakre-
sie prowadzi 9 % składowisk, 28 % nie prowadzi monitoringu w ogóle, a 66 % prowadzi systematycznie 
monitoring wód podziemnych.  

Wykaz i charakterystykę składowisk czynnych w roku 2004 na terenie województwa wielkopolskiego 
przestawiono w tabeli 7.8. 

7.2.1. Selektywna zbiórka odpadów 
Do zadań gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z 13 września 1996 roku 

należy zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich 
utrzymania m.in.: zorganizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunal-
nych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami 
podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami. Informacje na temat prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie województwa wielkopolskiego zawiera mapa 7.1. 

7.3. Mogilniki zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego 
Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowanych było 27 mogilników zawierających przeter-

minowane środki ochrony roślin i inne odpady pestycydowe. 
Likwidację mogilników rozpoczęto od mogilnika w miejscowości Tworzymirki-Gaj, którą Starostwo 

Powiatowe w Gostyniu całkowicie zakończyło w roku 2003. 
W latach 2002−2004 województwo wielkopolskie zrealizowało inwestycję pn. Likwidacja mogilników na 

terenie województwa wielkopolskiego, w wyniku której zlikwidowano całkowicie 13 mogilników w następu-
jących miejscowościach: Wagowo − gmina Pobiedziska, Gniezno − miasto Gniezno, Skubarczewo − gmina 
Orchowo, Hiszpania – gmina Krzymów, Studzieniec – gmina Chodzież, Grabówka – gmina Budzyń, Gra-
bów Wójtostwo - gmina Grabów nad Prosną, Nadziejewo – gmina Środa Wlkp., Mateuszewo – gmina Śrem, 
Przybyszów – gmina Kępno, Poznań Instytut Ochrony Roślin – miasto Poznań, Poznań Fort – miasto Po-
znań, Zwola – gmina Zaniemyśl.  

Z 13 mogilników wydobyto 1825,886 Mg (netto) przeterminowanych środków ochrony roślin, które 
unieszkodliwiono w spalarniach w Niemczech. Z terenu 12 mogilników wywieziono skażoną ziemię i gruz 
na składowiska odpadów niebezpiecznych w Zgierzu, Trzemesznie i Koninie. Po zasypaniu ziemią dołów po 
mogilnikach, zalesiono, zadrzewiono i obsiano trawą obszar o powierzchni 3,00 ha.  

W ramach likwidacji soli hartowniczych z mogilnika w Przybyszowie unieszkodliwiono na składo-
wisku w Koninie 259,56 Mg tego odpadu. Dokonano rekultywacji terenu o powierzchni 0,10 ha po zli-
kwidowanym mogilniku. 

W latach 2005−2006 będzie kontynuowana likwidacja pozostałych 13 mogilników, w tym jednego czyn-
nego zlokalizowanego na składowisku w miejscowości Prochy w powiecie grodziskim. Przedsięwzięcie ma 
być finansowane w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w 45 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu oraz w 5 % z Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na terenie 
których znajdują się mogilniki. 

 

Maria Pułyk, Beata Węsierska 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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Tabela 7.8. 
Wykaz składowisk czynnych w roku 2004 na terenie województwa wielkopolskiego (według WIOŚ) 
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Powiat chodzieski 
1.  Budzyń Łucjanowo Gmina Budzyń 1997 1, 2, 3, 5 
2.  Chodzież  Kamionka Gmina Chodzież 1986 1, 2, 3, 5, 7,8
3.  Margonin Sułaszewo Miasto i Gmina Margonin 1999 1, 2, 3, 4, 5 
4.  Szamocin  Jaktorowo Miasto i Gmina Szamocin 1993 1, 2, 3, 5 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 
5.  Czarnków Zofiowo Miejski Zakład Komunalny w Czarnkowie 1992 1, 2, 3, 5 
6.  Krzyż Huta Szklana Miasto i Gmina Krzyż 1993 1, 2, 3, 5 
7.  Lubasz Sławienko Gmina Lubasz 2001 1, 2, 3, 4, 5 
8.  Połajewo Sierakówko Gmina Połajewo 2000 1, 2, 3, 4, 5 
9.  Trzcianka Trzcianka Urząd Miejski Trzcianka 1996 1, 2, 3, 4, 5 

10.  Wieleń Marianowo Miasto i Gmina Wieleń 1998 1, 2, 3, 4, 5 
Powiat gnieźnieński 
11.  Czerniejewo  Czerniejewo  Urząd Miejski Gminy Czerniejewo 1988 3, 5, 6 
12.  Gniezno Lulkowo Urząd Miejski w Gnieźnie 1984 1, 2, 3, 4, 5 
13.  Kiszkowo Turostówko Urząd Gminy Kiszkowo 1987 5 
14.  Kłecko  Brzozogaj  Urząd Miasta i Gminy Kłecko 1989 5 
15.  Trzemeszno Pasieka Izopol S.A. Trzemeszno 1991 1, 2, 3, 5 
16.  Trzemeszno Święte Urząd Miasta i Gminy 1995 2, 3, 5 
17.  Witkowo Chlądowo Gmina Witkowo 2003 1, 2, 3, 4 
Powiat gostyński 
18.  Borek Karolew  Gmina Borek 1997 1, 2, 3, 4, 5 
19.  Gostyń Dalabuszki  Urząd Miejski w Gostyniu 1991 1, 2, 3, 4, 5 
20.  Krobia Karzec  Gmina Krobia 1994 1, 2, 3, 5 
21.  Pępowo Czeluścin  Gmina Poniec 1999 2, 3, 4, 5 
22.  Piaski Smogorzewo  Gmina Piaski 1997 1, 2, 3, 4, 5 
23.  Poniec Wydawy  Urząd Miejski w Poniecu 1993 2, 3, 5 
Powiat grodziski 
24.  Granowo Granowo Gmina Granowo 1975/1980 1, 2, 3, 5 

25.  Grodzisk Wlkp. Czarna Wieś Gmina Grodzisk Wielkopolski 1992 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

26.  Rakoniewice Goździn  Urząd Miejski Gminy Rakoniewice 2001 2, 3, 4, 5 
27.  Wielichowo Łubnica  Urząd Gminy Wielichowo 1983 1, 2, 3, 4, 5 
28.  Wielichowo Śniaty  Urząd Gminy Wielichowo 1989 1, 2, 3, 4 
Powiat jarociński 
29.  Jaraczewo Gola II Urząd Gminy Jaraczewo 1996 1, 2, 3, 4, 5 
30.  Jarocin Witaszyczki Urząd Miasta i Gminy Jarocin 1998 1, 2, 3, 4, 5 
31.  Kotlin Kotlin Kotlin Sp. z o.o. 1996 1, 2, 4, 5 
32.  Żerków Brzostków Urząd Miasta i Gminy Żerków 1993 1, 2, 3, 4, 5 
Powiat kaliski 
33.  Brzeziny Czempisz Urząd Gminy Brzeziny 1993 1, 2, 3, 4, 5 
34.  Ceków Kolonia Kamień Urząd Miejski w Kaliszu 1992 1, 2, 3, 4, 5 
35.  Stawiszyn Długa Wieś Urząd Miasta i Gminy Stawiszyn 1994 2, 3 
36.  Szczytniki Pośrednik Urząd Gminy Szczytniki 1999 1, 2, 4 
37.  Żelazków Żelazków Urząd Gminy Żelazków 1995 1, 2, 3, 4 
Powiat kępiński 
38.  Baranów Donaborów Urząd Gminy Baranów 1999 1, 2, 4, 5 
39.  Bralin Nowa Wieś Książęca Urząd Gminy Bralin 1999 1, 2, 3, 4, 5 
40.  Kępno Mianowice Urząd Miasta i Gminy Kępno 1963 1, 4, 5, 7 
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Tabela 7.8.cd  
Wykaz składowisk czynnych w roku 2004 na terenie województwa wielkopolskiego (według WIOŚ) 
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Powiat chodzieski 
1.  IN 646,8 - 2,74 1,92 5473,5 3831,4 Geomembrana PEHD 4 
2.  IN 1479,0 - 3,42 0,80 b.d. b.d. brak        4 
3.  IN 1319,0 - 17,00 0,57 6000,0 b.d. Geomembrana PEHD 4 
4.  IN 1134,6 - 2,74 0,75 5000,0 3500,0 Glina 4 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 
5.  IN 4251,8 - 3,15 1,62 74241,2 38302,8 Folia PEHD 3, 4 
6.  IN 1306,6 - 1,60 1,60 22700,0 22700,0 Torf 4 
7.  IN 1420,18 - 3,41 0,60 10000,0 555,50 Folia PEHD 4 
8.  IN 890,1 - 1,55 0,52 28925,3 4000,0 Folia PEHD 2, 4 
9.  IN 5460,03 - 8,66 1,70 10000,0 b.d. Folia PEHD, glina 3, 4 

10.  IN 4774,78 - 7,60 0,91 b.d. b.d. Folia PEHD 4 
Powiat gnieźnieński 
11.  IN 736,0 - 1,57 0,80 b.d. b.d. brak 4 
12.  IN 23025,4 - 22,00 10,00 b.d. 258373,0 Folia PEHD 1, 2, 3, 4 
13.  IN 80,0 - 2,19 0,75 3200,0 2100,0 naturalne brak 
14.  IN 1860,0 - 0,40 0,40 600,0 3400,0 naturalne brak 
15.  N 4453,0 - 2,50 2,20 200000,0 100000,0 Folia PCV, naturalne 4 
16.  IN 4245,25 - 1,94 1,02 b.d. 114000,0 Folia PEHD 4 
17.  IN 2294,0 - 3,00 b.d. 72250 m3 b.d. Folia PEHD 2, 4 
Powiat gostyński 
18.  IN 927,0 - 0,76 0,30 16332,0 7373,0 Folia PEHD 1, 3, 4 
19.  IN 4603,6 - 3,90 0,92 58200,0 40510,1 Folia PEHD 1, 3, 4 
20.  IN 2350,0 - 3,55 b.d. 15000,0 11425,1 Utwardzony grunt 4 
21.  IN 200,0 - 1,68 0,21 8400,0 2200,0 Folia PEHD 4 
22.  IN 1202,0 - 5,43 b.d. 58860,0 12707,3 glina 1, 2, 3, 4 
23.  IN 468,4 - 2,00 b.d. 16000,0 9468,4 brak brak 
Powiat grodziski 
24.  IN 2811,0 - 9,36 b.d. 275000,0 79781,0 brak 4 
25.  IN 3270,2 - 3,70 0,70 118401,0 43055,1 Folia PCV 1, 2, 3, 4 
26.  IN 1700,0 - 4,61 b.d. 36000,0 5500,0 Folia PEHD, glina 1, 3, 4 
27.  IN 530,7 - 1,77 b.d. 29737,0 18366,7 naturalne 1,4 
28.  IN 58,8 - 1,47 0,18 10330,0 2124,8 naturalne 1, 4 
Powiat jarociński  
29.  IN 300,0 - 20,39 0,50 4100,0 2700,0 Folia hydrotechniczna 4 
30.  IN 9696,6 - 12,18 4,00 b.d. b.d. Geomembrana PEHD 1, 3, 4 
31.  IN 451,0 - 1,20 0,89 8333,3 7500,0 Folia PCV 1, 3, 4 
32.  IN 1100,0 - 10,05 3,25 38136,0 2604,0 Geomembrana 3, 4 
Powiat kaliski 
33.  IN 122,4 - 0,27 0,20 8000,0 5600,0 brak b.d. 
34.  IN 4089,1 - 4,90 3,17 680000,0 655298,7 Folia PEHD 1, 3, 4 
35.  IN 647,0 - 1,00 0,80 4900,0 3900,0 Folia PCV b.d. 
36.  IN 76,6 - 1,45 0,17 891,1 307,2 Folia PEHD b.d. 
37.  IN 100,0 - 1,30 0,55 3800,0 1500,0 Folia PEHD 4 
Powiat kępiński 
38.  IN 847,0 - 1,04 0,49 24000,3 b.d. Folia PEHD, glina b.d. 
39.  IN 200,0 - 3,36 0,34 b.d. 832 Folia PEHD 4 
40.  IN 5000,0 - 7,55 4,02 b.d. b.d. Glina 4 
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Powiat kolski 
41.  Babiak Żurawieniec Urząd Gminy Babiak 1985 1, 5 
42.  Koło Koło Saint-Gobain Abrasivies S.A. 1985 3 
43.  Kłodawa Zbójno Urząd Miasta i Gminy Kłodawa 1999 1, 2, 3, 4, 5 
44.  Przedecz Dziwie Urząd Miasta i Gminy Przedecz 1983 3, 5 
45.  Osiek Mały Maciejewo Urząd Miasta i Gminy Koło 1998 2, 3, 4, 5 
46.  Olszówka Umień Poduchowny Urząd Gminy Olszówka 1980 3, 5 
47.  Dąbie Sobótka Urząd Miasta Dąbie 1985 1, 5 
48.  Grzegorzew Grzegorzew Urząd Gminy Grzegorzew 1987 1, 5 
Powiaty koniński ziemski i grodzki  

49.  Kazimierz Biskupi Kazimierz Biskupi – 
Nieświastów Urząd Gminy Kazimierz Biskupi 1985 3, 5 

50.  Kazimierz Biskupi Kazimierz Biskupi ZE PAK S.A. El. Pątnów 1979 3, 4, 5 
51.  Kleczew Genowefa Urząd Gminy Kleczew 2000 1, 2, 3, 4, 5 

52.  Konin                       
Kazimierz Biskupi 

Gosławice Maliniec, 
Wola Łaszkowska ZE PAK S.A. Elektrownia Konin 1978 1, 2, 3, 4, 5 

53.  Konin Konin Urząd Miasta Konin 1986 1, 2, 3, 4, 5 
54.  Konin Konin Zakład Utylizacji Odpadów 1984 1, 2, 3, 4, 5 
55.  Konin Konin Zakład Utylizacji Odpadów 1984 1, 2, 3, 4, 5 
56.  Konin Konin Gosławice Cukrownia „Gniezno”S.A. 1978 1, 3, 5 
57.  Kramsk Podgór Urząd Gminy Kramsk 1986 1, 2, 3, 5 
58.  Rzgów Rzgów Urząd Gminy Rzgów 1997 1, 2, 3, 4, 5 
59.  Skulsk Mielnica Duża Urząd Gminy Skulsk 1984 2, 3, 4, 5 
60.  Sompolno Sompolno Urząd Miasta Sompolno 1984 3, 5 
61.  Ślesin Goranin Urząd Gminy Ślesin 2000 1, 2, 3, 4, 5 
62.  Ślesin Rębowo  ZE PAK S.A. Elektrownia Pątnów 1996 1, 2, 3, 4, 5 

63.  Ślesin Goranin, Sławęci-
nek, Lubomyśle ZE PAK S.A. Elektrownia Pątnów 2004 1, 2, 3, 4 

64.  Wierzbinek Zielonka Urząd Gminy Wierzbinek 1999 1, 2, 3, 4, 5 
65.  Wilczyn Kownaty Urząd Gminy Wilczyn 2002 1, 2, 3, 4, 5 
66.  Rychwał Rychwał ul. Żórawin Urząd Miasta i Gminy Rychwał 2000 2, 5 
Powiat kościański 
67.  Kościan Bonikowo  Urząd Miasta Kościan 1993 1, 2, 3, 5 
68.  Krzywiń Czerwona Wieś  Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 2001 2, 3, 4, 5 
69.  Śmigiel Koszanowo  Urząd Miejski w Śmiglu 1993 2, 3, 4, 5 
Powiat krotoszyński 
70.  Krotoszyn Krotoszyn Urząd Miejski w Krotoszynie 1977 1, 3, 5 
71.  Koźmin Orla Urząd Miasta i Gminy Koźmin 1994 1, 2, 3, 4, 5 
72.  Rozdrażew Chwałki Urząd Gminy w Rozdrażewie 1989 3, 4 
73.  Sulmierzyce Sulmierzyce Urząd Miejski w Sulmierzycach 1992 1, 2, 3, 4, 5 
74.  Zduny Konarzew Urząd Miasta i Gminy Zduny 1994 1, 2, 3, 4, 5 
Powiat leszczyński ziemski 
75.  Krzemieniewo Krzemieniewo Gmina Krzemieniewo 1998 1, 2, 3, 4, 5 
76.  Osieczna Trzebania   Miasto Leszno 1986 1, 3, 5, 8 
77.  Rydzyna Moraczewo  Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 1994 2, 3, 5 
78.  Wijewo Brenno   Gmina Wijewo 1996 1, 2, 3, 5 
Powiat międzychodzki 
79.  Międzychód Mnichy Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 2003 1, 2, 3, 4 
80.  Sieraków Grobia Urząd Gminy Sieraków Wlkp. 1993 1, 2, 3, 5 
Powiat nowotomyski 
81.  Kuślin Kuślin Urząd Gminy Kuślin 1993 1, 3, 4, 5 
82.  Nowy Tomyśl Bukowiec Urząd Miasta i Gminy Nowy Tomyśl 1994 1, 3, 4, 5 
83.  Zbąszyń  Nowy Dwór Urząd Gminy Zbąszyń 2000 1, 2, 3, 4, 5 
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Powiat kolski 
41. IN 150,0 - 0,78 0,5 4100,0 3083,3 naturalne brak 
42. IN 105,5 - 1,35 b.d. 811,5 351,1 brak brak 
43. IN 2305,76 - 1,98 1,00 30909,6 38170,55 sztuczne 1, 3, 4 
44. IN 126,20 - 1,98 1,00 30909,5 9600,0 brak brak 
45. IN 6257 - 4,43 1,08 64000,0 22100,0 sztuczne 1, 3, 4 
46. IN 90,2 - 1,68 0,3 b.d. 3290 brak brak 
47. IN 1545,2 - 0,93 0,8 12000 6000 brak brak 
48. IN 193,0 - 1,22 1,12 36000,0 32500,0 brak brak 
Powiaty koniński ziemski i grodzki  
49. IN 703,6 - 1,5 1,1 125000,0 19314,2 naturalne brak 

50. IN 0,0 - 34,14 34,14 402,5 402,5 naturalne 2, 3, 4 
51. IN 4641,0 - 12,0 2,4 194698,0 15800,0 Folia PEHD brak 

52. IN 670488,5 - 185,1 73,00 46,5 30,0 naturalne 2, 4 

53. IN 59753,1 - 28,0 16,4 1967616,0 570852,6 naturalne 1, 2, 3, 4
54. IN 3567,19 - 1,81 1,81 b.d. b.d. glina, płyty betonowe 2, 3, 4 
55. N 9859,1 163400,0 2,31 1,38 b.d b.d. naturalne, sztuczne 1, 2, 3, 4
56. IN 5674,9 - 14,0 5,8 1300000,0 538741,3 naturalne brak 
57. IN 98,5 - 4,12 2,26 37867,5 20827,1 brak brak 
58. IN 392,5 - 0,45 b.d. 1611642,4 1933,4 Folia, naturalne 3 
59. IN 100,0 - 1,7 1,5 11200 7200,0 naturalne brak 
60. IN 1728,4 - 0,62 0,47 13200,0 13119,0 brak brak 
61. IN 82910,14 285000,0 17,1 10,9 1500000,0 546326,0 sztuczne 1, 2, 3, 4
62. IN 14633,9 - 6,9 b.d. b.d. 125274,2 naturalne brak 

63. IN 126907,0 - 322,35 227,30 293,28  
mln m3 169675,0 naturalne 2, 3, 4 

64. IN 1200,0 - 4,62 0,6 62,0 3,0 Folia, naturalne 2, 3, 4 
65. IN 712,3 - 1,22 0,12 10000,0 2449,8 sztuczne 1, 2, 3, 4
66. IN 50,0 - 0,7 0,04 20000,0 520,0 Folia PEHD 4 
Powiat kościański 
67. IN 4275,0 - 6,55 b.d. 180000,0 128550,0 Folia PEHD, glina 3, 4 
68. IN 1110,0 - 1,70 b.d. 9180000,0 3231,4 Folia PEHD brak 
69. IN 2419,7 - 2,65 b.d. 31577,0 15449,0 naturalne 1, 3, 4 
Powiat krotoszyński 
70. IN 9500,0 - 8,73 7,40 300000,0 235000,0 naturalne 4 
71. IN 1324,0 - 2,07 1,07 11070,0 7249,6 Folia PEHD 3, 4 
72. IN 177,0 - 1,20 0,60 3375,0 2025,0 Folia poliuretanowa 4 
73. IN 202,0 - 3,50 2,40 10200,0 b.d. Folia 3 
74. IN 1000,0 - 1,76 0,80 10000,0 7082,7 Folia PCV 3, 4 
Powiat leszczyński ziemski 
75. IN 571,4 - 5,00 b.d. 30500,0 4060,3 Geomembrana PEHD 2, 3, 4 
76. IN 35914,0 - 7,48 0,12 420000,0 357532,2 Gliny, iły 3, 4 
77. IN 1389,2 - 2,10 1,20 b.d. 12312,0 brak brak 
78. IN 679,0 - 1,50 0,31 25000,0 4249,0 Folia hydroizolacyjna 3, 4 
Powiat międzychodzki 
79. IN 14897,74 - 21,71 2,50 3 mln m3 46807 m3 Geomembrana PEHD 3, 4 
80. IN 2102,5 - 1,4 1,4 6000,0 4760,0 Folia PEHD 4 
Powiat nowotomyski 
81. IN 2,72 - 0,42 0,42 3744,0 1500 Folia PCV 3 
82. IN 2531,0 - 0,90 0,90 19200,0 14400 Folia PEHD 1, 3 
83. IN 1505,54 - 0,60 0,60 9300,0 4993,1 Folia PEHD, glina 3, 4 
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Powiat obornicki 
84.  Oborniki  Uścikówiec Gmina Oborniki 1994 2, 3, 5 
85.  Rogoźno Studzieniec Gmina Rogoźno 1995 1, 2, 3, 5 
Powiat ostrowski 
86.  Ostrów Wlkp. Daniszyn ZOiGO „MZO” SA Ostrów Wielkopolski 1997 2, 3 
87.  Ostrów Wlkp. Ostrów Wlkp. ZOiGO „MZO” SA Ostrów Wielkopolski 1987 1, 2, 3, 4, 5 
88.  Odolanów Biadaszki Urząd Miasta i Gminy Odolanów 1989 1, 2, 3, 4, 5 
89.  Raszków Moszczanka Urząd Miasta i Gminy Raszków 1998 1, 2, 3, 4, 5 
90.  Sieroszewice Psary Urząd Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce 2001 1, 2, 3, 4, 5 
91.  Sośnie Cieszyn ROLKOM Sp. z o.o.  Sośnie 1997 1, 2, 3, 4, 5 
Powiat ostrzeszowski 
92.  Doruchów Doruchów Urząd Gminy w Doruchowie 1998 1, 2, 3, 4, 5 
93.  Mikstat Mikstat Urząd Miasta i Gminy Mikstat 1995 1, 2, 3, 5 
94.  Kobyla Góra Ignaców Urząd Gminy Kobyla Góra 1991 1, 2, 3, 5 
95.  Ostrzeszów Ostrzeszów Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 1970 1, 2, 3, 5 
Powiat pilski 
96.  Białośliwie  Białośliwie  Gmina Białośliwie 1993 1, 2, 5 
97.  Kaczory Śmiłowo Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmutil S.A. 1992 1, 2, 5 
98.  Łobżenica Luchowo Gmina Łobżenica 1997 1, 2, 4, 5 
99.  Szydłowo Kłoda Gmina Piła 1979 2, 3, 4, 5 
100.  Ujście  Mirosław Urząd Miasta i Gminy Ujście 1996 1, 2, 3, 5 
101.  Wyrzysk  Bagdad  Urząd Miasta i Gminy Wyrzysk 1997 1, 2, 3, 4, 5 
Powiat pleszewski 
102.  Czermin Pieruchy Urząd Gminy Czermin 1997 2, 3, 5 
103.  Gizałki Gizałki Urząd Gminy Gizałki 1994 1, 2, 3, 5 
104.  Pleszew Dobra Nadzieja Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 1988 1, 2, 3, 4, 5 
Powiat poznański ziemski 
105.  Buk Wysoczka Urząd Miasta i Gminy Buk 1996 1, 2, 3, 4, 5 

106.  Czerwonak  Owińska Urząd Gminy Czerwonak 1995 1, 2, 3, 4, 5, 
7 

107.  Dopiewo  Dopiewo Urząd Gminy Dopiewo 1995 1, 2, 3, 4, 5 
108.  Kórnik  Czmoń SATER KÓRNIK Sp. z o.o. 1995 1, 2, 3, 4, 5 
109.  Murowana Goślina  Białęgi  Gmina Murowana Goślina 1994 1, 2, 3, 5 
110.  Pobiedziska  Borówko Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach 1996 1, 2, 3, 4, 5 
111.  Stęszew  Srocko Małe Urząd Gminy Stęszew  1995 1, 2, 4, 5, 7 
112.  Suchy Las  Suchy Las Gmina Suchy Las 1984 1, 2, 3, 4, 5 
113.  Swarzędz  Rabowice  Urząd Miasta i Gminy Swarzędz 1999 1, 2, 3, 4, 5 

114.  Tarnowo Podgórne  Rumianek  Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-
KOM Sp. z o.o. 1997 1, 2, 3, 4, 5, 

7 
Powiat rawicki 
115.  Bojanowo Sowiny  Gmina Bojanowo 1987 1, 2, 3, 4, 5 
116.  Jutrosin Nadstawem  Urząd Miasta Gminy Jutrosin 1993 1, 2, 3, 5 
117.  Rawicz Rawicz-Sarnowa  Urząd Miejski Gminy Rawicz 1999 3, 5 
Powiat słupecki 
118.  Powidz Ługi Urząd Gminy Powidz 2002 2, 3, 4, 5 
Powiat szamotulski 
119.  Duszniki  Grzebienisko Gmina Duszniki 1992 1, 2, 3, 5 
120.  Obrzycko  Obrzycko  Urząd Miasta Obrzycko 1977 brak 
121.  Ostroróg  Zapust Urząd Miasta i Gminy Ostroróg 1987 1, 2, 3, 5 
122.  Pniewy  Dęborzyce Gmina Pniewy 1995 1, 2, 3, 4, 5 
123.  Szamotuły  Piotrkówko Urząd Miasta i Gminy Szamotuły 1994 1, 2, 3, 4, 5 
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Sposób zabezpiecze-
nia podłoża 

Monito-
ring 

składo-
wiska 

Powiat obornicki 
84. IN 23,26 - 2,45 b.d. 160000,0 40199,0 Folia PEHD 2 
85. IN 3616,0 - 1,98 b.d. b.d. b.d. Geomembrana PEHD 4 
Powiat ostrowski 
86. IN 1350,0 - 1,07 0,48 b.d. b.d. Folia brak 
87. IN 30379,0 - 15,00 4,48 380000,0 107000,0 Folia PEHD 1, 3 
88. IN 737,1 - 4,40 2,23 b.d. 12333,3 Glina brak 
89. IN 820,0 - 4,49 0,46 23900,0 5382,9 Folia PEHD 3, 4 
90. IN 3276,0 - 10,25 0,79 102900,0 10500,0 Folia PEHD 1, 3, 4 
91. IN 400,0 - 2,02 0,60 30000,0 4500,0 Glina 1, 3, 4 
Powiat ostrzeszowski 
92. IN 265,1 - 0,99 0,55 3696,7 1934,0 Folia PCV b.d. 
93. IN 930,0 - 1,00 0,50 20800,0 4784,0 Glina 3, 4 
94. IN 280,0 - 1,24 0,90 3970,0 2910,0 Folia 1, 3, 4 
95. IN 4833,0 - 10,90 6,00 160600,0 122833,0 Glina b.d 
Powiat pilski 
96. IN 294,7 - 4,90 0,30 25000,0 5000,0 Utwardzenie  4 
97. IN 25,81 - 0,77 0,62 1989,4 1591,5 brak 4 
98. IN 880,35 - 0,63 0,28 2064,0 920,0 Folia PEHD 4 
99. IN 35527,54 - 19,90 5,00 86486,5 51891,8 Glina, iły 1, 2, 3, 4 
100. IN 1226,9 - 1,80 1,75 8130,0 7723,5 glina 4 
101. IN 2083,0 - 1,07 b.d. 4256,0 7400,0 Geomembrana PEHD brak 
Powiat pleszewski 
102. IN 242,3 - 2,45 b.d. b.d b.d Folia PEHD 3, 4 
103. IN 436,0 - 1,60 0,65 47225,0 25972,0 Folia PEHD 3, 4 
104. IN 8000,0 - 5,44 4,50 217334,0 177110,0 Folia PEHD 1, 3, 4 
Powiat poznański ziemski 
105. IN 2198,0 - 2,30 1,60 b.d. b.d. Folia PEHD 1, 2, 3, 4 
106. IN 7024,4 - 16,00 3,10 b.d. b.d. Folia PEHD 1, 3, 4 
107. IN 4700,0 - 12,17 3,42 b.d. b.d. Folia PEHD 1, 2, 3, 4 
108. IN 129082,72 - 6,66 6,66 b.d. b.d. Folia PEHD 1, 3, 4 
109. IN 9739,24 - 5,50 2,10 118000,0 b.d. Geomembrana PEHD 1, 3, 4 

110. IN 8239,0 648,0 m3 
mogilnik 4,60 1,31 b.d. 50533,2 Folia PEHD 1, 2, 3, 4 

111. IN 7992,6 - 3,40 1,20 400000,0 143492,6 Folia PEHD 4 
112. IN 133136,48 - 49,00 38,95 b.d. 4663322,0 Gliny, iły 1, 2, 3, 4 
113. IN 1220,0 - 4,58 1,80 345000,0 59197,0 Folia PEHD 1,2, 3, 4 

114. IN 3400,0 - 23,20 6,00 b.d. b.d. Folia PEHD 1, 2, 3, 4 

Powiat rawicki 
115. IN 1423,5 - 4,62 b.d. 25200,0 20201,5 Glina 2, 3, 4 
116. IN 710,0 - 2,07 1,00 6750,0 4210,0 Glina 3, 4 
117. IN 5607,2 - 3,70 0,50 b.d. 27341,7 brak 4 
Powiat słupecki 
118. IN 1201,5 - 1,0 0,1539 23709,0 4214,86 folia 3, 4 
Powiat szamotulski 
119. IN 557,81 - 0,34 0,20 17160,0 900,0 Folia PEHD 4 
120. IN 108,6 - 2,34 2,34 b.d. b.d. brak brak 
121. IN 423,07 - 3,00 1,00 13500,0 b.d. naturalne brak 
122. IN 995,0 - 2,34 b.d. b.d. b.d. brak brak 

123. IN 10234,0 1,0 nieeks-
ploatowane 6,50 1,98 275000,0 130000,0 Folia PEHD 4 
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Powiat średzki 
124.  Dominowo  Orzeszkowo  Urząd Gminy Dominowo 1993 1, 2, 3, 5 
125.  Krzykosy  Pięczkowo Urząd Gminy w Krzykosach 1993 1, 2, 3, 5 
126.  Nowe Miasto n/Wartą Radliniec Elżbietowo Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą 1992 1, 2, 3, 5 
127.  Środa Wlkp. Nadziejewo  Gmina Środa Wlkp. 1993 1, 2, 4, 5, 7 
Powiat śremski 
128.  Dolsk Pokrzywnica  Urząd Miasta i Gminy Dolsk 1993 1, 2, 3 
129.  Książ Wlkp. Włościjewki  Gmina Książ Wlkp. 1993 1, 2, 3, 5 
130.  Śrem Mateuszewo  Urząd Miejski w Śremie 1997 1, 2, 3, 5 
131.  Śrem Pysząca  Odlewnia Żeliwa „Śrem” 1990 1, 3, 5 
Powiat turecki 
132.  Brudzew Smolina Urząd Gminy Brudzew 1988 3, 5 
133.  Dobra Chrapczew Urząd Gminy Dobra 1986 3, 5 
134.  Malanów Malanów Urząd Gminy Malanów 1989 3, 5 
135.  Malanów Kotwasice Urząd Gminy Malanów 1988 3, 5 

136.  Przykona, Turek Gajówka, Olszówka, 
Laski, Przykona ZE PAK S.A. Elektrownia Adamów 1987 3, 4, 5 

137.  Przykona, Turek Jeziorko, Warenka, 
Przykona ZE PAK S.A. Elektrownia Adamów 1990 3, 4, 5 

138.  Przykona Psary Urząd Gminy Przykona 1990 1, 3, 5 
139.  Tuliszków Krępa Urząd Miasta i Gminy Tuliszków 1983 3 
140.  Turek Dzierżązna PGKiM Turek 1986 1, 2, 3, 4, 5 
141.  Turek Cisew Urząd Gminy Turek 1989 3, 5, 8 
142.  Władysławów Rusocice Urząd Gminy Władysławów 1983 3, 5 
143.  Władysławów Stawki Urząd Gminy Władysławów 1992 3, 5 
Powiat wolsztyński 
144.  Przemęt Siekówko Urząd Gminy Przemęt 2002  1, 2, 3, 4, 5 
145.  Siedlec Reklinek  Gmina Siedlec 1978 3, 4, 5 
146.  Wolsztyn Powodowo  Zakład Produkcji Betonów PREFBET  1989 3, 4, 7 
147.  Wolsztyn Powodowo  Urząd Miejski w Wolsztynie 1992 1, 2, 3, 4, 5 
Powiat wągrowiecki 
148.  Damasławek  Niemczyn Urząd Gminy Damasławek 1996 1, 2, 3, 5 
149.  Gołańcz Smogulec Gmina Gołańcz 1999 1, 2, 4, 5 
150.  Wapno Aleksandrowo Gmina Wapno 1995 4, 5 

151.  Wągrowiec  Nowe Kopaszyn-
Tomiszewo 

UM Wągrowiec, UG Wągrowiec, 
UMiG Skoki, UG Mieleszyn  2000 1, 2, 3, 4, 5 

Powiat wrzesiński 
152.  Kołaczkowo Gałęzowice Urząd Gminy Kołaczkowo 1996 1, 2, 3, 4, 5 
153.  Nekla Starczanowo Urząd Miasta i Gminy Nekla 1993 1, 2, 3, 4, 5 
154.  Września Bardo Urząd Miasta i Gminy Września 1992 1, 2, 3, 4, 5 
Powiat złotowski 
155.  Jastrowie  Jastrowie  Urząd Miasta i Gminy w Jastrowiu 1990 1, 2, 3, 4, 5 
156.  Krajenka  Krajenka  Miasto i Gmina Krajenka 1972 1, 3, 5 
157.  Lipka  Osowo  Urząd Gminy Lipka 1998 1, 2, 5 
158.  Okonek  Anielin  Urząd Miasta i Gminy Okonek 1985 2, 3, 4, 5 
159.  Złotów Międzybłocie Urząd Miasta i Gminy Złotów 1976 1, 2, 3, 4, 5 
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Sposób zabezpiecze-
nia podłoża 

Monito-
ring skła-
dowiska 

Powiat średzki 
124. IN 505,0 - 2,50 1,25 6807,0 3034,0 Folia PEHD Brak 
125. IN 136,6 - b.d. 4m3 1350,0 1050,0 Geomembrana PEHD 2, 3, 4 
126. IN 1044,25 - 7,00 4,00 40000,0 20000,0 Geomembrana PCV Brak 
127. IN 10579,85 - 11,01 3,00 70000,0 46875,0 Folia PEHD 1, 3, 4 
Powiat śremski 
128. IN 670,0 - 2,90 b.d. 6500,0 6170,0 Geomembrana PEHD Brak 
129. IN 112,0 - 8,53 b.d. 22000,0 9112,0 Geomembrana PEHD 3, 4 
130. IN 10000,0 - 6,82 0,77 260000,0 87294,3 Geomembrana PEHD 1, 3, 4 
131. IN 6215,0 - 2,00 b.d. 120000,0 90715,0 Geomembrana PCV 4 
Powiat turecki 
132. IN 30,3 - 1,0 0,56 8000,0 4020,0 brak Brak 
133. IN 436,31 - 3,5 2,5 11550,0 8662,5 sztuczne Brak 
134. IN 40,0 - 0,6 b.d. 2100,0 b.d. brak Brak 
135. IN 0,0 - 0,31 b.d. 4800,0 b.d. brak Brak 

136. IN 377969,0 - 140,0 34,00 31,6 12,4 naturalne 2, 4 

137. IN 1426,0 - 19,5 19,5 b.d. b.d. naturalne 2, 4 

138. IN 700,0 - 1,5 0,7 42500,0 5000,0 naturalne Brak 
139. IN 201,0 - 2,42 2,06 33000,0 28050,0 brak Brak 
140. IN 12000,0 - 3,74 3,74 259170,0 189052,0 sztuczne Brak 
141. IN 0,0 - 0,8 0,77 409,5 390,0 brak Brak 
142. IN 144,54 - 0,9 0,76 8250,0 6600,0 brak Brak 
143. IN 150,0 - 1,0 0,7 2640,0 1980,0 brak Brak 
Powiat wolsztyński 
144. IN 1134,7 - 3,11 b.d. 10000,0 2091,4 Folia PEHD 3, 4 
145. IN 1020,5 - 2,01 1,10 8500,0 5020,5 glina Brak 
146. IN 80,0 - 1,38 b.d. b.d. 1760,0 b.d. Brak 
147. IN 8101,7 - 6,25 b.d. 742000,0 95101,7 Folia PEHD, glina 3, 4 
Powiat wągrowiecki 
148. IN 992,58 - 2,10 0,40 22800,0 1500,0 Folia PEHD 4 
149. IN 469,37 - 0,63 0,63 17850,0 640,0 Folia PEHD 4 
150. IN 612,24 - 0,93 0,93 11250,0 6750,0 brak 2, 4 
151. IN 12582,36 - 25,24 2,22 800000,0 20000,0 Folia PEHD 3, 4 
Powiat wrzesiński 
152. IN 1651,5 - 2,0 1,0 10000,0 5525,0 folia 1, 2, 3 
153. IN 2652,0 - 9,03 3,0 42800,0 20400,0 folia 1, 2, 3 
154. IN 13748,58 - 4,4 1,55 b.d. b.d folia 1, 3, 4 
Powiat złotowski 
155. IN 3156,78 - 1,98 b.d. 75000,0 25500,0 brak 4 
156. IN 0,0  - 3,4 2,3 120000,0 84000,0 brak Brak 
157. IN 539,78 - 1,00 0,16 14600,0 2329,0 glina 4 
158. IN 1500,5 - 3,85 1,12 32500,0 b.d. brak 4 

159. IN 4744,7 - 4,4 1,09 225300,0 82400,0 Geomembrana PEHD, 
glina 1, 2, 3, 4 

/1/ zakończenie eksploatacji składowiska  przed rokiem 2009,  między 2009−2012,  po roku 2012,  brak danych. 
/2/ posiadane decyzje: 1 decyzja lokalizacyjna, 2 pozwolenie na budowę, 3 decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploata-

cji, 4 pozwolenie na użytkowanie, 5 przegląd ekologiczny, 6 decyzja o wstrzymaniu użytkowania, 7 decyzja o rekul-
tywacji obiektu, 8 zgoda na zamknięcie 

/3/ monitoring składowiska: 1 gazu wysypiskowego, 2 wód powierzchniowych, 3 wód odciekowych, 4 wód podziemnych 
/4/ typ składowiska: N odpadów niebezpiecznych, O odpadów obojętnych, IN odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
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Mapa 8.1. Lokalizacja punktów pomiaru zanieczyszczenia gleb w sieci monitoringu regionalnego œrodowiska
                  - badania przeprowadzone w latach 1999 - 2004
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Mapa 8.2. Rozmieszczenie przekroczeñ zawartoœci naturalnej metali ciê¿kich i siarki siarczanowej 
                  w glebach gmin województwa wielkopolskiego
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Z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, prowadzącego Państwowy Monitoring 
Środowiska monitorowanie skażeń gleb Wielkopolski powierzono Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu. 

Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, realizując wytyczne w sprawie wstępnego inwentaryzowania 
gruntów ornych degradowanych w wyniku emisji zanieczyszczeń przemysłowych, prowadziły w latach 
1991–1997 pod kierunkiem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach temat Ocena stop-
nia zanieczyszczenia środowiska rolniczego skażeniami chemicznymi, zlecony przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej. W kolejnych latach 1998–2000 na zlecenie WIOŚ w Poznaniu i Koninie, Stacja 
prowadziła monitoring skażeń gleb w cyklu trzyletnim na terenie województw konińskiego i poznańskiego, 
który zakończono w roku 2000. Równocześnie od roku 1999 temat badawczy został rozszerzony na cały 
obszar województwa wielkopolskiego, zgodnie z nowym podziałem administracyjnym kraju.  

Województwo wielkopolskie objęło swoimi granicami wcześniejsze województwa: kaliskie, konińskie, 
leszczyńskie i poznańskie. 

Dalsze monitorowanie stanu chemicznego gleb na terenie województwa wielkopolskiego było prowadzone 
poprzez cykliczne pięcioletnie badania, które zostały ustalone na potrzeby Regionalnego Monitoringu Środowi-
ska Województwa Wielkopolskiego. Sieć punktów pomiarowych została opracowana na lata 2000–2004. W każ-
dym powiecie województwa, w wybranych gminach, zostały pobrane próby gleb. Obrazuje to załączona 
mapka, na której zaznaczono kolorami rozmieszczenie punktów pomiarowych w każdym roku uzgodnionego 
cyklu działania. 

8.1. Cel obserwacji 
Proces tworzenia gleb jest bardzo powolny i wieloletni. Gleby są wytworem procesu glebotwórczego, na 

który składają się oddziaływania na skałę macierzystą: klimatu, położenia w rzeźbie terenu i przede wszyst-
kim organizmów roślinnych i zwierzęcych. 

Gleba powinna podlegać szczególnej ochronie, ponieważ jej skład mineralny w praktyce uważa się za 
nieodnawialny. Obok przebiegającego bardzo powoli, ale stale procesu tworzenia, jednocześnie gleby podle-
gają procesom degradacji. Wyróżnia się procesy degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej gleb. Nie-
kiedy procesy degradacji mogą przebiegać bardzo szybko i mogą być wywoływane tymi samymi 
przyczynami. Degradacja gleb powoduje również określone skutki środowiskowe. 

Podczas monitorowania gleb Wielkopolski zajmujemy się degradacją chemiczną, która polega na stratach 
składników pokarmowych roślin, nagromadzeniu się substancji szkodliwych oraz na zakwaszaniu gleb.  

Skażenia gleb metalami ciężkimi, siarką siarczanową lub mikroelementami to procesy długoletnie wyma-
gające okresowych badań. Badania takie są prowadzone poprzez monitorowanie zmian skażenia gleb meta-
lami ciężkimi i innymi związkami chemicznymi, co pozwala na pewną ocenę problemu. Zebrany materiał 
badawczy wykorzystywany jest do określenia, jakie zagrożenie dla produkcji rolnej zdrowej żywności sta-
nowi poziom zawartości pierwiastków śladowych i metali ciężkich.  

8.2. Założenia monitoringu regionalnego gleb 
Obszar województwa wielkopolskiego został objęty tematem monitorowania ewentualnych skażeń gleb. 

Rozpoczęte w roku 1999 obserwacje kontynuowano w przyjętym pięcioletnim (2000–2004) cyklu badań. 
Rok 2004 jest piątym i zarazem ostatnim rokiem obserwacji w pierwszym cyklu badań prowadzonych na 
obszarze całej Wielkopolski. Każdego roku obserwacji brano pod uwagę następujące kryteria do wyboru 
średnio 60-ciu punktów pomiarowych: 
• tereny typowo rolnicze związane z produkcją żywności, 
• tereny z potencjalnie wyższym zagrożeniem emisją przemysłową i innymi zanieczyszczeniami związa-

nymi z działalnością człowieka, 
• równomierne rozmieszczenie punktów na terenie gmin województwa w każdym roku poboru próbek. 

Za główne kryterium wyboru miejsca pobrania próbek wybrano gleby w użytkowaniu rolniczym, z uwagi 
na konieczność profilaktycznego zabezpieczenia nieskażonej produkcji towarowej. 
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8.3. Wybór i oznaczenie punktów pomiarowych 
Za punkt pomiarowy przyjęto poletko o powierzchni jednego ara (10 m × 10 m) wyznaczone na jednolitej ty-

pologicznie glebie. Z każdego punktu pomiarowego pobrano próbki glebowe z dwóch warstw. Pierwsza 
próbka z warstwy od 0–20 cm, druga z warstwy 40–60 cm. Próby pobrane z drugiej warstwy oznaczono 
w zestawieniach dodatkowo literą A.  

W roku 2004 próbki glebowe pobrano w 63 punktach pomiarowych wyznaczonych na piąty rok obserwa-
cji. Punkty pomiarowe rozmieszczono w każdym powiecie (od 1 do 4 punktów), po jednym w gminie. Roz-
mieszczenie punktów obrazuje mapa. 

Warunkiem wyboru punktu jest zapewnienie gospodarza, że będzie prowadził na wybranym polu nor-
malną gospodarkę uprawową i nawożenia mineralnego, nie stosując na obserwowanym polu w celach nawo-
zowych odpadów przemysłowych, komunalnych, a także nie będzie stosować nawozów mineralnych 
i wapna nawozowego nieznanego pochodzenia. 

8.4. Zakres i rodzaj wykonywanych analiz 
Standardowy zakres wykonywanych analiz obejmuje następujące oznaczenia: próchnicę, siarkę siarcza-

nową, pH – odczyn gleby oraz formy całkowite pierwiastków: miedzi, manganu, cynku, żelaza, chromu, arsenu, 
kadmu, niklu i ołowiu. 

Analizy laboratoryjne przeprowadzane są zgodnie z metodyką ustaloną dla stacji chemiczno-rolniczych 
przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 

Charakterystykę glebową badanych pól, obejmującą kompleks glebowy, typ i podtyp gleb, dokonano na 
podstawie opisu pól na mapach glebowo-rolniczych. 

8.5. Ocena otrzymanych wyników badań 
Ocena wyników prowadzona jest według ustaleń przyjętych w roku 1999. Otrzymane wyniki analiz Stacja 

Chemiczno-Rolnicza ocenia korzystając z ramowych wytycznych IUNG w Puławach, dotyczących oceny ska-
żenia metalami ciężkimi warstwy ornej gleb oraz przyjętej skali zanieczyszczeń określającej przydatność 
obserwowanych gleb do uprawy. 

Do oceny stopnia skażenia gleb metalami wykorzystane są również normy podane w Zarządzeniu Mini-
stra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 lipca 1986 roku (Monitor Polski Nr 23 z dnia 
31 lipca 1986 roku). 

Tabela 8.1. 
Graniczne zawartości metali śladowych (mg/kg) w powierzchniowej warstwie gleb (0–20 cm), odpowiadające 

różnym stopniom jej zanieczyszczenia (wartości zweryfikowane) 

stopien zanieczyszczenia gleb metal grupa 
gleb 0 I II III IV V 

a 20 70 100 500 2500 >2500 
b 40 100 250 1000 5000 >5000 ołów 

(Pb) 
c 60 150 500 2000 7000 >7000 
a 50 100 200 700 1500 >1500 
b 70 150 300 1000 3000 >3000 cynk 

(Zn) 
c 100 250 500 2000 5000 >5000 
a 10 30 50 80 300 >300 
b 20 50 80 100 500 >500 miedź 

(Cu) 
c 25 70 100 150 750 >750 
a 10 30 50 100 400 >400 
b 25 50 75 150 600 >600 nikiel 

(Ni) 
c 50 75 100 300 1000 >1000 
a 0,3 1,0 2 3 5 >5 
b 0,5 1,5 3 5 10 >10 kadm 

(Cd) 
c 1,0 3,0 5 10 20 >20 
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Przy zaliczeniu gleby do odpowiedniego stopnia zanieczyszczenia uwzględniono odczyn gleby (pH w 1 n KCl), 
skład granulometryczny (% frakcji < 0,02 mm) i zawartość substancji organicznej. Właściwości te decydują 
o dostępności dla roślin i zawartości metali ciężkich w glebach. Uwzględniając wymienione cechy wydzielono 
w obrębie każdego stopnia zanieczyszczenia trzy grupy gleb: 
a − gleby bardzo lekkie o małej zawartości frakcji spławialnej (< 10 %), niezależnie od pH;  
− gleby lekkie (10−20 % frakcji spławialnej), bardzo kwaśne (pH < 4,5); kwaśne* (pH 4,5−5,5) i słabo 

kwaśne (pH 5,6−6,5). 
* Dla tej podgrupy gleb (lekkie 10−20 % frakcji spławialnej, pH 4,5−5,5) poziom kadmu jako kryterium 

zaliczenia do stopnia 0 (tzn. gleb nie zanieczyszczonych) wynosi 0,5 ppm. 
b − gleby lekkie (10−20 % frakcji spławialnej) odczyn obojętny (pH > 6,5);  
− gleby średnie (20−35 % frakcji spławialnej) bardzo kwaśne (pH < 4,5) i kwaśne (pH 4,5−5,5);  
− gleby ciężkie (> 35 % frakcji spławialnej) bardzo kwaśne (pH < 4,5) i kwaśne (pH 4,6−5,5);  
− gleby mineralno-organiczne (substancje organiczne 6−10 %) bez względu na pH. 

c − gleby średnio ciężkie (20−35 % frakcji spławialnej) i ciężkie (> 35 % frakcji spławialnej) słabo kwaśne 
(pH 5,5−6,5) lub obojętne (pH > 6,5);  

− gleby organiczno-mineralne i organiczne (substancji organicznych > 10 %) bez względu na odczyn pH. 

Tabela 8.2. 
Granice tolerancji zawartości pierwiastków toksycznych w glebach według IUNG Puławy [mg/kg] 

Pierwiastek zawartość normalna dopuszczalna zawartość progowa  
Arsen 1−20 20 
Kadm 0,1−1 3 
Nikiel 2−50 50 
Fluor 2−100 100 
Cynk 3−50 300 
Miedź 2−60 100 
Ołów 10−70 100 
Chrom 15−70 100 
Rtęć 0,02−0,15 2 
Mangan 300−600  
Żelazo 10000−30000  

IUNG zaleca rolnicze użytkowanie gleb proponując sześciostopniową klasyfikację w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia metalami ciężkimi: 

Stopień zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
0 − zawartość naturalna,  III − średnie zanieczyszczenie, 
I − zawartość podwyższona,  IV − silne zanieczyszczenie,  
II − słabe zanieczyszczenie,  V − bardzo silne zanieczyszczenie. 

Stopień 0 − gleby nie zanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali śladowych. Gleby te mogą być 
przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Stopień I − obejmuje gleby o podwyższonej zawartości metali. Gleby te mogą być przeznaczone pod 
wszystkie uprawy polowe, z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. 
Stopień II − gleby słabo zanieczyszczone. Na glebach takich zachodzi już obawa chemicznego zanieczysz-
czenia roślin. Wykluczyć więc należy przede wszystkim niektóre uprawy ogrodnicze, jak np. sałata, szpinak, 
kalafior. Dozwolona jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych. 
Stopień III − gleby średnio zanieczyszczone. Wszystkie uprawy na takich glebach narażone są na skażenie. 
Dopuszczalna jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych pod warunkiem okresowej kontroli po-
ziomu metali w konsumpcyjnych częściach roślin. Zalecane są uprawy roślin przemysłowych i traw nasiennych. 
Stopień IV − gleby silnie zanieczyszczone. Gleby takie (szczególnie gleby lekkie) powinny być wyłączone 
z produkcji rolniczej oraz zadarnione lub zadrzewione. Na glebach lepszych można uprawiać rośliny prze-
mysłowe (len, konopie, wiklina). Dopuszcza się produkcję materiału siewnego zbóż i traw, a także ziemnia-
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ków dla przemysłu spirytusowego (na spirytus jako dodatek do paliwa) i rzepaku na olej techniczny. Zaleca 
się zabiegi rekultywacyjne, a głównie wapnowanie i wprowadzanie substancji organicznej. 
Stopień V − gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Gleby o takim stopniu zanieczyszczenia należy wyłączyć 
z produkcji rolniczej i poddać zabiegom rekultywacyjnym. Można uprawiać (na glebach przydatnych) len, 
konopie oraz rzepak (na olej techniczny), a w dolinach rzek – wiklinę. 

8.6. Omówienie wyników badań prowadzonych w roku 2004 

Odczyn gleby 
W praktyce rolniczej gleby silnie zakwaszone i o bardzo niskiej zawartości przyswajalnych składników 

należy traktować jako gleby zdegradowane. Odczyn, którego miarę stanowi pH, jest podstawowym i najła-
twiej wymierzalnym wskaźnikiem żyzności gleby. Gleby użytków rolnych powinny wskazywać wartość pH 
w granicach 5,0–7,0. Wartość pH poniżej 4,5 sygnalizuje niebezpieczeństwo degradacji gleby, a wartość 
powyżej 7,0 świadczy o jej alkalizacji, która może wykazywać ujemne skutki dla gleby i roślin. 

Prowadząc analizy chemiczne gleb Wielkopolski można ciągle spotkać gleby źle nawożone wapnem na-
wozowym. Obok wysokich potrzeb wapnowania spotyka się gleby alkaliczne, czyli gleby które otrzymały 
zbyt wysoką dawkę wapna. 

Odczyn gleb w badanych próbkach wahał się: 
od bardzo kwaśnego odczynu (pH) gdy: - pH - 4,0 próbki 12, 14 

- pH - 4,1 próbki 14A, 30A 
- pH - 4,2 próbki 15A, 30, 33 
- pH - 4,3 próbki 9, 9A, 12A, 20A, 33A 
- pH - 4,5 próbki 8A, 36, 54, 54A 

- do odczynu zasadowego: - pH - 8,2 próbka 56A  
 - pH - 8,0 próbka 57A 
 - pH - 7,8 próbka 61  
 - pH - 7,7 próbki 61A, 56 
 - pH - 7,6 próbki 41A, 44, 45A, 57 
 - pH - 7,5 próbki 21A, 22, 22A, 39A, 45 
 - pH - 7,4 próbki 2, 2A, 21, 31, 31A, 41, 42A, 44A, 51A 
 − pH - 7,3 próbki 20, 39, 42, 46A 

Na glebach legitymujących się niskim odczynem gleby < 5,0 rośliny mogą być narażone na łatwiejsze 
przyswajanie metali ciężkich, co ma toksyczny wpływ na wzrost i rozwój uprawianych roślin. 

Zawartość cynku 
Niski odczyn glebowy sprzyja migracji cynku w środowisku, łatwiejszemu pobieraniu przez rośliny i inne 

organizmy glebowe. O zwiększeniu dostępności cynku może decydować również zawartość i właściwości 
substancji organicznej, z którymi cynk tworzy łatwo rozpuszczalne połączenia kompleksowe. Także procesy 
mineralizacji substancji organicznej mogą sprzyjać uruchamianiu tego pierwiastka niezbędnego w procesach 
regulujących metabolizm organizmów żywych. W badaniach omawianego roku określono szereg wyników 
o zawartości wyższej cynku: 

Numer punktu Miejscowość Gmina Zawartość [mg/kg] Stopień zanieczyszczenia
25 Sulmierzyce Sulmierzyce 61,7 I 
27 Bremno Wijewo 59,3 I 
34 Szklarka Śląska Sośnie 61,7 I 
38 Szydłowo Szydłowo 86,7 I 
58 Podgaje Okonek 125,0 II 

58A Podgaje  Okonek 206,6 III 

Posługując się przyjętą wyceną wyników uwzględniających odczyn gleb, a także zawartość frakcji spła-
wialnej składu chemicznego gleby, cztery wyniki z punktów pomiarowych zaliczono do stopnia pierwszego – 
zawartość podwyższona. Natomiast w punkcie 58 w poziomie pierwszym i drugim stwierdzono znacznie pod-
wyższoną zawartość cynku (125 mg/kg i 206,6 mg/kg). Gleby w tym punkcie są glebami lekkimi o zawartości 
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części spławianych 6%. Dla tego typu gleb zawartość naturalna wynosi 50 mg/kg, a dopuszczalna zawartość cyn-
ku nie może przekraczać 100 mg/kg. Wszystkie pozostałe wyniki zaliczono do stopnia 0 – zawartość naturalna.  

Średnia naturalna zawartość cynku dla gleb Polski została obliczona w granicach 32,0–40,0 mg/kg. 
W punktach badanych w roku 2004 stwierdzono najniższą zawartość 4,7 mg/kg, a najwyższą 206,6 mg/kg. 

Zawartość miedzi 
Miedź podlega silnej sorbcji przez substancję organiczną i materiały ilaste. Zawartość miedzi w glebach 

ściśle zależy od ich rodzaju i wykazuje dodatnią korelację ze składem granulometrycznym. Średnia naturalna 
zawartość miedzi w glebach Polski wynosi 6,3 mg/kg w zależności od ich rodzaju dla gleb najlżejszych bie-
licowych od 6 mg/kg, 24 mg/kg w madach, do 53 mg/kg w niektórych czarnoziemach. 

W punktach pomiarowych, w których badania prowadzono w roku 2004 nie stwierdzono przekroczeń. 
Wszystkie wyniki zaliczono do stopnia zawartości naturalnej. Najniższa zawartość została stwierdzona 
w punkcie 56A i wynosiła 1,3 mg/kg, a najwyższa 14,0 mg/kg w punkcie 21. 

Zawartość ołowiu 
Wyniki badań IUNG wskazują, że naturalna zawartość ołowiu w glebach Polski nie przekracza 10 mg/kg, 

a w utworach o zwięźlejszym składzie granulometrycznym mieści się w przedziale 13−20 mg/kg. 
Stwierdzona zawartość ołowiu w badanych punktach mieści się w granicach 3,3−24 mg /kg i kwalifikuje gle-

by do klasy gleb o zawartości naturalnej. 
Zawartość niklu 
Naturalna zawartość niklu w glebach jest bardzo zróżnicowana. Źródłem zanieczyszczenia gleb niklem są 

głównie emisje przemysłowe, stosowanie osadów ściekowych w nawożeniu, nieumiejętne nawożenie nawozami 
fosforowymi. Zawartość średnia niklu w glebach Polski wynosi 7,4 mg/kg, przy zakresie do 30,0 mg/kg. 

Przeprowadzone analizy wykazały zawartość niklu w przedziale 1,87−14,57 mg/kg. Uwzględniając parametry 
wyceny wyników oznaczenia zaliczono do zawartości naturalnej. 

Zawartość kadmu 
Naturalne zawartości kadmu w glebach Polski są zróżnicowane w zależności od pochodzenia geologicz-

nego skał macierzystych i intensywności procesów ich wietrzenia. W powierzchniowej warstwie gleb zawar-
tość kadmu wynosi 0,2−0,6 mg/kg, przy średniej dla gleb Polski 0,3 mg /kg. 

W badaniach przeprowadzonych w roku 2004 określono zawartości wyższe od naturalnych w czterech 
punktach: 

Numer punktu Miejscowość Gmina Zawartość [mg/kg] Stopień zanieczyszczenia
3 Radolin Trzcianka 0,627 I 

27 Bremno Wijewo 0,413 I 
40 Rokutów  Pleszew 0,453 I 
63 Poznań miasto Poznań 0,613 I 

Zawartość manganu, żelaza chromu i arsenu 
Wszystkie wyniki analiz manganu, żelaza, chromu i arsenu otrzymane w 126 pobranych próbkach glebo-

wych mieszczą się w granicach zawartości normalnej z wyjątkiem jednej próbki, w której stwierdzono prze-
kroczenie górnej granicy tej zawartości. Granica tolerancji zawartości manganu wynosi 300–600 mg/kg, 
natomiast w punkcie 56 w miejscowości Karpicko gmina Wolsztyn wynosi 708 mg/kg. 

Zawartość siarki siarczanowej 
Według dotychczasowych stwierdzeń przeciętnie 5−10 % ogólnej zawartości siarki w glebach występuje 

w formie siarczanów − łatwo przyswajalnej przez rośliny. Zawartość siarki siarczanowej w glebach mineralnych 
waha się od poniżej 1,0 do 5,0 mg/100g gleby, natomiast w glebach organicznych sięga 15,0 mg/100 g gleby. 

Wyróżniono cztery stopnie zawartości siarki siarczanowej w glebach. Stopnie I, II, III określają (niską, 
średnią, wysoką) zawartość S – SO4, natomiast stopień IV − zawartość podwyższona wskutek antropopresji, 
informuje o aktualnym lub dawnym oddziaływaniu nadmiernej emisji SO2 ze źródeł lokalnych bądź dalekie-
go transportu. 
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Tabela 8.3. 
Graniczne zawartości siarki siarczanowej w warstwie próchnicznej (0–20 cm) gleb o różnym stopniu zasiarczenia 

Stopień zawartości siarki [mg S – SO4/100 g gleby] Symbol 
grupy Grupa gleb 

I II III IV 

A gleby lekkie 
(0–20 % frakcji 0,02 mm) ≤ 1,5 1,6–2,5 2,6–3,5 > 3,5 

B gleby średnie 
(21–35 % frakcji 0,02 mm) ≤ 2,0 2,1–3,0 3,1–4,0 > 4,0 

C gleby ciężkie 
(0–35 % frakcji 0,02 mm) ≤ 2,5 2,6–3,5 3,6–5,0 > 5,0 

D gleby mineralno-organiczne 
(10–20 % materii organicznej) ≤ 3,0 3,1–5,0 5,1–10,0 > 10,0 

E gleby organiczne 
(20 % materii organicznej) ≤ 5,0 5,1–10,0 10,1–15,0 > 15,0 

W 106 analizowanych próbkach stwierdzono niską zawartość siarki siarczanowej i wyniki zaliczono do I stop-
nia zawartości, w 13 próbkach stwierdzono zawartość średnią – II stopień. W pozostałych 7 próbkach stwier-
dzono zawartość wysoką i bardzo wysoką, a ich rozmieszczenie w terenie obrazują dodatkowo zamieszczone 
tabelki:  

Stopień III − zawartość wysoka 

Numer punktu Wieś Gmina Zawartość [mg/100 g gleby] 
22 Licheń Slesin 2,62 

56A Karpicko Wolsztyn 2,65 
58A Podgaje  Okonek 3,14 

Stopień IV − podwyższona w skutek antropopresji 

Numer punktu Wieś Gmina Zawartość [mg/100 g gleby] 
51 Kiełczynek Książ Wlkp. 3,80 

51A Kiełczynek Książ Wlkp. 13,26 
56 Karpicko Wolsztyn 19,75 
60 Kalisz Kalisz 5,05 

8.7. Podsumowanie  
Podwyższona zawartość metali ciężkich, siarki siarczanowej oraz pierwiastków śladowych w glebie jest 

następstwem działalności człowieka – emisji przemysłowych, motoryzacji, nadmiernej chemizacji – powo-
dujących degradację biologiczną gleb, zanieczyszczenie wód gruntowych, a w konsekwencji przechodzenia 
skażeń do łańcucha pokarmowego. 

Stan zawartości pierwiastków chemicznych w glebach użytkowanych rolniczo pod względem zasobności 
w przyswajalne składniki pokarmowe roślin oraz zanieczyszczenia jest bardzo istotny z uwagi na koniecz-
ność produkcji zdrowej żywności. 

Wyróżnia się sześć klas stanu czystości gleb, pod względem zawartości metali ciężkich:  
 zawartość naturalna   – klasa zerowa,  
 zawartość podwyższona – klasa pierwsza, 
 gleby zanieczyszczone   – klasy od II do V. 
Na glebach o zawartości naturalnej i podwyższonej zawartości metali ciężkich można uprawiać bez ogra-

niczeń wszystkie rośliny przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie. Wielkopolska cha-
rakteryzuje się wysokim procentem gleb nieskażonych – 98,4 %. 

Należy pamiętać, że na glebach wykazujących podwyższoną zawartość metali ciężkich nie wolno stoso-
wać osadów ściekowych. Gleby zanieczyszczone (II do V) wymagają specjalnego traktowania zgodnie 
z zaleceniami Stacji Chemiczno-Rolniczej.  
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Stosując chemiczne środki ochrony roślin należy unikać wolno rozkładających się, o małej selektywności 
oraz takich, które muszą być stosowane w dużych dawkach. 

Stan zanieczyszczenia gleb w województwie wielkopolskim badany jest w ramach Regionalnego Monito-
ringu Środowiska. Rok 2004 jest piątym rokiem pomiarowym, a zarazem ostatnim w cyklu obejmującym 
lata 2000–2004. Badania są prowadzone przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu na użytkach rolnych 
i na obszarach z potencjalnie wyższym zagrożeniem skażenia gleb. 

Zawartość metali ciężkich i zanieczyszczenie gleb tymi składnikami w Wielkopolsce jest stosunkowo 
niewielkie i kształtuje się głównie na poziomie zawartości naturalnej. W omawianym roku badań, wyniki ze 
126 próbek pobranych w 63 punktach pomiarowych wykazały jedenaście przekroczeń zawartości naturalnej. 
Podwyższoną zawartość (klasa pierwsza) stwierdzono w czterech próbkach w odniesieniu do cynku i czte-
rech w stosunku do kadmu, zanieczyszczenie w klasie oceny II i III − w dwóch próbkach w przypadku cyn-
ku. Zawartość manganu w jednej próbie przekroczyła graniczną dopuszczalną zawartość pierwiastka. 

Siarka siarczanowa jako podstawowy składnik w cyklu pokarmowym roślin uprawnych występuje w wy-
sokim procencie badanych gleb na poziomie niskiej zawartości, co jest ważne dla producentów roślin krzy-
żowych i motylkowych, wymagających nawożenia siarką, szczególnie na glebach lekkich. W omawianym 
roku badań stwierdzono w trzech punktach pomiarowych zawartość wysoką siarki siarczanowej, a w czte-
rech bardzo wysoką (podwyższoną).  

Badania odczynu gleb (pH) wykazały wysoki procent wyników – 33% odbiegających od optymalnego 
przedziału (5,0–7,0 wartość optymalna pH) kwasowości gleb; 16 wyników sygnalizuje niebezpieczeństwo 
degradacji gleb – bardzo niskie pH, a 27 wyników wskazuje na alkalizację nieprzyjazną dla gleby i roślin. 

Pola uprawne województwa wielkopolskiego spełniają warunki dla produkcji zdrowej żywności. 
Profilaktyczne prowadzenie obserwacji gleb pod uprawami w systemie monitoringu z równoczesną kon-

centracją na obszarach wykazujących podwyższoną zawartość metali ciężkich i siarki siarczanowej uważa 
się za konieczne i celowe. 

Pracując nad ochroną gruntów rolnych należy pamiętać, że nie należy nigdy dopuszczać do silnego za-
kwaszenia gleb lub bardzo znacznego ich wyczerpania z rezerw form przyswajalnych przez rośliny. Gleby 
silnie zakwaszone i o niskiej zasobności w praktyce można uważać za zdegradowane. Gleby takie z trudem 
ulegają wzbogaceniu w składniki, nawet po zastosowaniu dużych dawek nawozów.  

Typowa degradacja chemiczna gleb ma miejsce w przypadku ich zanieczyszczenia szkodliwymi substan-
cjami chemicznymi – metalami ciężkimi, węglowodorami wielopierścieniowymi, pozostałościami stosowa-
nych doglebowo środków chemicznych ochrony roślin i niewłaściwym stosowaniu osadów ściekowych do 
nawożenia gleb. 

 
Grażyna Czysz 

 Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział w Poznaniu 
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Tabela 8.4.A. 
Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu regionalnego gleby w województwie wielkopolskim w roku 2004 

Współrzędne         
geograficzne Lp. Nazwisko 

i imię rolnika 
Miejscowość Gmina Powiat 

Kompleks – 
typ – podtyp –
gatunek gleby K

la
sa

 
gl

eb
y 

szerokość długość 

1 Pachowicz 
Grażyna Margonin Margonin chodzieski 6 Bw  

ps III a 52 58’17” 17 05’50”

2 Kozera  
Zdzisław Lubasz Lubasz czarnkowsko

-trzcianecki 
5 A  

pgl : gl IV a 52 51’08” 16 31’27”

3 Dzikiewicz 
Genowefa Radolin Trzcianka czarnkowsko

-trzcianecki 
6 Bw  
gl . pl V 53 00’32” 16 32’40”

4 Gozdecki Piotr Goślinowo Gniezno gnieźnieński 5 A 
pgl : gl IV a 52 35’25” 17 39’23”

5 GR Żydowo Jelitowo Niechanowo gnieźnieński 2 A 
pgm . pl III a 52 25’52” 17 36’33”

6 Łuczak Marian Siedmiorogów Borek Wlkp gostyński 2 B 
pgm . pl III a 51 52’22” 17 15’37”

7 Szafraniak 
Kazimierz Niepart Krobia gostyński 2 Bw 

pgm . gs III a 51 42’24” 16 59’35”

8 Jaskulski               
Jarosław Rataje Rakoniewice grodziski 4 A 

pgl . pl III b 52 10’45” 16 22’10”

9 Dryka Grzegorz Prochy Wielichowo grodziski 3 B 
gl IV a 52 06’36” 16 18’52”

10 PG Rusko Magnuszewic
e Kotlin jarociński 2 A 

pgl . gl III b 51 55’27” 17 36’30”

11 PR ROLPLON” Pawłowice Żerków jarociński 4 A 
pgl . gl III b 52 02’48” 17 32’33”

12 Bednarek Jan Jamnice Brzeziny kaliski 7 Bw 
ps . pl VI 51 34’55” 18 18’42”

13 Wojtaszczyk 
Adriana Kuszyn Mycielin kaliski 2 D 

pgm . gl III b 51 53’12” 18 13’35”

14 Garczarek 
Roman Kierzchno Kępno kępiński 7 Bw 

ps . pl VI 51 19’41” 18 04’16”

15 Pitach Henryk Skoroszów Rychtal kępiński 7 Bw 
ps . pl VI 51 07’43” 17 40’03”

16 Okupski Adam Podkiejsze Babiak kolski 5 A 
pgl : gl IV b 52 17’26” 18 42’15”

17 Dzięciołowski 
Ryszard Sobótka Dąbie kolski 9 D 

pgl . ps : gl V 52 05’51” 18 47’20”

18 Kietlinski 
Grzegorz Kościelec Kościelec kolski 4 A 

pgl . gl IV b 52 10’27” 18 34’14”

19 Pałucki Jan Kozarzewek Kazimierz 
Biskupi koniński 6 A 

ps . gl IV b 52 18’10” 18 06’12”

20 Szamański 
Edward 

Jaroszewice 
Grodzieckie Rychwał koniński 4 D 

pgl . gl IV a 52 03’48” 18 07’28”

21 Michalak Jan Buszkowo Skulsk koniński 4 A 
pgl . gl III b 52 28’43” 18 17’14”

22 Mirecki Lech Licheń Ślesin koniński 3 z M 
ps . pl VI 52 18’48” 18 21’33”
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Tabela 8.4.B. 
Wyniki monitoringu regionalnego gleby w województwie wielkopolskim w roku 2004 

Zawartość całkowita [mg/kg] 
Lp. Numer 

punktu 

próch-
nica 
% 

S-SO4 
mg/100g 

gleby 

odczyn 
pH Cu Zn Cd Pb Ni Cr Mn Fe As 

1 1 
1A 

1,08 
0,05 

0,10 
0,10 

5,8 
5,6 

3,7 
8,3 

19,3 
24,7 

0,107 
0,107

8,3 
6,9 

5,80 
9,00 

6,67 
13,33 

170 
187 

4767 
11833

1,300 
3,800

2 2 
2A 

2,49 
1,61 

0,08 
0,13 

7,4 
7,4 

6,0 
6,0 

38,7 
32,0 

0,160 
0,187

10,7 
10,7 

5,50 
5,80 

8,33 
8,33 

332 
365 

5933 
5833 

2,600 
2,533

3 3 
3A 

3,32 
1,61 

0,08 
0,10 

6,7 
6,7 

6,3 
4,0 

66,7 
22,7 

0,627 
0,173

15,5 
8,7 

5,43 
3,57 

8,33 
6,67 

385 
212 

6533 
3633 

2,600 
1,933

4 4 
4A 

1,30 
1,08 

0,45 
0,63 

6,9 
7,1 

5,0 
3,7 

28,3 
20,0 

0,173 
0,133

11,5 
7,7 

5,50 
4,93 

8,33 
6,67 

310 
203 

4933 
4033 

2,067 
1,667

5 5 
5A 

1,50 
1,35 

0,63 
1,20 

6,6 
6,7 

4,0 
3,7 

28,3 
30,0 

0,187 
0,200

10,7 
10,7 

5,30 
5,40 

10,00 
10,00 

161 
149 

5267 
5217 

3,533 
3,434

6 6 
6A 

2,49 
0,57 

0,13 
1,13 

7,2 
6,6 

6,3 
9,3 

41,0 
36,3 

0,187 
0,147

14,3 
10,4 

6,20 
8,90 

11,67 
18,33 

112 
400 

8000 
18167

2,733 
3,867

7 7 
7A 

2,71 
0,72 

0,83 
0,08 

6,2 
6,3 

4,7 
3,0 

29,0 
22,3 

0,200 
0,173

11,7 
7,7 

4,00 
4,27 

6,67 
6,67 

153 
153 

4067 
4000 

3,133 
2,800

8 8 
8A 

2,71 
0,67 

1,45 
1,28 

5,2 
4,5 

5,0 
5,3 

28,7 
24,3 

0,173 
0,120

13,7 
8,0 

6,50 
8,00 

8,33 
11,67 

242 
222 

6667 
10000

3,200 
3,000

9 9 
9A 

1,45 
0,72 

0,65 
1,08 

4,3 
4,3 

6,0 
4,3 

27,0 
24,3 

0,133 
0,133

9,5 
5,9 

6,90 
7,10 

10,00 
8,33 

333 
497 

7500 
6233 

2,933 
1,733

10 10 
10A 

0,88 
0,36 

1,03 
0,95 

6,0 
6,1 

4,0 
4,3 

27,3 
19,2 

0,133 
0,080

5,6 
6,9 

5,43 
7,87 

6,67 
8,33 

328 
202 

4400 
7667 

2,600 
3,034

11 11 
11A 

1,97 
0,82 

1,00 
2,47 

6,5 
6,5 

5,0 
3,7 

36,7 
21,0 

0,213 
0,107

14,3 
8,7 

5,90 
6,13 

8,33 
6,67 

201 
146 

5400 
6167 

2,800 
2,467

12 12 
12A 

1,24 
0,57 

0,77 
0,95 

4,0 
4,3 

2,3 
1,5 

20,7 
19,0 

0,070 
0,214

6,4 
4,1 

2,67 
1,87 

5,00 
3,33 

112 
167 

2933 
2217 

2,133 
1,067

13 13 
13A 

2,28 
1,55 

1,05 
0,26 

5,3 
6,3 

5,3 
4,3 

43,3 
27,7 

0,200 
0,160

11,7 
10,9 

5,07 
5,17 

10,00 
8,33 

169 
138 

4933 
4367 

2,400 
2,133

14 14 
14A 

1,30 
0,98 

0,72 
0,75 

4,0 
4,1 

3,0 
3,0 

19,0 
20,3 

0,120 
0,107

12,8 
11,5 

4,03 
4,03 

8,33 
5,00 

135 
157 

3633 
4200 

4,200 
4,000

15 15 
15A 

0,67 
0,93 

1,28 
0,95 

4,6 
4,2 

3,0 
3,3 

15,0 
16,0 

0,107 
0,147

9,5 
10,3 

3,10 
3,47 

5,00 
5,00 

113 
119 

2667 
2867 

1,933 
1,867

16 16 
16A 

0,36 
1,45 

2,12 
2,35 

4,7 
5,4 

5,3 
3,7 

22,7 
35,7 

0,080 
0,187

6,9 
10,0 

9,33 
5,07 

11,67 
6,67 

137 
200 

9167 
4133 

2,533 
1,733

17 17 
17A 

0,51 
1,35 

1,89 
2,38 

6,3 
6,8 

6,0 
6,0 

23,0 
34,0 

0,147 
0,247

7,5 
9,7 

5,03 
6,67 

10,00 
8,33 

123 
184 

7833 
9333 

2,600 
2,067

18 18 
18A 

2,23 
0,98 

0,15 
0,15 

4,6 
6,8 

3,0 
5,0 

19,0 
28,3 

0,267 
0,120

8,0 
10,3 

3,47 
6,57 

5,00 
11,67 

73 
222 

2233 
8167 

1,733 
2,933

19 19 
19A 

2,69 
0,77 

1,35 
0,75 

6,7 
7,0 

7,7 
5,3 

52,3 
28,3 

0,213 
0,080

14,5 
10,5 

6,57 
5,57 

10,00 
6,67 

353 
317 

6667 
5133 

2,933 
2,133

20 20 
20A 

1,30 
2,59 

0,60 
0,65 

7,3 
4,3 

6,7 
3,7 

33,7 
17,0 

0,227 
0,147

10,8 
7,3 

5,40 
2,50 

8,33 
3,33 

213 
56 

6233 
2200 

2,133 
1,167

21 21 
21A 

1,55 
0,47 

3,59 
2,30 

7,4 
7,5 

14,0 
10,3 

39,7 
31,0 

0,093 
0,093

8,7 
7,9 

13,07 
14,57

21,67 
20,00 

253 
250 

13567
12533

3,000 
3,033

22 22 
22A 

2,38 
1,87 

2,62 
0,90 

7,5 
7,5 

4,3 
4,0 

24,0 
20,7 

0,187 
0,147

11,3 
10,1 

3,90 
3,56 

6,67 
5,00 

480 
458 

6067 
5400 

3,133 
2,967
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Tabela 8.4.A. cd. 

Współrzędne  
geograficzne Lp. Nazwisko 

i imię rolnika 
Miejscowość Gmina Powiat 

Kompleks – 
typ – podtyp –
gatunek gleby K

la
sa

 
gl

eb
y 

szerokość długość 

23 Stadnina Koni 
Kobylniki Kobylniki Kościan kościański 4 A 

pgl : gl III b 52 03’41” 16 35’27”

24 Nabzdyk 
Janusz Wróżewy Krotoszyn krotoszyński 2 B 

gl . gs III a 51 43’36” 17 24’18”

25 Mazurkiewicz 
Marian Sulmierzyce Sulmierzyce krotoszyński 4 A 

pgl . gl IV a 51 36’31” 17 31’52”

26 P.R.  
Długie Stare Niechłód Święciechowa leszczyński 7 Bw 

ps . pl VI 51 51’28” 16 23’40”

27 Kalitka 
Krzysztof Bremno Wijewo leszczyński 5 A 

ps : gl .: plz IV a 51 55’23” 16 13’10”

28 Liszkowska 
Beata Kamionna Międzychód międzychodz

ki 
7 Bw 
ps . pl VI 52 33’57” 15 57’55”

29 Starkowski 
Krystian Pakosław Lwówek nowotomyski 5 A 

pgl : gl IV a 52 25’56” 16 14’57”

30 Tkacz Agata Sątopy Nowy             
Tomyśl nowotomyski 6 Bw 

ps .: gl V 52 19’05” 16 12’50”

31 RSP Ocieszyn Chrustowo Oborniki oborniki 2 B 
pgm . gl III a 52 37’54” 16 42’52”

32 Niezer Hert Studzieniec Rogoźno oborniki 4 Bw 
pgl . gl III a 52 42’07” 17 01’38”

33 Gałach 
Kazimierz Chotów Nowe 

Skalmierzyce ostrowski 5 A 
pglp . psp : gl IV a 51 41’39” 18 03’56”

34 Gumienny 
Stanisław 

Szklarka 
Śląska Sośnie ostrowski 9 M 

ps . pl V 51 30’18” 17 35’11”

35 Lorek Marek Smolniki Grabów ostrzeszowski 5 A 
pgl . ps V 51 08’38” 18 07’10”

36 Jeziorny 
Stanisław Kraszewice Kraszewice ostrzeszowski 6 Bw 

ps : gl IV b 51 31’06” 18 13’32”

37 Kusz Marian Śmiłowo Kaczory pilski 7 Bw 
ps . pl VI 53 08’26” 16 54’35”

38 Roszkowski 
Zbigniew Szydłowo Szydłowo pilski 6 Bw 

pgl . ps : pl V 53 09’50” 16 37’10”

39 Wawrzyniak 
Wiesław Tursko Gołuchów pleszewski 4 A 

płz : pgl III b 51 52’40” 17 56’00”

40 Owczarek 
Dorota Rokutów Pleszew pleszewski 6 Bw 

ps : pl V 51 55’17” 17 55’14”

41 Mączyński 
Eugeniusz Dąbrowa Dopiewo poznański 6 A 

pgl . ps V 52 24’06” 16 44’35”

42 SHR 
Nagradowice Kleszczewo Kleszczewo poznański 4 Bw 

pgl . gl III b 52 19’50” 17 10’13”

43 Siwek 
Konstanty Bnin Kórnik poznański 6 Bw 

ps : gl V 52 13’12” 17 05’46”

44 Potrawiak 
Roman Mrowino Rokietnica poznański 4 A 

pgl : gl IV a 52 30’40” 16 42’14”
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Tabela 8.4.B. cd. 

Zawartość całkowita [mg/kg] 
Lp. Numer 

punktu 

próch-
nica 
% 

S-SO4 
mg/100g 

gleby 

odczyn 
pH Cu Zn Cd Pb Ni Cr Mn Fe As 

23 23 
23A 

1,14 
1,04 

1,43 
0,70 

6,9 
6,9 

8,7 
8,7 

21,0 
24,7 

0,173
0,173

10,3 
11,1 

7,30 
10,30

8,33 
13,33 

228 
248 

6667 
8867 

2,867 
3,233 

24 24 
24A 

1,19 
0,16 

1,06 
0,68 

6,4 
6,3 

5,0 
6,0 

30,3 
29,0 

0,213
0,120

10,5 
6,9 

5,57 
11,27

10,00 
15,00 

187 
220 

6133 
11500 

2,933 
4,600 

25 25 
25A 

1,08 
0,16 

1,25 
1,70 

6,0 
5,6 

5,3 
6,7 

61,7 
29,3 

0,200
0,133

10,9 
7,7 

4,40 
14,57

6,67 
13,33 

138 
187 

4533 
10600 

2,500 
2,733 

26 26 
26A 

1,45 
0,16 

1,10 
0,73 

6,6 
6,4 

6,7 
4,0 

29,0 
17,0 

0,160
0,067

23,6 
7,7 

5,03 
5,73 

8,33 
6,67 

212 
227 

4633 
5033 

2,733 
2,233 

27 27 
27A 

1,92 
0,36 

1,00 
0,90 

6,1 
6,3 

6,3 
4,7 

59,3 
22,7 

0,413
0,120

19,3 
7,6 

4,40 
5,03 

6,67 
5,00 

387 
380 

4433 
5067 

2,967 
3,033 

28 28 
28A 

1,40 
1,19 

0,57 
0,84 

6,8 
5,3 

5,7 
4,7 

31,5 
21,7 

0,213
0,240

11,8 
11,5 

4,87 
4,20 

5,00 
5,00 

216 
215 

4884 
4433 

2,517 
2,367 

29 29 
29A 

1,50 
0,16 

1,75 
0,80 

5,3 
5,3 

4,7 
4,7 

38,0 
56,3 

0,213
0,160

8,8 
6,1 

6,83 
9,40 

6,67 
8,33 

520 
236 

5033 
7933 

1,900 
2,200 

30 30 
30A 

1,45 
0,51 

0,94 
0,80 

4,2 
4,1 

3,3 
3,3 

33,7 
48,3 

0,147
0,173

10,1 
4,9 

3,20 
5,70 

3,33 
5,00 

201 
138 

2867 
4500 

1,400 
1,100 

31 31 
31A 

1,66 
1,71 

1,70 
0,15 

7,4 
7,4 

10,3 
11,3 

38,0 
54,0 

0,293
0,253

9,5 
10,9 

9,63 
10,47

8,33 
11,67 

392 
503 

7433 
9167 

2,567 
2,733 

32 32 
32A 

2,02 
0,98 

1,24 
0,15 

6,3 
7,2 

5,3 
9,3 

35,3 
46,3 

0,253
0,187

10,5 
9,5 

5,50 
12,67

6,67 
15,00 

169 
241 

4867 
10467 

1,600 
2,800 

33 33 
33A 

1,08 
0,93 

1,14 
1,98 

4,2 
4,3 

3,0 
3,3 

12,0 
11,3 

0,160
0,187

8,1 
7,5 

5,40 
3,10 

5,00 
5,00 

151 
149 

3000 
2900 

2,267 
2,233 

34 34 
34A 

2,90 
2,07 

1,46 
0,53 

6,2 
5,5 

8,3 
3,0 

61,7 
26,3 

0,360
0,160

14,9 
4,7 

2,73 
2,03 

3,33 
3,33 

263 
141 

3267 
1867 

1,800 
1,167 

35 35 
35A 

0,82 
1,55 

0,46 
0,65 

5,4 
4,9 

2,7 
3,7 

14,0 
15,7 

0,120
0,160

4,7 
8,1 

2,20 
2,27 

3,33 
3,33 

82 
127 

1800 
1833 

0,833 
1,367 

36 36 
36A 

1,35 
0,16 

0,46 
0,43 

4,5 
4,9 

3,0 
1,7 

29,7 
13,3 

0,133
0,106

9,3 
3,3 

4,16 
4,53 

5,00 
5,00 

103 
79 

1966 
1400 

2,333 
1,300 

37 37 
37A 

1,71 
0,62 

1,53 
0,78 

7,1 
7,2 

5,0 
3,3 

31,7 
17,3 

0,213
0,133

9,7 
8,9 

5,67 
4,47 

6,67 
5,00 

194 
196 

4800 
3833 

3,200 
2,700 

38 38 
38A 

1,19 
0,57 

0,23 
0,28 

5,8 
5,8 

8,3 
4,7 

86,7 
22,3 

0,240
0,080

16,9 
8,0 

8,00 
7,86 

11,67 
10,00 

310 
172 

7833 
7500 

3,200 
2,667 

39 39 
39A 

2,28 
1,55 

2,74 
1,69 

7,3 
7,5 

6,7 
5,0 

25,3 
17,7 

0,240
0,120

10,8 
6,0 

8,30 
7,50 

11,67 
8,33 

201 
131 

7666 
5466 

3,733 
2,867 

40 40 
40A 

1,71 
1,40 

0,30 
0,68 

6,4 
6,7 

6,0 
3,3 

36,7 
20,0 

0,453
0,320

15,6 
7,2 

4,83 
5,33 

6,67 
6,67 

255 
248 

3533 
3866 

3,133 
2,533 

41 41 
41A 

3,42 
2,54 

0,06 
0,20 

7,4 
7,6 

5,0 
4,7 

26,3 
19,0 

0,453
0,293

11,5 
8,0 

5,47 
4,76 

8,33 
8,33 

192 
216 

7000 
7833 

4,733 
5,600 

42 42 
42A 

2,90 
1,24 

0,13 
2,02 

7,3 
7,4 

6,5 
5,7 

44,0 
26,0 

0,345
0,240

11,5 
9,7 

8,24 
8,20 

11,67 
13,33 

161 
125 

8000 
8500 

4,834 
4,667 

43 43 
43A 

1,87 
1,35 

0,50 
0,68 

4,9 
5,5 

4,3 
2,7 

19,7 
12,7 

0,160
0,080

10,2 
5,2 

3,20 
2,96 

5,00 
5,00 

84 
44 

3000 
2933 

3,133 
2,833 

44 44 
44A 

1,76 
1,61 

1,28 
0,85 

7,6 
7,4 

6,3 
4,7 

25,0 
17,7 

0,240
0,160

9,7 
9,7 

5,47 
6,17 

8,33 
8,33 

206 
197 

4833 
4566 

3,733 
2,800 
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Tabela 8.4.A. cd. 

Współrzędne geogra-
ficzne Lp. Nazwisko 

i imię rolnika Miejscowość Gmina Powiat 
Kompleks – 

typ – podtyp –
gatunek gleby K

la
sa

 
gl

eb
y 

szerokość długość 

45 Płóciennik Piotr Góreczki 
Wielkie Pakosław rawicki 4 A 

pgl . gl IV a 51 38’10” 17 05’20”

46 Kazuś Tadeusz Cienin 
Zaborny Słupca słupecki 4 Bw 

pgl . gl III a 52 15’36” 17 58’22”

47 Kieuszak             
Bogumił Drzewce Zagórów słupecki 8 Dz 

pgl : gl III b 52 08’38” 17 53’32”

48 KRSP                
Szczuczyn Szczuczyn Szamotuły szamotulski 2 B 

glp . gl III a 52 38’28” 16 34’21”

49 Rusinek Henryk Wróblewo Wronki szamotulski 4 Dz 
pgm : pgl III b 52 39’57” 16 18’51”

50 Joachimiak 
Henryk Bożydar Zaniemyśl średzki 2 D 

pgmp . gl III a 52 12’44” 17 08’38”

51 Stępa Leszek Kiełczynek Książ 
Wlkp. śremski 5 A 

pgl : gl IV a 52 03’55” 17 13’35”

52 Małolepszy 
Krzysztof Zadworna Tuliszków turecki 6 A 

ps . gl IV b 52 04’47” 18 19’13”

53 Jesiołowski 
Marek Jabłonna Władysław

ów turecki 9 D 
pgl .: gl V 52 07’18” 18 23’19”

54 Morkowski           
Henryk Morakowo Gołańcz wągrowiecki 6 Bw 

pgl : ps V 52 55’44” 17 21’40”

55 Boch Zenon Kaliska Wągrowiec wągrowiecki 7 Bw 
pl VI 52 49’44” 17 14’25”

56 Wittig Bogdan Karpicko Wolsztyn wolsztyński 6 Dz 
pgl . ps IV b 52 07’31” 16 08’10”

57 KAROR-BIS 
Sp. z o.o. Obłaczkowo Września wrzesiński 2 B 

pgm . gl IV a 52 17’24” 17 32’43”

58 Ułanowski 
Robert Podgaje Okonek złotowski 7 Bw 

ps . pl V 53 27’56” 16 51’47”

59 Grzywna Stefan Górzna Złotów złotowski 7 Bw 
ps . żp VI 53 23’48” 16 56’11”

60 Bęcki Roman Kalisz miasto Kalisz kaliski 
grodzki 

4 D 
płz : pl IV a 51 45’12” 18 08’20”

61 Kałużna Janina Konin miasto Konin koniński 
grodzki 

7 Bw 
ps . pl VI 52 13’45” 18 14’55”

62 SHR Antoniny Leszno             
miasto Leszno leszczyński 

grodzki 
4 A 

pgl . gl IV a 51 50’30” 16 34’30”

63 Rybarczyk Jacek Poznań            
miasto Poznań poznański 

grodzki 
4 A 

pgl : gl IV a 52 21’04” 16 58’04”
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Tabela 8.4.B. cd. 

Zawartość całkowita [mg/kg] 
Lp. Numer 

punktu 

próch-
nica 
% 

S-SO4 
mg/100g 

gleby 

odczyn 
pH Cu Zn Cd Pb Ni Cr Mn Fe As 

45 45 
45A 

1,55 
1,35 

1,28 
0,75 

7,5 
7,6 

8,3 
8,0 

33,0 
29,3 

0,293 
0,160

20,6 
9,8 

10,23 
7,86 

11,67 
11,67 

231 
212 

7666 
8666 

3,600
3,867

46 46 
46A 

2,85 
1,30 

2,54 
0,27 

7,2 
7,3 

11,0 
9,3 

43,3 
31,0 

0,266 
0,133

13,0 
9,3 

9,97 
7,50 

10,00 
10,00 

257 
172 

6566 
6233 

2,867
2,533

47 47 
47A 

2,33 
0,82 

0,95 
0,13 

5,3 
6,0 

6,0 
7,0 

34,4 
13,3 

0,233 
0,133

12,3 
4,9 

3,14 
5,00 

5,84 
5,00 

133 
91 

2817 
2033 

2,134
3,600

48 48 
48A 

2,07 
2,07 

0,75 
0,20 

6,9 
7,0 

8,3 
8,3 

26,3 
25,3 

0,126 
0,240

10,2 
9,7 

7,50 
7,00 

11,67 
11,67 

213 
213 

8000 
7666 

3,867
5,267

49 49 
49A 

2,02 
1,81 

0,13 
0,15 

7,1 
7,1 

6,7 
6,3 

26,0 
27,0 

0,226 
0,240

9,2 
9,8 

9,50 
9,87 

11,67 
13,33 

208 
220 

9166 
9500 

4,667
5,133

50 50 
50A 

2,59 
1,19 

0,25 
0,25 

7,1 
7,0 

7,7 
5,3 

35,3 
20,7 

0,320 
0,160

13,0 
7,8 

7,80 
8,47 

11,67 
10,00 

143 
131 

7666 
7833 

3,800
3,800

51 51 
51A 

1,40 
0,82 

3,80 
13,26 

7,2 
7,4 

6,7 
7,0 

42,7 
44,7 

0,293 
0,126

12,6 
10,1 

8,03 
6,73 

8,33 
6,67 

240 
238 

4700 
5133 

3,067
3,200

52 52 
52A 

1,71 
1,45 

0,71 
0,63 

5,7 
6,0 

6,3 
5,7 

23,3 
21,3 

0,200 
0,240

9,7 
9,3 

5,33 
4,23 

8,33 
6,67 

373 
320 

5933 
2733 

2,900
1,733

53 53 
53A 

2,64 
3,63 

1,20 
1,55 

4,6 
4,8 

3,0 
2,0 

14,7 
10,3 

0,200 
0,133

11,8 
6,5 

2,70 
2,60 

5,00 
5,00 

52 
44 

2033 
1633 

1,733
1,433

54 54 
54A 

1,50 
0,47 

0,70 
0,49 

4,5 
4,5 

3,0 
2,3 

13,3 
11,3 

0,080 
0,093

6,9 
5,7 

3,47 
4,57 

5,00 
6,67 

186 
381 

3000 
3533 

1,700
1,100

55 55 
55A 

1,87 
0,57 

0,49 
0,36 

5,3 
6,6 

4,3 
3,3 

23,3 
15,3 

0,173 
0,120

10,1 
7,1 

3,97 
4,07 

6,67 
6,70 

221 
231 

4300 
4266 

2,033
1,933

56 56 
56A 

4,24 
0,47 

19,75 
2,65 

7,7 
8,2 

5,7 
1,3 

34,3 
4,7 

0,280 
0,160

9,9 
4,0 

4,37 
3,53 

8,33 
5,00 

708 
110 

22833
3166 

17,67
1,433

57 57 
57A 

2,80 
0,51 

0,35 
0,35 

7,6 
8,0 

7,0 
4,0 

33,0 
27,3 

0,267 
0,200

8,8 
6,1 

7,01 
6,07 

11,70 
10,00 

158 
243 

8333 
5500 

11,00
2,600

58 58 
58A 

2,12 
0,93 

1,94 
3,14 

6,4 
5,8 

5,7 
3,0 

125,0 
206,6

0,200 
0,160

4,0 
4,3 

4,43 
3,90 

6,70 
5,00 

155 
122 

4166 
3200 

2,333
1,733

59 59 
59A 

1,92 
0,62 

0,65 
0,49 

5,2 
5,3 

4,3 
3,7 

29,0 
22,3 

0,187 
0,133

8,8 
6,9 

4,77 
5,03 

8,33 
8,33 

283 
210 

4933 
5233 

2,667
2,067

60 60 
60A 

1,30 
0,98 

5,05 
1,44 

6,9 
7,0 

7,0 
6,0 

26,0 
30,3 

0,387 
0,173

22,1 
12,0 

9,63 
6,07 

10,00 
10,00 

292 
263 

7666 
6400 

2,800
2,800

61 61 
61A 

0,62 
0,57 

0,65 
0,96 

7,8 
7,7 

2,7 
2,0 

14,0 
14,7 

0,107 
0,107

3,9 
2,9 

2,87 
2,83 

5,00 
5,00 

37 
33 

1900 
1500 

2,000
2,400

62 62 
62A 

1,08 
0,67 

0,84 
0,73 

6,3 
6,5 

10,3 
5,7 

31,0 
16,3 

0,200 
0,147

12,9 
6,5 

4,43 
5,37 

8,33 
6,70 

250 
164 

4966 
4766 

3,000
2,933

63 63 
63A 

1,30 
1,04 

0,84 
0,78 

7,0 
6,6 

7,3 
5,0 

46,0 
26,7 

0,613 
0,160

24,3 
8,4 

7,50 
4,67 

6,70 
6,70 

264 
275 

4266 
4000 

1,833
1,867
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8.8. Wyznaczanie obszarów, na których wystąpiło przekroczenie standardów 
jakości gleby i ziemi 

Obowiązek prowadzenia monitoringu gleby i ziemi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
wynika z zapisów art. 26 oraz art. 109 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z później-
szymi zmianami), przy czym prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi należy do zadań wła-
snych starosty. W ramach tego monitoringu realizowane jest zadanie dotyczące identyfikacji terenów, na 
których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi. Celem zadania jest zidentyfikowanie 
w skali kraju terenów, na których występują przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi oraz opracowa-
nie i realizacja planów rekultywacji tych obszarów. W przypadku stwierdzenia przekroczeń standardów, 
zgodnie z art.107 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, starosta może nałożyć obowiązek prowadzenia 
pomiarów i rekultywacji na podmiot władający powierzchnią ziemi. Oznacza to, iż znaczna część kosztów 
ustalenia przestrzennego zasięgu zanieczyszczeń może być przeniesiona na sprawców degradacji.  

Zadaniem starosty wynikającym z ustawy jest również prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów za-
wierających informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi 
wraz ze wskazaniem obszarów wymagających rekultywacji. Na podstawie tych rejestrów Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska prowadzi zbiorcze wojewódzkie zestawienia zarejestrowanych terenów za-
nieczyszczonych i dalej przekazuje je do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Z otrzymanych od starostw danych z rejestrów za 2004 rok wynika, iż w województwie wielkopolskim 
tylko 4 powiaty (tj. gostyński, koniński ziemski, słupecki, wolsztyński) nie posiadały powyższego rejestru. 
Obszary, na których wystąpiły przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi zidentyfikowano w 20 powia-
tach (czarnkowsko-trzcianeckim, gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim grodzkim, kępińskim, kolskim, ko-
nińskim grodzkim, kościańskim, leszczyńskim grodzkim, międzychodzkim, nowotomyskim, ostrowskim, 
pilskim, pleszewskim, poznańskim grodzkim, poznańskim ziemskim, rawickim, średzkim, śremskim, zło-
towskim). Natomiast w powiecie grodziskim i leszczyńskim ziemskim wytypowano obszary, które poten-
cjalnie mogą stanowić źródła zanieczyszczeń, ale nie zostały jeszcze wpisane do rejestru.  

Tereny zanieczyszczone w Wielkopolsce zlokalizowane są tworzy 76 obiektów. Są to głównie obszary 
stacji paliw, tereny poprzemysłowe, magazyny agrochemikaliów. Głównym źródłem zanieczyszczenia tych 
terenów jest benzyna i oleje mineralne, w kilku przypadkach węglowodory aromatyczne, pestycydy chloro-
organiczne oraz chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel i ołów. Obszary przeznaczone do rekultywacji zajmują 
powierzchnię około 153 ha. 

 
 

Maria Pułyk, Beata Węsierska 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W POZNANIU 

9.1. Działalność kontrolna 
Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu realizowana jest 

w oparciu o roczne i kwartalne plany kontroli sporządzane i weryfikowane na podstawie: 
• dokumentów określonych i sporządzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, tzn.: Ogól-

ne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska, Wytyczne do planowania działalności IOŚ i Instruk-
cję przeprowadzania kontroli przez inspektorów IOŚ oraz podejmowania przez służby IOŚ działań pokon-
trolnych – zatwierdzoną w roku 2002, a zaktualizowaną w roku 2005, 

• informacji i uzgodnień dokonywanych z administracją samorządową wszystkich szczebli na terenie wo-
jewództwa, 

• analizy uwarunkowań i potrzeb lokalnych uwzględniających specyfikę województwa,  
• rozpoznania i oceny własnej zagrożeń ekologicznych dla środowiska na terenie województwa. 

W tworzeniu planu kontroli jednym z czynników stymulujących są wyniki badań monitoringowych, które 
pozwalają na ocenę wpływu i zakresu oddziaływania wybranych jednostek na środowisko w województwie 
wielkopolskim. W oparciu o ustalone kryteria, na rok 2004 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska opracował plan kontroli oraz wyznaczył zadania do realizacji dla Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu przyjmując następujące cele działalności kontrolnej:  

Tabela 9.1.  
Cele kontrolne zrealizowane w roku 2004 w ramach planu rocznego (z pominięciem kontroli interwencyjnych) 

Liczba zakładów 
w tym:  naruszenie wymagań  

Cel kontrolny Liczba 
kontroli skontro-

lowanych bez 
uwag 

podjęte przez 
IOŚ działania 
pokontrolne 

procent 
udziału 

1. Kontrola przestrzegania wymagań w zakresie transportu 
odpadów, w tym niebezpiecznych. 8 8 1 7 87,5 

2. Kontrola przestrzegania wymogów ochrony środowi-
ska przez prowadzących instalacje wymagające uzyska-
nia pozwolenia zintegrowanego do dnia 30.04.2004 r. 

26 26 12 14 53,8 

3. Rekontrola podmiotów w zakresie gospodarowania 
odpadami opakowaniowymi oraz uczestniczących w 
systemie uiszczania opłaty produktowej (w wytypowa-
nych województwach). 

4 4 0 4 100 

4. Kontrole w zakresie funkcjonowania wielkoprzemy-
słowych ferm trzody chlewnej (kontynuacja). 8 8 3 5 62,5 

5. Kontrola przestrzegania wymogów ochrony środowi-
ska przez prowadzących browary. 2 2 1 1 50 

6. Kontynuowanie nadzoru nad zakładami pozostającymi 
na „Liście 80”. 1 1 0 1 100 

7. Udział przedstawicieli wybranych WIOŚ w programie 
PHARE – Wdrożenie systemu bezpieczeństwa biolo-
gicznego w Polsce w zakresie prowadzenia inspekcji: 
zamkniętego użycia GMO, zamierzonego uwolnienia do 
środowiska, wprowadzenia do obrotu oraz stworzenia 
systemu informacji elektronicznej dotyczącej bezpie-
czeństwa biologicznego. 

0 0 0 0 0 

8.Aktualizowanie – w ramach prowadzonych czynności 
kontrolnych – wojewódzkich baz składowiska i spalarni 
odpadów. 

16 16 5 11 68,8 

9. Kontrola podmiotów – posiadających decyzje o usta-
nowieniu stref ochronnych – w zakresie realizacji przyję-
tych programów ograniczenia uciążliwości do terenu, do 
którego posiadają tytuł prawny. 

0 0 0 0 0 
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Liczba zakładów 
w tym:  naruszenie wymagań  

Cel kontrolny Liczba 
kontroli skontro-

lowanych bez 
uwag 

podjęte przez 
IOŚ działania 
pokontrolne 

procent 
udziału 

10. Kontrola podmiotów posiadających PCB, pod katem 
podjętych działań w celu usunięcia z odpadów PCB oraz 
ich unieszkodliwienie. 

6 6 2 4 66,7 

11. Kontrola przestrzegania przez podmioty warunków 
określonych w zezwoleniach GIOŚ na import odpadów. 1 1 1 0 0 

12. Kontrola podmiotów prowadzących działalność po-
legającą na recyklingu pojazdów samochodowych. 4 4 1 3 75 

13. Kontrola podmiotów o szczególnej uciążliwości za-
pachowej pod kątem podejmowania działań zmierzają-
cych do ograniczenia tej uciążliwości. 

5 5 1 4 80 

14. Uczestniczenie w realizacji programu PHARE 2002 
„Kontrola przemieszczania odpadów”. 0 0 0 0 0 

15. Wypełnianie przez inwestorów wymagań ochrony 
środowiska. 34 33 20 13 39,4 

16. Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnor-
matywną emisją hałasu. 59 58 23 35 60,3 

17. Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnor-
matywnym poziomem pól elektromagnetycznych. 0 0 0 0 0 

18. Realizacja obowiązków wynikających z przeciwdzia-
łania poważnym awariom. 76 75 22 53 70,7 

19. Wypełnianie przez podmioty wymagań w zakresie 
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Skontrolowano podczas 
wszystkich kontroli planowych 
i większości interwencyjnych 

170  

20. Likwidacja odprowadzania do środowiska nieoczy-
szczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków. 265 250 59 191 76,4 

21. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do po-
wietrza ze źródeł energetycznych i technologicznych. 226 220 68 152 69,1 

22. Ocena wypełnienia ochrony środowiska w zakresie 
gospodarki odpadami. 189 182 45 137 75,3 

Kontrole w zakresie nadzoru rynku. 22 22 21 1 4,5 

Ponadto w roku 2004 poza celami kontrolnymi dostosowanymi do warunków lokalnych na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zostały wyko-
nane kontrole w ramach cyklów krajowych w zakresie: 

Tabela 9.2.  
Cykle kontrolne krajowe zrealizowane w roku 2004 

Rodzaj zadania kontrolnego Tematyka kontroli Liczba 
kontroli 

Liczba 
zakładów 

a) kontrole pilotażowe podmiotów pro-
wadzących działalność w zakresie trans 
portu, zbierania, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów, w tym komunalnych 

wypełnianie przez podmioty i organy administracji pu-
blicznej wymogów ochrony środowiska w zakresie wy-
twarzania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów, w tym komunalnych. 

2 2 

b) przestrzeganie wymagań ochrony 
środowiska przez wielkoprzemysłowe 
fermy trzody chlewnej 

kontrola zagadnień związanych z wypełnianiem wyma-
gań ochrony środowiska oraz zagrożeniami dla środowi-
ska wynikającymi z chowu i hodowli zwierząt 

4 4 

c) kontrole dotyczące opłaty produktowej kontrola w zakresie gospodarki odpadami i przestrzega-
nia przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej i opłacie depozytowej 

4 4 

d) kontrole zakładów piwowarskich przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez wy-
brane browary 1 1 
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WIOŚ w Poznaniu realizował wyznaczone zadania wykonując kontrole planowe oraz interwencyjne na 
wniosek posłów, senatorów, Wojewody Wielkopolskiego, organów samorządowych, organizacji pozarzą-
dowych oraz obywateli. 

W tabeli przedstawiono wykaz głównych zadań kontrolnych realizowanych przez WIOŚ w Poznaniu oraz 
zakres tematyczny kontroli wraz z ilością podmiotów nią objętych. W uzasadnionych przypadkach realizo-
wano kontrole przy współudziale przedstawicieli Policji, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go, Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego, Najwyższej Izby 
Kontroli (NIK), Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PIS).  

Tabela 9.3.  
Tematyka kontroli prowadzonych w roku 2004 w województwie wielkopolskim /poza cyklem kontrolnym krajowym/ 

Rodzaj zadania kontrolnego Tematyka kontroli Liczba 
kontroli 

Liczba 
zakładów*

Wszystkie kontrole razem z in-
terwencyjnymi, w tym: 

według celów kontrolnych oraz według cykli kontrolnych i 
przyczyn interwencji 

1465 1345 

Cykl kontrolny wojewódzki    
Kontrole dotyczące stosowania 
środków chemicznych w rolnictwie 

stosowanie środków chemicznych w rolnictwie oraz przestrze-
ganie przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 

15 15 

Kontrole wspólne z NIK ochrona powietrza, gospodarka odpadami 1 1 
Kontrole wspólne z PIP ochrona środowiska w zakładach wytwarzania, konfekcjonowania 

i magazynowania środków chemii gospodarczej 
10 10 

Kontrole wspólne z PIS składowanie odpadów rolniczych  1 1 
Kontrole wspólne z Państwową 
Strażą Pożarną 

kontrole pozaplanowe realizowane w ramach dyżuru poważ-
nych awarii, przygotowanie na wypadek awarii, przestrzega-
nie obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważ-
nym awariom, wnoszenie opłat ekologicznych, prowadzenie 
ewidencji, sprawozdawczość z zakresie ochrony środowiska 

27 27 

Pozostałe kontrole wynikające z 
planu rocznego 

gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona przed 
hałasem, ochrona powietrza, przeciwdziałanie poważnym awa-
riom: zakres i legalność korzystania ze środowiska; wielkość i 
rodzaj emisji oraz ich wpływ na środowisko, wyposażenie w 
urządzenia chroniące środowisko, ich stan techniczny i eksplo-
atacja; przygotowanie na wypadek awarii; wnoszenie opłat eko-
logicznych; prowadzenie wymaganych ewidencji; wypełnianie 
obowiązku sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska. 

861 819 

Kontrole pozaplanowe razem, 
w tym:  

gospodarka ściekowa, ochrona przed hałasem, gospodarka 
odpadami, ochrona powietrza, 

513 469 

na wniosek Wojewody kontrole przemysłowych ferm trzody chlewnej − legalność i 
zakres korzystania ze środowiska przez fermy, ich wpływ na 
środowisko oraz realizacja obowiązków wynikających z 
prawa ekologicznego. 

23 22 

na wniosek organu samorządowego sposoby zagospodarowania odpadów, ich uciążliwość dla ludzi i 
zgodność z przepisami ochrony środowiska; uciążliwość zapa-
chowa związana z produkcją podłoża do uprawy pieczarek i z 
chowu świń, gospodarka ściekowa w zakładzie produkcyjnym, 
przestrzeganie warunków pozwoleń wodnoprawnych na pobór 
wód podziemnych, nielegalny pobór wody z ujęcia własnego 

68 68 

na wniosek GIOŚ gospodarka odpadami 14 14 
na wniosek posła, senatora, radnego  ochrona przed hałasem  2 2 
na wniosek obywatela o podjęcie 
interwencji 

gospodarka ściekowa w spółdzielni mieszkaniowej i jej szko-
dliwy wpływ na środowisko glebowo-wodne; gospodarka od-
padami w zakładach produkcyjnych; zanieczyszczenie terenu 
odpadami, budowa i eksploatacja składowiska, emisja hałasu z 
urządzeń produkcyjnych, pomocniczych i z urządzeń nagła-
śniających oraz jej wpływ na życie mieszkańców; ochrona 
powietrza w zakładach produkcyjnych i warsztatach usługo-
wych, uciążliwość dla ludzi emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
technologicznych w powyższych obiektach 

135 123 
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Rodzaj zadania kontrolnego Tematyka kontroli Liczba 
kontroli 

Liczba 
zakładów*

pozostałe (m.in. na wniosek jed-
nostki organizacyjnej korzystają-
cej ze środowiska 

postępowanie z substancjami chemicznymi, polowe magazyno-
wanie, w celu wykorzystania jako polepszacza gleb m.in. mącz-
ki mięsno-kostnej, spełnianie wymagań ochrony środowiska 
przez inwestorów; kontrola jednostek ubiegających się o konce-
sje na prowadzenie działalności, osiągnięte efekty ekologiczne 
dla inwestycji dofinansowanych z funduszu ochrony środowi-
ska; gospodarka ściekowa we wskazanych zakładach produk-
cyjnych (na wniosek PZW, Nadleśnictwa); korzystanie ze 
wszystkich komponentów środowiska i spełnianie wynikających 
z tego obowiązków (w celu wydania opinii dla zakładów)  

268 242 

* ogólna liczba zakładów, w których wykonano kontrole różna jest od liczby zakładów w poszczególnych zadaniach kon-
trolnych, gdyż w kilku zakładach przeprowadzano kontrole w ramach różnych zadań 

W roku 2004, tak jak i w latach poprzednich WIOŚ w Poznaniu przeprowadzał trzy rodzaje kontroli: 
• podstawowe – polegające na kompleksowej ocenie działalności kontrolowanego podmiotu we wszystkich 

kierunkach oddziaływania na środowisko; 
• sprawdzające – następujące po uprzedniej kontroli podmiotu i polegające na sprawdzeniu realizacji za-

rządzeń pokontrolnych oraz zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez 
WIOŚ. W uzasadnionych przypadkach kontrole sprawdzające są pierwszymi kontrolami jednostki orga-
nizacyjnej, jeżeli ich zakres ogranicza się do sprawdzenia przestrzegania określonych wymagań decyzji 
administracyjnych wydanych przez inne organa administracji publicznej lub do ustalenia sprawcy pogor-
szenia stanu środowiska; 

• interwencyjne – we wszystkich obszarach i komponentach środowiska w zależności od zgłoszonych 
z zewnątrz potrzeb. 
W większości prowadzone kontrole mają charakter kompleksowy, ustalający zakres oddziaływania za-

kładu na wszystkie komponenty środowiska, a także nieprawidłowości eksploatacyjne i formalnoprawne 
związane z ochroną środowiska, często określając ich przyczynę i możliwości wyeliminowania. W wielu 
przypadkach podczas kontroli w jednym podmiocie realizuje się kilka celów, co wynika z uwarunkowań 
i potrzeb indywidualnych. 

9.2. Statystyka działalności kontrolnej WIOŚ w Poznaniu 
W porównaniu z rokiem 2003 liczba zakładów pozostająca w ewidencji WIOŚ w 2004 wzrosła o 339, to 

znaczy o 6,1 %. Wzrost ten był wynikiem kontroli w nowych, dotychczas nieewidencjonowanych zakładach. 
Liczba zakładów objętych kontrolą zmniejszyła się o 65 (4,8 %). 

Nie uległa zmianie liczba zakładów o istotnym znaczeniu oddziaływania na środowisko w skali kraju − na 
terenie województwa wielkopolskiego podmiot, którego zakres i rozmiar oddziaływania na środowisko jest 
znaczący w skali kraju to Zakłady Chemiczne Luboń S.A.  

W województwie wielkopolskim nie funkcjonuje lista wojewódzka zakładów znacząco oddziaływujących 
na środowisko.  

Łącznie w roku 2004 na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono 1465 kontroli, z czego 
221 to kontrole interwencyjne, co stanowi 15 % wszystkich kontroli. W sumie w 2004 roku przeprowadzono 
513 kontroli pozaplanowych w 469 zakładach. Generalnie, rozpatrywanie zgłoszonych interwencji o nieprawi-
dłowościach w korzystaniu ze środowiska odbywa się na zasadach przyjętych w strukturach IOŚ w latach po-
przednich. Podkreślenia wymaga fakt, iż część kontroli pozaplanowych (w tym interwencji) wynika nadal 
z niewłaściwej lokalizacji obiektów i inwestycji. Wnioskujący w przesyłanych zgłoszeniach podnoszą również 
brak reakcji innych organów administracji, w szczególności samorządów na kierowane zawiadomienia o naru-
szaniu prawa ochrony środowiska. Część zgłaszanych spraw wynika bezpośrednio z konfliktów sąsiedzkich 
oraz konfliktów w relacjach pracownik – pracodawca. W zakresie ochrony przed hałasem, w większości wnie-
sionych interwencji nie potwierdzono ich zasadności, głównie z powodu niewłaściwego wskazania przez skar-
żących domniemanych źródeł.  
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Tabela 9.4.  
Liczba zakładów skontrolowanych przez WIOŚ w latach 2003 i 2004 

Liczba zakładów w roku 2003 Liczba zakładów w roku 2004 
objętych kontrolą  objętych kontrolą  

 

w ewidencji 
WIOŚ wg 
stanu na 

31.12.2003 
razem 

procent       
zakładów 

w ewidencji 

w ewidencji 
WIOŚ wg 
stanu na 

31.12.2004 
razem 

procent      
zakładów 

w ewidencji 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu 5551 1410 25,4 5890 1345 22,8 

WIOŚ w Poznaniu  1349 293 21,7 1483 304 20,5 
Delegatura w Kaliszu 926 286 30,9 1032 271 26,3 
Delegatura w Koninie 604 275 45,5 630 248 39,4 
Delegatura w Lesznie 1654 277 16,8 1703 249 14,6 

w 
tym: 

Delegatura w Pile 1018 279 27,4 1042 273 26,2 

W 2004 roku ilość kontroli sprawdzających wyniosła 777, w roku 2003 wynosiła 854. W roku 2004 to 
53 % w stosunku do wszystkich wykonanych kontroli (1465), natomiast w roku 2003 – 54 % z 1570 kontro-
li. Wskazuje to na utrzymywanie się udziału procentowego kontroli sprawdzających w stosunku do liczby 
wszystkich kontroli na tym samym poziomie. 

Istotne jest, że coraz większa liczba kontroli interwencyjnych prowadzona jest w zakładach niewymagają-
cych pozwoleń, co w znacznym stopniu ogranicza możliwości WIOŚ w zakresie działań pokontrolnych. 

Ocena spełniania wymagań ochrony środowiska realizowana jest między innymi poprzez wykonywanie 
pomiarów kontrolnych ilości i jakości wprowadzanych do środowiska substancji i energii. Wykonano 
504 kontrole z pomiarem lub poborem próbek do analizy. 

Dla porównania w tabeli 9.5. podano dane obrazujące kształt ewidencji w latach 2001–2004. 
Tabela 9.5.  

Ewidencja zakładów w WIOŚ Poznań na przestrzeni lat 2001−2004 

Liczba w roku Zakres 
2001 2002 2003 2004 

Zakłady ujęte w ewidencji  5034 5161 5551 5890 
Zakłady skontrolowane 1395 1399 1569 1465 
Udział zakładów skontrolowanych do ujętych w ewidencji w % 27,7 27,1 28,1 24,9 

Specyfiką nadzoru nad przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska jest często przeprowadzanie kil-
ku kontroli w roku w tym samym zakładzie. W związku z tym liczba przeprowadzanych kontroli jest więk-
sza od liczby skontrolowanych podmiotów.  

Szczególną uwagą w trakcie działań kontrolnych objęte są zakłady zaliczane do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz instalacje, których funkcjonowanie może powodować znaczne 
rozmiary zanieczyszczeń poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości inwesty-
cji, dla których władający jest zobowiązany uzyskać pozwolenie zintegrowane, tzw. instalacje IPPC.  

Strukturę kontroli przeprowadzonych na przestrzeni lat 2001–2004 przedstawia tabela 9.6. 
Tabela 9.6.  

Struktura kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu w latach 2001-2004 

Liczba w roku Rodzaj kontroli 
2001 2002 2003 2004 

Ogółem 1562 1543 1569 1465Łącznie 
w tym: w tym z pomiarami lub poborem prób do analizy 731 753 621 504 

Ogółem 461 480 503 458 podstawowe w tym z pomiarem 97 98 63 40 
Ogółem 841 849 854 786 sprawdzające w tym z pomiarem 529 539 479 382 
Ogółem 260 214 212 221 interwencyjne w tym z pomiarem 105 116 79 82 
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W wyniku stwierdzonych uchybień w działalności jednostek organizacyjnych, na skutek kontroli prze-
prowadzonych w roku 2004, WIOŚ w Poznaniu korzystał z przysługujących mu instrumentów prawnych 
przedstawionych w tabeli 9.7., 9.8. i 9.9. 

Tabela 9.7.  
Instrumenty prawno-administracyjne wykorzystywane przez WIOŚ w Poznaniu w latach 2001–2004 

Liczba w roku Zastosowany instrument prawno-administracyjny 
2001 2002 2003 2004 

Zarządzenia pokontrolne 996 1039 1000 899 
Wnioski do organów ścigania 6 2 3 3 
Wnioski do sądów grodzkich (kolegiów ds. wykroczeń) 27 13 6 5 
Mandaty karne 84 44 186 182 
Wnioski do organów administracji 188 230 26 69 
Wszczęte postępowania egzekucyjne 83 57 42 13 
Decyzje ustalające wymiar kary biegnącej 544 495 365 300 
Decyzje wymierzające kary za okres naruszenia 516 395 268 212 
Decyzje odraczające kary 99 68 120 83 
Decyzje o rozłożeniu kary na raty 8 4 4 5 
Decyzje ustalające koszty poboru prób i wykonania pomiarów i analiz 497 449 307 198 

Tabela 9.8.  
Wysokość kar za przekroczenia ustalonych warunków korzystania ze środowiska latach 2001–2004 

Wymiar w zł w roku Charakter decyzji  
2001 2002 2003 2004 

Kary za okres naruszenia za przekroczenia 
ustalonych warunków korzystania ze środowi-
ska – ogółem, w tym: 

7.441.048,2 4.272.116,5 14.058.234,02 10.856.633,31 

kary za okres naruszenia  za wprowadzanie 
do wód lub do ziemi ścieków nieodpowiada-
jących wymaganym warunkom 

4.773.473,0 1.429.012,5 7.436.853,73 9.727.092,59 

kary za okres naruszenia za przekroczenia 
ustalonych warunków poboru wody oraz za 
piętrzenie wody wyższe od dozwolonego 

- - - - 

kary za okres naruszenia za przekroczenie 
dopuszczalnej emisji do powietrza 524.407,2 605.922,9 296.832,25 209.403,64 

kary za okres naruszenia za przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu emisji hałasu 1.021.467,4 392.054,7 1.540.55,469 776.791,47 

kary za okres naruszenia za magazynowanie 
lub składowanie odpadów 1.121.700,6 1.845.126,4 4.783.592,58 143.345,61 

Łącznie kary odroczone 8.366.634,9* 2.301.608,2 12.924.164,73 6.874.076,71 

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, w 2004 roku, w porównaniu do 2003, nastąpił spadek kar 
wymierzonych za okres naruszenia o 22,8 %. Spadła także liczba decyzji o ustaleniu wymiaru kar biegnących 
o 17,8 %. Przyczyną tego zjawiska między innymi są zmiany w prawie ochrony środowiska oraz realizowane 
działania naprawcze podejmowane przez zakłady, dla których kary wymierzone wzrosły szczególnie drastycznie. 

Tabela 9.9.  
Działania dyscyplinujące w drodze decyzji niepieniężnych (bez podjętych w zakresie inwestycji) podjęte przez 

WIOŚ w Poznaniu w roku 2004 

Decyzje o wstrzymaniu działalności podjęte w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska i ustawę 
o odpadach 

Liczba w roku 
2004 

W zakresie nieprawidłowej gospodarki ściekowej 0 
W zakresie nieprawidłowej gospodarki odpadami 0 

Razem 0 
Wyznaczenie terminu usunięcia naruszeń lub zaniedbań w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowi-
ska 6 

Wyznaczenie terminu usunięcia naruszeń lub zaniedbań w oparciu o ustawę o odpadach 0 
Razem 6 
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Wszystkie przedstawione powyżej, zastosowane przez WIOŚ w Poznaniu instrumenty prawne, warunkują 
pozytywne skutki i ciągłą poprawę stanu środowiska w województwie wielkopolskim. 

9.3. Działalność WIOŚ w Poznaniu w zakresie udziału w procesie inwestycyjnym 
W oparciu o art. 56 ustawy Prawo budowlane oraz art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska, w roku 

2004 WIOŚ w Poznaniu uczestniczył w kontrolach mających na celu ocenę wybranych inwestycji i przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska.  

Podjęte działania dyscyplinujące w drodze decyzji administracyjnych niepieniężnych w roku 2004 w za-
kresie udziału WIOŚ w Poznaniu w procesie inwestycyjnym przedstawiono w tabeli 9.10. 

 Tabela 9.10. 
Decyzje administracyjne o charakterze niepieniężnym w roku 2004 związane z udziałem WIOŚ w Poznaniu 

w procesie inwestycyjnym 

Decyzje o charakterze niepieniężnym Ilość w roku 2004 

Wstrzymanie oddania do użytku w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska 6 
Sprzeciw przekazania inwestycji do użytkowania w oparciu o ustawę Prawo budowlane  2 
Wyrażenie zgody na podjęcie działalności w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska 10 

9.4. Zaświadczenia wydawane przez WIOŚ w Poznaniu  
W roku 2004, w ramach działań ustawowych Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

na wnioski jednostek gospodarczych wydawał zaświadczenia potwierdzające zgodność ich działalności 
z wymogami ochrony środowiska. Zaświadczenia wydawane są wyłącznie po analizie aktualnych dokumen-
tów będących w posiadaniu WIOŚ w Poznaniu lub przeprowadzeniu dodatkowych działań kontrolnych. 

Tabela 9.11.  
Liczba zaświadczeń wydanych przez WIOŚ w Poznaniu w roku 2004 

Lp. Rodzaj wydawanego zaświadczenia Podstawa prawna Liczba
1. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i 

urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania 
działalności gospodarczej spełniają wymagania okre-
ślone w przepisach o ochronie środowiska 

Ustawa z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarza-
nia i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 
Nr 67 poz. 679 z późn. zm.) art. 12 ust. 2 pkt 10 

4 

2. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i 
urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania 
działalności gospodarczej objętej wnioskiem o zezwo-
lenie na wyrób alkoholu etylowego lub wyrobów tyto-
niowych spełniają wymagania określone w przepisach 
o ochronie środowiska 

Ustawa z dnia 2.03.2001r. o wyrobie alkoholu 
etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tyto-
niowych (Dz. U. Nr 31 poz. 353 z późn. zm.) 
– art. 5 ust. 2 pkt 4 10 

3. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty przeznaczone 
do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej spełniają 
wymagania określone w przepisach ochrony środowiska

Ustawa z dnia 20.12.2002r. o organizacji nie-
których rynków rolnych (Dz. U. Nr 240 poz. 
2059) – art. 10 ust. 4  

0 

4. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i 
urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania 
działalności gospodarczej objętej wnioskiem o wyda-
nie zezwolenia na wyrób lub rozlew wyrobów spirytu-
sowych spełniają wymagania określone w przepisach o 
ochronie środowiska 

Ustawa z dnia 13.09.2002r. o napojach spiry-
tusowych (Dz. U. Nr 166 poz. 1362) – 
art. 23 ust. 4 pkt 4 c 1 

5. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty przeznaczone 
do prowadzenia działalności gospodarczej spełniają 
wymagania określone w przepisach o ochronie środo-
wiska 

Ustawa z dnia 29.11.2000r. o organizacji ryn-
ków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku 
tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. 
Nr 3 z 2001r. poz. 19) – art. 44 ust. 4 pkt 4 

6 

6. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i 
urządzenia techniczne, o których mowa w art. 12 ust. 1 
pkt 1 i 4, spełniają wymagania określone odpowiednio 
w przepisach o ochronie środowiska  

Ustawa z dnia 21.06.2002r. o materiałach 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego (Dz. U. Nr 117 poz. 1007) – art. 14 
ust. 2 pkt 8 

2 
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Lp. Rodzaj wydawanego zaświadczenia Podstawa prawna Liczba
7. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i 

urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania 
działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają 
wymagania określone odpowiednio w przepisach o 
ochronie środowiska  

Ustawa z dnia 25.07.2001r. o wyrobie i roz-
lewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi 
wyrobami (Dz. U. Nr 128 poz. 1401) – art. 32 
ust. 2 pkt 3 

0 

8. Zaświadczenie informujące, że na terenie, na którym 
położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo 
rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych 
stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających 
powietrze i wodę 

Ustawa z 20.07.1991r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. Nr 11 z roku 2002 poz. 
982 z późn. zm.) – art. 28 ust. 3 
Ustawa z dnia 16.03.2001r. o rolnictwie eko-
logicznym (Dz. U. Nr 38 poz. 452) – art. 17 
ust. 1 pkt 5 
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9. Zaświadczenie w sprawie przestrzegania wymogów 
ochrony środowiska w celu uzyskania decyzji o za-
twierdzeniu ośrodka certyfikacji chmielu w magazynie 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organiza-
cji rynku owoców warzyw, rynku chmielu, 
rynku tytoniu oraz rynku paszowego (Dz. U. 
Nr 223, poz.2221 z późn. zm.) 

1 

10. Zaświadczenia i opinie wydawane w ramach współ-
pracy z ARiMR dla ubiegających się o pomoc ze środ-
ków finansowanych z funduszu SAPARD i Sektoro-
wego Programu Operacyjnego 
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11. Efekty ekologiczne wydane we współpracy z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu 
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9.5. Pozwolenia zintegrowane 
Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną regulującą zasady wprowadzania substancji lub 

energii powodujących zanieczyszczenie, do wszystkich komponentów środowiska z niektórych rodzajów 
instalacji, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodza-
jów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), wydanego na podstawie art. 201 ust.2 ustawy Pra-
wo ochrony środowiska. Posiadanie pozwolenia zintegrowanego warunkuje w praktyce możliwość prowa-
dzenia tego typu instalacji. 

Prowadzący instalacje wymienione w tym rozporządzeniu zobowiązani są posiadać pozwolenie zintegro-
wane, obejmujące wszystkie znaczące aspekty wpływu na środowisko (pobór wody, odprowadzanie ście-
ków, emisje do powietrza, hałas, powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, ograniczanie 
skutków awarii przemysłowej) w zakresie wymaganym przez prawo. Takie instalacje muszą ponadto speł-
niać wymagania najlepszej dostępnej techniki (ang. best available technique – BAT), a ich eksploatacja nie 
może powodować pogorszenia jakości środowiska oraz przekraczania tzw. granicznych wielkości emisyj-
nych, o ile zostały one określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska. 

Warunki pozwolenia zintegrowanego nie mogą być mniej restrykcyjne niż wynikające z BAT. Jedną 
z podstawowych zasad zintegrowanego podejścia jest również takie ustalenie sposobów korzystania ze śro-
dowiska, aby w miarę możliwości unikać zmniejszania obciążeń środowiska w jednym komponencie, kosz-
tem wzrostu obciążenia pozostałych komponentów. 

Koncepcja pozwolenia zintegrowanego wprowadzona została do polskiej praktyki administracyjnej 
w procesie transpozycji wymagań prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, a w szcze-
gólności Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zna-
nej jako Dyrektywa IPPC. Ideą Dyrektywy IPPC jest: 
− wprowadzenie mechanizmów prawnych wymuszających zapobieganie emisjom do środowiska lub ogra-

niczanie oddziaływania instalacji przemysłowych na środowisko;  
− stworzenie jednolitych standardów ochrony środowiska w całej Unii, mających na celu ograniczenie nie-

równości podmiotów na rynkach międzynarodowych, jakie mogłyby powstać przy braku takich standardów. 
Wymagania Dyrektywy IPPC zostały przetransponowane do polskiego prawa ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 
27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085). Przepisy te określają podstawowe uwarunkowania prawne 
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dla procedury postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Dodatkowe wymagania w tym 
zakresie określają inne szczegółowe akty prawne. 

Według stanu na koniec 2004 roku liczba instalacji, dla których władający są zobowiązani do uzyskiwa-
nia pozwolenia zintegrowanego wynosiła około 300.   

Według stanu na koniec 2004 roku, z zakładów zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
w terminie do 30.04.2004 roku – 7 podmiotów uzyskało pozwolenie zintegrowane, a w stosunku do 9 insta-
lacji zostało wszczęte postępowanie w trybie art. 365 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego po-
zwolenia zintegrowanego. Z zakładów zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w terminie 
do 31.12.2004 żadna z instalacji nie uzyskała pozwolenia zintegrowanego w terminie. W stosunku do dwóch 
wszczęto postępowanie w trybie art. 365 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. W pozostałych podmio-
tach gospodarczych kontrole sprawdzające zaplanowane są w I kwartale 2005 roku i po ustaleniach kontrol-
nych podjęte zostaną decyzje o zasadności wszczynania postępowania w trybie art. 365 ustawy Prawo 
ochrony środowiska.  

9.6. Przeciwdziałanie poważnym awariom 
9.6.1. Wojewódzki rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku rejestr zakładów, potencjalnych sprawców poważnych awa-

rii obejmował 110 zakładów, z czego 25 to zakłady zakwalifikowane do grupy o dużym ryzyku (ZDR) oraz 
zakłady o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 Tabela 9.12. 
Liczba zakładów w rejestrze potencjalnych sprawców poważnych awarii 

/stan na 31.12.2004 r. w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2003 r./ 

Stan na 31.12.2004 roku Stan na 31.12.2003 roku 
wszystkie zakłady w tym liczba ZDR i ZZR 

115 110 25 

Liczbę zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku w województwie wielkopolskim w roku 2004 w po-
równaniu ze stanem na koniec 2003 roku, łącznie z wyszczególnieniem liczby złożonych – wymaganych 
prawem − dokumentacji przeciwdziałania poważnym awariom przedstawia tabela 9.13. 

Tabela 9.13.  
Liczba zakładów zakwalifikowanych do grupy o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej i liczba złożonych przez te zakłady dokumentacji przeciwdziałania poważnym awariom 
/stan na 31.12. 2004 r. oraz porównanie ze stanem na dzień 31.12.2003 r./ 

Liczba zakładów         
o dużym ryzyku 

Liczba zakładów         
o zwiększonym ryzyku 

Złożona dokumentacja                   
(wg stanu na 31.12.2004) 

stan na 
31.12.2003 

stan na 
31.12.2004 

stan na 
31.12.2003 

stan na 
31.12.2004 

Łącznie 
stan na 

31.12.2004 Zgłoszenie PZA ROB WPOR 

10 10 16 15 25 25 25 12  12 

PZA − program zapobiegania awariom, 
ROB − raport o bezpieczeństwie, 
WPOR − wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. 

Zmniejszenie o jeden zakład w ilości zakładów zaliczanych do ZZR wynika z wykreślenia z listy ZZR 
obiektu wojskowego − Bazy Materiałowo-Technicznej, Skład nr 4, Dolaszewo, gmina Szydłowo i zakwalifi-
kowanie go do zakładów pozostałych – potencjalnych sprawców. 

Spośród 10 zakładów o dużym ryzyku: 
• 30 % stanowią zakłady posiadające w obrocie produkty destylacji ropy naftowej i substancje palne, 
• 50 % stanowią zakłady posiadające w obrocie skrajnie łatwopalne gazy skroplone i gaz ziemny, 
• 20 % to zakłady posiadające w obrocie substancje toksyczne i inne substancje niebezpieczne.  
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Spośród 15 zakładów o zwiększonym ryzyku: 
• 46,67 % stanowią zakłady posiadające w obrocie produkty destylacji ropy naftowej i substancje palne, 
• 20,00 % stanowią zakłady posiadające w obrocie skrajnie łatwopalne gazy skroplone i gaz ziemny, 
• 33,33 % stanowią zakłady posiadające w obrocie substancje toksyczne i inne substancje niebezpieczne. 

9.6.2. Kontrole potencjalnych sprawców poważnych awarii 
Na zaplanowane 113 kontroli w roku 2004 (90,4 % w stosunku do roku 2003) w zakładach mogących po-

tencjalnie spowodować poważne awarie, wykonano 132 kontrole. W tym: 
• 8 kontroli zakładów o dużym ryzyku ( ZDR), 
• 12 kontroli zakładów o zwiększony ryzyku (ZZR), 
• 112 kontroli zakładów innych. 

Łącznie przeprowadzono 165 kontroli w zakresie poważnych awarii (97,63 % w stosunku do roku 2003). 

Tabela 9.14. 
Wykaz kontroli w zakresie poważnych awarii przeprowadzonych przez WIOŻ w Poznaniu w 2004 roku 

Planowane − potencjalnych sprawców 
poważnych awarii 

Wykonane − potencjalnych sprawców 
poważnych awarii 

Inter-
wen-
cyjne 

Ustawa o sub-
stancjach 

chemicznych 
Transport

ZDR/ 
PSP 

ZZR 
/PSP 

Inni/ 
PSP 

Razem/ 
PSP 

ZDR/ 
PSP 

ZZR/ 
PSP 

Inne/ 
PSP 

Razem/ 
PSP 

Wyko-
nanie 

Plan/ Wyko-
nanie 

Plan/ Wy-
konanie 

8/1 12/2 93/11 113/14 8/1 12/2 112/13 132/16 20 4/11 0/2 

ZDR – kontrole w zakładach dużego ryzyka, 
ZZR – kontrole w zakładach zwiększonego ryzyka, 
Inne – kontrole w zakładach mogących spowodować poważne awarie, 
PSP – kontrole wspólne z Państwową Strażą Pożarną.  

Tabela 9.15.  
Zarządzenia i wnioski pokontrolne dotyczące poważnych awarii wydane w roku 2004 

Zakłady 
Ogółem Dużego 

Ryzyka 
Zwiększonego 

Ryzyka Inne 

Inter-
wencyj-

ne 

Z ustawy 
o substancjach 
chemicznych 

W trak-
cie reali-

zacji 

Wnioski do 
organów 
ścigania 

Wnioski do 
innych orga-
nów kontroli 

95 3 10 71 11 0 12 0 25 

Ogółem wydano 95 zarządzeń obejmujących 227 nałożonych obowiązków. 

9.6.3. Współpraca z innymi organami kontroli 
W sprawach zwalczania poważnych awarii WIOŚ w Poznaniu współdziałał z Państwową Strażą Pożarną, 

organami administracji rządowej, samorządowej, Policją, Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcja Trans-
portu Drogowego, organami Nadzoru Budowlanego. 

Stosowane formy współpracy z wymienionymi instytucjami i jednostkami kontrolnymi polegały na: 
- wspólnych kontrolach przeprowadzanych wspólnie z PSP, PIP, NB głównie na terenie nowych, 

przekazywanych do użytkowania inwestycji; 
- informowaniu się o wynikach własnych kontroli na terenie zakładów już istniejących i stwierdzonych tam 

nieprawidłowościach. 
Współpraca z: 

• Urzędem Dozoru Technicznego polegała na informowaniu UDT o braku zgłoszenia eksploatacji zbiorni-
ków przeznaczonych do magazynowania paliw, 

• organami Nadzoru Budowlanego polegała na informowaniu NB o eksploatacji obiektów bez pozwolenia 
na użytkowanie, 

• Inspekcją Transportu Drogowego i Policją polegała na wspólnie prowadzonych kontrolach w zakresie 
przewozu drogowego odpadów i materiałów niebezpiecznych. 
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9.6.4. Kontrole mogilników 
W roku 2004 przeprowadzono jedną kontrolę mogilnika − w miejscowości Niedźwiady gmina Jaraczewo. 

Kontrola obejmowała ocenę stanu szczelności mogilnika. W wyniku kontroli nie zostały wydane zarządzenia 
pokontrolne. 

Według stanu na dzień 31.12. 2004 roku na terenie województwa znajduje się obecnie 13 mogilników. 
Dotychczas dokonano likwidacji 14 mogilników /patrz rozdział 7 o gospodarce odpadami/. 

9.6.5. Występowanie poważnych awarii  
W roku 2004 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przyjął informacje o wystąpieniu 

dwóch zdarzeń, które uznano za poważne awarie. Obie poważne awarie były spowodowane przez transport 
drogowy: 
• w wyniku wypadku drogowego w dniu 21 maja w miejscowości Bytyń z wywróconej cysterny na pole 

uprawne wyciekło około 12.500 litrów oleju napędowego; 
• w wyniku kolizji drogowej w dniu 08 marca w miejscowości Otorowo z wywróconej autocysterny wylał 

się 28 % roztwór saletrzano-mocznikowy. Zanieczyszczeniu uległa studnia z wodą pitną na terenie 
gospodarstwa rolnego. 
Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie wystąpienia poważ-

nych awarii przedstawiono na przykładzie kolizji w miejscowości Bytyń, w wyniku której na pole uprawne 
wyciekło około 12.500 litrów oleju napędowego. Działania polegały na: 
o określeniu wielkości obszaru zanieczyszczonego gruntu, 
o określeniu stopnia i skali zagrożenia dla środowiska, 
o wykonaniu analiz pobranych próbek gruntu, 
o wystąpieniu do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji zobowiązującej sprawcę do przywrócenia 

środowiska do stanu sprzed awarii, 
o nadzorze przebiegu prac związanych z rekultywacją gruntu, 
o pobraniu prób gruntu po zakończeniu rekultywacji i potwierdzeniu wynikami analiz zakończenie oczysz-

czania gruntu. 

9.7. Podsumowanie − wnioski wynikające z kontroli przeprowadzonych w woje-
wództwie wielkopolskim przez jednostki organizacyjne WIOŚ w Poznaniu 
w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez jednostki                 
organizacyjne 

W roku 2004 podobnie, jak w latach poprzednich, stwierdzono powolną poprawę przestrzegania wyma-
gań ochrony środowiska przez jednostki, które podlegają bieżącemu nadzorowi kontrolnemu Inspekcji 
Ochrony Środowiska. W dużej mierze wynika to ze stosowania karnych instrumentów administracyjnych. 
Do obszarów, w których ta poprawa jest dostrzegalna zaliczyć można gospodarkę komunalną w miastach 
i gminach oraz jednostki produkcyjne o stabilnej sytuacji finansowej. Na uwagę zasługuje fakt stosunkowo 
słabej poprawy przestrzegania prawa ochrony środowiska w jednostkach z sektora małych i średnich przed-
siębiorstw. Uzyskiwana poprawa w tej grupie jednostek jest w większości efektem realizacji obowiązków 
nakładanych w wyniku prowadzonych kontroli. 

Jak wynika z danych przedstawionych wyżej, w 2004 roku naruszenia wymagań ochrony środowiska wy-
stępowały w 69,1 % wykonanych kontroli, natomiast za rok 2003 procent ten wynosił 73,6 %. Stan ten 
wskazuje na powolny spadek ilości stwierdzonych naruszeń w roku 2004 w porównaniu do roku 2003 
(szczególnie w przypadku wypełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska). Maksymalny odse-
tek stwierdzonych nieprawidłowości dotyczył kontroli w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowy-
mi, uczestniczących w systemie uiszczania opłaty produktowej oraz kontynuowania nadzoru nad zakładem 
pozostającym na „Liście 80”. W trakcie prowadzonych kontroli, stwierdzono spadek uchybień związanych 
z ponadnormatywną emisją hałasu (10 %), jest to skutkiem zmiany norm emitowanego hałasu do środowiska. 

Duży spadek naruszeń (37,4 %) zaobserwować można w przypadku przestrzegania wymogów ochrony 
środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

We wszystkich przeprowadzanych kontrolach planowych i większości pozaplanowych sprawdzano opłaty 
za korzystanie ze środowiska. W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia w 170 zakładach, to w porównaniu 
z rokiem 2003 o 27 naruszeń mniej. 
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Wyniki działań kontrolnych wskazują, że najczęstszymi przyczynami nieprzestrzegania przepisów ochro-
ny środowiska są: 
− niska znajomość istniejących obowiązków prawnych wynikająca m.in. z ilości i częstotliwości zmian 

przepisów prawnych, 
− niejednolite, a nawet niespójne, czy rozbieżne interpretacje przepisów prawnych przez organy ochrony 

środowiska, 
– rozproszenie w małych zakładach obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony środowiska na wiele sta-

nowisk pracy − brak osób, którym jednoznacznie przypisane byłyby zagadnienia ochrony środowiska 
i które byłyby dokształcane w tym zakresie, do obowiązków których należałoby śledzenie zmian w prze-
pisach oraz identyfikowanie wynikających z nich obowiązków, 

– zaabsorbowanie sprawami produkcji i zbytu oraz wypełnianiem obowiązków podatkowych, ubezpiecze-
niowych i wynikających z kodeksu pracy, które uważane są za ważniejsze; ochrona środowiska przegry-
wa z tym priorytetami, 

− słaba kondycja finansowa wielu przedsiębiorstw, co ogranicza inwestowanie w rozwiązywanie dostrze-
ganych problemów środowiskowych, brak środków na realizację założonych planów w zakresie usuwania 
zaniedbań w ochronie środowiska oraz remonty i modernizacje instalacji, redukcja etatów i stanowisk pracy 
związanych z ochroną środowiska, powodowana złą kondycją finansową zakładów, 

– konieczność dostosowania warunków produkcji do wymogów unijnych i kierowanie na ten cel całości 
posiadanych zasobów (finansowych, kadrowych organizacyjnych), co obserwuje się powszechnie w za-
kładach branży spożywczej; spełnianie wymagań przepisów ekologicznych w świetle powyższego nie jest 
priorytetem, 

– wysokie koszty uzyskiwania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (opracowania wniosków i opłat za 
decyzje); w małych kilkuosobowych zakładach wydatkowanie środków na ochronę środowiska kończy 
się na wydatkach poniesionych na uregulowania formalnoprawne,  

− niechęć dzierżawców obiektów do inwestowania w modernizacje prośrodowiskowe z obawy przed stra-
tami finansowymi w przypadku wypowiedzenia umowy przez właścicieli, 

− powierzanie obsługi specjalistycznych urządzeń chroniących środowisko pracownikom nie posiadającym 
odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, 

− niska świadomość ekologiczna części właścicieli małych zakładów i przekonanie, że niewielka produkcja 
nie szkodzi środowisku, 

− omijanie procedur prawnych z uwagi na długi czas oczekiwania na załatwienie spraw, dotyczy zwłaszcza 
procesów inwestycyjnych i decyzyjnych z zakresu ochrony środowiska 

− brak profesjonalnej, fachowej obsługi specjalistycznych urządzeń chroniących środowisko, 
− lekceważący stosunek przedsiębiorców do spraw ochrony środowiska spowodowany podporządkowa-

niem tego elementu działalności wynikom produkcji i sprzedaży, 
W roku 2004 do najczęściej stwierdzanych naruszeń w trakcie kontroli przestrzegania wymagań ochrony 

środowiska zaliczono: 
 odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego, 
 prowadzenie działalności bez wymaganych uregulowań formalnoprawnych w zakresie gospodarki wod-

no-ściekowej, 
 brak badań ścieków komunalnych lub deszczowych dopływających i odpływających z oczyszczalni ście-

ków do środowiska, 
 brak wymaganego prawem pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
 nieprawidłowo prowadzony proces spalania paliw, 
 nieprawidłowe prowadzenie procesu produkcyjnego związane z emisją przekraczającą wartości dopusz-

czalne lub zły stan techniczny instalacji i urządzeń ochrony powietrza, 
 brak uregulowań formalnoprawnych oraz brak, niepełna lub niewłaściwie prowadzona ewidencja odpadów,  
 uciążliwość hałasowa związana z pracą urządzeń eksploatowanych na zewnątrz obiektów (bez zabezpie-

czeń akustycznych) jak również praca wentylatorów dachowych wentylacji wymuszonej pomieszczeń 
 brak informacji o korzystaniu ze środowiska składanych do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ, brak 

wniesionych opłat lub nieterminowe ich wpłacanie, złe naliczenie opłat, 
 niewłaściwy sposób oznakowania opakowań jednostkowych, zawierających substancje i środki niebezpieczne, 
 sposób magazynowania substancji chemicznych z naruszeniem zapisów w posiadanych kartach 

charakterystyki substancji niebezpiecznych, 
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 stosowanie w działalności substancji chemicznych bez wymaganych kart charakterystyki lub 
niezgodnych z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. 
W roku 2004 dominującą branżą, w zakresie minimalizowania oddziaływania na środowisko, była branża 

paliwowa. Poprawa spowodowana jest instalowaniem na stacjach i bazach paliw nowoczesnych instalacji 
i urządzeń technologicznych, urządzeń ochronnych oraz systematycznym monitorowaniem wpływu na wody 
podziemne. Poprawa bierze się także z faktu, że bazy i stacje paliwowe z racji uznania ich za stanowiące po-
tencjalne zagrożenie dla środowiska, są przedmiotem licznych kontroli kierunkowych. Istotny udział w za-
uważalnej poprawie w tej branży ma także precyzyjność i stabilność przepisów dotyczących funkcjonowania 
baz i stacji paliw.  

Kontrole przeprowadzone w fermach drobiu, wykazały, że nie są one przygotowane do wypełnienia obo-
wiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Właściciele ferm zlecili opracowanie wymaganej do wydania 
pozwolenia dokumentacji, jednak obowiązujący termin w większości przypadków nie został dotrzymany. 
Fermy eksploatowane są także z naruszeniem innych wymagań ekologicznych takich jak brak, do czasu uzy-
skania pozwolenia zintegrowanego, pozwoleń sektorowych na korzystanie ze środowiska, brak prowadzonej 
ewidencji wytwarzanych odpadów, niewykonywanie obowiązków w zakresie wyliczania opłat ekologicz-
nych i składania Marszałkowi Województwa okresowych sprawozdań. Powodem wskazywanym przez ho-
dowców, dla którego występują nieprawidłowości są względy organizacyjne, finansowe i czasowe. 

Pozytywną stroną w działalności właścicieli ferm jest rzeczywiste postępowanie z odpadami. Wytwarza-
ne odpady są selekcjonowane w miejscu wytwarzania i magazynowane oddzielnie w specjalnych urządze-
niach. Następnie przekazywane są do uprawnionych odbiorców, celem dalszego wykorzystania (odchody) 
lub unieszkodliwienia (padlina). Właściciele ferm właściwie realizują także obowiązki wynikające z tzw. 
ustawy produktowej. 

W 2004 odnotowano stabilizację poziomu ochrony środowiska w zakładach przemysłu mięsnego i prze-
twórstwa mleka. W poprzednich latach zakłady te wiele inwestowały w technologie i urządzenia ochronne, 
co pozwoliło na osiągnięcie stosunkowo wysokiego poziomu ochrony środowiska. Stwierdzone nieprawi-
dłowości dotyczą głównie uchybień formalnych, nieuregulowanych z powodu niewiedzy o powstaniu no-
wych obowiązków m.in. obowiązków producenta produktów w opakowaniach, eksportera produktów 
w opakowaniach, zmiany formularzy ewidencyjnych itd. W pojedynczych przypadkach zastrzeżenia doty-
czyły odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków, braku urządzeń oczyszczających ścieki oraz 
nieprawidłowości w zakresie rolniczego wykorzystania ścieków.  

Systematyczną poprawę – i jest to kontynuacja tendencji wyraźnie zarysowanej w latach poprzednich − 
obserwuje się w gospodarowaniu odpadami komunalnymi stałymi przez gminy. W przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów impulsem rozwojowym stało się utworzenie organizacji odzysku i stosunkowa łatwość 
zbycia wysegregowanych odpadów oraz wzrastająca świadomość społeczna. Tereny miejskie i wiejskie do-
posażane są sukcesywnie po zbadaniu zapotrzebowania w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Zor-
ganizowanym systemem usuwania odpadów obejmowana jest coraz większa liczba gospodarstw domowych. 
Przyczyną występujących ograniczeń w tej mierze pozostaje nadal mała zasobność finansowa społeczeń-
stwa. W gospodarstwach rolnych występuje nadal znaczne ograniczenie wdrażania przepisów dotyczących 
gospodarki odpadowej oraz wytycznych odnoszących się do dobrej praktyki rolniczej.  

Systematyczną poprawę obserwuje się też w eksploatacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne. 
Składowiska posiadają decyzje zatwierdzające instrukcje eksploatacji, w sposób prawidłowy prowadzona 
jest ewidencja odpadów i sprawozdawczość. Systematycznie są uiszczane opłaty za składowanie odpadów. 
Coraz większa liczba zarządzających składowiskami spełnia wymogi formalnoprawne (pozwolenia na pro-
wadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów).  

Nadal następuje doposażenie małych obiektów w wagi umożliwiające dokładne określenie ilości składo-
wanych odpadów (przykład: składowisko odpadów komunalnych w Smogulcu gmina Gołańcz). Stan ten 
wynika m.in. z doprecyzowania zadań stojących przed zarządcami składowisk tak w przepisach prawnych, 
jak i decyzjach administracyjnych regulujących zasady eksploatacyjne.  

Dalszą poprawę zauważa się także w sektorze energetycznym. Sytuacja ta spowodowana jest głównie 
sukcesywną likwidacją lokalnych źródeł grzewczych i podłączaniem się do kotłowni rejonowych oraz suk-
cesywną wymianą medium grzewczego z węglowego na gazowo-olejowe, jak również pełną kontrolą nad 
prawidłowym procesem spalania w istniejących urządzeniach energetycznych. 
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W dalszym ciągu realizowany jest proces modernizacji komunalnych oczyszczalni ścieków. Ponadto 
gminy wdrażają proces ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych w celu zapewnienia kontroli często-
tliwości ich opróżniania.  

Kontrole podstawowe wykonane w roku 2004 przyniosły pozytywne przykłady samodzielnie podjętych 
działań chroniących środowisko głównie w przypadku nowobudowanych obiektów, dla których były prowa-
dzone postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. Natomiast z kontroli sprawdzających 
wynika, że część podmiotów nie tylko wykonuje zobowiązania nałożone w zarządzeniach, ale rzeczywiście 
i odczuwalnie zmniejsza swoją uciążliwość dla środowiska. Osiągają to najczęściej poprzez: 
- ingerencję w proces technologiczny, polegającą na zmianie technologii produkcji bądź świadczenia usług 

na mniej obciążającą środowisko (wymiana całych linii technologicznych bądź tylko urządzeń generują-
cych największe obciążenia), 

- podejmowanie działań inwestycyjnych „na końcu rury”, tj. budowę bądź instalowanie urządzeń oczysz-
czających, 

- systematyczną modernizację i poprawę stanu technicznego maszyn i urządzeń, 
- stałą dbałość o urządzenia, w tym również o urządzenia ochronne i maksymalne ograniczenie ich awaryjności, 
- zatrudnianie fachowców do obsługi specjalistycznych urządzeń chroniących środowisko, 
- podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników, w szczególności tych, którzy pracują na stanowi-

skach na których powstają emisję uciążliwe lub szkodliwe dla środowiska, 
- przewartościowanie priorytetów w zarządzaniu zakładami i uznanie działań na rzecz środowiska za prio-

rytet równorzędny dbałości o jakość produktu, czy bezpieczeństwo pracowników, 
- wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania środowiskowego według ISO 14001, które stymulują 

całościowe, prewencyjne, trwałe i doskonalące działania prośrodowiskowe. 
Wyraźna poprawa następuje również w zakresie sposobu postępowania z substancjami chemicznymi, za-

liczanymi do niebezpiecznych. Dotyczy to w szczególności procesu magazynowania, oznakowania oraz 
wymagań w zakresie kart charakterystyki i instrukcji magazynowych. 

 

Hanna Grunt 
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

 

9.8. Znaczące wyniki działalności kontrolnej WIOŚ w Poznaniu w układzie                           
obszarów poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego  

Wyniki znaczących kontroli, które zostały przeprowadzone przez jednostki WIOŚ w Poznaniu w roku 
2004 na obszarach poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego przedstawiono na stronie 
domowej WIOŚ − www.poznan.pios.gov.pl w „Interaktywnym Panelu Danych Przestrzennych Woje-
wództwa Wielkopolskiego” 
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