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WSTĘP 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu działa w strukturze Inspekcji Ochrony Środo-
wiska w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz.335 
ze zmianami). Inspektorat swoim działaniem obejmuje obszar całego województwa wielkopolskiego. 
Zgodnie z art. 2 ww. ustawy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) w szczególności należy: 
• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody; 
• kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska; 
• 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 terytorialnego 
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; 
• kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli 

laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. 
Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewoda 
przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jako kierownika wojewódzkiej inspekcji 
ochrony środowiska, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Działalnością merytorycz-
ną wszystkich organów Inspekcji kieruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) w obecnej jego struktu-
rze organizacyjnej wchodzą następujące jednostki: siedziba w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Delegatura w 
Koninie, Delegatura w Lesznie, Delegatura w Pile. 
Realizacja zadań merytorycznych WIOŚ odbywa się w oparciu o trzy obszary:  
• inspekcyjny – wykonywany przez Wydział i Działy Inspekcji,  
• monitoringowy – wykonywany przez Wydział i Działy Monitoringu Środowiska,  
• badawczy – wykonywany przez pięć Laboratoriów posiadających certyfikaty akredytacji Polskiego Cen-

trum Akredytacji.  

Działalność kontrolna 
Działalność inspekcyjna, prowadzona w oparciu o plan kontrolny, polega na kontrolowaniu podmiotów w 

zakresie wypełniania wymogów ochrony środowiska. W ciągu roku przeprowadzane są kontrole planowe 
(kompleksowe, sprawdzające) oraz interwencyjne. Łączna liczba przeprowadzanych kontroli kształtuje się 
na poziomie 1600 w ciągu roku. Działalność kontrolna WIOŚ w roku 2002 oraz wyniki najistotniejszych 
kontroli zostały przedstawione szczegółowo w osobnym rozdziale 

Działalność monitoringowa 
Na terenie województwa wielkopolskiego prowadzone są badania środowiska w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska (PMŚ) na poziomach monitoringu krajowego – podstawowego oraz monitoringu 
regionalnego – uzupełniającego i rozszerzającego zadania monitoringu podstawowego. 

W roku 2002 WIOŚ w Poznaniu wraz z delegaturami w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile wykonywał na 
terenie województwa badania w ramach krajowego monitoringu środowiska: 

1. stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego; 
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2. stanu czystości wód powierzchniowych stojących; 
3. stanu czystości wód powierzchniowych płynących. 

Ponadto WIOŚ w Poznaniu jest koordynatorem (zgodnie z ustawą o Inspekcji) badań regionalnego moni-
toringu środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego. Zakres badań monitoringu regionalnego 
obejmuje: 
1. w bloku jakość środowiska: 

• monitoring powietrza atmosferycznego wraz z monitoringiem hałasu komunikacyjnego; 
• monitoring wód powierzchniowych; 
• monitoring jakości zwykłych wód podziemnych; 
• monitoring zanieczyszczenia gleb; 
• monitoring przyrody; 

2. w bloku emisja: 
• monitoring odpadów; 
• monitoring hałasu przemysłowego 

W roku 2002 realizatorami regionalnego monitoringu środowiska w Wielkopolsce obok Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu były: 

• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu; 
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu; 
• Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział w Poznaniu; 
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu; 
• Stacja Ekologiczna Jeziory – UAM Poznań; 
• Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. 

Poza tym w WIOŚ Poznań prowadzona jest ewidencja lokalnego monitoringu środowiska (wód podziem-
nych i zanieczyszczenia powietrza) wykonywanego przez podmioty zobowiązane do tego decyzjami admini-
stracyjnymi np. na terenie hut, elektrowni, kopalni węgla brunatnego, wokół stacji paliw, baz paliw, 
składowisk odpadów itp. 

Każdego roku informacja o stanie środowiska w województwie wielkopolskim jest przedstawiana i udo-
stępniana społeczeństwu oraz wszystkim zainteresowanym instytucjom w postaci Raportu o stanie środowi-
ska w Wielkopolsce dostępnego w wersji drukowanej i elektronicznej (na płytach CD i w internecie). Ponadto 
WIOŚ Poznań opracowuje informacje o stanie środowiska w danym powiecie w formie wyciągu z Raportu... 
(raz do roku na wniosek organów samorządu), na podstawie posiadanych wyników badań i analiz wydaje 
książki poświęcone problematyce poszczególnych komponentów środowiska, udziela pisemnych i ustnych 
informacji o środowisku na wniosek osób zainteresowanych. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu wraz z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na terenie województwa. 

W ramach działalności edukacyjnej prowadzone są praktyki uczniów i studentów, zajęcia dydaktyczne 
dla studentów oraz Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. W ramach współpracy i udostępniania informacji o 
środowisku organom samorządowym i rządowym udziela przygotowuje i przekazuje się informacje na po-
trzeby wydawania pozwoleń emisyjnych. Wyniki badań i pomiarów, analizy przyczyn zagrożeń środowiska, 
założeń monitoringu, ocena stanu środowiska stanowią jedną z podstaw pomocnych w opracowywaniu ce-
lów długoterminowych programów na poszczególnych obszarach Wielkopolski. 

Działalność laboratoryjna 
W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wcho-

dzą Laboratoria, zlokalizowane w Poznaniu oraz w Delegaturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, zlokalizowanych w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. 

Laboratoria działają nieprzerwanie − choć w różnych strukturach organizacyjnych i różnych lokalizacjach 
− od roku 1962. Zatrudniają ogółem około 100 pracowników merytorycznych, w tym 50 % stanowi personel 
z wyższym wykształceniem.  

Laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wykonują badania stanu śro-
dowiska i wprowadzanych do niego substancji. W specjalistycznych pracowniach prowadzi się m.in. analizy: 
• fizyczno-chemiczne wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleby, odpadów, w tym także 

przemysłowych, stanu powietrza (imisja), spalin i gazów (emisja), 
• hydrobiologiczne wód powierzchniowych, osadów dennych i osadów czynnych, 
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• bakteriologiczne wód powierzchniowych, podziemnych i ścieków, 
• akustyczne środowiska. 

Wykorzystywane metody badawcze, oparte na normach i wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, posiadają określone niepewności i zakresy stosowalności. Nad zgodnością prowadzonych prac z 
wdrożonym i obowiązującym w Laboratoriach Systemem Jakości, zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 
17025:2000, czuwają Kierownicy ds. Technicznych i Jakości. Kompetencje Laboratoriów potwierdzone zo-
stały przez Polskie Centrum Akredytacji w certyfikatach akredytacyjnych, wydanych dla Laboratorium po-
znańskiego i wszystkich Delegatur. Gwarancją jakości wykonywanych badań jest nie tylko 
wysokokwalifikowany, przeszkolony specjalistycznie w kraju i zagranicą, z odpowiednim stażem zawodo-
wym personel, lecz również odpowiednio wyposażone pomieszczenia laboratoryjne oraz wysokiej klasy 
aparatura pomiarowo-badawcza, podlegająca stałemu nadzorowi metrologicznemu i sprawdzaniu. 

Laboratoria sprawdzają swoją biegłość techniczną, uczestnicząc w zewnętrznych (również międzynaro-
dowych) międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Za swój cel nadrzędny stawiają rzetelne, bez-
stronne wykonywanie badań i pomiarów na najwyższym poziomie technicznym oraz spełnienie oczekiwań 
swoich klientów w zakresie poufności, kompetencji i fachowości świadczonych usług.  

Klientami Laboratoriów są: 
− Wydział i Działy Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, zlecające 

analizy próbek pobranych w trakcie prowadzonych kontroli lub interwencji (skarg i poważnych awarii), 
− Wydział i Działy Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pozna-

niu, śledzące zmiany zachodzące w środowisku, 
− inni zleceniodawcy (urzędy, instytucje, jednostki gospodarcze, osoby prywatne), zakres badań uzależ-

niony jest od wymogów klienta i możliwości analitycznych Laboratorium. 
W roku 2002 laboratoria dokonały poboru ponad 19.541 próbek różnych komponentów środowiska i wy-

konały ponad 98.857 oznaczeń, w tym w ramach: 
• monitoringu środowiska   − 69.761 oznaczeń, 
• kontroli   − 16.057 oznaczeń, 
• poważnych awarii   −        27 oznaczeń, 
• zleceń zewnętrznych   − 13.012 oznaczeń. 

Funkcja Laboratoriów nie ogranicza się jednak wyłącznie do wykonywania analiz. Prowadzą one również 
szeroką działalność edukacyjną. Oprócz wykładów dla studentów i pokazów dla młodzieży szkolnej, organi-
zowane są także praktyki zawodowe. Wykwalifikowany personel bierze udział w prowadzeniu specjalistycz-
nych szkoleń i tworzeniu programów edukacji ekologicznej. 

Laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu utrzymują stałe kontakty z 
podobnymi laboratoriami w kraju i zagranicą. Są członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów 
Badawczych POLLAB. 

Współpraca WIOŚ z organami samorządu i WFOŚiGW 
W roku 2002 WIOŚ współpracował z organami samorządu terytorialnego poprzez: 

• opracowywanie wyników badań oraz wyników kontroli w postaci raportów o stanie środowiska na da-
nym terenie lub raportów tematycznych (związanych z jednym z komponentów środowiska) – w zależ-
ności od zapotrzebowania - i przekazywanie ich właściwym organom samorządu terytorialnego, 

• udział przedstawicieli WIOŚ w Poznaniu w posiedzeniach rad gmin, rad powiatów, sejmików samorzą-
dowych oraz powiatowych zespołów ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; 

• wykonywanie lub współuczestniczenie w kontrolach na zlecenia samorządów terytorialnych; 
• zbieranie od przedstawicieli samorządów terytorialnych informacji o zakładach uciążliwych na obszarze 

działania danego samorządu, będących jednym z kryterium ustalania planu kontroli dla Inspekcji. 
Corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu wraz z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej na terenie województwa. 
W roku 2002, tak jak i w latach poprzednich, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jako koordy-

nator monitoringu regionalnego występował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu o przyznanie dotacji na realizację badań w ramach tego przedsięwzięcia. Przyznana 
na badania w roku 2002 dotacja została przeznaczona dla instytucji realizujących monitoring na zakup apara-
tury, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, oprogramowań komputerowych (bazy danych) oraz 
wydawnictw związanych z prezentacją stanu środowiska.  
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Ponadto w ramach współpracy WIOŚ w Poznaniu sprawdza i kontroluje osiągnięcie efektów ekologicz-
nych przez Inwestorów, którym na realizację inwestycji mającej spowodować zminimalizowanie niekorzyst-
nego oddziaływania na środowisko został udzielony kredyt z WFOŚiGW. Zaświadczenia o osiągnięciu 
efektów ekologicznych są jednym z elementów pozwalających na stwierdzenie właściwego wykorzystania 
funduszy przyznanych przez WFOŚiGW. 

 
Hanna Grunt  

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI  
– REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU 

Podstawa prawna 
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) są organami administracji rządowej niezespolonej 

(w resorcie Ministerstwa Środowiska) działającymi w oparciu o tzw. regiony wodne, stanowiące część ob-
szaru dorzecza, wyodrębnione na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami 
wodnymi. Powołanie RZGW miało miejsce w roku 1991 na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1 lutego 1991 roku w sprawie utworzenia regionalnych zarzą-
dów gospodarki wodnej (MP Nr 6, poz. 38). Obecnie wszystkie kwestie dotyczące RZGW reguluje ustawa 
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników 
wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wod-
nej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953). W oparciu o ostatni 
z wyżej wymienionych aktów prawnych w Polsce istnieje siedem RZGW z siedzibą w: Gdańsku, Gliwicach, 
Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 

RZGW w Poznaniu 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu działa w obrębie regionu wodnego rzeki Warty o po-

wierzchni około 55000 km2, co stanowi około 17,7% terytorium Polski. 
Obszar działania RZGW w Poznaniu obejmuje osiem województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódz-

kie, opolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Województwo wielkopolskie prawie 
w całości położone jest w obrębie zlewni Warty przynależnej RZGW w Poznaniu, tylko niewielka jego część 
(południowo-zachodnia) wykracza poza zlewnię Warty i podlega kompetencji RZGW we Wrocławiu. 

Województwo 
w zlewni Warty 

Ogólna powierzch-
nia województwa 

[km2] 

Powierzchnia wojewódz-
twa w zlewni Warty 

[km2] 

Procent wojewódz-
twa położony 

w zlewni Warty 

Procent zlewni 
Warty, jaki stanowi 
dane województwo 

Kujawsko-pomorskie 17750 4523 25,48 8,19 

Lubuskie 14050 5410 38,51 9,80 

Łódzkie 18160 8747 48,17 15,85 

Opolskie 9357 809,6 8,65 1,47 

Pomorskie 18140 799,4 4,41 1,45 

Śląskie 12340 3138 25,43 5,69 

Wielkopolskie 29895 26695 89,30 48,37 

Zachodniopomorskie 22350 5071 22,69 9,19 

Zlewnia Warty 55193   

Działalność RZGW 
Działania prowadzone przez RZGW dotyczą zarządzania zasobami wodnymi przy uwzględnieniu zasady 

zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie ludności, zakładom przemysłowym 
i rolnictwu wody w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości, ochrona przed powodzią i suszą, tworzenie 
warunków sprzyjających wykorzystaniu wód do celów energetycznych, transportowych, rybackich, tury-
stycznych, rekreacyjnych i sportowych. Wszystkie powyższe czynniki uwzględniają wymagania ochrony 
zasobów wodnych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. 

Planowanie w gospodarowaniu wodami służy programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu: 
1) osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód oraz ekosystemów od wody 

zależnych, 
2) poprawę stanu zasobów wodnych, 
3) poprawę możliwości korzystania z wód, 
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4) zmniejszanie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących negatywnie 
oddziaływać na wody, 

5) poprawę ochrony przeciwpowodziowej. 
Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje: 

1) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 
2) plany ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze państwa, z 

uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, 
3) plany ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, 
4) warunki korzystania z wód regionu wodnego, 
5) sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni. 

Obecnie w RZGW w Poznaniu prowadzone są prace mające na celu stworzenie planów gospodarowania 
wodami. Przygotowany został wykaz wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszcze-
nie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze 
źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. W fazie końcowej znajdują się prace związane z przygo-
towaniem wykazu wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia, wykazu wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyj-
nych, a w szczególności do kąpieli oraz wykazu wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, 
skorupiaków i mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb. W dalszym etapie, w odniesieniu do poszcze-
gólnych wykazów, opracowane zostaną programy działań mające na celu ograniczenie dopływu zanieczysz-
czeń do wód. Efektywna realizacja programów przyczyni się do poprawy jakości wody a tym samym 
umożliwi zwiększenie bioróżnorodności środowiska wodnego oraz poprawę jakości wody pitnej i przezna-
czonej do celów rekreacyjnych. Ze względu na ciągłe zmiany zachodzące w środowisku i infrastrukturze 
wykazy będą podlegały weryfikacji co cztery lata. 

W dalszym etapie sporządzone zostaną: 
− analizy stanu zasobów wodnych w regionie wodnym, 
− analizy ekonomiczne gospodarowania wodami w regionie wodnym. 

Wszystkie te dokumenty stanowią podstawę do wykonania planu gospodarowania wodami, a w dalszej 
kolejności dla obszarów, dla których w wyniku ustaleń planu konieczne jest określenie szczególnych zasad 
ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, powstaną szczegółowe warunki 
korzystania z wód regionu wodnego (w razie konieczności – zlewni). Warunki korzystania z wód regionu 
wodnego mogą określać ograniczenia w korzystaniu z wód dotyczące m.in.: 
− pobierania wód powierzchniowych lub podziemnych, 
− wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 
− wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, ziemi lub urządzeń 

kanalizacyjnych, 
− lokalizowania nowych urządzeń wodnych. 

Planowanie w gospodarowaniu wodami uwzględnia również ochronę przeciwpowodziową oraz przeciw-
działanie skutkom suszy. Istotne znaczenie ma zwłaszcza pierwsza z wymienionych kwestii. Na RZGW 
spoczywa obowiązek sporządzenia dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią. Koordynowanie przez 
RZGW działań związanych z ochroną przed powodzią wiąże się z prowadzeniem ośrodków koordynacyjno-
informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej. Realizowana ochrona dotyczy m.in.: 
 kontroli sytuacji przepływów wody i rezerwy przeciwpowodziowej zbiorników retencyjnych, 
 regulacji stanu wód i przepływów w rzekach przy wykorzystaniu posiadanych urządzeń hydrotechnicz-

nych (np. obniżenie fali powodziowej dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu wodą w zbiorniku reten-
cyjnym), 

 zapewnienia spływu wód powodziowych i lodów, 
 uczestniczenia w procesie planowania przestrzennego w aspekcie określania zagrożenia powodziowego, 
 współdziałania z komitetami przeciwpowodziowymi. 

Ustalenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planów ochrony przeciwpowodziowej 
oraz przeciwdziałania skutkom suszy powinny zostać uwzględnione w strategii rozwoju kraju, strategii roz-
woju województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, natomiast ustalenia 
planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego − w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego. 
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Wszystkie dane niezbędne przy planowaniu w gospodarowaniu wodami a także same dokumenty groma-
dzone będą w budowanym specjalnym systemie informacyjnym o gospodarowaniu wodami zwanym kata-
strem. Do prowadzenia katastru, zbierania i aktualizowania danych zobowiązany jest również RZGW. 
Kataster będzie zawierać dane dotyczące: 
1) sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjno-

pomiarowych, 
2) zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci stacjonar-

nych obserwacji wód, 
3) ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych, 
4) wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej, 
5) źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych, 
6) stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych, 
7) obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji), 
8) użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód, 
9) pozwoleń wodnoprawnych, 
10) urządzeń wodnych, 
11) stref i obszarów ochronnych oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ustanowionych 

na podstawie ustawy, 
12) spółek wodnych. 

Działalność RZGW wiąże się również z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. W szczególności 
zaliczyć tu należy: 
 administrowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi we władaniu RZGW, 
 zapewnienie dobrego stanu technicznego, obsługi i bezpieczeństwa budowli i urządzeń hydrotechnicz-

nych należących do RZGW, 
 utrzymanie w dobrym stanie technicznym koryt rzek administrowanych przez RZGW oraz istniejących 

budowli regulacyjnych, 
 nadzór i koordynacja działań w dziedzinie budowy, modernizacji i utrzymania śródlądowych dróg wod-

nych dla potrzeb żeglugi, przygotowanie szlaku żeglownego do bezpiecznego uprawiania żeglugi (np. 
oznakowanie), 

 pobór opłat za: żeglugę i śluzowanie, materiały wydobywane z wód powierzchniowych, dzierżawę tere-
nów i urządzeń przybrzeżnych, korzystanie z obiektów hydrotechnicznych przez innych użytkowników 
wód. 

Statutowy zakres działalności RZGW wynika także z kompetencji przynależnych organom administracji 
rządowej. Są to m.in.: 
− występowanie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących regionu 

wodnego, 
− uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
− uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
− prowadzenie kontroli gospodarowania wodami. 
 
 

Marta Bedryj 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
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MONITORING WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE 
WIELKOPOLSKIM W LATACH 2001–2002 

Sie� monitoringu regionalnego wód podziemnych w Wielkopolsce tworzona była w latach 90-tych dla 
poszczególnych, istniej�cych wówczas województw. Projekt zintegrowanej sieci dla całego województwa 
wielkopolskiego opracowany został w latach 1999−2000. Od 2001 roku rozpocz�te zostały systematyczne 
badania dla całego województwa. Badania prowadzone były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodo-
wiska w Poznaniu. 

Badania obejmowały analizy fizyczno-chemiczne wód podziemnych pobranych z 113 (2001 rok) i 110 
(2002 rok) stanowisk badawczych monitoringu regionalnego, a tak�e pomiary zwierciadła wody na wytypo-
wanych stanowiskach. Interpretacj� wyników monitoringu regionalnego opracowano ł�cznie z wynikami 
bada� w sieci monitoringu pa�stwowego (60 stanowisk) udost�pnionymi przez PIG w Warszawie – wyko-
nawc� monitoringu pa�stwowego. 

1. Cele i zadania monitor ingu regionalnego 
Celem monitoringu jest tworzenie bazy informacyjnej o ilo�ciowym i jako�ciowym stanie zasobów wód 

podziemnych jako niezb�dnej podstawy do realizacji racjonalnej gospodarki zasobami tych wód i ich ochrony. 
Jednym z istotnych elementów tej bazy jest monitoring regionalny, którego zadania powinny w szczegól-

no�ci koncentrowa� si� w zakresie nast�puj�cych zagadnie�: 
− kontrola długookresowych trendów zmian jako�ci wód głównych zbiorników wód podziemnych 

(GZWP) oraz wa�niejszych zbiorników lokalnych (LZWP), 
− kontrola stanów i jako�ci wód podziemnych zbiorników o słabej odnawialno�ci zasobów, stanowi�ca 

uzupełnienie do istniej�cej sieci obserwacyjnej PIG, 
− rozpoznanie stanu zanieczyszczenia antropogenicznego wód podziemnych, 
− rozpoznanie stopnia oddziaływania obszarowych ognisk zanieczyszcze� na jako�� wód podziemnych. 

W przypadku województwa wielkopolskiego monitoring powinien koncentrowa� si� równie� na specy-
ficznych problemach zagro�e� wielkoprzestrzennych typowych dla tego rejonu. Do zagro�e� takich nale��: 
− wpływ kopalnictwa w�gla brunatnego na ilo�� i jako�� wód podziemnych, 
− wpływ eksploatacji na zagro�enie geogeniczne jako�ci wód podziemnych trzeciorz�dowego pi�tra wo-

dono�nego w zwi�zku z wyst�powaniem stref anormalnego zabarwienia i zasolenia wód, 
− wpływ wysadów solnych i kopalnictwa soli na jako�� wód podziemnych. 

Zakłada si� równie�, �e poza powy�szymi praktycznymi aspektami, monitoring regionalny powinien 
umo�liwi� rozpoznanie zagadnie� bardziej ogólnych. W szczególno�ci powinien pozwoli� na bli�sze pozna-
nie głównych czynników i procesów, naturalnych i wzbudzonych przez człowieka, formuj�cych skład che-
miczny wód podziemnych. 

Wymienione wy�ej cele były brane pod uwag� w projekcie monitoringu. Aktualnie w oparciu o interpre-
tacj� wyników dwuletnich bada� monitoringowych istnieje mo�liwo�� sprawdzenia, w jakim stopniu zapro-
jektowana sie� spełnia zało�one cele i okre�lenie niezb�dnych korekt. Zaprojektowane korekty, wobec 
ograniczonych �rodków finansowych, polegaj� na rezygnacji z obserwacji pewnych punktów i obj�cie ob-
serwacj� nowych, lepiej spełniaj�cych zadania monitoringu. 

Takie rozwi�zanie jest zgodne z zasad� przyj�t� dla monitoringu regionalnego, �e aczkolwiek nale�y d�-
�y� do stało�ci wyznaczonych punktów monitoringowych, to jednak nie powinna to by� sie� stała i nie-
zmienna. Powinna ona bowiem by� systematycznie dostosowywana do zada�, jakie wyłaniaj� si� w wyniku 
zmian czynników kształtuj�cych zagro�enia wód podziemnych oraz coraz lepszego rozpoznania warunków 
hydrogeochemicznych. 

2. Charakterystyka i organizacja sieci monitor ingu krajowego i regionalnego 
jako�ci wód w województwie wielkopolskim 

Sie� krajowa 
W latach 2001−2002 na terenie województwa wielkopolskiego Pa�stwowy Instytut Geologiczny w War-

szawie prowadził badania jako�ci wód w sieci monitoringu krajowego na 60 stanowiskach, z czego:  
− w utworach czwartorz�du – 45 stanowisk, 
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− w utworach trzeciorz�du – 8 stanowisk, 
− w utworach kredy – 5 stanowisk, 
− w utworach jury – 2 stanowiska. 
W obr�bie GZWP monitoring obejmuje 23 punkty, w tym w zbiornikach czwartorz�dowych – 17, trzecio-

rz�dowych – 2 oraz w kredowych – 4. Pozostałe 37 punktów sieci krajowej monitoruj� lokalne zbiorniki wód 
podziemnych. 

W�ród punktów zlokalizowanych poza GZWP (LZWP) 28 wyst�puje w utworach czwartorz�du, 6 – trze-
ciorz�du, 2 – jury, 1 – kredy. 

Ilo�ciowy rozkład punktów sieci krajowej w obr�bie GZWP jest nast�puj�cy: 
− zbiorniki czwartorz�dowe (17 punktów): GZWP nr 311 – 2, GZWP nr 310 – 1, GZWP nr 309 – 1, 

GZWP nr 307 – 1, GZWP nr 150 – 3, GZWP nr 147 – 1, GZWP nr 144 – 5, GZWP nr 126 – 1, GZWP nr 
125 – 2,  

− zbiorniki trzeciorz�dowe (2 punkty): GZWP nr 143 – 1, GZWP nr 127 – 1, 
− zbiorniki kredowe – wszystkie (4) punkty w GZWP nr 151. 

Tabela 1. 
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) w Wielkopolsce 

Obszar 
�rednia 

gł�boko�� 

Szacunkowe 
zasoby dys-
pozycyjne 

GZWP 
numer 

Nazwa zbiornika 

km2 

Wiek 
utworów 

Typ 
zbiornika 

m tys. m3/d 

151 Zbiornik (K) Turek-Konin-Koło 1760 K2 szcz.-por. 90 240,0 

127 Subzbiornik (Tr) Złotów-Piła-Strzelce Kra-
je�skie 

3876 Tr porowy 100 186,0 

143 Subzbiornik (Tr) Inowrocław-Gniezno 2000 Tr porowy 120 96,0 

146 Subzbiornik (Tr) Jezioro Byty�skie-
Wronki-Trzciel 

750 Tr porowy 130 20,0 

138 Pradolina Toru�-Eberswalde (Note�) 2100 QP porowy 30 400,0 

150 Pradolina Warszawa-Berlin 1904 QP porowy 25−35 456,0 

303 Pradolina Barycz-Głogów 1620 QP porowy 60 199,0 

139 Dolina kopalna Smogulec-Margonin 250 QK porowy 50 30,0 

144 Dolina kopalna Wielkopolska 4000 QK porowy 60 480,0 

145 Dolina kopalna Szamotuły-Duszniki 200 QK porowy 40 36,0 

147 Dolina rzeki Warty (Sieraków-Mi�dzychód) 50 QD porowy 40 10,0 

310 Dolina kopalna rzeki Ołobok 50 QK porowy 60 21,0 

125 Zbiornik mi�dzymorenowy Wałcz-Piła 1712 QM porowy 65 169,0 

126 Zbiornik Szczecinek 1755 QM, Tr porowy 90 99,0 

133 Zbiornik mi�dzymorenowy Młotkowo 68 QM porowy 40 12,0 

304 Zbiornik morenowy Zb�szyn 164 QM porowy 25 19,0 

305  Zbiornik mi�dzymorenowy Leszno 130 QM porowy 40 15,0 

306 Zbiornik Wschowa 200 QSM porowy 35 22,0 

308 Zbiornik mi�dzymorenowy rzeki Kania 140 QM porowy 35 14,0 

309 Zbiornik mi�dzymorenowy Smoszew-
Chwaliszew-Sulmierzyce 

96 QM porowy 80 18,0 

311 Zbiornik rzeki Prosna 535 QDK porowy 30 123,0 

307 Sandr Leszno 80 QS porowy 25 23,0 

— zbiorniki czwartorz�dowe: QD − dolinny, QP − pradoliny, QK − doliny kopalnej, QM − mi�dzymorenowy; 

— zbiorniki czwartorz�dowe poligenetyczne: QSM − sandrowy zwi�zany z zbiornikiem mi�dzymorenowym, QDK − 
zwi�zany z dolinami pod�cielanymi dolinami kopalnymi. 
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Tabela 2. 
Ocena jako�ci wód podziemnych w punktach badawczych sieci krajowej na terenie województwa wielkopolskie-

go w roku 2002 w porównaniu do roku 2001 /według PIG/ 

Ocena jako-
�ci w roku 

N
r 

pu
nk

tu
 

na
 m

ap
ie 

N
r 

ot
w

or
u 

Nazwa otwo-
ru 

GZWP 

G
ł�

bo
ko
��

 
st

ro
pu

 

Wody 

S
tr

a
ty

gr
a

fia
 

T
yp

 o
�r

od
ka

 

U
�y

tk
ow

a
ni

e
 

te
re

nu
 

2001 2002 

Wska�niki o st��e-
niach odpowiadaj�-
cych wodzie niskiej 

jako�ci III/ NOK  
w roku 2002 

1. 951 Szulec-2 poza 34,0 W Q 1 3 II Ib  

2. 952 Szulec-3 poza 49,0 W J3 3 3 III Ib Sr 
3. 953 Szulec-4 poza 0,9 G Q 1 3 II Ib Mn, Fe 
4. 563 Rybin poza 10,0 G Q 1 3 Ib Ib Mn 

5. 460 Iwanowice poza 4,6 G Q 1 7 Ib III 
SSR, CHZT, N-NO3  
N-NO2, PO4, HCO3, K 

6. 453 Borek poza 2,7 G Q 1 7 III III CHZT, N_NO3, K  

7. 455 
Tursko-
Bogusław 

311 9,0 G Q 1 5 Ib Ib  

8. 464 Lis-Zadowice 311 3,8 G Q 1 2 Ib II Fe, Mn  

9. 462 
Ostrów Wlkp. 
–Kr�pa 

310 28,0 G Q 1 7 Ib II Mn, Fe 

10. 452 Krotoszyn 309 159,0 W Q 1  Ib  Ca 
11. 360 Leszno 307 30,3 W Q 1 5 II II  

12. 361 Leszno 307 2,7 G Q 1 7 Ib  HPO4, K, N-NH4 

13. 362 
Czerwona 
Wie� 

poza 4,1 G Q 1 7 III III CHZT, N-NO3, PO4 

14. 359 �wi�tno 150 2,5 G Q 1 7 Ib  HPO4, K, Mn  

15. 66 Sepno − 1 150 247,5 W J 3 3 II III SSR, Na, HCO3, Fe 

16. 67 Sepno – 2 150 152,6 W Tr 1 3 III III Na, Al, Fe 
17. 68 Sepno – 3 150 103,8 W Tr 1 3 Ib II HCO3, Fe 
18. 496 Sepno – 4 150 2,0 G Q 1 3 Ib Ib  
19. 62 D�bie 150 75,0 W K 2 7 Ia II Sr, HCO3 
20. 494 Konin (14bis) 151, 150 20,0 W K2 2 5 II II Sr 

21. 497 Koło 151, 150 2,4 G Q 1 7 III III 
HCO3, K, N-NO2, N-
NH4, Mn 

22. 495 
Turek-
Muchlin (3a) 

151 40,0 W K2 2 7 Ia Ib Sr 

23. 7 Sarbicko - 1 151 32,0 W K2 2 3 Ib Ib  
24. 8 Sarbicko - 2 151 2,7 G Q 1 3 II Ib HCO3 
25. 940 Sarbicko-3P-34 151 6,9 G Q 1 3 II III Pb, HCO3 
26. 941 Sarbicko-4P-34 151 1,2 G Q 1 3 Ib II HCO3 
27. 71 Dobra 151 2,5 G Q 1 7 Ib II CHZT, PO4, K 

28. 73 Malanów 151 2,0 G Q 1 7 III III 
SSR, N-NO3, C org, 
CHZT  

29. 76 	ary� 151 5,7 G Q 1 7 Ib Ib CHZT, PO4, K 
30. 4 Borowiec - 1 144 134,5 W Tr 1 3 Ia Ib  

31. 5 Borowiec - 2 144 89,0 W Tr 1 3 II II  
32. 6 Borowiec - 3 144 28,4 W Q 1 3 Ib Ib  

33. 583 St�szew 144 2,2 G Q 1 7 III III 
SSR, Tw.-og., HCO3 

CHZT, N-NO3, PO4, 
SO4, N-NO2, K  

34. 592 Pora�yn 144 31,5 W Q 1 5 Ib   
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Ocena jako-
�ci w roku 

N
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Nazwa otwo-
ru 

GZWP 

G
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S
tr

a
ty

gr
a

fia
 

T
yp

 o
�r

od
ka
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2001 2002 

Wska�niki o st��e-
niach odpowiadaj�-
cych wodzie niskiej 

jako�ci III/ NOK  
w roku 2002 

35. 594 
Jabłonna 
Wlkp. 

144 2,5 G Q 1 7 Ib III 
CHZT, N-NO2, PO4, 

Mn, K  
36. 65 Piotrowice 144 48,0 W Tr 1 7 Ib Ib  
37. 78 Witkowo 144, 143 2,3 G Q 1 7 Ib Ib PO4, K 

38. 581 Gniezno 144, 143 66,7 W Q 1 2 Ib II Fe 
39. 1 Czachurki - 1 144, 143 113,0 W Tr 1 3 II II Sr, HCO3 
40. 2 Czachurki - 3 144, 143 74,0 W Q 1 3 II III HCO3, N-NH4, K, Fe 

41. 3 Czachurki - 4 144, 143 0,8 G Q 1 3 II III CHZT, N-NO2,  

42. 576 Wrze�nia 143 2,0 G Q 1 7 III III 
CHZT, N-NO3, PO4, 

N-NO2 

43. 545 Niewierz 145 2,4 G Q 1 7 III III N-NO3 
44. 547 Obrzycko 146 6,7 G Q 1 7 II II K 

45. 544 Mi�dzychód 147 11,2 W Q 1 1 Ia Ia  

46. 584 �roda Wlkp. poza 2,5 G Q 1 7 III III 
C org., N-NO3, 
HCO3 CHZT, PO4, K  

47. 465 Goła�cz poza 3,5 G Q 1 7 III III 
SSR, C org., CHZT, 
N-NO3, K 

48. 481 Goła�cz poza 20,0 W Tr 1 7 II II  
49. 224 B�glewo 127 23,0 W Q 1 1 Ia Ib N-NH4 
50. 226 Stradu�-1 127 176,0 W K2 2 1 Ib II Sr 

51. 227 Stradu�-2 127 137,0 W Tr 1 1 Ia Ib  
52. 228 Stradu�-3 127 43,0 W Q 1 1 Ia Ib Fe 
53. 229 Stradu�-4 127 1,7 G Q 1 1 II Ib  

54. 230 Stradu�-ZR 127 0,0 Z Q 1 7 III III 
CHZT, N-NO3, PO4, 
K, N-NO2 

55. 944 Piła 125, 127 42,0 G Q 1 7 Ib Ia  
56. 480 Piła 125, 127 4,3 G Q 1 7 Ib Ib  
57. 381 Równopole 125 41,6 G Q 1 5 Ib Ib Fe 

58. 486 Jastrowie 126 43,5 W Q 1 7 Ia Ia  
59. 487 Chodzie� 138 81,2 W Tr 1 7 III III Cd 
60. 467 Liszkowo 133 2,2 G Q 1 7 III III SSR, CHZT, HCO3, K  

GZWP: 133 − numer głównego zbiornika wód podziemnych, poza− lokalizacja poza GZWP 
Gł�boko�� stropu:  gł�boko�� stropu warstwy wodono�nej w metrach poni�ej poziomu terenu; 
Wody:  W − wgł�bne, G − gruntowe, Z − �ródło; 
Stratygrafia: Q − czwartorz�d, Tr − trzeciorz�d, J − jura, J3 − górna jura, K − kreda, K2 − górna kreda; 
U�ytkowanie terenu: 1 − lasy, 2 − u�ytki zielone, 3 − grunty orne gospodarstw rozdrobnionych, 5 − nieu�ytki natural-

ne, 7 − obszary zabudowane 
Klasa wód:  Ia − najwy�szej jako�ci, Ib − wysokiej jako�ci, II − �redniej jako�ci, III − niskiej jako�ci; 
Wska�niki:  Al − glin, Ca − wap�, Fe − �elazo, Mn − mangan, Sr − stront, Corg. − w�giel organiczny TOC, 

HCO3 − wodorow�glany, HPO4 − fosforany, K – potas; Na − sód, NH4 − azot amonowy, NO2 − 
azot azotynowy, NO3 − azot azotanowy, SO4 − siarczany, SSR − suma substancji rozpuszczo-
nych, Tw.og. − twardo�� ogólna. 

Sie� regionalna 
Sie� wielkopolskiego monitoringu regionalnego obejmuje według projektu 129 otworów badawczych. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Poznaniu prowadził badania w ramach monitoringu regio-
nalnego na 113 stanowiskach pomiarowych w 2001 roku oraz 110 w 2002 roku, z czego odpowiednio:  
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− w utworach czwartorz�du – 67 oraz 63 (2002 rok) stanowisk, 
− w utworach trzeciorz�du – 29 oraz 30 (2002 rok) stanowisk, 
− w utworach kredy – 11 (2001−2002 rok) stanowisk, 
− w utworach jury – 6 (2001−2002 rok) stanowisk. 

W obr�bie GZWP monitoring obejmował 51 (49) punktów, w tym w zbiornikach czwartorz�dowych – 37 
(35), trzeciorz�dowych – 8 oraz w kredowych – 6.  

Pozostałe 62 (61) punkty sieci regionalnej monitoruj� lokalne zbiorniki wód podziemnych (LZWP). 
W�ród nich 30 (28) wyst�puje w utworach czwartorz�du, 21 (22) – trzeciorz�du, 6 – jury, 5 – kredy. 

Ilo�ciowy rozkład punktów sieci regionalnej w obr�bie GZWP był nast�puj�cy: 
− zbiorniki czwartorz�dowe − 37 (35) punktów: GZWP nr 125 – 3, GZWP nr 133 – 2, GZWP nr 138 – 2, 

GZWP nr 139 – 2, GZWP nr 144 – 9 (7), GZWP nr 145 – 1, GZWP nr 147 – 1, GZWP nr 150 – 4, 
GZWP nr 303 – 2, GZWP nr 304 – 1, GZWP nr 305 – 1, GZWP nr 308 – 2, GZWP nr 309 – 2, GZWP nr 
310 – 1, GZWP nr 311 – 2, 

− zbiorniki trzeciorz�dowe − 8 punktów: GZWP nr 127 – 4, GZWP nr 143 – 2, GZWP nr 146 – 2, 
− zbiorniki kredowe – 6 punktów w GZWP nr 151. 

Tabela 3. 
Ocena jako�ci wód podziemnych w punktach badawczych sieci regionalnej na terenie województwa wielkopol-

skiego w roku 2002 w porównaniu do roku 2001  
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2001 2002 

Wska�niki o st��eniach odpowiada-
j�cych wodzie niskiej jako�ci 

III/ NOK  w roku 2002 

1 Okonek Q+Tr 126 103,0 4,0 ZM III Ib   
2 Podgaje Q+Tr 126 101,0 42,0 ZW II Ib   
3 Skórka Q 125 67,0 37,5 BZ II II  
4 Krajenka Tr 127 165,0 78,0 ZW II Ib  
5 Kijaszkowo Q 133 63,0 48,0 BZ III II Fe, HCO3, B 

6 Gleszczonek Q 133 62,0 31,5 ZW II II  
7 Ró�a Wielka Q 125 77,5 42,0 ZW II Ib  
8 Stobno Tr 127 65,0 36,5 ZW II III Fe, Mn 
9 Kaczory Q 125 85,0 24,0 BZ III III Przew, K  
10 Strzelce Q 138 29,0 8,7 BZ III III Przew, K, HCO3 
11 Lipa Q 138 33,0 6,5 LS II Ib  
12 Wiele� Tr 127 114,0 73,0 ZM III III Barwa 
13 Czarnków Tr 127 100,0 8,5 ZM III II  
14 Lipiny Q 139 75,0 42,0 BZ III II  
15 Sowia Góra Q LZWP 27,0 0,0 LS Ib Ib  
16 Sieraków Q 147 34,0 0,0 ZM III Ib  
17 Wronki Tr 146 126,0 68,0 ZM II II Przew, F 
18 Ryczywół Q 139 140,0 59,0 ZW III II HCO3 
19 Mi�dzychód Tr 146 189,0 45,0 ZM II II  HCO3 
22 Ka�mierz Q 145 70,0 10,0 ZM III III M�tn, Fe 
23 Popówko Tr LZWP 99,5 78,0 ZM II II HCO3 
24 Złotniki Tr LZWP 156,0 3,0 ZW II II M�tn, Mn Fe 

25 �wierkówki Tr LZWP 120,0 96,0 ZW III II HCO3 

26 Biał��yn Q LZWP �ródło BZ II Ib  
27 Kami�sko Q LZWP 36,0 0,0 LS III II Ment, Barwa, Fe 

28 D�błowo Tr LZWP 136,0 100,0 ZW III II  
30 Orchowo Tr 143 87,0 60,0 ZM II II NH4  

33 Lwówek Q LZWP 80,0 4,0 ZW III Ib  
34 Buk Q 144 62,0 37,0 ZM III III M�tn, Fe, HCO3 
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Ocena jako�ci 
w roku 2002 
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2001 2002 

Wska�niki o st��eniach odpowiada-
j�cych wodzie niskiej jako�ci 

III/ NOK  w roku 2002 

35 	arnowiec – Lisówki  Q LZWP �ródło LS III III  Przew, NO3 

36 Wysogotowo 1 Q LZWP 25,0 1,2 LS II II  
37 Wysogotowo 3 Tr LZWP 128,0 69,0 LS III Ib  
38 Komorniki Tr LZWP 117,0 79,0 ZM III II  
39 PST drena� Q LZWP drena� ZM III II  Przew, HCO3 
41 Pozna� Malta Decor Tr LZWP 118,0 67,5 ZM II III HCO3 

42 Gruszczyn Q 144 88,0 41,0 ZW III II  
45 Witkowo Q 144 96,5 55,0 ZM III III Przew, M�tn, Fe, HCO3 
46 Budzisław Q 144 73,0 41,5 ZW III II NH4, HCO3 

47 Wilczyn Tr 143 106,0 64,0 ZM II II Mn, NH4; HCO3 
48 �lesin Q LZWP 31,0 3,0 LS III   
49 Biele K 151 101,0 19,5 ZW II II Przew, NH4, HCO3 

51 	arowo Q LZWP 34,0 19,5 ZW III III M�tn, Fe 
52 Kopanki Q 144 97,0 41,0 ZW III Ib  
53 Słocin Q LZWP 37,0 10,0 ZW III II  Przew,.M�tn, K 

55 Jeziory SE UAM Q 144 37,6 19,7 LS III II  

56 Puszczykowo Szpital  Q 144 35,0 0,0 LS III   

57 Pozna� Głuszyna  Q 144 54,5 18,0 ZW III II Przew, M�tn, HCO3 

58 	abno Dromost Q 150 17,0 0,0 ZW III II Przew, HCO3 

59 Orkowo Q 150 22,0 1,7 ZW III II  

60 Wrze�nia  Tr LZWP 150,0 93,0 ZM II II HCO3 
61 Pietrzyków Tr LZWP 93,0 47,0 ZW III II Przew, NH4 

62 Słupca K LZWP 95,0 18,0 ZW III Ib   

63 Golina K LZWP 80,0 32,7 ZM III II  

64 Konin – Maliniec K 151 125,6 43,8 LS II II Przew, HCO3 

65 Krzymów K 151 60,0 - ZM II II  

66 Koło K 151 50,0 3,0 ZM III II Metn, NH4 

67 Bylice K LZWP 150,0 70,0 ZW III III Przew, Na, NH4, Cl, HCO3  

68 Straszków Q LZWP 62,0 45,5 BZ III III Przew, Metn 

69 Bro�sko Q 150 26,0 0,0 ZW III II M�tn, Mn, F  

70 Ko�cian Tr LZWP 104,0 58,5 ZW III III 
Przew, M�tn, F, PO4, Sp, ChZT, 
HCO3 

71 Ko�cian Q LZWP 28,0 7,5 LS III III 
Przew, M�tn,.K,  Fe, Mn, F, SO4, 
ChZT, HCO3 

72 Solec Tr LZWP 103,5 57,0 ZW III II HCO3 

73 St�gosz Tr LZWP 120,0 81,0 ZW III II M�tn  

74 �miełów J LZWP 144,0 64,0 ZW III III Przew, K, NH4, Mn 

75 G�siorów Q 150 20,0 0,0 BZ III II Przew, Mn 

77 Grodziec Tr LZWP 58,6 46,7 ZM II II  

78 Władysławów K 151 100,0 40,0 ZM II Ib  

79 Kaszczor Tr LZWP 142,5 65,3 NU II II PO4, Sp 

80 Brenno Q 304 31,8 3,4 BZ II II F 

81 Boszkowo Q LZWP �ródło BZ II III Przew, NO3, F 
82 Włoszczakowice Q LZWP 28,5 16,8 ZW II Ib   
83 Boguszyn Q LZWP 69,0 62,0 ZW III III M�tn, 
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Wskaźniki o stężeniach odpowiada-
jących wodzie niskiej jakości 

III/NOK w roku 2002 

84 Robaczyn Q LZWP 27,0 13,0 BZ III III Mętn, Fe, Mn 
85 Lipno Tr LZWP 149,0 93,5 ZW III III Przew, NH4, F, PO4, HCO3 
86 Leszno– Akwawit Q 305 58,5 45,0 ZM III III Mętn  
87 Leszno-Strzyż. Tr LZWP 134,0 70,0 LS III III HCO3

88 Garzyn Q LZWP 67,0 33,6 ZW III III Mętn, Fe, HCO3,F, Mn 
89 Drobin Tr LZWP 146,0 109,7 ZW III III Przew, Na, NH4, Cl, PO4, Sp, HCO3

90 Gostyń Q 308 26,0 2,0 LS III III Przew, K, Mn, HCO3,Sp 
91 Ostrowo Q 308 39,0 26,0 BZ III III Przew, Mętn, Fe, Mn, Sp, HCO3,  
92 Jeżewo Tr LZWP 160,0 135,6 ZW III III Przew, NH4, HCO3, 
93 Wilkowyja Q LZWP 23,0 0,0 ZW III II  
94 Jarocin Tr LZWP 170,0 129,0 ZM II II HCO3

95 Kotlin Tr LZWP 141,0 120,0 ZW II II   
96 Lenartowice J LZWP 192,0 64,0 ZW III II  
98 Janków K LZWP 115,0 70,0 ZW II III Mętn, Barwa, HCO3

100 Marcjanów K 151 124,5 11,0 ZW II II   
101 Golina Q LZWP 53,0 35,2 BZ III III Mętn 
102 Drzewce Q LZWP 32,0 0,0 LS III III Przew, Mętn 
103 Smolice Q LZWP 53,0 33,6 BZ III II Mętn 
104 Koźmin J LZWP 292,0 132,0 ZM II Ib  
105 Kucharki Q LZWP 46,5 0,0 ZW III II NO3

106 Gołuchów J LZWP 200,0 79,0 ZW II Ib  
108 Trojanów J LZWP 80,0 22,0 LS II Ib  
109 Szczytniki J LZWP 135,0 81,0 BZ Ib Ib   
110 Lisków K LZWP 121,0 75,5 ZW II II   
111 Rawicz – Załęcze Q LZWP 45,0 29,5 LS III II Mętn, F 
112 Rawicz – Gazomet Tr LZWP 155,0 56,5 ZM III III Przew, NH4, Fe, PO4, HCO3 
113 Konary Q LZWP 46,0 16,0 ZW III III Przew, Mętn, Fe, Sp, F  
114 Szymonki Q LZWP 57,0 37,8 BZ II Ib  
115 Zduny Q 309 87,0 25,0 ZM II II Mętn 
116 Chwaliszew Q 309 38,0 4,0 ZW II II Mętn 
117 Odolanów Q 303 35,0 17,0 ZM II Ib Przew, Mn, F, Eh;  
118 Świeca Q 303 92,0 4,0 ZW II II PO4 
120 Ostrów Wlkp. Q 310 66,0 - ZM III II Przew, Mętn,Fe, 
122 Józefów Q 311 58,0 0,0 BZ II II PO4 
123 Szklarka M. Q LZWP 65,0 0,0 BZ II Ib  
124 Chlewo Tr LZWP 100,0 50,0 ZW II II Mętn, Barwa  
125 Grabów n/Prosną Q 311 68,0 0,0 ZW III III Mętn, NH4, MN, PO4 
127 Jankowy Q LZWP 26,5 7,0 ZW II II   
128 Piotrówka Q LZWP 75,0 31,0 ZW III III NO3,F 
129 Trzcinica Q LZWP 55,5 19,0 BZ II II  

GZWP: 133 − numer głównego zbiornika wód podziemnych, LZWP – Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych 
Stratygrafia: Q − czwartorzęd, Tr − trzeciorzęd, J − jura, K − kreda, 
Głębokość otworu: głębokość stropu warstwy wodonośnej 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; 
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Klasa wód:  Ia − wody najwy�szej jako�ci, Ib − wody wysokiej jako�ci, II − wody �redniej jako�ci, III − wody 
niskiej jako�ci; NOK – poza klas�; 

Wska�niki:  Al − glin, B – bor, Ba – bar, ChZT – utlenialno�� (ChZT-Mn), Cl – chlorki, Cr – chrom, Eh – poten-
cjał redox, F – fluor, Fe − �elazo, Hg – rt��, Mn − mangan, HCO3 − wodorow�glany, PO4 − fosforany, 
Przew. – przewodnictwo elektrolityczne wła�ciwe, K – potas; Na − sód, NH4 − azot amonowy, NO3 − 
azot azotanowy, Sb – antymon, Se – selen, SiO2 - krzem, Sp − sucha pozostało��. 

3. Charakterystyka u�ytkowych zbiorników wodono�nych 
W obr�bie województwa wielkopolskiego znaczenie u�ytkowe maj� wody czterech pi�ter wodono�nych: 

jurajskiego, kredowego, trzeciorz�dowego i czwartorz�dowego. 

Czwartorz�dowe pi�tro wodono�ne  
W tym pi�trze wodono�nym w pewnym uproszczeniu mo�na wyró�ni� trzy podstawowe typy struktur hy-

drogeologicznych (hydrostruktur), w których odmienne s� warunki wyst�powania, zasilania i drena�u wód 
podziemnych: 
A) struktury wodono�ne mi�dzymorenowe najcz��ciej o charakterze kopalnych dolin interglacjalnych z 

okresów interglacjału wielkiego, eemskiego oraz interstadialnych - z okresów pomi�dzy poszczególnymi 
stadiałami zlodowace�, 

B) struktury wodono�ne sandrowe, 
C) struktury wodono�ne pradolinne i dolinne, zwi�zane najcz��ciej ze schyłkowymi fazami stadiałów i zlo-

dowace�. 
Prawie wszystkie czwartorz�dowe GZWP na obszarze województwa wielkopolskiego mo�na zaliczy� do 

jednego z powy�szych typów struktur hydrogeologicznych.  
I tak do typu (A) nale�� nast�puj�ce GZWP: nr 126 (zbiornik Szczecinek), nr 125 (zbiornik Wałcz-Piła), 

nr 133 (zbiornik Wysoka-Młotkowo), nr 139 (dolina kopalna Smogulec-Margonin), nr 144 (wielkopolska 
dolina kopalna), nr 145 (dolina kopalna Szamotuły-Duszniki), nr 309 (zbiornik mi�dzymorenowy Smoszew-
Chwaliszew-Sulmierzyce), nr 305 (zbiornik mi�dzymorenowy Leszno), nr 308 (zbiornik mi�dzymorenowy 
rzeki Kania), nr 310 (zbiornik doliny kopalnej rzeki Ołobok). 

Nale�y przypomnie�, �e niektóre z GZWP nie posiadaj� całkowitej izolacji poziomem glin lodowcowych 
i poprzez okna hydrogeologiczne typu erozyjnego ł�cz� si� z innymi strukturami hydrogeologicznymi. Przy-
kładem takiego układu jest np. GZWP nr 304, GZWP nr 144 w rejonie Mosiny koło Poznania itd. 

W�ród wymienionych GZWP tego typu dla województwa wielkopolskiego jako regionu najwi�ksz� war-
to�� przedstawia GZWP nr 144 (wielkopolska dolina kopalna) nie tylko z powodu swej rozci�gło�ci, lecz 
tak�e du�ej mi��szo�ci, a tak�e zasobno�ci. 

Do typu (B) struktur hydrogeologicznych nale�y GZWP nr 307 (sandr Leszna). 
Do typu (C) nale�� przede wszystkim GZWP nr 150 (pradolina warszawsko-berli�ska), nr 138 (pradolina 

Noteci). Ponadto mo�na tu umownie zaliczy� GZWP nr 311 (dolina Prosny) oraz fragment GZWP nr 303 
(pradolina Barycz-Głogów). 

W tym miejscu nale�y zwróci� uwag�, �e ten typ hydrostruktur cz�sto rozcina ni�ej ległe utwory czwarto-
rz�dowe i cz��ciowo tak�e trzeciorz�dowe i mo�e si� ł�czy� ze starszymi pi�trami wodono�nymi {np. z utwo-
rami trzeciorz�du i/lub kredy − GZWP nr 150 lokalnie ł�czy si� z GZWP nr 151 (kreda) i 143 (trzeciorz�d)}. 

Zaliczone do typu B i C struktury s� silnie nara�one na zanieczyszczenia antropogeniczne ze wzgl�du na 
swój „odkryty” charakter (intensywna wymiana pomi�dzy wodami infiltracyjnymi a podziemnymi). 

Poza tymi strukturami o charakterze GZWP, na terenie Wielkopolski zasobnymi w wod� s� tak�e osady 
aluwialne współczesnych dolin rzecznych. Dotyczy to w szczególno�ci Warty, Prosny i Noteci. S� one wy-
korzystywane cz�sto do budowy uj�� infiltracyjnych. Odkryty charakter struktur, cz�sto mała mi��szo�� 
holoce�skich osadów rzecznych, w tym tak�e brak wyra�nej granicy z plejstoce�skimi osadami typu prado-
linnego powoduj�, �e np. holoce�skie osady wodono�ne doliny Prosny czy te� doliny Warty koło Poznania 
s� wł�czane do struktur hydrogeologicznych typu C lub nawet A. 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Wielkopolski (z wyj�tkiem GZWP nr 306, którego tylko niewielki 
brze�ny fragment znajduje si� w województwie) przedstawiono na zał�czniku nr 1. 

Zwróci� nale�y uwag� na dwa GZWP (nr 144 i 150), które maj� znaczenie nie tylko dla regionu Wielko-
polski, ale znaczenie ponadregionalne, bowiem równole�nikowo przecinaj�c obszar Wielkopolski rozci�gaj� 
si� na zachód i wschód. 
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Powy�sza charakterystyka GZWP nie oznacza, �e poza obszarami ich wydzielenia, brak u�ytkowych wód 
podziemnych. Jest szereg struktur lokalnych, np.:  
• o charakterze pradolin, dolin i dolin kopalnych – np. pradolina �erkowsko-rydzy�ska (uj�cie dla Jaroci-

na), rejon Suchego Lasu, Rakoniewic, 
• o charakterze zbiorników mi�dzymorenowych (uj�cie dla Pniew, Lwówka), 
• o charakterze zbiorników sandrowych (sandr nowotomyski, Gwdy, Sierosławski itd. z pojedynczymi 

uj�ciami wiejskimi). 

Trzeciorz�dowe pi�tro wodono�ne  
Wody z utworów trzeciorz�dowych wykorzystywane s� w miejscach, gdzie brak u�ytkowych zbiorników 

wód podziemnych w utworach czwartorz�du. Serie wodono�ne stanowi� piaszczyste osady miocenu, lokalnie 
tak�e oligocenu, zalegaj�ce najcz��ciej na gł�boko�ci > 100 m. S� one cz�sto przewarstwione iłami, mułka-
mi, w�glem brunatnym. W bezpo�rednim nadkładzie wyst�puje mi��sza, dobrze izoluj�ca od wpływów po-
wierzchniowych, seria iłów pozna�skich górnego miocenu. Lokalnie seria ta jest intensywnie 
glacitektonicznie zaburzona, co sprawia, �e jej izolacyjny charakter bywa przerywany (np. rejon Wzgórz 
Ostrzeszowskich, Po�egowa koło Mosiny, Wału Lwówecko-Rakoniewickiego). Ci�gło�� serii izolacyjnej 
bywa tak�e przerwana w gł�bokich rynnach erozyjnych (kopalnych i współczesnych), powoduj�c ł�czno�� 
hydrauliczn� wodono�nych utworów trzeciorz�du i czwartorz�du (np. GZWP nr 143, 146). 

W utworach trzeciorz�dowych Wielkopolski wydzielono kilka GZWP w strefach o najkorzystniejszych 
warunkach hydrogeologicznych (np. nr 146, 143, 127), które sytuuj� si� w centralnej, północnej i wschodniej 
cz��ci województwa. 

Poza GZWP pi�tro wodono�ne trzeciorz�du ujmowane jest tak�e szeregiem rozrzuconych po obszarze 
województwa pojedynczych uj��. 

Ograniczeniem w powszechnym u�ytkowaniu wód z utworów trzeciorz�du jest lokalnie podwy�szona lub 
wr�cz wysoka barwa oraz zasolenie. 

Kredowe pi�tro wodono�ne 
Pi�tro to o znaczeniu u�ytkowym wyst�puje we wschodniej cz��ci województwa w rejonie Konina, Tur-

ka, Koła, Sompolna, Stawiszyna, D�bia. Buduj� je sp�kane osady marglisto-wapienne kredy górnej. Wody 
pi�tra kredowego ujmowane s� na gł�boko�ci od kilkudziesi�ciu do 150 metrów. 

Jako GZWP nr 151 utwory kredy s� wydzielane w tzw. zbiorniku Turek-Konin-Koło, lokalnie tworz�c 
układ pi�trowy w ł�czno�ci hydraulicznej z nadległym GZWP nr 150 z utworów czwartorz�dowych (prado-
lina warszawsko-berli�ska). 

Jurajskie pi�tro wodono�ne 
U�ytkowe pi�tro wodono�ne w utworach jury wyst�puje głównie w południowej i �rodkowej cz��ci re-

gionu kaliskiego na gł�boko�ci rz�du 200−300 metrów oraz w rejonie Piły, gdzie jest ono w zwi�zku hydrau-
licznym z wodono�nymi utworami trzeciorz�du (oligocenu). Pi�tro to nie tworzy na obszarze województwa 
wielkopolskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

4. Potencjalne zagro�enia dla jako�ci wód o zasi�gu regionalnym 
Dla potrzeb oceny tych zagro�e� przeanalizowano: 

• wielko�� i przestrzenny rozkład emisji zanieczyszcze� powietrza atmosferycznego (emisje pyłowe i ga-
zowe) w latach 2000 i 2001, 

• zanieczyszczenie opadów atmosferycznych w latach 2000 i 2001, 
• przestrzenne rozmieszczenie obszarów o intensywnej eksploatacji wód do picia i obszarów intensywnego 

drena�u górniczego, w tym tak�e składowisk kopalnianych i energetycznych, 
• przestrzenne rozmieszczenie obszarów u�ytkowanych rolniczo. 

W roku 2000 najwi�ksz� emisj� zanieczyszcze� pyłowych stwierdzono w miastach Konin i Pozna� oraz 
powiatach Turek, Konin, Czarnków-Trzcianka, przy czym najwi�cej zanieczyszcze� powstaje na terenie 
powiatu tureckiego i stanowi� one 9,6% emisji z województwa. Miasto Konin odpowiada natomiast za 35% 
wojewódzkich emisji zanieczyszcze� pyłowych. 

Najwy�szy udział w emisji zanieczyszcze� gazowych na miasto Konin (59% zanieczyszcze� wojewódz-
twa). Wysokie emisje gazowe zarejestrowano tak�e w powiecie tureckim (19,8% emisji województwa) oraz 
w powiecie Ostrów Wlkp. 
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Rok 2001 jest porównywalny z rokiem 2000. Nadal obszary miast Kalisz, Konin, Leszno i Pozna� decy-
dowały o 51% emisji pyłów w województwie oraz 72,5% emisji zanieczyszcze� gazowych. Nadal powiatem, 
na terenie którego powstaje najwi�cej zanieczyszcze� pyłowych i gazowych jest Turek i Ostrów Wlkp., a 
miastem – Konin (odpowiednio 32,8% i 59,9%). Centrami imisji NO2 jest Pozna� i Ostrów Wlkp., imisji SO2 
– Ostrów Wlkp. 

Cz��� zanieczyszcze� powietrza wraz z opadami jest przenoszona na powierzchni� ziemi i dalej do �ro-
dowiska wodnego. 

Obszary intensywnego drena�u górniczego to tereny KWB „Konin” i „Adamów”. Zło�a koni�skie z od-
krywkami P�tnów, Kazimierz Południe, Kazimierz Północ, Jó�win, Lubstów w swej południowej cz��ci 
zostały ju� wyeksploatowane i zazwałowane. Zło�a KWB „Adamów” eksploatowane s� w 3 odkrywkach: 
Adamów, Władysławów i Ko�min. Odkrywka Bogdałów została ju� wyeksploatowana i zazwałowana nad-
kładem odkrywki Ko�min. 

Z eksploatacj� w�gla brunatnego wi��e si� powstanie leja depresji o zasi�gu regionalnym. W oparciu o 
mapy hydroizopiez poziomu trzeciorz�dowo-kredowego (Sawicki, 2000) wyró�ni� mo�na nast�puj�ce 
o�rodki drena�u górniczego: 
1. o�rodek drena�u zespołu odkrywek P�tnów, Jó�win i Kazimierz, o zlewni o powierzchni około 350 km2, 

z depresj� do rz�dnych 30 – 55 m npm, 
2. o�rodek drena�u odkrywki Lubstów o zlewni o powierzchni około 100 km2, z depresj� do rz�dnej 50 m npm, 
3. o�rodek drena�u zespołu odkrywek Adamów, Ko�min i Władysławów, o ł�cznej powierzchni blisko 500 

km2, z centrami depresji na rz�dnych (odpowiednio): 62,5 m npm, 55 m npm oraz 72 m npm. 
Odkrywki te spowodowały powstanie leja depresji tak�e w poziomie czwartorz�dowym, jednak o zasi�gu 

mniejszym ni� w poziomie trzeciorz�dowo-kredowym.  
Powstał tak�e lej depresji uj�cia wód podziemnych „Mosina” dla aglomeracji pozna�skiej. Oczywistym 

jest, �e jego powierzchnia nie jest porównywalna z powierzchni� zdepresjonowania, wywołan� działalno�ci� 
górnicz�. Uznano jednak, �e to oddziaływanie ma charakter subregionalny. 

Z górnictwem w�gla brunatnego oraz przemysłem energetycznym w rejonie koni�sko-tureckim wi��e si� 
tak�e składowanie odpadów na zwałowiskach wewn�trznych i zewn�trznych.  

W latach 1998−1999 (według Rocznika statystycznego województwa wielkopolskiego, 2000) powierzch-
nia zasiewów ogółem wynosiła 1.536−1.520 tys. hektarów. Zu�yto ogółem 217494 Mg nawozów, co w prze-
liczeniu na 1 ha daje �rednie zu�ycie rz�du 117,4 kg, w tym: 
- nawozów azotowych – 73,3 kg/ha, 
- nawozów fosforowych – 19,0 kg/ha, 
- nawozów potasowych – 26,1 kg/ha. 

Oznacza to, �e �rednie zu�ycie nawozów azotowych w województwie, po olbrzymim spadku rejestrowa-
nym w pocz�tku lat 90-tych, znowu osi�gn�ło maksymalny poziom krajowy, jaki obserwowano na przełomie 
lat 70-tych i 80-tych. Nadal utrzymuje si� natomiast niski poziom nawo�enia nawozami fosforanowymi i 
potasowymi. 

Najwi�kszy udział u�ytków rolnych (>75%) posiadaj� powiaty Słupca, Koło, Ko�cian, Gosty� i Rawicz, 
za� najmniejszy (<50%) – powiaty północnej i północno-zachodniej cz��ci województwa – Złotów, Czarn-
ków i Mi�dzychód. Te ostatnie z kolei maj� najwi�kszy procent powierzchni lasów. W sumie u�ytki rolne 
stanowi� ~63,6% powierzchni ogólnej województwa (lasy – 25,3%). 

Zagro�enie wód podziemnych o zasi�gu regionalnym stanowi równie� zatopiona kopalnia soli w Wapnie. 
W roku 1977 doszło tu do katastrofalnego wdarcia si� wód do wyrobisk soli, co spowodowało uaktywnienie 
systemu kr��enia wód podziemnych. Powoduje to zintensyfikowany przepływ wód o podwy�szonym zasole-
niu do otaczaj�cego wysad solny u�ytkowego poziomu mioce�sko-oligoce�skiego. 

5. Stan warunków meteorologiczno-hydrologicznych 
Spo�ród trzech ostatnich lat zdecydowanie najbardziej wilgotnym był rok 2000 z wysoko�ci� opadów 

rocznych: 611 mm w Poznaniu i 653 mm w północno-zachodniej cz��ci województwa. Dwa kolejne lata 
(2001, 2002) cechowały si� opadami o 120 mm ni�szymi. 

Przy rozpatrywaniu stanów wód podziemnych wa�n� rzecz� jest wykazanie ich zmienno�ci w dłu�szych 
przedziałach czasowych, co wi��e si� z charakterem poziomów wodono�nych cechuj�cych si� zró�nicowan� 
inercj�: podziemne wody swobodne, podziemne wody naporowe. Istotnym zagadnieniem jest równie� jed-
no�� wód powierzchniowych i podziemnych, pozostaj�cych we wzajemnych �cisłych zwi�zkach hydraulicz-



RAPORT O STANIE �RODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2002 

 

11 

nych w obr�bie płytkich systemów kr��enia. Na rysunkach przedstawiono charakterystyk� stanów rzeki War-
ty w rejonie Poznania oraz stanów wód podziemnych w jej dolinie w rejonie Mi�dzychodu, a wi�c przy pół-
nocno-zachodniej granicy województwa, za okres czterech ostatnich lat; pocz�wszy od 1998/1999 do 
2001/2002 roku hydrologicznego. 

W wymienionym okresie miały miejsce coroczne zimowo-wiosenne wezbrania rzeki Warty, których 
maksima zaznaczono na rysunku 1. Wyró�niaj� si� jako najwi�ksze: z 1999 roku (10.III) oraz z 2002 roku 
(13.II). W okresie omawianego czterolecia zaistniały równie� trzy wyra�ne ni�ówki Warty: jesienna – wrze-
sie� 1999 roku, letnia – czerwiec 2000 oraz równie� letnia – z przesuni�ciem na pó�ne lato – sierpie� i wrze-
sie� 2002 roku. Wy�sze od przeci�tnych stany rzeki Warty utrzymywały si� w okresie od jesieni 2000 roku 
do wiosny 2002 roku, a wi�c przez blisko 1,5 roku, co znalazło swój wyraz w postaci wykresu, przedstawio-
nego z obserwacji wód podziemnych w punkcie nr 410 monitoringu krajowego, poło�onego w obr�bie doliny 
Warty w Mi�dzychodzie (patrz rys. 2). 

Wykres stanów wód podziemnych na rysunku 2 wykazuje bardzo wysokie podobie�stwo do głównych 
elementów postaci wykresów stanów rzeki Warty w rejonie Poznania (rys. 1), co pozwala przyj��, �e oba te 
wykresy dobrze ilustruj� stan warunków meteorologiczno-hydrologicznych w analizowanym okresie na ob-
szarze województwa wielkopolskiego. 
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Rys. 1. Stany Warty w Krajkowie koło Mosiny w okresie listopad 1998 – pa�dziernik 2002 
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Rys. 2. Stany wód podziemnych w dolinie rzeki Warty w rejonie Mi�dzychodu w okresie listopad 1998 

– pa�dziernik 2002 
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6. Wyniki bada� jako�ci wód podziemnych i ich interpretacja 

6.1. Ogólna charakterystyka jako�ci wód podziemnych w �wietle klasyfikacji zalecanej 
przez GIO� oraz zestawie� statystycznych 

Na podstawie analiz wykonanych w ramach monitorigu w latach 2001 i 2002 we wszystkich studniach 
(nale��cych zarówno do sieci regionalnej jak i krajowej) przeprowadzono statystyczn� ocen� stanu jako�cio-
wego wód podziemnych w oparciu o klasyfikacj� jako�ciow� zalecan� przez GIO�.  

W roku 2001 w zbiorze obejmuj�cym 171 studni, zaledwie jedna studnia ujmowała wody najwy�szej ja-
ko�ci (klasa Ia), co stanowiło 0,6 % ogółu studni. 

Wody wysokiej jako�ci − klasa Ib − ujmowało 17 studni, czyli 15,2 %. 
Najliczniejsz� grup� stanowiły studnie zaliczone do II klasy jako�ciowej − 41,4 %, a wi�c studnie ujmuj�-

ce wody o �redniej jako�ci. Wod� o niskiej jako�ci − klasa III − stwierdzono w 35,7 % studni, natomiast wo-
d� nie mieszcz�c� si� w klasach jako�ci (NOK) w 7 % studni. 

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w roku 2002 wykazały, �e najliczniejsz� grup� stanowi� równie� 
studnie ujmuj�ce wod� �redniej jako�ci (klasa II) − 46,98 %. Wody wysokiej jako�ci zaliczone do klasy Ib 
ujmowało 14,45 % studni, natomiast �adnej ze studni wchodz�cej do sieci monitoringu nie zaliczono do kla-
sy Ia (wody o najwy�szej jako�ci). 

W klasie III − wód o niskiej jako�ci − w roku 2002 znalazło si� 30,72 % studni, a wod� zanieczyszczon� 
w sposób przekraczaj�cy klas� III stwierdzono w 8,43 % studni.  

Dla dokonania statystycznej oceny stanu jako�ciowego wód podziemnych z uwzgl�dnieniem gł�boko�ci 
eksploatowanego poziomu wodono�nego, podzielono studnie nale��ce do sieci monitoringu krajowego i 
regionalnego na trzy grupy gł�boko�ciowe, niezale�nie od wieku osadów. 

W skład pierwszej grupy weszły studnie o gł�boko�ci do 30 m, a wi�c studnie kopane i wiercone ujmuj�-
ce w wi�kszo�ci nieizolowane b�d� słabo izolowane poziomy wodono�ne.  

Do drugiej grupy zaliczono studnie o gł�boko�ci 30−60 m, które w wi�kszo�ci ujmuj� wody podziemne 
przykryte kilku lub kilkunastometrow� warstw� osadów izoluj�cych przed zanieczyszczeniami antropoge-
nicznymi. 

W skład trzeciej grupy weszły studnie gł�bokie, o gł�boko�ci powy�ej 60 m, a wi�c studnie eksploatuj�ce 
gł�bsze poziomy z utworów czwartorz�dowych, trzeciorz�du i poziomów gł�bszych. 

Wyliczenia i ocen� stanu jako�ciowego wód podziemnych przeprowadzono odr�bnie dla wyników moni-
toringu z roku 2001 i 2002. 

Tabela 4.  
Klasy jako�ci wód w przedziałach gł�boko�ciowych (2001 rok) 

Rok 2001  0−30m 30−60m >60m 

Klasa według PIO� 

Liczba 
studni 

%             
studni n % n % n % 

Ia 1 0,6 - 0,0  0,0 1 1,2 
Ib 26 15,2 2 3,9 9 25,0 15 17,9 

II 71 41,4 12 23,5 18 50,0 41 48,8 
III 61 35,7 27 52,9 8 22,2 26 30,9 

NOK 12 7,0 10 19,6 1 2,8 1 1,2 

RAZEM 171 100,0 51 100,0 36 100,0 84 100,0 

Monitoring z roku 2001 wykazał, �e w�ród studni ujmuj�cych wody podziemne z gł�boko�ci do 30 m 
przewa�ały wody klasy III − 52,9 % oraz klasy II − 23,5 %. Nie wyst�powały wody o najwy�szej jako�ci 
(klasy Ia), a wody o wysokiej jako�ci − klasa Ib, stanowiły jedynie 3,9 %. W studniach obj�tych monitorin-
giem a� 19,6 % stanowiły wody o jako�ci nie mieszcz�cej si� w klasie III. 

W tym przedziale gł�boko�ci znalazło si� równie� 15 studni kopanych, ze swojej natury najbardziej nara-
�onych na zanieczyszczenia. W grupie tej, a� 53 % studni ujmowało wod� klasy III, a 43 % − wod� o jako�ci 
nie mieszcz�cej si� w klasyfikacji (NOK). 

Znacznie lepsza jako�� wody była w grupie studni o gł�boko�ci 30−60 m. W tej grupie 50 % studni uj-
mowało wody �redniej jako�ci − klasy II, a 25 % wody wysokiej jako�ci. W klasie III obejmuj�cej studnie o 
niskiej jako�ci znalazło si� 22,2 % studni, a grupa nie mieszcz�ca si� w klasyfikacji obejmowała 2,8 % studni.  
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W grupie studni gł�bokich dominowały wody klasy II − 48,8 % i III − 30,9 %, przy czym o przynale�no-
�ci do tych klas decydowały w wi�kszo�ci przypadków parametry jako�ciowe powi�zane z czynnikami geo-
genicznymi a nie antropogenicznymi. Grupa studni ujmuj�cych wody o najwy�szej jako�ci (klasa Ia i Ib) 
obejmowała ł�cznie 19,1 % studni. 

Tabela 5.  
Klasy jako�ci wód w przedziałach gł�boko�ciowych (2002 rok) 

Rok 2002  0−30m 30−60m >60m 

Klasa według PIO� 

Liczba 
studni 

%            
studni n % n % n % 

I  0,0  0,0  0,0  0,0 
Ia  0,0  0,0  0,0  0,0 
Ib 24 14,4 5 10,0 6 18,8 13 15,5 

II 78 46,9 9 18,0 18 56,3 51 60,7 
III 50 30,4 23 46,0 8 25,0 19 22,6 

NOK 14 8,4 13 26,0  0,0 1 1,2 

RAZEM 166 100,0 50 100,0 32 100,0 84 100,0 

W grupie studni płytkich (do 30 m) w 2002 roku 10,0 % stanowiły studnie ujmuj�ce wody wysokiej jako-
�ci (klasa Ib) oraz 18,0 % wody �redniej jako�ci − klasa II. Nadal najliczniejsz� grup� 46,0 % stanowiły 
studnie o wodzie niskiej jako�ci (klasa III), a wody pozaklasowe 26 %. 

W roku 2002 badaniami fizyczno-chemicznymi obj�to tylko 12 studni kopanych. Około 67 % (8 studni) 
ujmowało wod� pozaklasow�, a reszta wod� o niskiej jako�ci mieszcz�cej si� w III klasie. 

W�ród studni gł�bszych (30−60 m) najliczniejsza była grupa studni ujmuj�ca wody klasy II − 56,3 %. 
Wysok� jako�� wody klasy Ib stwierdzono w ponad 18 % studni, co jest wynikiem gorszym od stwierdzone-
go w roku 2001. Wody niskiej jako�ci (klasa III) wyst�puj� w 25,0 % studni, natomiast nie zaobserwowano 
wód pozaklasowych.  

W studniach gł�bokich 60,7 % to studnie ujmuj�ce wody klasy II, a 15,48 % wody klasy Ia. 
Wody o niskiej jako�ci (klasa III) wyst�powały w 22,6 % studni, a wi�c nieco mniej ni� w roku 2001. O 

zaliczeniu do ni�szych klas jako�ciowych w tej grupie studni decydowały najcz��ciej zanieczyszczenia o 
charakterze geogenicznym, takie jak chlorki, amoniak lub barwa.  

Zarówno w monitoringu z roku 2001 jak i 2002 o zaliczeniu wody do niskiej klasy jako�ciowej (klasa III 
oraz NOK), decydowało najcz��ciej przekroczenie takich wska�ników jako�ciowych jak: zwi�zki azotowe 
(azot amonowy, azot azotynowy i azotanowy), �elazo, bor, potas, sód i wysokie przewodnictwo wła�ciwe. 
Znacznie rzadziej o niskiej klasie jako�ci decydowało st��enie manganu, siarczanów, fosforanów lub barwa. 

Na podstawie wyników monitoringu wykonanego w roku 2002 mo�na zaobserwowa� pewn� popraw� ja-
ko�ci wód podziemnych w uj�ciu statystycznym w stosunku do roku 2001. 

6.2. Rozpoznanie głównych czynników i procesów warunkuj�cych degradacj� jako�ci wód 
podziemnych w oparciu o makroskładniki i składniki podrz�dne 

Degradacja jako�ci wód podziemnych w wyniku oddziaływa� antropogenicznych mo�e by� efektem: 
a) wprowadzania zanieczyszcze� z powierzchniowych ognisk (�ródeł) zanieczyszcze�, 
b) wywoływania przemian hydrogeochemicznych w �rodowisku geologicznym, 
c) wywoływania zmian w naturalnych systemach kr��enia wód podziemnych. 

Szczegółowa analiza wyników monitoringu pozwala na zidentyfikowanie wpływu wszystkich trzech z 
wymienionych wy�ej czynników, przy czym w wielu przypadkach obserwowa� mo�emy nakładanie si� ich 
wpływu. 

Teoretycznie wszystkie te przyczyny powinny si� sumowa� na obszarze drena�u górniczego kopalni w�-
gla brunatnego w rejonie koni�sko-tureckim. Mamy tam bowiem do czynienia zarówno ze znacznym po-
wierzchniowym wyst�powaniem składowisk odpadów pogórniczych (skały płonnej) oraz odpadów 
energetycznych, jak i z obni�eniem podstawy drena�u i wielkopowierzchniowymi obszarami leja depresji, co 
inicjuje szereg procesów w �rodowisku hydrogeochemicznym, (np. utlenianie siarczków i substancji orga-
nicznej, rozpuszczanie w�glanów, procesy towarzysz�ce mieszaniu si� ró�nych typów wód, itp.). Istniej�ca 
sie� monitoringu regionalnego i krajowego nie dostarcza jednak dokumentów na ten rodzaj oddziaływa� 
antropogenicznych. Tak�e sie� lokalna nie dokumentuje negatywnego wpływu eksploatacji w�gla na jako�� 
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wód. Natomiast na terenach zrekultywowanych s� pierwsze sygnały pogarszania si� stanu jako�ci (por. Okre-
�lenie wpływu wyrobisk kopalnianych..., Proxima, Wrocław, 2002). 

Degradacja jako�ci b�d�ca efektem wprowadzania zanieczyszcze� do �rodowiska geologicznego 
Najistotniejszym czynnikiem degradacji jest oczywi�cie czynnik a), który oddziaływuje znacz�co na jako�� 

płytkich i słabo izolowanych zbiorników. Charakter oddziaływania jest jednak zró�nicowany i zale�y od:  
- charakteru zagospodarowania terenu w obszarze zasilania punktu monitoringowego, 
- warunków migracji zanieczyszcze�, 
- rodzaju uj�cia wody, 
- gł�boko�ci poziomu zafiltrowania. 

Wpływ rodzaju uj�cia zaznacza si� w szczególno�ci w odniesieniu do studni kopanych, badanych w ra-
mach monitoringu pa�stwowego (15 punktów). Wody z tych studni s� najsilniej zanieczyszczone. Obserwuje 
si� tu równie� specyficzny charakter zanieczyszcze�. Wyst�puj� tu nie tylko podwy�szone st��enia azota-
nów, chlorków, siarczanów i azotu amonowego (co jest typowe dla płytkich zanieczyszczonych poziomów 
wodono�nych), ale równie� wysokie st��enia fosforanów, potasu, w�gla organicznego i substancji organicz-
nych. Odzwierciedlaj� si� wi�c nie tylko zanieczyszczenia migruj�ce do wód podziemnych poprzez �rodowi-
sko geologiczne, ale równie� przedostaj�ce si� do studni drog� powietrzn� oraz poprzez zmywy 
powierzchniowe migruj�ce do studni wzdłu� cembrowiny. 

Zanieczyszczenia tego typu mog� pojawia� si� równie� sporadycznie w przypadku studni wierconych w 
sytuacji wad konstrukcyjnych studni i otworów hydrogeologicznych (nie zamkni�cie lub niewła�ciwe za-
mkni�cie płytkich zanieczyszczonych poziomów wodono�nych) lub niewła�ciwego ich utrzymania (wlewa-
nie si� do studni zanieczyszczonych wód zaskórnych poprzez głowic�, przepływy pomi�dzy poziomami w 
wyniku korozji rury nadfiltrowej). Zidentyfikowanie tych zjawisk wymaga jednak specjalnej procedury 
opróbowania obejmuj�cej pobór próby po dłu�szym postoju studni oraz po dłu�szym okresie jej eksploatacji. 

Rozpatruj�c obserwowane zanieczyszczenia w �wietle pozostałych wymienionych wy�ej czynników mo-
�emy wyró�ni� kilka typowych schematów przejawów zanieczyszczenia: 
a) Cl, SO4, NO3, cz�sto równie� K, 
b) Cl, SO4, 
c) NO3, 
d) Cl, NH4, ChZT, 
e) SO4, twardo��, Cl. 

Najbardziej powszechny jest schemat „a”. Odzwierciedla on głównie wpływ terenów nieskanalizowanej 
zabudowy wiejskiej i miejskiej w warunkach sprzyjaj�cych pełnej mineralizacji aerobowej �cieków, odcie-
ków, a tak�e naturalnych nawozów organicznych. Zanieczyszczenia takie obserwujemy powszechnie w płyt-
kich odkrytych i słabo izolowanych zbiornikach na terenach zabudowy (np. punkt monitoringu krajowego 
Tursko-Bogusław). 

W gł�bszych, lepiej izolowanych zbiornikach przejawem zanieczyszczenia jest natomiast cz�sto tylko 
podwy�szone st��enie chlorków i siarczanów (schemat „b”). Brak zanieczyszczenia azotanami wynika w 
tym przypadku głównie z ich pochłaniania przez biosfer� na drodze filtracji (sorpcja biologiczna). Mo�e te� 
wyst�powa� denitryfikacja azotanów, a pewne znaczenie mo�e mie� tak�e sorpcja chemiczna, co obserwuje 
si� w przypadku �rodowiska wzbogaconego w tlenki i wodorotlenki �elaza (np. poziomy orsztynizacji). 
Przykładem na ten schemat jest punkt monitoringowy sieci regionalnej − Strzelce. 

Nale�y podkre�li�, �e pierwszym przejawem zanieczyszczenia w gł�bszych poziomach wodono�nych jest 
pojawianie si� podwy�szonych st��e� chlorków i siarczanów, co mo�e poprzedza� pojawianie si� równie� 
podwy�szonych st��e� azotanów. 

Na terenach rolniczych, poza wpływami innych ognisk, przejawem zanieczyszczenia jest głównie pod-
wy�szenie st��enia azotanów (schemat „c”), czemu towarzyszy na ogół niewielki wzrost chlorków i siarcza-
nów, czasami równie� potasu. Zanieczyszczenia takie widoczne s� głównie w odniesieniu do odkrytych lub 
słabo izolowanych poziomów wodono�nych (np. punkt 940 sieci krajowej – Sarbicko). 

Na terenach zabudowy, a niekiedy równie� na terenach rolniczych obserwuje si� zanieczyszczenia, któ-
rych przejawem jest wyst�powanie wysokich st��e� azotu amonowego i substancji organicznych, czemu 
mo�e równie� towarzyszy� podwy�szone st��enie chlorków i potasu (schemat „d”). Zanieczyszczenia takie 
s� efektem migracji �cieków, odcieków i nawozów organicznych w warunkach uniemo�liwiaj�cych ich pełn� 
mineralizacj� w �rodowisku aerobowym. Wyst�powaniu tego typu zanieczyszcze� sprzyja mała mi��szo�� 
strefy aeracji lub jej brak (np. migracja zanieczyszcze� ze zbiorników lub rowów �ciekowych znajduj�cych 
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si� w bezpo�rednim kontakcie hydraulicznym z poziomem wodono�nym). Przykładem tego procesu jest 
punkt sieci krajowej nr 497 w Kole. 

Ostatni ze schematów „e” dotyczy warunków sprzyjaj�cych rozwojowi denitryfikacji autotroficznej azo-
tanów. Proces ten rozwija si� w sytuacji, kiedy w eksploatowanym poziomie wodono�nym panuj� warunki 
redukcyjne ze wzgl�du na naturalne cechy �rodowiska geochemicznego lub dopływ niezmineralizowanych 
�cieków i/lub nawozów organicznych i do takiego �rodowiska docieraj� jednocze�nie wody wzbogacone w 
azotany. Rozwijaj�cy si� wtedy proces denitryfikacji autotroficznej katalizowany mikrobiologicznie powodu-
je redukcj� azotanów do azotu gazowego. W procesie tym powstaj� jednak du�e ilo�ci siarczanów, wzrasta 
równie� zakwaszenie, co powoduje wzrost twardo�ci wody.  

Opisany proces został zidentyfikowany na uj�ciu w Inowrocławiu (Górski, Ka�mierczak-Wijura, 2002) i 
Gorzowie (Górski, 2002). Z bada� monitoringowych wynika, �e rozwija si� on równie� na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego, a w szczególno�ci w rejonie Gostynia (punkt monitoringu regionalnego – Gosty�). 

W uzupełnieniu przedstawionych wy�ej typowych przykładów zanieczyszczenia nale�y doda�, �e niekie-
dy obserwowa� mo�emy zanieczyszczenia b�d�ce efektem mieszania si� wód o ró�nym charakterze zanie-
czyszczenia. Najcz��ciej dotyczy to sytuacji, kiedy do studni dopływaj� zarówno wody o zanieczyszczeniu 
ze schematu „a” oraz „c”. 

Przykłady przedstawionych schematów zanieczyszcze� antropogenicznych zaprezentowano w tabeli 6. 

Tabela 6.  
Przykłady typowych zanieczyszcze� antropogenicznych wód podziemnych w �wietle danych z monitoringu re-

gionalnego i krajowego na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2001−−−−2002 

Lp. 

Główne 
wska�niki 

zanieczysz-
czenia 

Główna przyczyna 
zanieczyszczenia 

Procesy maj�ce wpływ na 
przekształcenia zanieczysz-

cze� podczas migracji w 
�rodowisku geologicznym 

Cz�sto�� i warunki wyst�-
powania zanieczyszczenia 

N
r 

pu
nk

tu
 

G
ł�

bo
ko
��

 
ot

w
or

u 

1 Cl, SO4, NO3 �cieki i nawozy z 
terenów zabudowy 

Utlenianie Powszechna w płytkich, 
odkrytych i słabo izolowa-
nych zbiornikach 

455 9 

2 Cl, SO4 �cieki i nawozy z 
terenów zabudowy 

Utlenianie, sorpcja biolo-
giczna zwi�zków azotu, a 
lokalnie równie� chemiczna 
w �rodowisku geologicznym 

Powszechna w gł�bszych 
zbiornikach izolowanych 
utworami słabo przepusz-
czalnymi. 

10 29 

3 NO3, słabo 
podwy�szo-
ne Cl i SO4 

Nawozy z terenów 
rolniczych 

Utlenianie Powszechna na terenach rol-
niczych w odkrytych i słabo 
izolowanych zbiornikach 

940 6,2 

4 NH4, ChZT, 
K, Cl 

�cieki i nawozy z 
terenów zabudowy, 
nawozy organiczne z 
terenów rolniczych 

Mały wpływ procesów utle-
niania lub całkowity brak 
wpływu 

Lokalne zanieczyszczenia na 
ogół tam, gdzie brak warun-
ków do ich aerobowej mine-
ralizacji 

497 19 

5 SO4, Cl, 
twardo�� 

Dopływ �cieków i 
nawozy organiczne, 
a jednocze�nie wód 
zanieczyszczonych 
azotanami 

Denitryfikacja*  Zanieczyszczenia wyst�puj� 
lokalnie, dotycz� izolowanych 
zbiorników znajduj�cych si� 
w kontakcie z płytkimi wo-
dami gruntowymi poprzez 
okna hydrogeologiczne 

90 26 

*  rozwojowi denitryfikacji sprzyjała długotrwała susza hydrologiczna z lat 1989−1992 

Degradacja jako�ci wód podziemnych w wyniku przemian hydrogeochemicznych zwi�zanych zutle-
nianiem siarczków i substancji organicznych 
Przyczyn� degradacji jako�ci wód mo�e by� równie� zmiana naturalnych warunków hydrogeochemicz-

nych wywołana eksploatacj�, co powoduje uruchamianie do wód składników naturalnego �rodowiska geo-
chemicznego. Zmiany tego typu obserwuje si� w szczególno�ci na uj�ciach zlokalizowanych w dolinach i 
pradolinach polodowcowych, gdzie w wyniku obni�ania zwierciadła wody mo�e dochodzi� do rozwoju pro-
cesów utleniania siarczków i substancji organicznych wyst�puj�cych w młodych osadach aluwialnych. 
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Proces utleniania katalizowany jest przez bakterie siarkowe Thiobacillus thiooxidans, a jego efektem jest 
kwas siarkowy. Składniki uwalniane w tym procesie, a tak�e reakcja kwasu ze składnikami �rodowiska geo-
logicznego (w�glany, zwi�zki �elaza) powoduj� gwałtowny wzrost w wodzie siarczanów, �elaza i manganu. 
Wzrasta równie� silnie twardo�� i mineralizacja wody. W sprzyjaj�cych warunkach zmiany mog� mie� cha-
rakter katastrofalny, przy czym maksymalny wpływ procesu zaznacza si� najcz��ciej po 2−3 latach eksplo-
atacji uj�cia, a nast�pnie obserwuje si� powolny spadek intensywno�ci procesu. 

Rozwój powy�szego zjawiska jest zwi�zany z naturalnymi cechami �rodowiska geologicznego, b�d� te� 
�rodowiska zmienionego w wyniku zanieczyszcze� (wprowadzenie substancji organicznej pochodzenia an-
tropogenicznego). 

Nale�y doda�, �e intensyfikacj� omawianego procesu obserwowano w szczególno�ci na pocz�tku lat 90-
tych po zako�czeniu długotrwałej suszy hydrologicznej w Wielkopolsce w latach 1989−1992. 

Analiza wyników monitoringu wskazuje, �e powy�szy proces zaznacza si� na kilku uj�ciach w Wielko-
polsce. Dotyczy to w szczególno�ci punktów monitoringowych: Kami�sko, Bro�sko, Ko�cian oraz Ostrów 
Wielkopolski.  

Degradacja jako�ci wód podziemnych w wyniku zmian systemu kr��enia wód w warunkach eksploatacji 
Problem wpływu tego czynnika rozpatrzono głównie w odniesieniu do u�ytkowego pi�tra trzeciorz�do-

wego. W wodach tego pi�tra na terenie Wielkopolski obserwuje si� wyst�powanie stref anormalnego zabar-
wienia i zasolenia wód.  

Pobór wód z tego pi�tra zmienia naturalnie ukształtowane systemy kr��enia i mo�e powodowa� pojawie-
nie si� wód o wysokim zabarwieniu i/lub zasoleniu. Przypadki takie obserwowano ju� na kilku uj�ciach w 
Wielkopolsce, a mianowicie na uj�ciu w Baranowie koło Poznania, Kiekrzu, Naramowicach, Ksi��u. 

Analiza wyników bada� monitoringowych wykazała pojawienie si� wysokiego zabarwienia (500 mg Pt/l) 
i utlenialno�ci (32,4 mg O2/l) na uj�ciu w Wieleniu. Zjawisko to ujawniło si� w roku 2002. Jeszcze w roku 
2001 oraz w okresie budowy studni (rok 1982) barwa była niska. Dziwne jest jedynie to, �e z barw� nie 
wzrosły równolegle st��enia chlorków, co najcz��ciej ma miejsce. Problem wymaga wyja�nienia w toku 
dalszych bada�. 

Bardzo du�� zmian� jako�ci wody stwierdzono równie� na uj�ciu w Drobninie koło Krzemieniewa. W 
tym przypadku wzrosły bardzo silnie st��enia chlorków z 1,6 mg/l w okresie budowy studni (rok 1985) do 
387,0−348,3 mg/l w latach 2001–2002. Ich wzrost jest tu zwi�zany z dopływem wód o wysokim zasoleniu z 
rejonu rowu tektonicznego Pozna�-Gosty�.  

Wzrost st��e� chlorków, ale w znacznie mniejszej skali, zaobserwowano równie� na uj�ciach w Rawiczu, 
Kaszczorze, Mi�dzychodzie, Suchym Lesie, Wysogotowie, a tak�e w Borowcu (sie� krajowa nr 4). 

Niewielki wzrost barwy stwierdzono równie� na uj�ciu w Grabowie nad Prosn�. 
Nale�y doda�, �e zabarwienie wody pojawiło si� równie� na uj�ciu wody Malta-Decor w Poznaniu, jed-

nak badania monitoringowe na razie nie potwierdzaj� tego zjawiska. By� mo�e wynika to z faktu, �e znajduje 
si� tu kilka studni i wody zabarwione docieraj� tylko do studni poło�onych od strony zachodniej (strefa wy-
st�powania wód zabarwionych). 

W pozostałych punktach monitoringowych ujmuj�cych wody pi�tra trzeciorz�dowego nie stwierdzono 
istotnych zmian jako�ci wody wynikaj�cych ze zmian systemu kr��enia. Nale�y doda�, �e ze wzgl�du na bar-
dzo dobr� izolacj� nie obserwuje si� w wodach tego pi�tra zanieczyszcze� pochodzenia antropogenicznego. 

6.3. Podsumowanie 
Udokumentowano znaczny wpływ antropopresji na zanieczyszczenie wód podziemnych, szczególnie w 

strefie gł�boko�ci do 30 m, a wi�c dla nie izolowanych b�d� słabo izolowanych od wpływów powierzchnio-
wych poziomów wodono�nych. Udokumentowano równie� zmiany jako�ci wód z utworów czwartorz�du i 
trzeciorz�du, spowodowane zmiana warunków kr��enia (eksploatacj�). Cho� zanieczyszczenia te s� pocho-
dzenia geogenicznego, ich pojawienie si� w studniach jest wzbudzone działalno�ci� człowieka. 

Analizuj�c skutki przeobra�e� chemizmu wód w funkcji potencjalnych zagro�e� o zasi�gu regionalnym 
nale�y stwierdzi�, �e: 
• najistotniejsze zmiany chemizmu wód zarejestrowano na obszarach nieskanalizowanej zabudowy wiej-

skiej i miejskiej oraz na obszarach u�ytkowanych rolniczo, 
• najbardziej zanieczyszczone s� wody pozyskiwane z płytkich studni kopanych, a tak�e studni wierco-

nych ujmuj�cych płytkie poziomy wód gruntowych oraz wód wgł�bnych słabo izolowanych kilku do kil-
kunasto metrow� warstw� glin, 
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• obserwuje si� trend narastania zanieczyszcze� na uj�ciach opartych na płytkich słabo izolowanych po-
ziomach wodono�nych w rejonach gdzie brak gł�bszych, u�ytkowych poziomów wodono�nych b�d� te� 
cechuj� si� one niekorzystnymi parametrami hydrogeologicznymi i/lub hydrochemicznymi. Tworzy to 
powa�ne problemy w zakresie zaopatrzenia w wod�. Do rejonów takich zaliczy� nale�y w szczególno�ci 
rejon południowej Wielkopolski, 

• zauwa�alny jest wpływ długotrwałej eksploatacji na jako�� wód podziemnych, a wi�c zmiana natural-
nych, hydrogeochemicznych i hydrodynamicznych, warunków �rodowiskowych, 

• nie udokumentowano wpływu antropopresji na obszarach intensywnego drena�u górniczego kopal� w�-
gla brunatnego, co jednak wi�za� nale�y głównie z brakiem odpowiednich punktów monitoringowych 
szczególnie na terenach zrekultywowanych, 

• istniej�ca sie� monitoringu nie pozwoliła na udokumentowanie wpływu zanieczyszcze� powietrza at-
mosferycznego na chemizm wód, w tym najbardziej zanieczyszczonym rejonie koni�sko-tureckim. 

7. Wyniki bada� stanów wód podziemnych i ich interpretacja 

7.1. Organizacja sieci bada� stanów wód podziemnych i jej zadania 
Do zada� monitoringu krajowego i regionalnego w zakresie obserwacji stanów wód podziemnych nale�y: 

− kontrola zmian tych stanów w głównych u�ytkowych poziomach wodono�nych w okresach rocznych i 
wieloletnich ze zwróceniem szczególnej uwagi na zmiany wywołane antropopresj� (np. eksploatacja wód 
podziemnych, wielkopromienne odwodnienia górnicze), 

− okre�lenie amplitudy waha� zwierciadeł wody w poszczególnych typach warstw wodono�nych (swobod-
ne, naporowe) i ich zwi�zku z czynnikami meteorologiczno-hydrologicznymi, 

− analiza zwi�zków hydrodynamicznych pomi�dzy poszczególnymi poziomami (warstwami wodono�ny-
mi), szczególnie w strefach regionalnego zasilania wód podziemnych, a tak�e na drodze ich przepływu 
od tych stref do miejsc regionalnego drena�u (główne doliny rzeczne i pradoliny), 

− wnioskowanie o wpływie zmian stanów wód podziemnych na jako�� wód podziemnych. 
Poniewa� systemy wodono�ne cechuj� si� du�� inercj� zwi�zan� m.in. z niewielk� rzeczywist� pr�dko-

�ci� przemieszczania si� wód podziemnych i opó�nion� reakcj� na czynniki meteorologiczno-hydrologiczne, 
wykresy stanów pomiarowych w punktach monitoringu krajowego przedstawiono co najmniej dla przedziału 
lat 1999−2002, a wi�c z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do przedstawionych danych z monitoringu 
jako�ci wody. 

Na obszarze województwa wielkopolskiego stacjonarne obserwacje stanów wód podziemnych w u�ytko-
wych poziomach wodono�nych prowadzi Pa�stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w punktach sieci 
krajowej, która obejmuje: 
• 6 stacji hydrogeologicznych I rz�du: Borówiec koło Kórnika (nr 170), Czachurki k. Pobiedzisk (nr 428), 

Sarbicko k. Tuliszkowa (nr 273), Stradu� k. Trzcianki (nr 640), Sepno na N od Ko�ciana (nr 920), stacja 
Szulec na E od Kalisza (obecnie nieczynna – nie uwzgl�dniona w niniejszym opracowaniu); ł�cznie 24 
studnie obserwacyjne, po cztery na ka�dej stacji. W powy�szych stacjach hydrogeologicznych obserwo-
wane s� wszystkie poziomy u�ytkowe; 

• 23 punkty obserwacyjne II rz�du, obejmuj�ce pojedyncze odosobnione otwory hydrogeologiczne (stud-
nie wiercone lub piezometry).W otworach II rz�du sieci krajowej zakres obserwacji przedstawia si� na-
st�puj�co:  
− 10 punktów ujmuje warstwy wodono�ne pi�tra czwartorz�dowego do gł�boko�ci 30 metrów (Uj�cie, 

B�glewo, Obrzycko, Mi�dzychód, Oborniki Wlkp., St�szew, �roda Wlkp., Tuchorza, Gosty�, Koło); 
− 7 punktów ujmuje warstwy wodono�ne pi�tra czwartorz�dowego poni�ej gł�boko�ci 30 metrów (Ja-

strowie, Równopole, Radolin Gniezno, Piotrowice, Gorzyce Wielkie, Rybin), 
− 4 punkty ujmuj� poziomy wodono�ne w pi�trze trzeciorz�dowym (Lipka, Kowanówko, Baranowo, 

Pysz�ca),  
− 1 punkt ujmuje utwory wodono�ne pi�tra kredowego (Konin- Posoka),  
− 1 punkt ujmuje utwory wodono�ne pi�tra jurajskiego (Gołuchów).  

W skład punktów sieci regionalnej, uzupełniaj�cej sie� krajow�, wprowadzono dodatkowo od 2001 roku 
12 punktów obsługiwanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

Obserwacjami obj�te s� u�ytkowe pi�tra i poziomy wodono�ne systemów kr��enia wód słodkich na ob-
szarze województwa (do gł�boko�ci 200−270 m).  
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Dane o wymienionych stacjach I rz�du i punktach II rz�du zestawione s� w tabelach umieszczonych w 
Roczniku Hydrogeologicznym (PIG, Warszawa; 2000).  

Najdłu�szy ci�g obserwacji posiada stacja Borówiec k/ Kórnika (I/170), gdzie pomiary s� prowadzone od 
1975 roku oraz stacja Szulec na E od Kalisza - pomiary od 1976 roku. W pozostałych stacjach pomiary pod-
j�to: stacja Czachurki (I/428) w pobli�u Pobiedzisk - od 1980 roku, stacja Stradu� (I/640) na NW od 
Trzcianki - od 1987 roku, stacja Sarbicko (I/273) w pobli�u Tuliszkowa - od 1992 roku, stacja Sepno (I/920) 
na N od Ko�ciana - od 1992 roku. Bardzo dobre usytuowanie wszystkich stacji I rz�du oraz wi�kszo�ci punk-
tów II rz�du pozwala na stwierdzenie, �e ju� istniej�ca sie� pa�stwowa daje w miar� dobry pogl�d o regio-
nalnym re�imie hydrodynamicznym w poszczególnych sektorach województwa.  

Do obserwacji w ramach monitoringu regionalnego wytypowano 12 otworów hydrogeologicznych, w któ-
rych prowadzone obserwacje miały uzupełni� obraz hydrodynamiczny poziomów wgł�bnych pi�tra czwarto-
rz�dowego (5 punktów), poziomu mioce�skiego w pi�trze trzeciorz�dowym (6 punktów) oraz pi�tra 
jurajskiego w rejonie kaliskim (1 punkt). 

Obserwacje wód wgł�bnych (naporowych) pi�tra czwartorz�dowego zaprojektowano w nast�puj�cych 
punktach: 
� Radom (Z1), poziom plejstoce�ski na mi�dzyrzeczu Warty i Noteci pomi�dzy Czarnkowem i Obornikami 

Wlkp. − korelacja obserwacji w stosunku do stacji Stradu�; 
� Ki�czyn (Z3), poziom plejstoce�ski na południe od Szamotuł - punkt zlokalizowany w GZWP nr 145, 
� Miedzichowo (Z4), poziom plejstoce�ski (wielkopolskiej doliny kopalnej) na strumieniu w stron� doliny 

Obry - zlokalizowany w GZWP nr 144, 
� Jeziory (Z9), poziom plejstoce�ski (wielkopolskiej doliny kopalnej) w GZWP nr 144 na strumieniu w 

stron� doliny rzeki Warty. 
� Ostrowo Stare (Z8), poziom plejstoce�ski pomi�dzy Gnieznem a Koninem - poza obszarem leja depresji 

kopal� w�gla brunatnego w zagł�biu koni�skim. 
Obserwacje wód wgł�bnych (naporowych) pi�tra trzeciorz�dowego zaprojektowano w nast�puj�cych 

punktach: 
� Rejowiec (Z2), poziom mioce�ski pomi�dzy Poznaniem - Obornikami Wlkp.- W�growcem i Gnieznem, a 

wi�c na obszarze o znacznej intensyfikacji poboru wody z utworów trzeciorz�dowych,  
� Skrzynki (Z5), poziom mioce�ski na SW od Poznania, w nadkładzie GZWP nr 144, 
� Pozna� - Rataje (Z6), poziom mioce�ski w Poznaniu - studnia awaryjna – analiza wpływu eksploatacji 

wody podziemnej w prawobrze�nym Poznaniu, 
� Promienko (Z7); poziom mioce�ski pomi�dzy Poznaniem a Gnieznem w rejonie wyst�powania wielko-

polskiej doliny kopalnej – GZWP nr 1444 (poziom plejstoce�ski) gdzie ma miejsce eksploatacja wody z 
utworów czwartorz�dowych na uj�ciu Promienko - Biskupice dla m. Poznania  

� Strzy�ewice (Z10), poziom mioce�ski w rejonie Leszna na regionalnym strumieniu od Wzgórz Trzebnic-
kich w stron� Pradoliny Warszawsko-Berli�skiej (Obry), 

� Huta Odolanowska (Z11), poziom mioce�ski w podło�u Pradoliny Baryczy (Kotlina Odolanowska) w 
strefie regionalnego zasilania trzeciorz�du Wysoczyzny Kaliskiej. 
Obserwacje wód wgł�bnych (naporowych) pi�tra górnojuraskiego zaprojektowano w punkcie: Szczytniki 

(Z12) na SE od Kalisza poza zasi�giem leja depresji uj�� z pi�tra jurajskiego dla tego miasta. 
Spo�ród wymienionych 12 punktów monitoringu regionalnego nie podj�to obserwacji stacjonarnych w 3 

punktach; w punkcie Radom - Z1 – z uwagi na stał� niedost�pno�� oraz w punktach: Jeziory – Z9 i Szczytni-
ki – Z12, które jako studnie uj�ciowe s� w ci�głej eksploatacji, a pobór wody uniemo�liwia prowadzenie 
wiarygodnych pomiarów. 

7.2. Interpretacja wyników 
Na podstawie pomiarów prowadzonych na terenie województwa wielkopolskiego stwierdzono, �e obser-

wacje ze stacji w Borowcu odzwierciedlaj� najpełniej wieloletnie zmiany. Z analizy tych zmian wynika, �e: 
1) w 25 letnim cyklu obserwacyjnym poziomu plejstoce�skiego (GZWP nr 144 – otwory 170/3, 170/4) 

zaznaczyła si� bardzo wyra�nie obni�eniem zwierciadła wody podziemnej, a wi�c i zubo�eniem zaso-
bów, czteroletnia susza meteorologiczno-hydrologiczna lat 1989−1993, panuj�ca na obszarze całej �rod-
kowej i wschodniej Wielkopolski, odnotowana równie� najni�szymi w wieloleciu stanami rzeki Warty. 

2) zaznaczyło si� ponad 0,5 metrowe obni�enie stanów wód podziemnych w poziomie plejstoce�skim w 
latach ostatnich w stosunku do dekady lat 1975−1985 przed długotrwał� susz�. 
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3) w obserwowanych warstwach wodono�nych poziomu mioce�skiego (otwory 170/1 i 170/2) stany wód 
podziemnych ulegały stałemu obni�eniu a� do 1992 roku, co było spowodowane nadmiern� eksploatacj� 
zasobów z pi�tra trzeciorz�dowego w owym okresie, oddziaływaniem poboru wody z wielkopolskiej do-
liny kopalnej przez uj�cie w Gruszczynie dla m. Poznania, a w ko�cu nało�eniem si� skutków suszy lat 
1989−1993. Wielko�� maksymalna obni�enia si� zwierciadła wody wyniosła ponad 4 m. 

Od zaniku suszy (1993), przy równoczesnym spadku poboru wody w wielu uj�ciach na wschód od Po-
znania, od 1994 roku nast�piła tendencja powolnego odbudowywania si� naporu hydrodynamicznego w po-
ziomach trzeciorz�du, zaznaczona niewielkim, ale systematycznym przyrostem stanu zwierciadła do roku 
2002 wł�cznie. 

Dla stacji Czachurki do 1990 roku stany wody utrzymywały si� we wszystkich otworach na niezmiennym 
poziomie. Dopiero po roku 1995 ma miejsce obni�enie si� zwierciadeł wody we wszystkich otworach, ujmu-
j�cych poziomy wód naporowych (428/1, 428/2, 428/3) do górnej kredy wł�cznie. Przyczyna zaistniałego 
trwałego obni�ania mo�e by� zwi�zana z wł�czeniem do eksploatacji w s�siedztwie dwóch du�ych uj�� z 
poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej (GZWP nr 144), a mianowicie: 
− uj�cia Promienko dla miasta Poznania, 
− uj�cia 	ydowo dla miasta Gniezna. 

Na kolejnej stacji − Sarbicko −od pocz�tku obserwacji po suszy meteorologicznej (1994) panuje trend 
przyrostu stanów zwierciadła wody we wszystkich gł�bszych poziomach wodono�nych do pi�tra kredowego 
wł�cznie.  

I wreszcie na stacji Stradu� k/Trzcianki stany wód podziemnych w wieloleciu 1988−2002 utrzymuj� si� 
na prawie niezmienionym poziomie we wszystkich warstwach wodono�nych. 

Wyniki obserwacji wykazuj� wysoki stopie� korelacji w zakresie oddziaływania zasilania z opadów at-
mosferycznych poprzez poziom wód swobodnych na poziomy naporowe wód w warstwach wgł�bnych.  
Stacje Borowiec, Czachurki i Sarbicko s� poło�one w strefach regionalnego zasilania poziomów wgł�bnych. 

W stacji Stradu� mamy do czynienia ze zło�on� sytuacj�; stref� lokalnego drena�u dla pi�tra czwartorz�-
dowego (zwierciadło artezyjskie) i jednocze�nie w pi�trach gł�bszych stref� regionalnego przepływu (pi�tro 
trzeciorz�dowe i pi�tro kredowe). 

W stacji Sepno mamy do czynienia ze stref� regionalnego drena�u zwi�zan� z przebiegiem Pradoliny 
Warszawsko-Berli�skiej (GZWP nr 150). Wszystkie poziomy wód wgł�bnych maj� charakter artezyjski. 

Dane z punktów II rz�du sieci krajowej posłu�yły do wyodr�bnienia dla obszaru województwa wielkopol-
skiego dwóch grup otworów: 
− pierwszej − z obserwacjami stanów wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w warstwach wodono-

�nych pi�tra czwartorz�dowego (Q), wyst�puj�cych do gł�boko�ci 30 metrów.  
− drugiej − z obserwacjami stanów wód podziemnych naporowych w warstwach wodono�nych pi�tra czwarto-

rz�dowego (Q) (warstwy poni�ej 30 m ppt), trzeciorz�dowego (Tr), kredowego (K) i jurajskiego (J3). 
W kolejnych punktach poło�onych wzdłu� doliny rzeki Noteci (430 – B�glewo, 401 – Uj�cie), wzdłu� do-

liny rzeki Warty (404 – Obrzycko, 410 – Mi�dzychód), na Pojezierzu Pozna�skim (406 – St�szew), na Poje-
zierzu Gnie�nie�skim (261 – �roda Wielkopolska), na Pojezierzu Leszczy�skim (407 – Tuchorza) oraz na 
Wysoczy�nie Kaliskiej (263 – Gosty�) wyniki obserwacji wykazuj� korelacj� do przedstawionych stanów 
rzeki Warty, �wiadcz�c o zdecydowanej zale�no�ci stanów wód podziemnych od re�imu opadów atmosfe-
rycznych, wyra�onego równie� w stanach rzek. Obliczone warto�ci charakterystyczne z tych obserwacji (mi-
nimum, maksimum, �rednia stanów oraz maksymalna ró�nica stanów rocznych dH), wskazuj� na zakres 
zmienno�ci stanów w warstwach wodono�nych wyst�puj�cych w obr�bie płytkich systemów kr��enia wód 
podziemnych (do 30 metrów). Wahania te w poszczególnych latach maj� zró�nicowan� (dla 8 punktów) 
amplitud�, zwi�zan� z charakterem danego roku hydrologicznego. Lata o zwi�kszonej amplitudzie to 1999, 
2000 oraz 2002, a w szczególno�ci mokry rok 2000. Najmniejsz� amplitud� waha� wykazał rok 2001. W 
poszczególnych rejonach proporcje te mog� by� zró�nicowane w zale�no�ci od wielko�ci lokalnych opadów 
i ich rozło�enia w ci�gu roku, jak równie� od pozycji geomorfologicznej (dolina, wysoczyzna) oraz warun-
ków hydrogeologicznych (rodzaj utworów wodono�nych). 

W wi�kszo�ci rejonów województwa wyró�niaj� si� w amplitudzie lata 1999 i 2002. W dolinie Noteci – 
430 – B�glewo, w dolinie Warty: 404 – Obrzycko, 410 – Mi�dzychód, na Pojezierzy Gnie�nie�skim: 261 – 
�roda Wielkopolska, a na Wysoczy�nie Kaliskiej 263 – Gosty�. Wyj�tek stanowi� obserwacje z rejonu pil-
skiego (401 – Uj�cie), gdzie stany i wahania z lat 1999-2000 zdecydowanie przewa�aj� nad okresem lat 
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2001−2002 oraz z Pojezierza Leszczy�skiego (407 – Tuchorza), gdzie bardzo wysokie stany i najwy�sze 
amplitudy waha� dotycz� wył�cznie 2002 roku. 

Porównanie stanów obserwowanych w wymienionych punktach wskazuje, �e obserwowane warstwy wo-
dono�ne o zwierciadle naporowym we wszystkich u�ytkowych pi�trach wodono�nych (Q, Tr, K, J) reaguj� w 
wyra�ny sposób na wzrost stanów wód podziemnych w warstwach nadległych lub zubo�enie zasobów w 
okresach suszy. 

Najwi�ksz� odnawialno�ci� cechuj� si� w wi�kszo�ci punktów województwa lata 1999 i 2002, przy czym 
w miar� równomierne amplitudy waha� dotycz� dwóch warstw wodono�nych: jurajskiej w rejonie Gołucho-
wa (pkt 78) oraz czwartorz�dowej w rejonie Rybina k/ Kobylej Góry (pkt 912). Nie zaobserwowano na �ad-
nym z wykresów trendu systematycznego opadania zwierciadła wody podziemnej. 

Postacie wykresów wskazuj�, �e wyznaczone punkty monitoringu regionalnego mog� si� okaza� bardzo 
pomocne dla uzupełnienia długoterminowych obserwacji prowadzonych w sieci krajowej, bowiem dotycz� 
newralgicznych stref głównych u�ytkowych zbiorników wód podziemnych w �rodkowej i południowej cz�-
�ci województwa wielkopolskiego. 

Amplituda cyklicznych zmian w zbiornikach GZWP wskazuje na brak tendencji spadku zwierciadła wody 
oraz potwierdza charakter obserwowanych stref (Ki�czyn – strefa zasilania w GZWP nr 145 – wi�ksza ampli-
tuda waha� rocznych; Miedzichowo – strefa drena�u w GZWP nr 144 – niewielka amplituda waha� rocznych). 

Pełne podobie�stwo zakresu zmian waha� stanów wód zbiornika mioce�skiego w rejonie miasta Poznania 
na E od aglomeracji (Pozna�, Promienko) wskazuje na ich regionalny charakter i jednocze�nie na quasi usta-
lony charakter waha� zwierciadła wody. Dłu�szy cykl obserwacyjny (3−4 lata) pozwoli na bardziej dokładne 
zbadanie charakteru trendu stanów w tej cz��ci zbiornika trzeciorz�dowego. 

Wykresy z obserwacji stanów w s�siedztwie leja depresji kopalni koni�skich (Ostrowo Stare) oraz w Ko-
tlinie Odolanowskiej Pradoliny Baryczy (Huta Odolanowska) nie pozwalaj� na wyci�gni�cie jednoznacznych 
wniosków; z rocznego cyklu wynika tendencja do spadku zwierciadła wody w obu tych rejonach. 

8. Podsumowanie i wnioski 
Ocena jako�ci wód podziemnych 

W �wietle bada� na sieci monitoringu regionalnego i krajowego wody podziemne na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego zaliczy� mo�na najcz��ciej do II klasy jako�ci GIO� (41,4–47,0 %). Znaczny procent 
stanowi� równie� wody klasy III (37,5−30,72%). Wody pozaklasowe stanowi� za� 7,0-8,4%. 

O zaliczeniu wody do niskiej klasy jako�ciowej (klasa III i NOK) decyduje najcz��ciej przekroczenie takich 
wska�ników jak: azot amonowy, azotynowy i azotanowy, �elazo, bor, potas, sód i przewodnictwo wła�ciwe. 

Najgorsze jako�ciowo s� wody ze studni kopanych i �ródeł, a tak�e ujmuj�cych odkryte i słabo izolowane 
poziomy wodono�ne (o gł�boko�ci do 30 m). W tej grupie procent punktów monitoringowych mieszcz�cych 
si� w trzeciej klasie jako�ci wynosi 52,9-46,0%, a pozaklasowych 19,6-26,0 %. Znacznie korzystniejsze s� 
wody ze studni gł�bszych, gdzie procent studni w klasie III wynosi 22,2-30,9, a poza klas� 0,0-2,8. 

Zagro�enie geogeniczne wód podziemnych w gł�bokich poziomach wodono�nych 
Zagro�enia te zwi�zane s� głównie z wyst�powaniem stref anormalnego zabarwienia i zasolenia wód 

podziemnych pi�tra trzeciorz�dowego. 
Badania monitoringowe wykazały wzrost na niektórych uj�ciach zasolenia w szczególno�ci na uj�ciu w 

Drobninie. Pojawiła si� równie� wysoka barwa na uj�ciu w Wieleniu (500 mg Pt/l), a tak�e na uj�ciu zakładu 
Malta-Decor w Poznaniu. Wskazuje to na konieczno�� przeanalizowania warunków poboru wód w strefach 
geogenicznego zagro�enia w oparciu o szczegółowsze rozpoznanie hydrogeochemiczne i hydrodynamiczne. 

Analiza stanów wód podziemnych 
Badania stanów wód podziemnych w sieci krajowej i regionalnej wskazuj� na stały trend odbudowywania 

si� zwierciadła wody niemal�e we wszystkich poziomach wodono�nych, do pi�tra kredowego wł�cznie, po 
suszy z lat 1989-1993. Najwi�ksz� odnawialno�� zasobów zaobserwowano w roku 1999 i 2002. Obserwuje 
si� te� wyra�na korelacj� stanów wód podziemnych z wielko�ci� opadów i stanami rzek, co udokumentowa-
no na przykładzie rzeki Warty. Korelacj� t�, cho� o ró�nej sile, mo�na zauwa�y� tak�e w odniesieniu do 
gł�bszych poziomów wodono�nych, jednak z wyra�nym przesuni�ciem czasowym. 

Wyniki bada� potwierdzaj� dobre usytuowanie punktów pomiarowych sieci krajowej i regionalnej, bo-
wiem cz��� z nich le�y w regionalnych strefach zasilania, cz��� – w regionalnych strefach drena�u, odzwier-
ciedlaj�c tym samym warunki kr��enia wód podziemnych, w tym tak�e w obr�bie GZWP. 
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Zalecenia w zakresie ochrony wód podziemnych 
Wyniki bada� monitoringowych wskazuj� na konieczno�� aktywizacji działa� w zakresie ochrony wód 

podziemnych. Działania te powinny obejmowa� nie tylko ochron� biern�, w tym ustanowienie stref ochron-
nych uj�� i głównych zbiorników wód podziemnych, ale równie� działania w zakresie ochrony czynnej. Do 
najbardziej efektywnych działa� chroni�cych jako�� wód podziemnych nale�y zaliczy� budow� kanalizacji 
na terenach osadnictwa oraz budow� urz�dze� ograniczaj�cych wpływ hodowli (szczelne zbiorniki na gno-
jówk� o czasie przetrzymywania 6 miesi�cy oraz płyty uszczelniaj�ce miejsca gromadzenia obornika i kiszo-
nek paszowych zdrenowane do zbiornika na gnojówk�). Wiadomo, �e s� to działania kapitałochłonne. Jednak 
w zwi�zku z planowanym wej�ciem Polski do Unii Europejskiej istnieje szansa na aktywizacj� tych działa�. 
Jest jednak bardzo istotne, aby przy podejmowaniu tych działa� uwzgl�dnia� priorytety w zakresie ochrony 
wód podziemnych tj. realizowa� je przede wszystkim tam, gdzie wody podziemne s� najbardziej zanieczysz-
czone i zagro�one oraz brak jest alternatywnych, lepiej zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami, �ródeł 
wody. Dotyczy to w szczególno�ci deficytowych w zakresie zasobów wodnych terenów południowej Wiel-
kopolski. 
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

1. Zagospodarowanie zasobów wodnych 
Województwo wielkopolskie charakteryzują stosunkowo ubogie zasoby wodne. Bilans wodny przedsta-

wia się niekorzystnie przede wszystkim na obszarach zlewni rzek położonych w dorzeczu Warty środkowej, 
nieco korzystniej w dorzeczu Noteci. 

Udokumentowane na obszarze województwa zasoby eksploatacyjne wód podziemnych wynoszą ogółem 
175,8 tys. m3/h. Są one w wielu rejonach Wielkopolski zagrożone deficytem spowodowanym zbyt dużym 
poborem wód w stosunku do zasobów odnawialnych.  

Tabela 1. 
Zasoby eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych w Wielkopolsce 

Ogółem  Stan zasobów eksploatacyjnych w m3/h z utworów* 
stan na w m3/h czwartorzędowych trzeciorzędowych kredowych starszych 

31.12.1999 174 345,05 106 568,58 42 026,97 23 866,50 1 883,00 
31.12.2000 174.656,15 106.923,48 42.211,67 23.638,00 1.883,00 
31.12.2001 175.815,15 107.429,18 42.081,47 23.587,50 2.717,00 

* dane Głównego Geologa – UW w Poznaniu 

Bilans gospodarowania wodą w gospodarce komunalnej oraz przemyśle w województwie wielkopolskim 
jest znaczący w skali kraju, stanowi 17,6 % całkowitego poboru wód. Łącznie zapotrzebowanie na wodę dla 
ludności, przemysłu, rolnictwa i leśnictwa w 2002 roku w województwie wynosiło 1905,6 hm3, malejąc w 
odniesieniu do roku 2001 o 57,0 hm3 (2,9 %).  

Zużycie wody w przemyśle odnotowano na poziomie 1606,4 hm3, z czego większość (98,8 %) pochodziła 
z ujęć powierzchniowych. Szacuje się, że około 97 % poboru wody na potrzeby przemysłowe wykorzysty-
wane jest przez obiekty energetyczne do zasilania obiegów chłodniczych. Największym użytkownikiem wód 
są elektrownie Pątnów i Konin, pobierające wody z jezior konińskich w ilości 1561,7 hm3. Z tego względu, 
w województwie wielkopolskim wody powierzchniowe pokrywają 90 % ogólnego zapotrzebowania na wodę.  

Województwo wielkopolskie ma charakter rolniczy, obszar użytkowany rolniczo wynosi 1,9 mln ha, co 
stanowi 63 % ogólnej powierzchni województwa. Woda powierzchniowa w rolnictwie wykorzystywana jest 
głównie do nawodnień użytków zielonych, gruntów ornych, sadów i sporadycznie szkółek leśnych. Po-
wierzchnia nawadnianych terenów rolniczych wynosi 22,6 tys. ha. Łączna powierzchnia stawów rybnych, do 
napełniania których pobierane są wody powierzchniowe, wynosi 4,89 tys. ha. 

Do nawodnień i hodowli stawowej wykorzystywane jest prawie 6 % ujmowanych wód powierzchnio-
wych, a zaledwie 1,2 % trafia do sieci wodociągowych.  

Wody podziemne przeznaczone są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności w wodę pitną, przemysł 
pobiera znikomą ich część (około 1 %).  

Wodociągi na potrzeby komunalne pobrały 199,5 hm3, w większości (86,6 %) z zasobów wód podziem-
nych. Wody powierzchniowe do celów pitnych ujmowane są głównie poprzez ujęcia infiltracyjne dla miasta 
Poznania oraz części powiatu obornickiego (ujęcie w Obornikach), a także w powiecie poznańskim (ujęcie 
brzegowe w Bolechowie).  

Analiza ilości poboru wód w poszczególnych powiatach i miastach grodzkich wskazuje na: 
• wzrost zużycia wody w 14 powiatach województwa, 
• zmniejszenie poboru wód w 10 powiatach, w tym znaczące dla miasta Konin i powiatu poznańskiego, 
• zmniejszenie poboru wód dla przemysłu, 
• zwiększenie poboru wód przez sieci wodociągowe, 
• wzrost zużycia wody z przeznaczeniem dla nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz uzupełniania sta-

wów rybnych. 
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Tabela 2. 
Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludno�ci w 2002 roku /wg US w Poznaniu/ 

Na cele 

produkcyjne (poza rolnictwem i 
le�nictwem z uj�� własnych) eksploatacji sieci wodoci�gowej * 

w tym wody wody Ogółem 

razem powierzch-
niowe 

podziem-
ne 

nawodnie� w 
rolnictwie i le�-
nictwie, uzupeł-
nienie stawów 

rybnych 
razem powierzch-

niowe podziemne 

Lp. Powiat 

w dekametrach sze�ciennych [dam3] 

1. Chodzieski 5991 95 - 95 3100 2796 2 2794 

2. 
Czarnkowsko-
Trzcianecki 9653 1506 1326 180 4069 4078 - 4078 

3. Gnie�nie�ski 12744 1079 852 227 3007 8658 87 8571 
4. Gosty�ski 7888 1412 - 1412 1526 4950 - 4950 

5. Grodziski 5418 180 - 180 2717 2521 - 2521 
6. Jaroci�ski 4289 712 - 712 172 3405 - 3405 

7. Kaliski 10773 736 - 736 5190 4847 - 4847 
8. K�pi�ski 3481 48 - 48 208 3225 - 3225 

9. Kolski 6146 1718 - 1718 540 3888 - 3888 
10. Koni�ski 5568 128 - 128 35 5405 - 5405 

11. Ko�cia�ski 6148 241 35 206 1093 4814 4 4810 
12. Krotoszy�ski 6505 123 - 123 2000 4382 - 4382 

13. Leszczy�ski 3976 76 - 76 757 3143 - 3143 

14. Mi�dzychodzki 7644 616 - 616 5132 1896 13 1883 
15. Nowotomyski 5691 185 - 185 2479 3027 - 3027 

16. Obornicki 4650 218 6 212 1668 2764 1089 1675 
17. Ostrowski 21187 922 - 922 13072 7193 - 7193 

18. Ostrzeszowski 9639 41 - 41 6705 2893 - 2893 
19. Pilski 14598 2619 806 1813 3926 8053 159 7894 

20. Pleszewski 3226 60 - 60 - 3166 4 3162 
21. Pozna�ski  47650 2373 1727 646 2372 42905 4343 38562 

22. Rawicki 5522 33 - 33 1355 4134 - 4134 
23. Słupecki  3614 754 - 754 54 2806 - 2806 

24. Szamotulski 7691 637 24 613 1744 5310 - 5310 
25. �redzki 5100 509 - 509 1204 3387 - 3387 

26. �remski 9436 3408 3408 - 3128 2900 - 2900 

27. Turecki  17273 11217 10224 894 2330 3726 324 3402 
28. W�growiecki 12310 89 - 89 8676 3545 - 3545 

29. Wolszty�ski 6824 440 - 362 3658 2726 - 2726 
30. Wrzesi�ski  5818 500 163 337 1362 3956 - 3956 

31. Złotowski 3350 193 74 119 190 2967 - 2967 
32. Grodzki Kalisz 8387 1668 893 775 - 6719 - 6719 

33. Grodzki Konin 15884684 1563672 1561707 1965 16190 4822 86 4736 
34. Grodzki Leszno 4206 341 - 341 - 3865 - 3865 

35. Grodzki Pozna� 28506 7820 5443 2377 30 2006563 20656 - 

 Wielkopolska 1905582 1606369 1586688 1904 99689 199524 26766 172757 

 Polska 10833528 7554842 7214804 229839 1108209 2170477 743706 1426771 

* pobór wody na uj�ciach, przed wł�czeniem do sieci. 
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2. Emisja zanieczyszcze� do wód 
Przyczyn� ci�gle jeszcze zbyt wysokiego stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych w Wielkopol-

sce s� przede wszystkim o�rodki przemysłowe i aglomeracje miejskie, w których oprócz �cieków komunal-
nych du�ym zagro�eniem dla �rodowiska wodnego s� odprowadzane do rzek wody opadowe. 

Rozwój gospodarczy i intensyfikacja rolnictwa s� przyczyn� presji zanieczyszcze� na ekosystemy wodne. 
Wzrost obszarów wiejskich obj�tych sieci� wodoci�gow� bez budowy równolegle systemów kanalizacyj-
nych i oczyszczalni �cieków jest przyczyn� znacznego wpływu terenów wiejskich na zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych. Nie mo�na pomin�� negatywnego oddziaływania u�ytków rolnych na jako�� wód, z 
których wraz ze spływami powierzchniowymi do wód wprowadzane s� zwi�zki biogenne. 

Na ogóln� ilo�� 1762,8 hm3 �cieków odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi, 88,9 % 
stanowiły wody chłodnicze (1567,7 hm3). 
�cieki wymagaj�ce oczyszczeniu, za które uwa�a si� �cieki odprowadzane ze �ródeł przemysłowych oraz 

�cieki z gospodarki komunalnej, stanowiły ogółem 195,0 hm3. W Wielkopolsce oczyszczono 97,2 % �cie-
ków wytworzonych, które odprowadzono do wód powierzchniowych.  

Najwi�ksz� ilo�� �cieków komunalnych i przemysłowych wymagaj�cych oczyszczeniu odprowadzano z 
miast: Poznania – 41,4 hm3, Kalisza – 6,4 hm3 i Konina – 5,0 hm3 oraz powiatów: tureckiego (50,8 hm3), 
koni�skiego (29,7 hm3), pozna�skiego (8,0 hm3), pilskiego (6,4 hm3), gnie�nie�skiego (4,2 hm3) i ostrow-
skiego (3,9 hm3).  

Odnotowano dla 13 powiatów zmniejszenie ilo�ci odprowadzanych �cieków, w tym dla powiatu Koni�-
skiego spadek o 30 %, dla miasta Poznania o 7 % w stosunku do roku 2001. Znaczny wzrost wielko�ci od-
prowadzanych �cieków wyst�pił w powiecie tureckim (o 15 %) oraz w pozna�skim (o 10 %). 

W poszczególnych powiatach ilo�ci �cieków poddawanych procesowi oczyszczania jest zró�nicowana. 
Praktycznie wszystkie �cieki (ponad 99 %) oczyszczane s� w powiatach grodzkich: Konin i Kalisz oraz po-
wiatach: jaroci�skim, koni�skim, rawickim, słupeckim i tureckim.  

W 2002 roku �cieki poddane oczyszczeniu stanowiły 97,2 % ogółu �cieków wymagaj�cych oczyszczeniu, 
w tym oczyszczono: 
mechanicznie  89,2 hm3 co stanowi 47,1 %, 
biologicznie 56,8 hm3  30,0 %, 
chemicznie   0,2 hm3    0,1 %, 
z podwy�szonym usuwaniem biogenów 43,3 hm3    22,8 %. 

W Wielkopolsce w 2002 roku zgodnie z danymi Urz�du Statystycznego w Poznaniu, pracowało ogółem 
391 oczyszczalni (129 przemysłowych i 262 komunalne). W�ród oczyszczalni komunalnych przewa�ały 
oczyszczalnie typu biologicznego oraz z podwy�szonym usuwaniem biogenów, natomiast oczyszczalnie 
przemysłowe to w równym procencie oczyszczalnie mechaniczne i biologiczne.  

Tabela .3. 
Oczyszczalnie �cieków w województwie wielkopolskim w roku 2002 /wg US w Poznaniu/ 

Typ oczyszczalni komunalnych Typy oczyszczalni przemysłowych 
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Wielkopolska 4 − 190 68 57 9 58 5 

Polska 122 14 1961 558 497 133 790 45 
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Tabela 4 
�cieki przemysłowe i komunalne wymagaj�ce oczyszczenia odprowadzane do wód powierzchniowych lub do 

ziemi w roku 2002 /wg US w Poznaniu/ 

oczyszczone nieoczyszczone 

Lp. powiaty ogółem 
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  w dam3 (dektametrach sze�ciennych) 

1. Chodzieski 1486 1453 31 - 505 917 33 - 33 

2. 
Czarnkowsko-
Trzcianecki 

1880 1749 18 12 812 907 131 122 9 

3. Gnie�nie�ski 4180 4091 56 - 672 3363 89 - 89 

4. Gosty�ski 2732 2655 - - 157 2498 77 - 77 
5. Grodziski 892 779 17 - 368 394 113 - 113 

6. Jaroci�ski 1739 1737 496 - 105 1136 2 2 - 
7. Kaliski 567 545 19 - 299 227 22 - 22 

8. K�pi�ski 1204 1148 - - 1148 - 56 - 56 
9. Kolski 2371 2286 3 - 540 1743 85 81 4 

10. Koni�ski 29661 29656 28663 - 953 40 5 - 5 
11. Ko�cia�ski 1982 1859 - - 405 1454 123 18 105 

12. Krotoszy�ski 2061 1611 52 - 279 1280 450 - 450 
13. Leszczy�ski 384 310 - - 185 125 74 3 71 

14. Mi�dzychodzki 1126 1117 - - 124 993 9 1 8 

15. Nowotomyski 1207 1113 - - 884 229 94 - 94 
16. Obornicki 1003 871 1 - 720 150 132 22 110 

17. Ostrowski 3942 3783 437 - 3085 261 159 49 110 
18. Ostrzeszowski 1009 926 - - 199 727 83 1 82 

19. Pilski 6418 6079 161 - 858 5060 339 126 213 
20. Pleszewski 1109 864 - - 864 - 245 - 245 

21. Pozna�ski  7965 6214 663 - 4386 1165 1751 1579 172 
22. Rawicki 1123 1115 933 - 157 25 8 - 8 

23. Słupecki  1588 1588 356 - 1045 187 - - - 
24. Szamotulski 2321 2000 - 27 853 1120 321 1 320 

25. �redzki 1380 1139 3 - 1122 14 241 158 83 
26. �remski 1568 1550 - - 98 1452 18 - 18 

27. Turecki  50813 50798 48156 - 427 2215 15 - 15 

28. W�growiecki 1193 1138 5 31 318 784 55 10 45 
29. Wolszty�ski 1286 1240 729 9 113 389 46 4 42 

30. Wrzesi�ski  1493 1431 10 - 222 1199 62 42 20 
31. Złotowski 1713 1470 18 25 580 847 243 29 214 

32. Grodzki Kalisz 6408 6408 79 - 147 6182 - -  
33. Grodzki Konin 5047 5039 1217 - 250 3572 8 - 8 

34. Grodzki Leszno 2753 2600 - - - 2600 153 - 153 
35. Grodzki Pozna� 41445 41155 7125 120 33910 - 290 289 1 

 Wielkopolska 195046 189517 89248 224 56790 43255 5529 2537 2992 

 Polska 2278530 2073905 660045 123753 731744 558363 204625 42376 162249 
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1. Stan czysto�ci wód płyn�cych 

1.1. Metodyka bada� i oceny jako�ci rzek 

Badania stanu czysto�ci rzek prowadzone s� przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska zgodnie 
z programem Pa�stwowego Monitoringu �rodowiska, okre�laj�cym sposób prowadzenia bada�, metody 
oceny zanieczyszczenia wód oraz stał� siatk� przekrojów pomiarowych dla rzek obj�tych monitoringiem 
podstawowym, reperowym i granicznym. Ocena zanieczyszczenia ich wód stanowi punkt wyj�cia dla ogól-
nej oceny jako�ci wód wi�kszych rzek Polski. 

W województwie wielkopolskim rzeki badane s� w ramach sieci monitoringu krajowego i sieci monito-
ringu regionalnego. Ł�cznie, w roku 2002 kontrol� jako�ci obj�to 74 cieki. 

Monitoring krajowy 

Wi�kszo�� punktów pomiarowo-kontrolnych w sieci monitoringu krajowego w województwie 
wielkopolskim zlokalizowana jest na rzece Warcie i głównym jej dopływie rzece Noteci. Badania w 
monitoringu krajowym prowadzone s� w systemie ci�głym jeden raz w miesi�cu. Sie� obejmuje: 
− 11 stanowisk obserwacyjnych na rzece Warcie;  
− 1 stanowisko obserwacyjne − na rzece Ner, dopływie rzeki Warty; 
− 1 stanowisko obserwacyjne − na rzece Kiełbasce, dopływie rzeki Warty; 
− 1 stanowisko obserwacyjne − na rzece Pro�nie, dopływie rzeki Warty; 
− 1 stanowisko obserwacyjne − na rzece Maskawie, dopływie rzeki Warty; 
− 1 stanowisko obserwacyjne − na rzece Wełnie, dopływie rzeki Warty; 
− 7 stanowisk obserwacyjnych na rzece Noteci, uchodz�cej do Warty poza obr�bem województwa wiel-

kopolskiego; 
− 1 stanowisko obserwacyjne − na rzece Gwdzie, dopływie Noteci; 
− 1 stanowisko obserwacyjne − na rzece Drawie, dopływie Noteci; 
− 1 stanowisko obserwacyjne − na rzece Barycz. 

Ł�cznie na obszar województwa wielkopolskiego przypada 26 punktów pomiarowo-kontrolnych z sieci moni-
toringu krajowego. W zamieszczonych dalej tabelach zostały one wyró�nione tłustym drukiem.  

Monitoring regionalny 

Na pozostałych rzekach województwa prowadzone s� badania w systemie monitoringu regionalnego. 
Wytypowano 44 zlewnie rzek, które badane s� kompleksowo wraz ze znaczniejszymi dopływami i �ródłami 
zanieczyszcze� (ł�cznie 150 rzek i kanałów, badanych w 390 punktach pomiarowo-kontrolnych). Badania w 
zlewniach tych rzek prowadzone s� w systemie pi�cioletnim, poboru prób dokonuje si� co miesi�c przez cały 
rok od listopada do pa�dziernika nast�pnego roku (rok hydrologiczny). Odcinki przyuj�ciowe znaczniejszych 
rzek uchodz�cych do Warty, Noteci, Gwdy i Prosny badane s� w systemie ci�głym raz w miesi�cu.  

Obok bada� jako�ci wód w niektórych punktach pomiarowo-kontrolnych prowadzone s� równolegle po-
miary przepływu, dzi�ki temu mo�na okre�li� równie� ładunek zanieczyszcze� wnoszonych do głównych 
rzek Wielkopolski.  

W 2002 roku w sieci monitoringu regionalnego badania prowadzono w 127 punktach.  
Badania jako�ci wód na poszczególnych stanowiskach realizowane były zgodnie z Programem bada� 

rzek obj�tych krajow� sieci� monitoringu na lata 2001–2002 zatwierdzonym przez Głównego Inspektora 
Ochrony �rodowiska oraz Programem monitoringu regionalnego województwa wielkopolskiego na rok 
2002. Zakres oznacze� i cz�stotliwo�� bada� w monitoringu regionalnym były nieco zaw��one w stosunku 
do monitoringu krajowego. 

Ocena czysto�ci wód została wykonana w oparciu o metod� Centralnego Urz�du Gospodarki Wodnej po-
legaj�c� na wyznaczeniu st��e� charakterystycznych. W przypadku wska�ników fizyczno-chemicznych s� to 
�rednie st��enia najbardziej niekorzystnych warto�ci danego parametru. Odrzuca si� przy tym wynik ró�ni�cy si� 
od poprzedniego ≥ 200 %. Dla wska�ników toksycznych i hydrobiologicznych przyjmowany jest wynik najgor-
szy, natomiast podstaw� oceny bakteriologicznej jest drugi z kolei najniekorzystniejszy wynik. 

Otrzymane warto�ci odniesiono do klasyfikacji czysto�ci wód okre�lonej rozporz�dzeniem Ministra 
Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 5 listopada 1991 roku. Rozporz�dzenie to 
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ustala trzystopniow� klasyfikacj� czysto�ci �ródl�dowych wód powierzchniowych. Warto�ci wska�ników 
zanieczyszcze� odpowiadaj�ce poszczególnym klasom czysto�ci przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. 
Warto�ci wska�ników zanieczyszcze� �ródl�dowych wód powierzchniowych 

Klasy czysto�ci 
Nazwa wska�nika Jednostka 

I II III 

Temperatura °C 22 i poni�ej 26 i poni�ej 26 i poni�ej 

Odczyn pH 6,5−8,5 6,5−9,0 6,0−9,0 

Przewodno�� elektrolityczna wł. µS/cm 800 i poni�ej 900 i poni�ej 1200 i poni�ej 

Tlen rozpuszczony mgO2/l 6 i powy�ej 5 i powy�ej 4 i powy�ej 
BZT5 mgO2/l 4 i poni�ej 8 i poni�ej 12 i poni�ej 
ChZT-Mn mgO2/l 10 i poni�ej 20 i poni�ej 30 i poni�ej 

ChZT-Cr mgO2/l 25 i poni�ej 70 i poni�ej 100 i poni�ej 
Chlorki mgCl/l 250 i poni�ej 300 i poni�ej 400 i poni�ej 
Siarczany mgSO4/l 150 i poni�ej 200 i poni�ej 250 i poni�ej 


elazo ogólne mgFe/l 1,0 i poni�ej 1,5 i poni�ej 2,0 i poni�ej 
Ołów mgPb/l wszystkie klasy 0,05 i poni�ej 
Mied� mgCu/l wszystkie klasy 0,05 i poni�ej 

Kadm mgCd/l 0,005 i poni�ej 0,03 i poni�ej 0,1 i poni�ej 
Nikiel mgNi/l wszystkie klasy 1,0 i poni�ej 
Cynk mgZn/l wszystkie klasy 0,2 i poni�ej 

Chrom ogólny mgCr/l - - - 
Mangan mgMn/l 0,1 i poni�ej 0,3 i poni�ej 0,8 i poni�ej 
Rt�� mgRg/l 0,001 i poni�ej 0,005 i poni�ej 0,01 i poni�ej 

Sód mgNa/l 100 i poni�ej 120 i poni�ej 150 i poni�ej 
Potas mgk/l 10 i poni�ej 12 i poni�ej 15 i poni�ej 
Wap� mgCu/l - - - 

Magnez mgMg/l - - - 
Azot azotynowy mgN/l 0,02 i poni�ej 0,03 i poni�ej 0,06 i poni�ej 
Azot azotanowy mgN/l 5,0 i poni�ej 7,0 i poni�ej 15 i poni�ej 

Azot amonowy mgN/l 1,0 i poni�ej 3,0 i poni�ej 6,0 i poni�ej 
Azot ogólny mgN/l 5 i poni�ej 10 i poni�ej 15 i poni�ej 
Fosfor ogólny mgP/l 0,1 i poni�ej 0,25 i poni�ej 0,4 i poni�ej 

Fosforany mgPO4/l 0,2 i poni�ej 0,6 i poni�ej 1,0 i poni�ej 
Substancje rozpuszczone ogólne mg/l 500 i poni�ej 1000 i poni�ej 1200 i poni�ej 
Zawiesina ogólna mg/l 20 i poni�ej 30 i poni�ej 50 i poni�ej 

Zasadowo�� ogólna mg/l - - - 
Detergenty anionowe aktywne mg/l 0,2 i poni�ej 0,5 i poni�ej 1,0 i poni�ej 
Ekstrakt eterowy mg/l 5,0 i poni�ej 10,0 i poni�ej 15,0 i poni�ej 

Fenole lotne mg/l 0,005 i poni�ej 0,02 i poni�ej 0,05 i poni�ej 

Chlorofil „a” µg /l 10 i poni�ej 20 i poni�ej 30 i poni�ej 

Saprobowo��  oligo do betamezo betamezo do alfamezo alfamezo 

Miano Coli typu kałowego  1,0 i powy�ej 0,1 i powy�ej 0,01 i powy�ej 

Pestycydy (γ – HCH, DDE, 
DDD, DDT, DMDT) 

µg /l - - - 

Zgodnie ze wspomnianym rozporz�dzeniem:  
• klasa I − obejmuje wody nadaj�ce si� do: 

1. zaopatrzenia ludno�ci w wod� do picia; 
2. zaopatrzenia zakładów wymagaj�cych wody o jako�ci wody do picia; 
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3. bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych; 
• klasa II − obejmuje wody nadaj�ce si� do: 

1. bytowania w warunkach naturalnych innych ryb ni� łososiowate; 
2. chowu i hodowli zwierz�t gospodarskich; 
3. celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz urz�dzania zorganizowanych k�pielisk; 

• klasa III − obejmuje wody nadaj�ce si� do:  
1. zaopatrzenia zakładów innych ni� zakłady wymagaj�ce wody o jako�ci wody do picia; 
2. nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz upraw pod 

szkłem i pod osłonami z innych materiałów. 

Klasyfikacj� cieków metod� CUGW wykonano według trzech grup wska�ników: 
− fizyczno-chemicznych; 
− saprobowo�ci; 
− bakteriologii. 

Dodatkowo w grupie fizyczno-chemicznej wydzielono grupy parametrów charakteryzuj�cych okre�lony 
rodzaj zanieczyszcze�: 
� substancje organiczne charakteryzowane oznaczeniami: BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr oraz tlenem roz-

puszczonym; 
� zasolenie okre�lone zawarto�ci� chlorków, siarczanów i substancji rozpuszczonych; 
� zawiesiny; 
� zwi�zki biogenne oparte o badania azotu amonowego, azotu azotynowego, azotu azotanowego, azotu 

ogólnego, fosforanów i fosforu ogólnego; 
Z uwagi na fakt, i� metoda CUGW uwzgl�dnia najniekorzystniejszy skład wód kontrolowanych cieków, 

charakterystyk� jako�ci rzek rozszerzono o ocen� bezpo�redni�. Podaje ona procentowy udział zachowania 
norm badanego parametru jako�ci. Ocen� uzyskuje si� przez porównanie ka�dego pomierzonego wska�nika 
z wielko�ci� dopuszczaln� w danej klasie. Tak� klasyfikacj� sporz�dzono jednak wył�cznie dla Warty i Noteci. 

1.2. Jako�� badanych rzek 

Charakterystyka jako�ci rzek została przedstawiona w kolejno�ci zgodnej z „Podziałem hydrograficznym 
Polski”(tzn. od rzek wy�szego rz�du do ni�szego i w kolejno�ci wyst�powania punktów badawczych po-
cz�wszy od �ródeł do uj�cia).  

1.2.1. Dorzecze Baryczy 

W dorzeczu Baryczy w 2002 roku kontrol� jako�ci obj�to wył�cznie rzek� Barycz. 

Barycz  
Barycz jest prawobrze�nym dopływem Odry o długo�ci 133,0 km, z czego jedynie przy�ródłowy odcinek 

(około 26 kilometrów) znajduje si� w granicach województwa wielkopolskiego. Rzeka bierze pocz�tek na 
płaskim, bagnistym obszarze poło�onym w obr�bie Kotliny Milickiej. St�d kieruje si� na zachód − ku Odrze, 
płyn�c przez teren województwa dolno�l�skiego. 

W granicach województwa wielkopolskiego zlewnia Baryczy pokryta jest sieci� licznych kanałów, cie-
ków i stawów rybackich. W Odolanowie Barycz jest rzek� o niewielkim przepływie – 1,024 m3/s. 

Na jako�� jej wód – poza �ciekami zrzucanymi przez miasto Odolanów i wodami odprowadzanymi ze 
stawów rybackich w Przygodzicach – wpływaj� zanieczyszczenia wprowadzane poprzez liczne dopływy.  

W 2002 roku rzek� kontrolowano w przekroju badawczym zlokalizowanym w Odolanowie (km 115,2). 
Stanowisko to funkcjonuje w ramach sieci krajowej monitoringu powierzchniowych wód płyn�cych.  

W oparciu o zebrane dane jako�� wód Baryczy nie odpowiada normom. O dyskwalifikacji cieku zdecy-
dowały zanieczyszczenia z grupy fizyczno-chemicznej (azot azotynowy, fosfor ogólny) i bakteriologia (mia-
no Coli). St��enia pozostałych biogenów mie�ciły si� w granicach II–III klasy. Obci��enie materi� 
organiczn� osi�gn�ło poziom III klasy (zadecydowało o tym BZT5 – pozostałe wska�niki z tej grupy mie�ci-
ły si� w zakresie II klasy). Nie stwierdzono przekrocze� granicy I klasy dla badanych metali (za wyj�tkiem 
�elaza – II klasa i manganu – III klasa) oraz detergentów, fenoli lotnych i chlorofilu „a”. 
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1.2.2. Dorzecze Warty  

W 2002 roku w dorzeczu Warty kontrol� jako�ci obj�to: Wart�, Ner, Rgilewk�, Kiełbask� z dopływami, 
Kanał Topiec, Dopływ z Jeziora Lubstowskiego (Kanał Grójecki), Kanał �lesi�ski, Pow�, Czarn� Strug� 
(Bawół), Meszn�, Wrze�nic�, Prosn� z dopływami, Lutyni�, Maskaw�, Kanał Mosi�ski, Wirynk�, Kopl�, 
Strumie� Junikowski, Cybin�, Bogdank�, Główn�, Strug� Go�li�sk�, Wełn�, Samic� Kiersk�, Sam�, Strug� 
z Ostroroga, Oszczynic�, Dopływ z Kamionnej z dopływem, Obr� (Północny Kanał Obry) z dopływami 
i Note� z dopływami. 

1.2.2.1. Warta 
Rzeka Warta jest prawobrze�nym, najwi�kszym dopływem Odry i najwa�niejszym ciekiem województwa 

wielkopolskiego. Jej długo�� wynosi 808,2 km, z czego około 369 km płynie w granicach województwa 
wielkopolskiego. Rzeka bierze pocz�tek na Wy�ynie Krakowsko-Cz�stochowskiej (województwo �l�skie). 
Uchodzi do Odry pod Kostrzynem (województwo lubuskie). Ł�cznie odwadnia obszar o powierzchni 
54528,7 km2,(wg Podziału Hydrograficznego Polski – IMGW 1983) z czego województwo wielkopolskie 
stanowi prawie 49 %.  

W roku 2002 jako�� wód rzeki Warty monitorowana była w na terenie województwa wielkopolskiego w 
13 punktach pomiarowo-kontrolnych, z czego 11 wchodziło w skład sieci krajowej, a dwa (poni�ej uj�cia 
Rgilewki – wodowskaz Koło i poni�ej miasta Konin - Sławsk) obj�te były monitoringiem regionalnym.  

Całoroczne obserwacje wykazały ponadnormatywne zanieczyszczenie wód rzeki Warty na całym bada-
nym odcinku. Najwi�ksze zastrze�enia budził stan sanitarny wód oraz ich saprobowo��, okre�laj�ca inten-
sywno�� rozkładu obumarłej materii organicznej. Stopie� zanieczyszczenia wód w rozbiciu na sze�� 
wyodr�bnionych grup zanieczyszcze� przedstawiono poni�ej. 

St��enia charakterystyczne substancji biogennych na trzech stanowiskach obserwacyjnych nie odpowia-
dały obowi�zuj�cym normom (powy�ej i poni�ej Koła oraz poni�ej Wronek), a w pozostałych 10 mie�ciły si� 
w III klasie czysto�ci wód. O przekroczeniu norm w grupie substancji biogennych decydowały ponadnorma-
tywne st��enia azotu azotynowego. 

Porównanie wyników uzyskanych w 2002 roku do danych z poprzedniego cyklu badawczego wykazało w 
trzech punktach pomiarowych popraw� jako�ci wód pod wzgl�dem zawarto�ci biogenów, w dziewi�ciu sta-
bilizacj� stanu i w jednym (powy�ej �remu) pogorszenie jako�ci wody z klasy II do III. Jeszcze dwa lata 
temu poziom biogenów oceniany na podstawie st��e� charakterystycznych w �adnym z przekrojów nie od-
powiadał obowi�zuj�cym normom, w 2001 roku w sze�ciu punktach, a obecnie tylko w trzech. Zwraca te� 
uwag� fakt, �e w przeciwie�stwie do poprzednich lat, w roku 2002 w �adnym z przekrojów pomiarowo-
kontrolnych o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu wód substancjami biogennymi nie decydowała zawar-
to�� zwi�zków fosforu. Poza st��eniami charakterystycznymi, o których mowa, wzdłu� całego biegu rzeki 
nast�pił równie� spadek �rednich rocznych st��e� oznaczanych form azotu i fosforu. Spo�ród 13 rozpatry-
wanych punktów w 10 stwierdzono spadek �rednich rocznych st��e� fosforu ogólnego, a w 5 azotu ogólne-
go, co potwierdza popraw� jako�ci wód rzeki Warty pod k�tem zanieczyszczenia zwi�zkami biogennymi, 
mimo ostatecznej negatywnej oceny zbudowanej na bazie st��e� charakterystycznych. 

Ilo�� substancji organicznych okre�lona w oparciu o st��enia charakterystyczne wska�ników tlenochłon-
nych odpowiadała we wszystkich punktach kontrolnych II klasie czysto�ci. 

W porównaniu do poprzedniego okresu badawczego w 10 przekrojach nie stwierdzono zmian jako�ci 
wód pod wzgl�dem zawarto�ci substancji organicznych, natomiast w trzech nast�piła poprawa: powy�ej uj-
�cia Meszny z wód pozaklasowych do klasy II, a powy�ej Konina i poni�ej Sierakowa z klasy III do II. 

Poprawa jako�ci wód w badanym aspekcie przejawiła si� nie tylko spadkiem st��e� maksymalnych, ale 
tak�e st��e� �rednich rocznych analizowanych wska�ników tlenochłonnych. Spo�ród 13 analizowanych 
przekrojów w 12 wzrosło �rednioroczne natlenienie wód, w dziewi�ciu spadły warto�ci wska�nika CHZT-
Cr, a w czterech BZT5. 

Zasolenie wód oceniane na podstawie st��e� charakterystycznych chlorków, siarczanów i substancji roz-
puszczonych odpowiadało w 2002 roku II klasie czysto�ci, co jest stanem gorszym od zaobserwowanego w 
roku 2001, kiedy to zasolenie wód rzeki Warty w obr�bie województwa wielkopolskiego mie�ciło si� w 
przedziale I klasy. O zmianie wyniku oceny zdecydował stan stwierdzony w punktach pomiarowych zlokali-
zowanych w Nowej Wsi Podgórnej i poni�ej Wronek w Wartosławiu. W 10 przekrojach nie stwierdzono 
zmian w poziomie zasolenia wód (I klasa), a powy�ej Obornik popraw�. 

Do�� istotne pogorszenie jako�ci wód rzeki Warty w roku 2002 zaobserwowano oceniaj�c wody pod k�-
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tem st��e� charakterystycznych zawiesiny ogólnej. W pi�ciu przekrojach nast�pił wzrost st��e� w stosunku 
do roku 2001 z poziomu wła�ciwego I klasie czysto�ci wód do klasy II, a w dwóch punktach (powy�ej �remu 
i poni�ej Sierakowa) z klasy I do III. Na zwi�kszenie zawarto�ci zawiesiny ogólnej w rzece Warcie wskazuj� 
nie tylko st��enia charakterystyczne (�rednia z dwóch wyników ekstremalnych), ale tak�e st��enia �rednio-
roczne tego wska�nika, które w stosunku do roku 2001 wzrosły w sze�ciu punktach, w tym w dwóch (powy-
�ej �remu i poni�ej Sierakowa) w stopniu istotnym – z klasy I do III. 

Najwi�ksze zastrze�enia budził w roku 2002 − podobnie jak w latach poprzednich − stan sanitarny wód 
rzeki Warty. We wszystkich przekrojach − z wyj�tkiem zlokalizowanego w kilometrze 342,5, a wi�c poni�ej 
uj�cia rzeki Prosny, a powy�ej uj�cia rzeki Lutyni, gdzie na podstawie st��e� charakterystycznych oceniono 
stan sanitarny wód rzeki Warty jako odpowiadaj�cy III klasie – stopie� zanieczyszczenia bakteriologicznego 
nie odpowiadał obowi�zuj�cym normom. Zwraca jednak uwag� fakt, �e w omawianym cyklu badawczym 
spadł wska�nik przekroczenia. Oznacza to, �e chocia� stan sanitarny wód rzeki Warty był ci�gle niezadowa-
laj�cy, to jednak warto�ci bezwzgl�dne wska�nika b�d�cego podstaw� oceny uległy poprawie.  

W grupie saprobowo�ci – st��enie charakterystyczne chlorofilu „a” niemal we wszystkich punktach było 
wy�sze od dopuszczalnego. Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku zanotowano w pi�ciu przekrojach 
badawczych, zlokalizowanych na odcinku L�d – Oborniki. Zawarto�� chlorofilu w wodzie wzrosła na tym 
odcinku w stosunku do roku poprzedniego z wielko�ci dopuszczalnych dla III klasy czysto�ci wód do wiel-
ko�ci ponadnormatywnych. Szczególnie znacz�ca zmiana wyst�piła w km 342,5 (Nowa Wie� Podgórna – 
poni�ej uj�cia Prosny), gdzie st��enie charakterystyczne chlorofilu wzrosło z klasy II oznaczonej w roku 
2001 do wielko�ci nieodpowiadaj�cej normom. Wzdłu� całego badanego odcinka biegu rzeki wzrosły rów-
nie� warto�ci �redniej rocznej koncentracji chlorofilu „a”, co �wiadczy o wzro�cie biomasy fitoplanktonu i 
zwi�kszeniu trofii wód rzeki Warty w stosunku do roku 2001. Przyczyn� tego procesu mogły by� mi�dzy 
innymi warunki meteorologiczne towarzysz�ce badaniom (du�a ilo�� dni słonecznych i wy�sze od normy 
temperatury). 

Wyniki klasyfikacji Warty w poszczególnych punktach badawczych zestawiono w tabeli 3, ł�cznie z wy-
nikami klasyfikacji jej dopływów w przekrojach przyuj�ciowych. W zestawieniu tym podano równie� 
wska�niki i czynniki decyduj�ce o wypadkowej klasie czysto�ci. Oceny w grupach wska�ników zanieczysz-
cze� przedstawiono w formie graficznej na mapie.  

Dodatkowo w tabeli 2 zestawiono �rednioroczne st��enia wybranych wska�ników zanieczyszcze� w roku 
2002, a na wykresach przedstawiono zmiany jako�ci wód Warty w latach 1998–2002.  

Tabela 2. 
St��enia �rednioroczne wybranych wska�ników zanieczyszcze� Warta −−−− 2002 

Kilometr biegu rzeki 
Wska�nik 

436,4 426,0 408,5 391,3 370,8 342,5 295,6 251,5 224,8 206,3 182,3 163,2 137,0 

Tlen rozpusz-
czony mg O2/l 

9,5 9,1 8,8 8,9 8,9 9,8 9,8 10,1 9,7 9,6 9,8 10,1 10,4 

BZT5  mg O2/l 2,6 3,0 3,1 2,2 2,6 3,5 3,3 3,1 3,6 3,8 3,6 3,9 4,0 

ChZT-Cr         
mg O2/l 

20,6 24,0 23,9 25,9 24,3 31,9 33,9 35,1 37,0 34,7 38,7 37,0 36,1 

Fosforany          
mg PO4/l 

0,39 0,34 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,30 0,37 0,37 0,32 0,32 0,31 

Fosfor ogólny 
mg P/l 

0,19 0,18 0,15 0,19 0,15 0,14 0,16 0,16 0,21 0,20 0,17 0,17 0,17 

Zawiesina 
ogólna mg/l 

6 7 7 6 8 10 12 10 11 12 9 12 14 

Azot ogólny 
mg N/l 

3,15 2,43 2,60 3,20 3,25 4,14 4,24 4,47 4,46 4,36 4,56 4,42 4,46 

Chlorofil µg/l - 13,3 11,2 - 14,4 16,4 22,2 30,1 26,5 28,4 33,7 35,6 42,9 
Miano Coli 1x10-2 8x10-3 28x10-3 27x10-3 25x10-3 3x10-2 3x10-2 3x10-2 3x10-3 1x10-3 3x10-3 1x10-2 8x10-3 

Spo�ród �rednich rocznych st��e� wska�ników zanieczyszczenia najkorzystniejsze zmiany w stosunku do 
roku 2001 wyst�piły w przekrojach usytuowanych w: km 436,4 (wodowskaz Koło), km 408,5 (powy�ej Koni-
na), km 163,2 (Wartosław) i km 137,0 (Kłosowice), w których na dziewi�� rozpatrywanych wska�ników 
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st��enia �rednie roczne 6−7 uległy poprawie. Wyra�ne pogorszenie jako�ci wód stwierdzono w km 370,8 
(powy�ej uj�cia Meszny – wodowskaz L�d) i w km 251,5 (powy�ej Poznania), w których wzrosły st��enia 5–
6 wska�ników. 

Tabela 3. 
Stan czysto�ci Warty i odcinków uj �ciowych jej dopływów w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie woje-

wództwa wielkopolskiego w roku 2002 

Lokalizacja stanowiska pomiarowego 

km biegu Warty (miejsce poboru 
prób) Nr 

pun
ktu km uj�cia 

do Warty 
dopływ (km biegu 
rzeki) 

Klasa 
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o 
wypadkowej klasie czysto-

�ci  

Czynniki decyduj�ce o wypadkowej 
klasie czysto�ci 

1 444,4 km Ner (4,0 km) 
poza 
klas� 

Tlen rozpuszczony, azot 
azotynowy, fosforany, fos-
for ogólny, chlorofil ,,a”, 
miano Coli 

Zakłady Chemiczne w Zgierzu, aglome-
racja łódzka 

 439,0 km Rgilewka (3,0 km) 
poza 
klas� 

Przewodno�� elektrolityczna 
wł., azot azotynowy, miano 
Coli 

Kopalnia Soli Kłodawa, oczyszczalnie 
w Chodowie, Kłodawie, Grzegorzewie 
i Powierciu 

 436,4 km (wodowskaz Koło)  
poza 
klas� 

Azot azotynowy, miano 
Coli 

Rzeka Ner i Rgilewka, kanalizacja 
burzowa w Kole 

2 426,0 km (poni�ej Koła - Ochle)  
poza 
klas� 

Azot azotynowy, miano 
Coli 

Koło: oczyszczalnia, SAINTGOBAIN 
ABRASIVES S.A, zakłady mi�sne, 
mleczarnia 

3 424,5 km Kiełbaska (5,4 km) 
poza 
klas� 

Azot azotynowy, fosforany, 
fosfor ogólny, miano Coli 

Szczegółowe omówienie �ródeł zanie-
czyszczenia w tek�cie 

 418,8 km Kanał Topiec (0,3 km) 
poza 
klas� 

Miano Coli 
Kopalnia Adamów odkrywka Włady-
sławów 

 410,0 km 
Dopływ z Jeziora. 
Lubstowskiego (1,5 km) 

poza 
klas� 

Miano Coli 
Kopalnia Konin, odkrywka Lubstów, 
oczyszczalnia w Licheniu Starym 

4 408,5 km (powy�ej Konina – 
Grójec)  

poza 
klas� 

Miano Coli 
Zlewnia Kiełbaski, Kanału Topiec 
i Kanału Grójeckiego 

 406,6 km 
Kanał �lesi�ski (3,2 
km) 

poza 
klas� 

Tlen rozpuszczony, BZT5,  
Brykietownia Marantów, Gospodarstwo 
Rybackie Gosławice 

 396,1 km Powa (1,0 km) 
poza 
klas� 

Miano Coli 
Oczyszczalnie w Tuliszkowie 
i 
ychlinie 

 
391,3 km (poni�ej Konina – 
Sławsk) 

poza 
klas� 

Miano Coli 
Oczyszczalnie: Konina, Sławska, kana-
lizacja burzowa Konina, zlewnia Powy 

 373,7 km 
Czarna Struga (10,7 
km ) 

poza 
klas� 

Miano Coli 
Kanalizacja burzowa w Stawiszynie, 
Cukrownia Zbiersk, 

5 370,8 km (powy�ej uj�cia Meszny 
- wodowskaz L�d) 

poza 
klas� 

Miano Coli, chlorofil „a” 
Oczyszczalnie w Rzgowie, L�dzie, 
L�dku; zlewnia Czarnej Strugi 

 367,6 km Meszna (0,3 km) 
poza 
klas� 

Tlen rozpuszczony, azot: 
azotynowy, azotanowy, 
ogólny, fosforany, fosfor 
ogólny, miano Coli 

Oczyszczalnia w Słupcy, WPPZ 
,,Staw″, Konspol Bis w Słupcy 

 361,2 km Wrze�nica (3,0 km) 
poza 
klas� 

Azot azotynowy i azotanowy, 
azot ogólny, fosforany, fosfor 
ogólny, miano Coli 

Wrze�nia: oczyszczalnia komunalna, 
kanalizacja burzowa, Tonsil SA, mle-
czarnia  

6 348,0 km Prosna (2,8 km) 
poza 
klas� 

Zawiesina ogólna, azot 
azotynowy, fosfor ogólny, 
chlorofil „a”, miano Coli 

Szczegółowe omówienie �ródeł zanie-
czyszczenia - w tek�cie 

7 342,5 km (Nowa Wie� Podgórna) 
poza 
klas� 

Cynk, fenole, chlorofil „a”  Zlewnie Wrze�nicy i Prosny  
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Lokalizacja stanowiska pomiarowego 

km biegu Warty (miejsce poboru 
prób) Nr 

pun
ktu km uj�cia 

do Warty 
dopływ (km biegu 
rzeki) 

Klasa 
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o 
wypadkowej klasie czysto-

�ci  

Czynniki decyduj�ce o wypadkowej 
klasie czysto�ci 

 333,0 km Lutynia (7,6 km) 
poza 
klas� 

Zawiesina ogólna, azot 
azotynowy, fosforany, fos-
for ogólny, miano Coli 

Zrzuty �cieków - Jarocin, 
erków, Ko-
tlin, Witaszyce, Dobrzyca 

8 307,2 km Maskawa (1,5 km) 
poza 
klas� 

Tlen rozpuszczony, azot: azo-
tynowy, azotanowy, ogólny, 
fosforany, fosfor ogólny, feno-
le, potas, miano Coli 

�roda Wlkp., oczyszczalnia w Gułtowy 
Chwałkowie, Jarosławcu, Winnogórze; 
zlewnia Strugi �redzkiej, Miłosławki 
i Wielkiego Rowu 

9 295,6 km (powy�ej �remu – 
Kawcze)  

poza 
klas� 

Miano Coli Zlewnia Maskawy 

 265,1 km 
Kanał Mosi�ski (2,6 
km) 

poza 
klas� 

Azot azotynowy, miano 
Coli,  

Zlewnie: Mogilnicy, 60 % wód Kanału 
Ko�cia�skiego; Samicy St�szewskiej, 
Olszynki, miescowo�ci: Jarogniewice, 
Głuchowo, Piechanin, Mosina 

 257,7 km Wirynka (0,7 km) 
poza 
klas� 

Azot azotynowy, azotanowy 
ogólny, fosforany, fosfor 
ogólny, cynk, miano Coli 

Miejscowo�ci: D�brówka, Skórzewo, 
Komorniki; oczyszczalnia w Ł�czycy 

 254,6 km Kopla (0,5 km) 
poza 
klas� 

Azot: azotynowy, ogólny, 
fosforany, fosfor ogólny, cynk, 
mied�, ołów, miano Coli 

Oczyszczalnie: dla Kostrzynia, Czerlej-
na, Nagradowic i Borówcu, gorzelnie w 
Tulcach i Komornikach, 

10 251,5 km (powy�ej Poznania – 
Lubo�  

poza 
klas� 

Cynk, chlorofil „a”, miano 
Coli 

�rem i Mosina; ZPZ i Zakłady Che-
miczne w Luboniu; zlewnie: Kanału 
Szymanowo – Grzybno, Kanału Mosi�-
skiego, Wirynki i Kopli  

 251,4 km 
Strumie� Junikowski 
(0,2 km ) 

poza 
klas� 

Azot azotynowy, fosfor 
ogólny, cynk, mied�, miano 
Coli 

Kanalizacja deszczowa z Poznania 
i Lubonia, odwodnienia terenów z licz-
nymi nielegalnymi wysypiskami  

 242,7 km Cybina (0,1 km) 
poza 
klas� 

Przewodnictwo elektrolityczne, 
azot azotynowy, fosfor ogólny, 
miano Coli 

Rów Mielcuch, Rów Kostrzy�ski 
Oczyszczalnie: Wiktorowo 
i Kociałkowa Górka,  

 240,6 km Bogdanka (0,1 km)  
poza 
klas� 

Przewod. elektrolitycz. tlen 
rozpuszczony, CHZT-Mn, 
CHZT-Cr, BZT5, zawiesina, 
azot: amonowy, azotynowy, 
ogólny, fosforany, fosfor 
ogólny, cynk, mied�, ołów, 
miano Coli  

Wody deszczowe (w �rodkowym 
i dolnym biegu), �cieki z kanalizacji 
ogólnospławnej Poznania 

 239,6 km Główna (0,1 km) 
poza 
klas� 

Azot azotynowy, miano 
Coli 

Szczegółowe omówienie �ródeł zanie-
czyszczenia w tek�cie 

11 224,8 km (poni�ej Poznania - 
Bolechowo)  

poza 
klas� 

Chlorofil „a”, miano Coli 

Zlewnie: Strumienia Junikowskiego, 
Cybiny, Bogdanki, Głównej; Pozna� 
(PWiK Pozna� LO�, CO�, Mleczarnia 
Naramowice; Czerwonak, Biedrusko.  

 218,5 km 
Struga Go�li�ska (0,8 
km) 

poza 
klas� 

Tlen rozpuszczony, azot 
azotynowy, fosfor ogólny, 
miano Coli 

Murowana Go�lina 

12 
206,3 km (powy�ej Obornik i 

uj�cia Wełny – wodo-
wskaz Oborniki) 

poza 
klas� 

Chlorofil „a”, miano Coli 

Biedrusko (Wojskowa Agencja Miesz-
kaniowa i pralnia),Bolechowo: Tłocznia 
Metali Pressta SA,: oczyszczalnia Szla-
ch�cin; zlewnia Strugi Go�li�skiej 
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Lokalizacja stanowiska pomiarowego 

km biegu Warty (miejsce poboru 
prób) Nr 

pun
ktu km uj�cia 

do Warty 
dopływ (km biegu 
rzeki) 

Klasa 
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o 
wypadkowej klasie czysto-

�ci  

Czynniki decyduj�ce o wypadkowej 
klasie czysto�ci 

13 205,7 km Wełna (0,3 km) 
poza 
klas� 

Fosforany, fosfor ogólny, 
fenole, chlorofil „a”, miano 
Coli  

Zlewnia rzeki Wełny, Rogowo, Jano-
wiec Wlkp, Mie�cisko, W�growiec, 
Rogo�no, Oborniki. 

 194,6 km 
Samica Kierska (4,0 
km)  

poza 
klas� 

Azot azotynowy, fosfor 
ogólny, miano Coli 

Oczyszczalnie: Tarnowo Podgórne, 
Rokietnica, Baranowo; Kiekrz; Objezie-
rze 

14 182,3 km (powy�ej uj�cia Samy - 
Obrzycko)  

poza 
klas� 

Chlorofil „a”, miano Coli 
Zlewnie: Wełny, Samicy Kierskiej, 
oczyszczalnie: Oborniki, Obrzycko 

 181,9 km Sama (2,0 km) 
poza 
klas� 

Azot azotynowy, fosforany, 
fosfor ogólny, miano Coli 

Oczyszczalnie: Ki�czyn, Witkowice; 
Myszkowo, Ka�mierz: gminna, zakładu 
Hochland Polska, Szamotuły; Obrzycko 

15 163,2 km (poni�ej Wronek - 
Wartosław) 

poza 
klas� 

Azot azotynowy, chloro-
fil„ a”, miano Coli 

Zlewnia Samy, Wronki (w tym: Amica 
SA i Zakład Komunalny)  

 162,4 km 
Struga z Ostroroga (0,2 
km ) 

poza 
klas� 

Azot azotynowy, fosforany, 
fosfor ogólny  

Oczyszczalnia w Ostrorogu 

 147,0 km Oszczynica (1,0 km) III 
Azot azotynowy, fosforany, 
fosfor ogólny  

Chrzypsko Wielkie,działalno�� rekre-
acyjna nad jeziorami 

16 137,0 km (poni�ej Sierakowa - 
Kłosowice)  

poza 
klas� 

Chlorofil, miano Coli 
Zlewnie: Strugi z Ostroroga, Oszczyni-
cy, oczyszczalnia Sieraków  

 128,5 km 
Dopływ z Kamionnej 
(0,5 km ) 

III 
Tlen rozpuszczony, miano 
Coli 

Szczegółowe omówienie �ródeł zanie-
czyszczenia w tek�cie  

Wytłuszczony druk i ponumerowane punkty oznaczaj� stanowiska w sieci monitoringu krajowego (numeracja jest 
zgodna z map�). 
Szare wiersze oznaczaj� stanowiska na rzece głównej. 
Pochyły druk oznacza, �e dane rzeki w 2002 roku były kontrolowane na całej długo�ci i zostan� omówione w dalszej 
cz��ci opracowania. 

1.2.2.2. Dopływy Warty 
W tej cz��ci opracowania szczegółowo omówiono wyniki bada� dopływów Warty kontrolowanych w 

2002 roku na całej długo�ci. Klasyfikacj� cieków ocenianych wył�cznie w przekrojach przyuj�ciowych 
przedstawiono w tabeli 3. W zestawieniu tym podano równie� wska�niki i czynniki decyduj�ce o wypadko-
wej klasie czysto�ci. W celu okre�lenia wpływu dopływów na jako�� Warty w granicach województwa 
wielkopolskiego na ko�cu rozdziału podsumowano wyniki bada� tych rzek w przekrojach przyuj�ciowych. 
W podsumowaniu tym nie uwzgl�dniono Noteci i Obry. Wskazane cieki uchodz� do Warty poza granicami 
województwa wielkopolskiego. 

1.2.2.2.1. Kiełbaska z dopływami 
Kiełbaska jest lewobrze�nym dopływem Warty. Uchodzi do niej w 426 km, na wschód od miejscowo�ci 

Wakowy (gmina Ko�cielec), na wysoko�ci około 87 m n.p.m.  
Według Podziału hydrograficznego Polski rzeka bierze pocz�tek koło Pa�dzierowic na wysoko�ci 

138 m n.p.m. u podnó�a Wału Malanowskiego. W ramach zadania inwestycyjnego z 1987 roku „Kowale 
Ksi��e cz��� II”, Kiełbaska została przeło�ona o około 6 km i obecnie bierze pocz�tek w okolicy Młyny 
Miłaczewskie. Według danych Rejonowego Oddziału Wielkoposkiego Zarz�du Melioracji i Urz�dze� Wod-
nych w Koninie, Inspektorat w Turku długo�� rzeki wynosi obecnie 47,2 km.  

Zlewnia Kiełbaski obejmuje obszar o powierzchni 490,9 km2. Od zachodu graniczy ze zlewni� Kanału 
Powa-Topiec i Powy, od wschodu ze zlewni� Teleszyny, a od południa ze zlewni� Sw�drni.  

Zgodnie z regionalizacj� fizycznogeograficzn� Polski [J. Kondracki] dorzecze Kiełbaski le�y w podpro-
wincji Niziny �rodkowopolskie – makroregionie Nizina Południowowielkopolska oraz mezoregionach; Wy-
soczyzna Turecka (du�a cz��� zlewni) i Kotlina Kolska. 
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Pod wzgl�dem administracyjnym omawiany obszar znajduje si� we wschodniej cz��ci województwa 
wielkopolskiego na terenie gmin: Ko�cielec, Brudzew, Władysławów, Tuliszków, Turek, Przykona, Mala-
nów, Kaw�czyn i Dobra.  

Rzeka Kiełbaska posiada dobrze rozwini�t� sie� dopływów. Najwi�ksze z nich to: Struga Folusz, Kanał 
Obrz�bi�ski (Zdrojka), Kanał Ruszkowski (Teleszyna), Struga Janiszewska. 

Cieki w zlewni Kiełbaski posiadaj� zasilanie deszczowo-�nie�ne z tym, �e re�im ten modyfikowany jest 
zrzutami wód kopalnianych, a tak�e przerzutem wody ze zbiornika Jeziorsko. �redni spływ jednostkowy w 
dorzeczu rzeki Kiełbaski wynosi 2−5 l /s/ km2. 

Budowa elektrowni „Adamów” i kopalni odkrywkowej w�gla brunatnego „Adamów”, w zlewni rzeki 
Kiełbaski i Teleszyny spowodowała znaczne zmiany w naturalnej sieci hydrograficznej. 

Rzeka Teleszyna Górna, w miejscowo�ci Przykona, poni�ej drogi Uniejów-Turek, została skierowana 
kanałem do rzeki Kiełbaski. 

Kiełbaska do poł�czenia z Teleszyn� płynie korytem naturalnym, a poni�ej uj�cia wody dla elektrowni 
„Adamów” uregulowanym korytem przez Brudzew i Ko�cielec uchodz�c do Warty. Pierwotnie Teleszyna od 
miejscowo�ci Przykona płyn�ła w kierunku doliny Warty, gdzie w rejonie Dobrowa wraz z rzek� Trzemesz-
k� uchodziła do Warty.  

Obecnie po skierowaniu wód Teleszyny do Kiełbaski, rzeka Teleszyna �rodkowa uległa likwidacji w rejonie 
prac górniczych, a �ródłowym odcinkiem Teleszyny �rodkowej jest rejon Przykony. Po poł�czeniu Teleszyny 
�rodkowej z Trzemeszk� wody tych rzek płyn� w kierunku miejscowo�ci Posoka. W�zeł wodny w Posoce po 
wykonaniu zapory ziemnej na Teleszynie, umo�liwia kierowanie cało�ci wód do Strugi Janiszewskiej.  

Po wykonaniu Odkrywki „Ko�min” trasa Strugi Janiszewskiej uległa równie� zmianie. Na odcinku dłu-
go�ci 5,3 km, trasa rzeki została przeło�ona na wschodnie obrze�e odkrywki. Bez zmian pozostał jedynie 
uj�ciowy odcinek rzeki do uj�cia do Kiełbaski.  

Wykonanie Kanału Ruszkowskiego, ł�cz�cego uj�cie Teleszyny do Warty w miejscowo�ci Dobrowa z 
rzek� Kiełbask�, spowodowało wzrost jej zlewni. Wykonany w latach 1968-1969 kanał o długo�ci 11,0 km 
rozpoczyna si� w Dobrowie obok �luzy i uchodzi do Kiełbaski w 5,1 km poni�ej Ko�cielca. 

Lewobrze�na cz��� zlewni Kiełbaski nie uległa przeobra�eniom zwi�zanym z działalno�ci� kopalni w�gla 
brunatnego i wszystkie cieki zachowały w zasadzie swój naturalny bieg. Obszar zlewni na terenie gmin Ma-
lanów, Turek i Przykona jest w du�ej mierze zmeliorowany przez rowy i sie� drenarsk�.  

W zlewni rzeki Kiełbaski brak jest jezior, dlatego uwzgl�dniono w planach budow� zbiornika retencyjne-
go w dolinie rzeki na wysoko�ci wsi Kowale Ksi��e, gdzie wyst�puj� dogodne warunki dla budowy zbiorni-
ka poprzez spi�trzenie wód rzeki zapor� czołow�. 

Woda zmagazynowana w zbiorniku umo�liwi nawodnienie u�ytków zielonych. Ponadto mo�e by� wyko-
rzystana dla celów rybackich i rekreacyjnych.  

Jako�� Kiełbaski w du�ej mierze kształtuje si� pod wpływem zanieczyszcze� obszarowych. Pomimo sła-
bych gleb zlewnia u�ytkowana jest rolniczo, du�y areał zajmuj� u�ytki zielone. Najwi�kszy kompleks znaj-
duje si� na obszarze od Brudzewa do uj�cia Strugi Janiszewskiej. 

Rzeka odbiera równie� zanieczyszczenia ze �ródeł punktowych (bezpo�rednio lub po�rednio poprzez ro-
wy i dopływy). W�ród nich wymieni� nale�y oczyszczalnie komunalne: w Turku, Władysławowie 
i Brudzewie, elektrowni� „Adamów” i kopalni� w�gla brunatnego „Adamów”.  

Najwi�kszy ładunek zanieczyszcze� wprowadzaj� do rzeki Kiełbaski dwa jej dopływy Zdrojka i Folusz, 
prowadz�ce �cieki z miasta Turek.  

Kiełbaska w 2002 roku kontrolowana była na długo�ci 33,2 km. Podstaw� oceny były dane uzyskane w 
czterech punktach pomiarowych: Rogów, Brudzew, Daniszew, G�siorów.  

Badania wykazały, �e na całej długo�ci wody Kiełbaski nie odpowiadały normom (tabela 4.). Zadecydo-
wał o tym zły stan sanitarny rzeki we wszystkich przekrojach badawczych. Ponadto w trzech punktach po-
miarowych (Brudzew, Daniszew, G�siorów) stwierdzono przekroczenie norm jako�ci w zakresie zwi�zków 
biogennych. Pozaklasowe warto�ci st��e� charakterystycznych uzyskano dla: fosforu ogólnego, fosforanów i 
azotu azotynowego. W przypadku dwóch ostatnich wska�ników wody Kiełbaski odbiegały od norm w prze-
krojach zlokalizowanych w Brudzewie i G�siorowie. W �ródłowym odcinku rzeki (przekrój w Rogowie) 
st��enia charakterystyczne fosforu ogólnego i azotu azotynowego utrzymywały si� w III klasie, a fosforanów 
w II klasie czysto�ci. 
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Substancje organiczne w III klasie wyst�powały tylko w Rogowie, ze wzgl�du na ChZT-Mn i ChZT-Cr. 
W dalszym biegu rzeki, wska�niki z tej grupy utrzymywały si� na poziomie II klasy, z wyj�tkiem tlenu, któ-
ry na całym badanym odcinku był w I klasie.  

Zasolenie i zawiesina ogólna we wszystkich przekrojach pomiarowych odpowiadały warunkom II klasy 
czysto�ci. 

Saprobowo�� wód kwalifikowała Kiełbask� do II klasy czysto�ci (Rogów, Brudzew) b�d� do klasy III 
(Daniszew i G�siorów). 

Zestawienie wyników bada� z uzyskanymi w poprzednim cyklu badawczym (1999 rok) nie wykazało 
zmian w zakresie wypadkowej klasy czysto�ci. Nadal o pozaklasowym charakterze cieku decyduj� zanie-
czyszczenia bakteriologiczne i biogenne. Jednak w zakresie niektórych wska�ników nast�piły niewielkie 
zmiany. Obni�eniu uległy st��enia charakterystyczne: azotu azotynowego z warto�ci pozaklasowych do III 
klasy w Rogowie oraz wska�nik saprobowo�ci z warto�ci pozaklasowych do II w Brudzewie i III klasy 
w Daniszewie. 

Z kolei w Daniszewie i G�siorowie podwy�szeniu uległy st��enia charakterystyczne fosforu ogólnego 
z klasy III do nie odpowiadaj�cych normom. 

Strumie� Folusz, Zdrojka i Teleszyna w 2002 roku kontrolowane były wył�cznie w odcinkach przyuj-
�ciowych (lokalizacja punktów – tabela 4.). Wskazane dopływy Kiełbaski prowadziły wody pozaklasowe. 
Dopuszczalne normy zostały przekroczone przez wska�niki z grupy substancji organicznych (okresowe, 
niskie natlenienie wód), zwi�zki biogenne oraz stan sanitarny.  

Zasolenie wód Strumienia Folusz i Zdrojki odpowiadało II klasie czysto�ci natomiast Teleszyny klasie I. 
Zawiesina ogólna wykazywała wi�ksz� zmienno�� w poszczególnych dopływach. Wody Teleszyny kwa-

lifikowała do I klasy czysto�ci, wody Strumienia Folusz do klasy II, natomiast wody Zdrojki do klasy III. 
Sarobowo�� zaliczyła wody Strugi Folusz i Zdrojki do III klasy a Teleszyny do klasy II czysto�ci.  
Zestawienie wyników bada� z uzyskanymi w poprzednim cyklu badawczym (1999 rok) nie wykazało 

zmian jako�ci omawianych cieków w zakresie wypadkowej klasy czysto�ci.  
Jako�� wód Zdrojki w poszczególnych wska�nikach zanieczyszcze� utrzymuje si� na zbli�onym poziomie.  
W Strumieniu Folusz stwierdzono ni�sze natlenienie wód. Podczas gdy w 1999 roku st��enie tlenu roz-

puszczonego kwalifikowało ciek do II klasy, w 2002 roku osi�gn�ło warto�� pozaklasow�.  
W rzece Teleszynie zawarto�� fosforu ogólnego wzrosła z poziomu norm III klasy czysto�ci do warto�ci 

pozaklasowej.  

Tabela 4. 
Stan czysto�ci Kiełbaski i jej dopływów w roku hydrologicznym 2002  

Lokalizacja stanowiska pomiarowego 

 km biegu Kiełbaski (miejsce poboru prób) 

km uj�cia do 
Kiełbaski 

dopływ (km biegu rzeki – miejsce 
poboru prób) 

Klasa         
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o wypadkowej klasie 
czysto�ci 

33,2 km (Rogów) poza klas� Miano Coli 

30,0 km Strumie� Folusz (1,3 km - Turek)  poza klas� Tlen rozpuszczony, azot azotynowy, fosforany, 
fosfor ogólny, miano Coli  

28,5 km Zdrojka (1,6 km - Szadów Pa�ski)  poza klas� Przewodno�� elektrolityczna wła�ciwa, tlen 
rozpuszczony, sód, azot amonowy, azot azoty-
nowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, 
miano Coli  

19,2 km (Brudzew) poza klas� Azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny, 
miano Coli 

11,7 km (Daniszew) poza klas� Azot azotynowy, fosfor ogólny, miano Coli 

5,4 km. (G�siorów - uj�cie do Warty)  poza klas� Azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny, 
miano Coli  

4,0 km Teleszyna (km 2,8 km - Mariampol)  poza klas� Tlen rozpuszczony, fosfor ogólny, mangan, 
miano Coli 

Wytłuszczony druk oznacza stanowiska w sieci monitoringu krajowego 
Szare wiersze oznaczaj� stanowiska na rzece głównej. 
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1.2.2.2.2.Kanał �lesi�ski z dopływami 
Kanał �lesi�ski w 2002 roku podlegał kontroli jako�ci wył�czne w przekroju pomiarowym zlokalizowa-

nym przy uj�ciu do Warty (tabela 3.) 
W zlewni Kanału �lesi�skiego badaniami obj�to: Strug� Biskupi� oraz uchodz�c� do niej Strug� Kleczewsk�. 
Struga Biskupia wypływa z Jeziora Ostrowie na wysoko�ci 102,7 m n.p.m. i uchodzi do Jeziora Gosław-

skiego poł�czonego z Kanałem �lesi�skim. Ze wzgl�du na przesuwanie si� frontu robót odkrywki „Kazi-
mierz” KWB Konin w kierunku Strugi Biskupiej, koryto jej było przekładane trzykrotnie na odcinku 
powy�ej Kazimierza Biskupiego (7,73 km od uj�cia Strugi do jeziora).  

Dalej przeło�onym korytem wraz z wodami kopalnianymi rzeka wpływa do osadnika na zwałowisku i 
kanałem odprowadzaj�cym wpada do wła�ciwego koryta Strugi Biskupiej. Całkowita długo�� rzeki wynosi 
19,4 km, a powierzchnia jej zlewni 250 km2.  

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski [J. Kondracki] dorzecze Biskupiej Strugi le�y głów-
nie w podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, makroregionie Pojezierze Wielkopolskie, mezoregionie 
Pojezierze Gnie�nie�skie. 

Pod wzgl�dem administracyjnym obszar ten znajduje si� we wschodniej cz��ci województwa wielkopol-
skiego, na terenie nast�puj�cych gmin: Kleczew, Kazimierz Biskupi, Wilczyn, Ostrowite, Golina, Konin, 
�lesin i Skulsk.  

Jednym z wi�kszych dopływów Strugi Biskupiej jest Struga Kleczewska (wg podziału IMGW – jest to 
dopływ spod Kopydłowa). Bierze ona pocz�tek na wysoko�ci około 107 m n.p.m. Rzeka płynie dolin� (miej-
scami podmokł�) z licznymi stawami. Przecina teren odkrywki „Jó�win”. Koryto rzeki było przekładane.  

Ko�cowe odcinki Strugi Kleczewskiej i Strugi Biskupiej zostały skanalizowane i po zmianie biegu uj�te 
w koryto betonowe. Szeroko prowadzone melioracje doprowadziły do pogł�bienia drobnych okresowych 
cieków i wł�czenia ich do systemu rowów melioracyjnych.  

Cieki charakteryzuj� si� �nie�no-deszczowym re�imem zasilania z jednym maksimum i jednym minimum 
w ci�gu roku. Struga Biskupia prowadzi wody powi�kszone o wody pochodz�ce z odwodnienia zło�a w�gla 
brunatnego.  

W zlewni Strugi znajduj� si� dwa naturalne zbiorniki wodne; Jezioro Koziegłowskie o powierzchni 
34,4 ha i Jezioro Ostrowickie o powierzchni 38,4 ha. Naturalny re�im zasilania wod� tych jezior, na skutek 
oddziaływania leja depresyjnego odkrywki Kopalni W�gla Brunatnego, został powa�nym stopniu zakłócony. 
Poziom wody w jeziorach znacznie obni�ył si�. 

Struktura u�ytkowania zlewnia Strugi Biskupiej jest zró�nicowana. Przewag� stanowi� grunty orne. Lasy 
zajmuj� niewielkie powierzchnie. Wyst�puj� głównie w dolinie Strugi Kleczewskiej. Z dnem dolin zwi�zane 
s� równie� niewielkie powierzchnie ł�k. Znaczne obszary zajmuj� odkrywki w�gla brunatnego (na północ od 
Kazimierza Biskupiego). 

Do wód w zlewni Strugi Biskupiej odprowadzane s� �cieki socjalno-bytowe z oczyszczalni komunalnych 
i zakładowych w Kazimierzu Biskupim i Kleczewie, �cieki przemysłowe oraz wody z odwodnienia odkry-
wek w�gla brunatnego KWB Konin.  

Jako�� wód rzek dorzecza Strugi Biskupiej jest wypadkow� oddziaływania zanieczyszcze� punktowych i 
obszarowych. 

Struga Biskupia w 2002 roku kontrolowana była w czterech przekrojach pomiarowych zlokalizowanych: 
w Przytukach, powy�ej Kazimierza Biskupiego, poni�ej Kazimierza Biskupiego oraz przy uj�ciu do Jeziora Go-
sławskiego. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocen� Strugi Biskupiej na odcinku 13,8 km (tabela 4.5.)  

Zebrane dane pomiarowe wska�ników zanieczyszczenia omawianego cieku okre�liły jako�� wód jako nie 
odpowiadaj�c� normom. O pozaklasowym charakterze w danym punkcie, decydował przewa�nie jeden 
wska�nik zanieczyszcze� z grupy: substancji organicznych, zanieczyszcze� biogennych lub stan sanitarny.  

Substancje organiczne dyskwalifikowały wod� w punkcie w Przytukach ze wzgl�du na jej niedostateczne 
natlenienie. Niski stan wody szczególnie w okresie letnim powodował, �e warto�� tlenu rozpuszczonego była 
pozaklasowa i wynosiła 0,7 mg/dm3. W kolejnych punktach pomiarowych natlenienie wody było na pozio-
mie I klasy. Pozostałe wska�niki tej grupy na całej długo�ci odpowiadały II klasie czysto�ci.  

W zakresie substancji biogennych ponadnormatywne zanieczyszczenia cieku stwierdzono przy uj�ciu do 
Jeziora Gosławskiego (z uwagi na wysokie st��enia charakterystyczne azotu azotanowego) i powy�ej Kazi-
mierza Biskupiego (z uwagi na wysokie st��enia charakterystyczne fosforu ogólnego).  

W Przytukach zanieczyszczenie biogenami było w II klasie, a w punkcie poni�ej Kazimierza Biskupiego 
w III klasie czysto�ci. 
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Stan sanitarny wyra�ony wska�nikiem miano Coli dyskwalifikował wod� w punktach poni�ej Kazimierza 
Biskupiego i przy uj�ciu do Jeziora Gosławskiego. W pozostałych punktach miano Coli było w III klasie. 

Zasolenie wód kwalifikowało cały kontrolowany odcinek Strugi Biskupiej do II klasy czysto�ci. 
Zawiesina ogólna utrzymywała si� na poziomie I klasy w Przytukach, III klasy w punktach powy�ej i po-

ni�ej Kazimierza Biskupiego, II klasy przy uj�ciu do Jeziora Gosławskiego oraz w Strudze Kleczewskiej. 
Saprobowo�� okre�lana na dwóch stanowiskach (Przytuki, uj�cie do Jeziora Gosławskiego) wskazuje na 

III klas� czysto�ci Strugi Biskupiej. 
Zestawienie wyników bada� z uzyskanymi w poprzednich cyklach badawczych wskazuje na stały pozaklaso-

wy charakter cieku. Przez wszystkie okresy badawcze przekroczenia dopuszczalnych norm stwierdzono dla stanu 
sanitarnego i zanieczyszcze� substancjami biogennymi. Na stan ten wpływaj� niew�tpliwie zanieczyszczenia 
wytworzone na terenie Kazimierza Biskupiego, wprowadzane wraz z wodami Strugi Kleczewskiej.  

Najgorsz� jako�� wód Strugi Biskupiej stwierdzono w punkcie zlokalizowanym przy uj�ciu do Jeziora Go-
sławskiego. W punkcie tym na przestrzeni lat ilo�� wska�ników przekraczaj�cych normy nie ulegała zmianie.  

Zauwa�a si� mał� popraw� stanu sanitarnego w punkcie kontrolnym powy�ej Kazimierza Biskupiego - z 
warto�ci ponadnormatywnej do III klasy, oraz obni�enie st��e� substancji biogennych (fosfor ogólny) z kla-
sy ponadnormatywnej do II w Przytukach i do III klasy poni�ej Kazimierza Biskupiego. Pozostałe wska�niki 
w grupach zanieczyszcze� zachowuj� swoj� klas�. 

Struga Kleczewska w 2002 roku prowadziła wody ponadnormatywnie zanieczyszczone. Podstaw� oceny 
była kontrola cieku w jednym przekroju pomiarowym zlokalizowanym przy uj�ciu do Strugi Biskupiej.  

W oparciu o przeprowadzone badania jako�� wód nie odpowiadała normom. Wska�nikiem decyduj�cym 
o klasie było miano Coli. W pozostałych grupach zanieczyszcze� uzyskano zdecydowanie korzystniejszy 
obraz rzeki.  

Substancje organiczne, zasolenie, zawiesina ogólna i saprobowo�� mie�ciły si� w przedziale norm II kla-
sy czysto�ci, natomiast zwi�zki biogennye w klasie III. 

Zestawienie wyników bada� z uzyskanymi w poprzednim cyklu badawczym (1999 rok) wykazało zmian� 
jako�ci wód Strugi Kleczewskiej w grupie wska�ników biogennych. St��enie charakterystyczne fosforu 
ogólnego uległo redukcji z warto�ci pozaklasowej do III klasy, natomiast fosforanów z klasy III do II. Obni-
�eniu uległa równie� warto�� wska�nika saprobowo�ci z klasy III do II.  

Tabela 5. 
Stan czysto�ci Strugi Biskupiej i jej dopływu w roku hydrologicznym 2002 

Lokalizacja stanowiska pomiarowego 

 (km biegu rzeki Strugi Biskupiej) 

km uj�cia do Stru-
gi Biskupiej 

dopływy (km biegu rzeki) 

Klasa czy-
sto�ci  

Wska�niki decyduj�ce o wypadkowej klasie 
czysto�ci 

13,7 km (Przytuki) poza klas� Tlen rozpuszczony 

6,3 km (powy�ej Kazimierza Biskupiego)  poza klas� Fosfor ogólny 

3,3 km (poni�ej Kazimierza Biskupiego) poza klas� Miano Coli 

2,4 km Struga Kleczewska (0,4 km) 
Kamienica 

poza klas� Miano Coli  

0,5 km (uj�cie do Jeziora Gosławskiego) poza klas� Azot azotynowy, miano Coli 

Szare wiersze oznaczaj� stanowiska na rzece głównej. 

1.2.2.2.3.Prosna z dopływami 
Prosna jest jednym z wi�kszych dopływów Warty. Główne zagro�enie dla czysto�ci jej wód stanowi� 

nieoczyszczone, b�d� niedoczyszczone �cieki komunalne i przemysłowe odprowadzane do niej zarówno 
bezpo�rednio jak i poprzez dopływy, a tak�e zanieczyszczenia obszarowe, zwi�zane z rolniczym charakte-
rem zlewni. 

Najwi�kszym miastem w całej zlewni Prosny, le��cym nad rzek� główn� i jej kanałami jest Kalisz, który 
miał najbardziej destrukcyjny wpływ na stan czysto�ci �rodkowego biegu Prosny. Do listopada 1999 roku 
�cieki z miasta odprowadzane były do Prosny i jej dopływów bez oczyszczania. Przedsi�biorstwo Wodoci�-
gów i Kanalizacji w Kaliszu Sp. z o.o. odprowadzało �cieki komunalne i przemysłowe wieloma wylotami (w 
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roku 1993 istniało 31 wylotów kanalizacji, którymi kierowano do wód powierzchniowych ponad 33 000 m3 
�cieków na dob�). W 1999 roku oddano do u�ytku Grupow� Oczyszczalni� �cieków w Kucharach (dla Kali-
sza, Nowych Skalmierzyc i terenu gminy Nowe Skalmierzyce). W ramach porz�dkowania gospodarki �cie-
kowej w Kaliszu budowane s� kolektory doprowadzaj�ce �cieki do oczyszczalni i stopniowo likwidowane 
bezpo�rednie wyloty �cieków do rzeki. W roku 2002 �cieki odprowadzane były do rzeki 17 wylotami w ilo-
�ci 2 800 m3 na dob�. Likwidacj� wszystkich wylotów przewiduje si� do ko�ca 2010 roku. 

Na stan czysto�ci �rodkowego biegu Prosny du�y wpływ maj� zanieczyszczenia wnoszone wraz z woda-
mi Ołoboku – lewobrze�nego dopływu Prosny – nios�cymi zanieczyszczenia odprowadzane z Ostrowa 
Wielkopolskiego (drugiego pod wzgl�dem wielko�ci miasta Południowej Wielkopolski). Pod koniec 2002 
roku została przekazana do rozruchu technologicznego oczyszczalnia �cieków dla Ostrowa Wielkopolskiego 
i gmin przyległych. Nowoczesna technologia trójstopniowego oczyszczania �cieków ma zapewni� dobre 
efekty oczyszczania i w przyszło�ci popraw� stanu czysto�ci mocno zdegradowanego Ołoboku. 

Prosna w roku hydrologicznym 2002 badana była w dziewi�ciu stałych przekrojach: Podbolesławiec, 
Mirków, Gi�yce, Wielowie�, �ydów, Popówek, Bogusław, Kwile� i Ruda Komorska. Przekrój Ruda Komor-
ska nale�y do krajowej sieci monitoringu, pozostałe punkty do sieci regionalnej. 

W omawianym roku badawczym wody Prosny okre�lono jako ponadnormatywnie zanieczyszczone. Rze-
k� na całej jej długo�ci dyskwalifikowało zanieczyszczenie bakteriologiczne (miano Coli). Równie� we 
wszystkich przekrojach za wyj�tkiem Wielowsi pozaklasowe były st��enia azotu azotynowego.  

W górnym odcinku Prosny w przekroju Podbolesławiec dopuszczalne normy przekraczało st��enie azotu 
azotynowego i warto�� miana Coli. Zdecydowana wi�kszo�� wska�ników z grupy fizyczno-chemicznej 
osi�gała warto�ci st��e� z zakresu I klasy. W II klasie znalazły si� nast�puj�ce wska�niki: ChZT-Cr, azot 
azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, mangan. Indeks saprobowo�ci peryfitonu tak�e mie�cił si� 
w zakresie II klasy.  

Równie� w przekroju Mirków przekroczenie dopuszczalnych norm odnotowano dla azotu azotynowego i 
miana Coli. W zakresie III klasy znalazło si� st��enie fosforu ogólnego i warto�� indeksu saprobowo�ci pe-
ryfitonu. Obci��enie wód materi� organiczn� (BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr), zawiesin�, pozostałymi bioge-
nami oraz zawarto�ci manganu i fenoli kwalifikowały wody do II klasy.  

W Gi�ycach w dalszym ci�gu dopuszczalne normy przekraczało st��enie azotu azotynowego i miano Co-
li. Warto�ci st��e� pozostałych analizowanych wska�ników osi�gały maksymalnie zakres II klasy. W tej 
klasie mie�ciło si� obci��enie materi� organiczn� i biogenami (poza azotem azotynowym – poza klas� i azo-
tem amonowym w I klasie) oraz st��enia manganu i warto�� indeksu saprobowo�ci peryfitonu.  

W Wielowsi wody Prosny dyskwalifikowano ze wzgl�du na ponadnormatywne zanieczyszczenie bakte-
riologiczne i saprobowo��. Wszystkie wska�niki z grupy fizyczno-chemicznej mie�ciły si� w klasach I – III. 
Najwy�sze warto�ci – z zakresu III klasy – osi�gn�ły st��enia azotu azotynowego i fosforu ogólnego. Obci�-
�enie materi� organiczn� i pozostałymi zwi�zkami biogennymi (poza azotem amonowym w I klasie) mie�ci-
ło si� w II klasie. 

Jako�� Prosny w �ydowie − po przej�ciu wód Ołoboku − uległa znacznemu pogorszeniu. Warto�ci a� 
siedmiu wska�ników przekraczały dopuszczalne normy. Były to: odczyn, BZT5, zawiesina ogólna, azot azo-
tynowy, fosforany, fosfor ogólny i miano Coli. Niekorzystne były równie� warunki tlenowe – ilo�� tlenu 
rozpuszczonego znalazła si� w zakresie III klasy. O znacznym zanieczyszczeniu rzeki �wiadczyła tak�e war-
to�� indeksu saprobowo�ci peryfitonu (III klasa). St��enia pozostałych wska�ników mie�ciły si� w zakresie I 
– II klasy. 

W przekroju Popówek zlokalizowanym poni�ej Kalisza i wylotu z oczyszczalni �cieków dla Kalisza za-
obserwowano tendencj� poprawy jako�ci wód rzeki. Wody Prosny były dyskwalifikowane ze wzgl�du na 
trzy wska�niki. Przekroczenie dopuszczalnych norm odnotowano dla zwi�zków biogennych (azot azotyno-
wy, fosfor ogólny) oraz dla miana Coli. Wysokie – w zakresie III klasy – było obci��enie materi� organiczn� 
(BZT5) i zawiesin� oraz st��enie fosforanów i manganu. Warto�� indeksu saprobowo�ci peryfitonu okre�lała 
wody jako silnie zanieczyszczone (III klasa). St��enia metali ci��kich, fenoli i detergentów mie�ciły si� w 
zakresie I klasy.  

W Bogusławiu dopuszczalne normy były przekroczone, tak jak w Popówku, w wypadku trzech wska�ni-
ków: azotu azotynowego, fosforu ogólnego i miana Coli. W zakresie III klasy było obci��enie materi� orga-
niczn� (tlen rozpuszczony, BZT5) i fosforanami, a tak�e mangan i indeks saprobowo�ci peryfitonu. W�ród 
warto�ci st��e� pozostałych wska�ników dominowały st��enia odpowiadaj�ce I klasie. 
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Wody Prosny w przekroju Kwile� nie mo�na było zakwalifikowa� do �adnej z klas, ze wzgl�du na zanie-
czyszczenia z grupy fizyczno-chemicznej (zawiesina, azot azotynowy, fosfor ogólny) i bakteriologiczne 
(miano Coli). Poziom III klasy osi�gn�ły st��enia charakterystyczne azotu azotanowego i fosforanów oraz 
warto�� indeksu saprobowo�ci peryfitonu. Pozostałe wska�niki nie przekraczały zakresu st��e� II klasy. 

Prosna w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Rudzie Komorskiej, zlokalizowanym przed uj�ciem do Warty by-
ła dyskwalifikowana ze wzgl�du na zanieczyszczenia z grupy fizyczno-chemicznej i bakteriologiczne oraz sapro-
bowo��. Przekroczenia dopuszczalnych norm stwierdzono dla zawiesiny ogólnej, azotu azotynowego, fosforu 
ogólnego, chlorofilu „a” i miana Coli. Do�� du�e – w zakresie III klasy – było obci��enie azotem azotanowym i 
fosforanami. Do III klasy kwalifikował si� hydrobiologiczny wska�nik czysto�ci wód. Obci��enie materi� orga-
niczn� kształtowało si� na poziomie II klasy. Pozostałe badane wska�niki mie�ciły si� w I klasie. 

W roku hydrologicznym 2002 na odcinku Prosny od Podbolesławca do Wielowsi nast�piła poprawa jako�ci 
wody w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla wi�kszej ilo�ci wska�ników z grupy fizyczno-chemicznej stwier-
dzono wyst�powanie st��e� z zakresu I klasy. Pozytywne zmiany dotyczyły obci��enia materi� organiczn� wyra-
�onego przez wska�nik ChZT-Mn (poprawa o klas� w Podbolesławcu i Wielowsi), zawarto�ci zawiesiny 
(w Podbolesławcu z poza klas� do I klasy, w pozostałych o klas�), zawarto�ci fosforu ogólnego (Podbolesławiec, 
Mirków i Gi�yce o klas�, w Wielowsi zmniejszenie ilo�ci w obr�bie tej samej III klasy). W wypadku indeksu sa-
probowo�ci peryfitonu popraw� zaobserwowano na odcinku Podboleslawiec – Gi�yce, natomiast w Wielowsi 
warto�� tego parametru uległa wyra�nemu pogorszeniu i znalazła si� w zakresie pozaklasowym. 

Po przej�ciu zanieczyszczonych wód Ołoboku obserwowano pogorszenie si� jako�ci wód Prosny, przy czym 
w roku 2002 zmiana ta była bardziej widoczna. Ilo�� wska�ników w zakresie pozaklasowym zwi�kszyła si� z 
dwóch (2001) do siedmiu (2002). Najwi�ksze pogorszenie odnotowano dla obci��enia materi� organiczn� (tlen 
rozpuszczony z I klasy do III klasy i BZT5 z II klasy do nie odpowiadaj�ce normom).  

Na dalszym odcinku Prosny w Popówku w porównaniu z rokiem 2001 zwi�kszyło si� obci��enie zawie-
sin� i zwi�zkami fosforu (fosfor ogólny poza klas�). Podobna sytuacja miała miejsce w przekroju Bogusław. 

W Kwileniu i Rudzie Komorskiej wzrosło obci��enie wód zawiesin� (z I klasy do poza klas�) i zwi�zkami 
fosforu (fosforany z II klasy do III klasy, fosfor ogólny z III klasy do poza klas�). W Rudzie Komorskiej na-
st�piło równie� zwi�kszenie st��e� azotu azotynowego do wielko�ci pozaklasowych. 

Poprawy jako�ci wód Prosny nale�y oczekiwa�, kiedy oprócz zaobserwowanych pozytywnych efektów 
pracy oczyszczalni w Kucharach dla Kalisza, zaobserwuje si� w przyszło�ci efekty dobrej pracy oczyszczal-
ni dla Ostrowa Wielkopolskiego. 

Spo�ród dopływów Prosny w ramach monitoringu regionalnego nadal kontynuowano badania przyuj-
�ciowych odcinków: Niesobu, Ołoboku, Sw�drni, Pokrzywnicy i Neru. W roku hydrologicznym 2002 na 
trzech pierwszych ciekach wyznaczono dodatkowe punkty pomiarowe. Ponadto kontrol� jako�ci obj�to le-
wobrze�ny dopływ Prosny – rzek� Pomiank� i dopływ Sw�drni – rzek� 
abiank�. 

Pomianka przepływa przez najbardziej wysuni�t� na południe cz��� województwa wielkopolskiego. Ma 
długo�� 21,7 km i odwadnia obszar o powierzchni 128,9 km2. Rzeka wypływa koło Smardzy na wysoko�ci 
około 185 m n.p.m. Zlewni� pokrywaj� gliny zwałowe. W �rodkowej cz��ci doliny Pomianki jest rozległe 
zagł�bienie wypełnione madami i piaskami rzecznymi z bogat� sieci� cieków i rowów melioracyjnych. 
Zlewnia Pomianki obejmuje obszary typowo rolnicze z niewielkimi skupiskami ludno�ci.  

Znacz�cym �ródłem zrzutu zanieczyszcze� do Pomianki jest oczyszczalnia �cieków gminy Trzcinica w 
Laskach (w 2001 roku odprowadzała około 150 m3/d �cieków). W gminie Ł�ka Opatowska, na której terenie 
znajduje si� przewa�aj�ca cz��� zlewni Pomianki, nie ma oczyszczalni �cieków. Władze gminy podj�ły 
uchwał� o przyst�pieniu do budowy oczyszczalni �cieków. 

W roku hydrologicznym 2002 wody Pomianki badane były po raz pierwszy w ramach regionalnej sieci 
monitoringu. Badaniami obj�to uj�ciowy odcinek rzeki, monitorowany w punkcie pomiarowo-kontrolnym w 
Opatowie (2,8 km). 

Jako�� wód przyuj�ciowego odcinka Pomianki nie odpowiadała normom ze wzgl�du na zanieczyszczenia 
z grupy fizyczno-chemicznej i bakteriologiczne. Dopuszczalne normy przekraczały st��enia azotu 
azotynowego i warto�ci miana Coli. Obci��enie materi� organiczn� oraz zawiesin� było niewielkie (II klasa). 
W grupie zwi�zków biogennych – poza azotem azotynowym – najwy�sze st��enia z zakresu III klasy 
stwierdzono w wypadku fosforu ogólnego. Warto�ci st��e� pozostałych oznaczanych wska�ników z grupy 
fizyczno-chemicznej nie przekraczały granicy II klasy. Natomiast warto�� indeksu saprobowo�ci peryfitonu 
kwalifikowała wody do III klasy. 
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Niesób jest lewobrze�nym dopływem Prosny o długo�ci 25,7 km. Powierzchnia dorzecza wynosi 261,2 km2. 
Obejmuje ono fragment Wysoczyzny Wieruszowskiej, zbudowanej z glin i piasków lodowcowych. 

Zlewnia Niesobu jest zlewni� typowo rolnicz�. Wi�ksz� jej cz��� stanowi� grunty orne. Do rzeki dostaj� 
si� zanieczyszczenia pochodz�ce ze spływów powierzchniowych. Ponadto do rzeki zrzucane s� �cieki ko-
munalne z wi�kszych miejscowo�ci znajduj�cych si� w obr�bie zlewni: Bralina, Baranowa i K�pna. 

Decyduj�cy wpływ na wody Niesobu ma miasto K�pno (oczyszczalnia �cieków Wodoci�gów K�pi�skich 
Sp. z o.o., oczyszczalnie zakładowe OSM K�pno i Chemomet Sp. z o.o.).  

Dotychczas jako�� wód Niesobu monitorowana była tylko w odcinku uj�ciowym do Prosny w przekroju 
Ku�nica Skakawska (3,2 km). Punkt ten nale�y do stałych punktów sieci regionalnej. 

W roku hydrologicznym 2002 badanie wód Niesobu poszerzono o dwa punkty: Choj�cin-Szum (21,5 km) 
i Jankowy (11,2 km). 

Wody Niesobu w górnym odcinku – w przekroju Choj�cin-Szum powy�ej K�pna – nie odpowiadały nor-
mom ze wzgl�du na zanieczyszczenia z grupy fizyczno-chemicznej i bakteriologiczne. Dopuszczalne normy 
były przekroczone przez st��enia azotu azotynowego i fosforu ogólnego oraz warto�� miana Coli. Obci��e-
nie wód materi� organiczn� było niewielkie (II klasa) i panowały bardzo dobre warunki tlenowe (tlen roz-
puszczony w I klasie). Natomiast znaczne było obci��enie fosforanami – III klasa. Stwierdzono równie� 
wyst�powanie wysokich st��e� zawiesiny ogólnej i manganu (III klasa). Indeks saprobowo�ci peryfitonu 
kwalifikował wody równie� do III klasy. 

W punkcie Jankowy – poni�ej K�pna – jako�� wody uległa znacznemu pogorszeniu. Panowały bardzo złe 
warunki tlenowe (tlen rozpuszczony – poza klas�). Zwi�kszyło si� obci��enie wód materi� organiczn� (BZT5 
– III klasa) i zwi�zkami biogennymi (azot azotynowy, fosforany i fosfor ogólny – poza klas�; azot amonowy 
– III klasa). Wysoka była równie� zawarto�� �elaza i manganu (III klasa). Indeks saprobowo�ci peryfitonu 
kwalifikował wody do III klasy. Stan sanitarny nie odpowiadał normom. 

W Ku�nicy Skakawskiej wody Niesobu nie odpowiadały normom ze wzgl�du na zanieczyszczenia z grupy 
fizyczno-chemicznej (tlen rozpuszczony, azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny, mangan) i bakteriolo-
giczne. Obci��enie materi� organiczn� (okre�lone przez BZT5 i ChZT) oraz zawiesin� było niewielkie i mie-
�ciło si� w zakresie II klasy. Do II klasy kwalifikował wody tak�e indeks saprobowo�ci peryfitonu.  

W porównaniu z rokiem poprzednim pogorszyły si� znacz�co warunki tlenowe (tlen rozpuszczony z II 
klasy do poza klas�). Zwi�kszyły si� równie� st��enia azotu amonowego (o jedn� klas�), azotu azotynowego, 
azotu ogólnego, fosforanów i fosforu ogólnego (w zakresie tej samej klasy). 

Ołobok jest lewym dopływem Prosny o długo�ci 36,5 km. Dorzecze omawianego cieku poło�one jest na 
Wysoczyznie Kaliskiej. Obejmuje obszar o powierzchni 447,9 km2.  

Na jako�� �rodowiska wodnego zlewni Ołoboku zasadniczy wpływ maj� zanieczyszczenia ze �ródeł 
punktowych z miejscowo�ci poło�onych nad Ołobokiem (Ostrowa Wielkopolskiego, Raszkowa, Radłowa). 
Istotne znaczenie maj� tak�e zanieczyszczenia obszarowe zale�ne od warunków zagospodarowania zlewni 
oraz nieskanalizowane obszary zabudowy gospodarstw rolnych w obr�bie zlewni. Najwi�kszym zagro�e-
niem dla wód Ołoboku jest Ostrów Wielkopolski (około 75 tys. mieszka�ców). Rozpocz�ta w 1998 roku 
budowa nowoczesnej, trójstopniowej oczyszczalni �cieków w R�bczynie dla Ostrowa Wielkopolskiego 
i gmin przyległych zako�czyła si� w roku 2002. Pod koniec tego roku rozpocz�to rozruch technologiczny 
oczyszczalni �cieków. W 2002 roku prowadzono tak�e prace przy oczyszczaniu koryta Ołoboku, ale na efek-
ty tych działa� trzeba b�dzie jeszcze poczeka�. 

Jako�� wód Ołoboku monitorowano w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych: Radłów (23,0 km) – po-
wy�ej Ostrowa Wielkopolskiego, Czekanów (11,2 km) – poni�ej Ostrowa Wielkopolskiego i w miejscowo�ci 
Ołobok (1,5 km) – uj�cie do Prosny.  

Punkt pomiarowo-kontrolny w Ołoboku nale�y do stałych punktów sieci monitoringu, w których próby 
pobierane s� co roku. Natomiast w punktach Radłów i Czekanów badania prowadzone s� w cyklu wielolet-
nim. Poprzednio badania prowadzono w nich w 1999 roku. 

Punkt pomiarowo-kontrolny Radłów – poni�ej Raszkowa a powy�ej Ostrowa Wielkopolskiego – charak-
teryzował stan czysto�ci górnego odcinka rzeki. Przekroczenia dopuszczalnych norm stwierdzono dla zwi�z-
ków z grupy biogenów (azotu azotynowego, azotu ogólnego, fosforanów, fosforu ogólnego) i miana Coli. W 
III klasie znalazły si� st��enia: tlenu rozpuszczonego, zawiesiny, azotu azotanowego, manganu, a tak�e in-
deks saprobowo�ci peryfitonu. Obci��enie materi� organiczn� okre�lone poprzez BZT5, ChZT-Mn i ChZT-
Cr było niewielkie (II klasa). Nie stwierdzono przekrocze� normy I klasy dla st��e� metali (chrom, ołów, 
cynk, kadm mied�, nikiel) oraz fenoli i detergentów. 
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W Czekanowie – poni�ej Ostrowa Wielkopolskiego – jako�� wód �rodkowego biegu Ołoboku była kata-
strofalna. Na 35 analizowanych wska�ników a� 13 przekraczało dopuszczalne normy. Były to wska�niki 
okre�laj�ce obci��enie materi� organiczn� (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr), zwi�zkami bio-
gennymi (azot amonowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny) oraz potas, detergenty, 
indeks saprobowo�ci peryfitonu i miano Coli, przy czym najwi�kszy wska�nik przekroczenia normy odno-
towano dla st��e� fosforanów. W zakresie III klasy znalazło si�: przewodnictwo, zawiesina ogólna, azot 
azotanowy, mangan. W przekroju tym nie stwierdzono przekroczenia zakresów st��e� I klasy dla cynku, 
kadmu, miedzi, niklu i ołowiu.  

W Ołoboku – przed uj�ciem do Prosny – w zakresie pozaklasowym znalazło si� osiem wska�ników. Rze-
ka była dyskwalifikowana ze wzgl�du na zanieczyszczenia z grupy fizyczno-chemicznej (tlen rozpuszczony, 
BZT5, azot amonowy, azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny), saprobowo�� (indeks saprobowo�ci peryfi-
tonu) i zanieczyszczenie bakteriologiczne (miano Coli). W zakresie III klasy odnotowano st��enia potasu, 
azotu azotanowego, azotu ogólnego, manganu i detergentów. Zmniejszenie si� ilo�ci wska�ników przekra-
czaj�cych dopuszczalne normy �wiadczyło o pewnej zdolno�ci rzeki do samooczyszczania. 

Jako�� Ołoboku w odcinku uj�ciowym do Prosny nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z ro-
kiem 2000/2001, cho� zaobserwowano zmiany na korzy�� w zakresie tej samej klasy. Wyj�tkiem była ilo�� 
zawiesiny ogólnej, która zmniejszyła si� o klas� do warto�ci odpowiadaj�cych II klasie oraz st��enie deter-
gentów (z poza klas� do klasy III). 

Pokrzywnica jest prawym dopływem Prosny o długo�ci 36, 1 km (według Podziału hydrograficznego 
Polski zwana jest Trojanówk�). Dopływem prawym Pokrzywnicy jest Trojanówka z Gruszczyc, która ł�czy 
si� z ciekiem głównym pod Trojanowem tj. tu� przed zbiornikiem zaporowym „Pokrzywnica” (zwanym 
zwyczajowo „Szałe” – nazwa pochodzi od wsi, w której został zlokalizowany). 

Zlewnia Pokrzywnicy obejmuje obszar o powierzchni 476,1 km2. Jest to teren wybitnie rolniczy, co ma 
istotny wpływ na jako�� wód Pokrzywnicy i jej dopływu. Spo�ród punktowych �ródeł zanieczyszcze� du�y 
wpływ na jako�� wód w zlewni maj� zrzuty �cieków z oczyszczalni gminnych. Do Pokrzywnicy kierowane 
s� �cieki z dwóch oczyszczalni zlokalizowanych w Brzezinach i Saczynie dla Godziesz Wielkich; do jej 
dopływu Trojanówki �cieki odprowadzane s� z oczyszczalni dla Opatówka. 

Rozpoznanie jako�ci wód na obszarze zlewni Pokrzywnicy ograniczało si� do jednego przekroju Kalisz-
Piwonice w strefie uj�cia Pokrzywnicy do Prosny (około 500 m poni�ej zapory zbiornika „Pokrzywnica”). 
Uj�cie Pokrzywnicy do Prosny było jedynym z monitorowanych odcinków rzek w zlewni Prosny, który w 
2002 roku był dyskwalifikowany wył�cznie ze wzgl�du na zanieczyszczenia z grupy fizyczno-chemicznej. 
Dopuszczalne normy przekraczały st��enia azotu azotynowego i manganu. W zakresie III klasy znalazł si� 
odczyn i miano Coli. St��enia pozostałych wska�ników i warto�� indeksu saprobowo�ci peryfitonu osi�gały 
warto�ci z zakresu I i II klasy.  

Jako�� wody, w porównaniu z poprzednim rokiem badawczym znacz�co si� poprawiła. Dotyczyło to za-
warto�ci fosforu ogólnego (z poza klas� do II klasy) oraz warto�ci BZT5, ChZT – Mn, indeksu saprobowo�ci 
peryfitonu (o klas�). Pokrzywnica na tym odcinku stosunkowo dobr� jako�� wody uzyskuje dzi�ki buforo-
wemu działaniu zbiornika retencyjnego. 

Sw�drnia  jest prawym dopływem Prosny o długo�ci 47, 6 km, odwadniaj�ca obszar o powierzchni 
544 km 2. Jednym z jej dopływów jest 
abianka omówiona pod k�tem jako�ci w dalszej cz��ci opracowania. 

Zlewnia Sw�drni, obejmuje swym zasi�giem tereny gmin: Ceków, Lisków, Ko�minek, 
elazków oraz 
miasto Kalisz. Znacz�c� jej cz��� stanowi� lasy i grunty orne.  

Na jako�� wód powierzchniowych du�y wpływ ma rolnicze u�ytkowanie zlewni poprzez zanieczyszcze-
nia spowodowane obszarowym spływem. Istotne znaczenie maj� tak�e punktowe �ródła zrzutów �cieków. 

Wa�niejszymi �ródłami zanieczyszczenia w omawianej zlewni s� wymienione ni�ej zrzuty �cieków z 
oczyszczalni gminnych w: Ko�minku, Skarszewie dla 
elazkowa, Liskowie, Kamieniu i Cekowie Kolonii 
oraz �cieki odprowadzane trzema wylotami PWiK sp. z o.o. w Kaliszu. 

Sw�drnia badana jest co roku w odcinku uj�ciowym na stanowisku usytuowanym w Kaliszu. W roku hydrolo-
gicznym 2002 badania rzeki prowadzono w układzie zlewniowym. Wcze�niej tego typu kontrol� przeprowadzono 
w 1998 roku. W stosunku do wskazanego roku badanie Sw�drni poszerzono o punkt – Złotniki. 

Wody górnego biegu Sw�drni – w Złotnikach (25,5 km) – nie kwalifikowały si� do �adnej z klas ze 
wzgl�du na zanieczyszczenia z grupy fizyczno-chemicznej (fosfor ogólny) i bakteriologiczne. W zakresie III 
klasy odnotowano st��enia azotu azotynowego i azotanowego oraz saprobowo��. W�ród pozostałych wska�-
ników z grupy fizyczno-chemicznej dominowały warto�ci z I klasy.  
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W Murowa�cu (16,5 km) przekroczenia dopuszczalnych norm odnotowano dla st��e� azotu azotynowego 
i fosforu ogólnego oraz dla warto�ci miana Coli, a w zakresie III klasy znalazła si� ilo�� zawiesiny, st��enie 
fosforanów i warto�� indeksu saprobowo�ci peryfitonu. Obci��enie materi� organiczn� było niewielkie (II 
klasa), podobnie azotem azotanowym i ogólnym. Poza tym dominowała I klasa. 

Jako�� wód Sw�drni na odcinku Złotniki – Murowaniec jest bardzo wa�na, gdy� w Murowa�cu powstaje 
zbiornik retencyjny na Sw�drni.  

Punkt pomiarowo-kontrolny w D�bem Kolonii (9,9 km) zlokalizowany jest poni�ej uj�cia 
abianki do 
Sw�drni. Dopuszczalne normy przekroczone były przez azot azotynowy, fosfor ogólny i miano Coli. W za-
kresie III klasy znalazły si� st��enia fosforanów i manganu oraz saprobowo��. Pozostałe wska�niki kwalifi-
kowały si� do I – II klasy.  

W Kaliszu (km 4,0 km) Sw�drnia niosła wody ponadnormatywnie zanieczyszczone azotynami i bakteria-
mi Coli. Znaczna (w zakresie III klasy) była zawarto�� zwi�zków fosforu (fosforany i fosfor ogólny) i man-
ganu. W III klasie mie�cił si� równie� indeks saprobowo�ci peryfitonu. Pozostałe wska�niki mie�ciły si� w I 
i II klasie. 
�abianka w roku hydrologicznym 2002 kontrolowana była w jednym przekroju pomiarowym zlokalizo-

wanym w Kamieniu. Poprzednie badanie cieku miało miejsce w roku 1998.  
Omawiana rzeka jest odbiornikiem �cieków z oczyszczalni w Liskowie, Cekowie i Kamieniu. Przepro-

wadzone badania wykazały, �e wprowadza ona do Sw�drni wody nie odpowiadaj�ce normom ze wzgl�du na 
zanieczyszczenia z grupy fizyczno-chemicznej i bakteriologiczne. Wody były ponadnormatywnie zanie-
czyszczone materi� organiczn� (BZT5) i zwi�zkami biogennymi (azot azotynowy i fosfor ogólny). Silne 
zanieczyszczenie potwierdzała tak�e warto�� indeksu saprobowo�ci peryfitonu (III klasa). Pozostałe wska�-
niki z grupy fizyczno-chemicznej osi�gały głównie poziom I klasy. 

Tabela 6. 
Stan czysto�ci Prosny i jej dopływów w roku hydrologicznym 2002  

Lokalizacja stanowiska pomiarowego 
km biegu Prosna (miejsce poboru prób)) 

Km uj�cia 
do Prosny 

Dopływy pierwsze (km biegu rzeki – 
miejsce poboru prób) 

 
Km uj�cia do 
rzeki wy�-
szego rz�du 

Dopływy dalsze (km 
biegu rzeki – miejsce 
poboru prób) 

Klasa           
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o wypadkowej klasie czysto�ci 

156,2 km (Podbolesławiec) poza klas� Azot azotynowy, miano Coli 

153,5 km Pomianka (2,8 km – Opatów) poza klas� Azot azotynowy, miano Coli 
 Niesób (21,5 km – Choj�cin-Szum) poza klas� Azot azotynowy, fosfor ogólny, miano Coli 

 Niesób (11,2 km – Jankowy) poza klas� 
Tlen rozpuszczony, azot azotynowy, fosforany, fosfor 
ogólny, miano Coli 

142,2 km 
Niesób (3,2 km – Ku�nica Skakaw-
ska) 

poza klas� 
Tlen rozpuszczony, azot azotynowy, fosforany, fosfor 
ogólny, mangan, miano Coli 

140,0 km (Mirków) poza klas� Azot azotynowy, miano Coli 
105,0 km (Gi�yce) poza klas� Azot azotynowy, miano Coli 
83,6 km (Wielowie�) poza klas� Indeks saprobowo�ci peryfitonu, miano Coli 

 Ołobok (23,0 km – Radłów) poza klas� 
Azot azotynowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogól-
ny, miano Coli 

 Ołobok (17,1 km – Czekanów) poza klas� 

Tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, po-
tas, azot amonowy, azot azotynowy, azot ogólny, 
fosforany, fosfor ogólny, detergenty, indeks saprobo-
wo�ci peryfitonu, miano Coli 

81,7 km Ołobok (1,5 km – Ołobok) poza klas� 
Tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, azot azoty-
nowy, fosforany, fosfor ogólny, indeks saprobowo�ci 
peryfitonu, miano Coli 

72,8 km (
ydów) poza klas� 
Odczyn, BZT5, zawiesina ogólna, azot azotynowy, 
fosforany, fosfor ogólny, miano Coli 

69,1 km 
Pokrzywnica (1,3 km – Kalisz-
Piwonice) 

poza klas� Azot azotynowy, mangan,  
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Lokalizacja stanowiska pomiarowego 

km biegu Prosna (miejsce poboru prób)) 
Km uj�cia 
do Prosny 

Dopływy pierwsze (km biegu rzeki – 
miejsce poboru prób) 

 
Km uj�cia do 
rzeki wy�-
szego rz�du 

Dopływy dalsze (km 
biegu rzeki – miejsce 
poboru prób) 

Klasa           
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o wypadkowej klasie czysto�ci 

 Sw�drnia (25,5 km – Złotniki) poza klas� Fosfor ogólny, miano Coli 

 Sw�drnia (16,5 km – Murowaniec) poza klas� Azot azotynowy, fosfor ogólny, miano Coli 

 13,8 km 

abianka (1,5 km – 
Kamie�) 

poza klas� BZT5, azot azotynowy, fosfor ogólny, miano Coli 

 Sw�drnia (9,9 km – D�be Kolonia) poza klas� Azot azotynowy, fosfor ogólny, miano Coli 

67,0 km Sw�drnia (4,0 km – Kalisz ul. Łódzka) poza klas� Azot azotynowy, miano Coli 
57,0 km (Popówek) poza klas� Azot azotynowy, fosfor ogólny, miano Coli 
42,2 km (Bogusław) poza klas� Azot azotynowy, fosfor ogólny, miano Coli 

39,6 km Ner (0,5 km – Rokutów) poza klas� Azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny, miano Coli 

28,6 km (Kwile�) poza klas� 
Zawiesina ogólna, azot azotynowy, fosfor ogólny, 
miano Coli 

2,8 km (Ruda Komorska - uj�cie do Warty)  poza klas� 
Zawiesina ogólna, azot azotynowy, fosfor ogólny, 
chlorofil „a”, miano Coli 

Wytłuszczony druk oznacza stanowiska w sieci monitoringu krajowego 
Szare wiersze oznaczaj� stanowiska na rzece głównej. 

Ner jest lewobrze�nym dopływem Prosny o długo�ci 39,6 km i powierzchni dorzecza 75,2 km2. Wi�k-
szo�� obszaru obejmuj�cego zlewni� Neru to teren wykorzystywany rolniczo, dlatego do rzeki trafiaj� zanie-
czyszczenia rolnicze wraz ze spływami powierzchniowymi. Zrzuty �cieków bytowo-gospodarczych 
zlokalizowane s� na całej długo�ci Neru, jednak na stan czysto�ci rzeki najwi�kszy wpływ maj� �cieki od-
prowadzane z Pleszewa 

Jako�� wód Neru nie odpowiadała normie �adnej z klas ze wzgl�du na zanieczyszczenia z grupy fizycz-
no-chemicznej (azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny) i bakteriologiczne (miano Coli). Odnotowano 
wyst�powanie znacznych ilo�ci – w zakresie III klasy – substancji organicznych (BZT5), zawiesiny, pozosta-
łych zwi�zków biogennych (azot amonowy, azot azotanowy, azot ogólny), potasu i manganu. Według indek-
su saprobowo�ci peryfitonu wody zakwalifikowano jako silnie zanieczyszczone. St��enia metali ci��kich nie 
przekraczały warto�ci okre�laj�cych I klas�. 

W porównaniu z poprzednim rokiem bada�, jako�� Neru poprawiła si�. Poza zmniejszeniem si� ilo�ci 
zawiesiny odnotowano równie� zmniejszenie obci��enia wód zwi�zkami azotu (azot azotanowy, azot ogól-
ny) z poza klasa do klasy III. 

Ładunki wybranych zanieczyszcze�, wnoszonych do Prosny z wodami omówionych dopływów zesta-
wiono w tabeli 7. Podobnie jak w poprzednim roku bada�, w roku hydrologicznym 2002 najwi�ksze ładunki 
zanieczyszcze� wprowadzała do Prosny rzeka Ołobok.  

Tabela 7. 
Ładunki zanieczyszcze� wnoszone do Prosny z wodami dopływów w roku hydrologicznym 2002 

Ładunki zanieczyszcze� [t/rok] 
Rzeka 

Przepływ        
[m3/s] BZT5 

Zawiesina       
ogólna 

Azot          
amonowy 

Azot           
ogólny 

Fosforany 
Fosfor            
ogólny 

Niesób 2,50 283,8 1024,9 134,0 499,1 71,0 38,6 
Ołobok 2,18 522,5 962,5 329,3 618,0 201,4 77,0 

Pokrzywnica 2,18 199,4 343,7 27,5 253,0 19,9 10,3 
Sw�drnia 2,18 213,1 893,7 33,7 331,4 28,9 16,5 
Ner 0,34 57,9 171,6 15,9 100,0 11,2 5,8 
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1.2.2.2.4. Główna  
Główna jest prawym dopływem Warty, do której wpada w km 239,6 w północno-wschodniej cz��ci mia-

sta Poznania. Według Podziału hydrograficznego Polski długo�� cieku wynosi 45,6 km, a powierzchnia 
zlewni ponad 251,6 km2.  

Rzeka rozpoczyna swój bieg wypływem z Jeziora Lednickiego. Zlewnia Głównej ma poł�czenia bramami 
wodnymi ze zlewniami Wrze�nicy, Małej Wełny i Cybiny. Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycz-
nogeograficzne [J. Kondracki] zlewnia rzeki znajduje si� w granicach mezoregionu Pojezierze Gnie�nie�-
skie, a odcinek uj�ciowy w mezoregionie Pozna�ski Przełom Warty, stanowi�cych fragment Pojezierza 
Wielkopolskiego.  

Według podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej Krygowskiego, rozpatrywany obszar obej-
muje fragment Wysoczyzny Gnie�nie�skiej. Dorzecze Głównej to obszar, który buduj� utwory piaszczysto-
�wirowe sandru i moreny czołowej, glina zwałowa wyst�puje tylko płatami, a w dolinach zalega torf. 

Najwi�kszym dopływem jest uchodz�cy w 24,4 km prawobrze�ny Dopływ spod Tuczna o długo�ci 8,9 
km i powierzchni zlewni 72,7 km2. Zarówno rzeka Główna jak i jej najwa�niejszy dopływ wykorzystuj� 
przebieg rynien lodowcowych zaznaczaj�cych si� wyra�nie w rze�bie terenu. 

Na odcinku od Jerzykowa do Barcinka (od 15,4 km do 22,5 km), poni�ej Pobiedzisk, rzeka została spi�-
trzona tworz�c zbiornik wodny Jezioro Kowalskie. Stan czysto�ci wód zbiornika w roku 2002 omówiono w 
dalszej cz��ci opracowania. 

Rzeka Główna przepływa przez Pobiedziska i Pozna�, które wpływaj� na stan czysto�ci omawianego cieku. 
Do wód badanej rzeki odprowadzane s� �cieki z oczyszczalni zlokalizowanych w Pobiedziskach i Bugaju. 
Punktowe �ródło zanieczyszcze� wód rzeki Głównej stanowi� równie� Przedsi�biorstwo Farmaceutyczno-
Chemiczne Synteza w Pobiedziskach i Zakład Produkcji Do�wiadczalnej Akumulatory w Mechowie. �cieki 
deszczowe z Zakładu Produkcji Spirytusu „Wyborowa” S.A. odprowadzane s� do rzeki Głównej przez pia-
skownik dwukomorowy. 

Główna w roku hydrologicznym 2002 kontrolowana była w siedmiu przekrojach badawczych zlokalizo-
wanych: w Lednogórze, powy�ej Pobiedzisk, w Pobiedziskach Letnisko Le�ne, Jerzykowie, Barcinku, Bogu-
cinie i Poznaniu (uj�cie do Warty). 

Na podstawie przeprowadzonych bada� ustalono, �e wody Głównej na przewa�aj�cej cz��ci jej biegu nie 
odpowiadały normom (tabela 8.). Jedynie w przekrojach pomiarowych Lednogóra (na wypływie z Jeziora 
Lednica) i Barcinek (poni�ej zbiornika Jezioro Kowalskie) wypadkowa klasa utrzymywała si� na poziomie 
III klasy czysto�ci.  

Tabela 8. 
Stan czysto�ci rzeki Głównej w roku 2002 

Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego 
kilometr biegu Głównej (miejsce poboru prób) 

Klasa 
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o wypadkowej klasie 
czysto�ci 

45,6 km (Lednogóra - wypływ z Jeziora Lednickiego) III 
Tlen rozpuszczony, azot azotynowy, indeks 
saprobowo�ci peryfitonu, miano coli 

27,0 km (powy�ej Pobiedzisk) poza klas� Fosfor ogólny, miano coli 

21,5 km (Pobiedziska Letnisko Le�ne) poza klas� 
Tlen rozpuszczony, azot azotynowy, fosforany, 
fosfor ogólny, miano coli 

18,5 km ( Jerzykowo - tama) poza klas� Fosfor ogólny 

16,0 km (Barcinek ) III 
ChZT-Mn, fosforany, fosfor ogólny, fenole 
lotne, miano coli 

4,5 km (Bogucin) poza klas� Azot azotynowy, miano coli 
0,1 km (Pozna� - uj�cie do Warty) poza klas� Azot azotynowy, miano coli 

Szare wiersze oznaczaj� stanowiska na rzece głównej. 

Najwi�kszy wpływ na dyskwalifikacje wód rzeki Głównej w pi�ciu punktach pomiarowych miała zawar-
to�� substancji biogennych (przede wszystkim fosforu ogólnego i azotu azotynowego). Stan sanitarny okre-
�lony wska�nikiem miano Coli w czterech punktach nie odpowiadał normom, natomiast w pozostałych 
trzech mie�cił si� w przedziale klasy III.  
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Ponadnormatywne obci��enie materi� organiczn� stwierdzono jedynie w punkcie Pobiedziska Letnisko 
Le�ne, gdzie zanotowano bardzo nisk� zawarto�� tlenu rozpuszczonego w wodzie. W trzech punktach (Led-
nogóra, Jerzykowo i Barcinek) zawarto�� substancji organicznej mie�ciła si� w normach III klasy czysto�ci, 
w pozostałych trzech przekrojach w II klasie. 

Zasolenie wód na całej długo�ci rzeki odpowiadało II klasie czysto�ci, przede wszystkim ze wzgl�du na 
zawarto�� substancji rozpuszczonych w wodzie. Ilo�� niesionych z wodami zawiesin na tamie w Jerzykowi 
odpowiadała III klasie czysto�ci, w Barcinku II klasie. Na pozostałych odcinkach rzeki Głównej st��enia 
charakterystyczne zawiesiny ogólnej odpowiadały I klasie czysto�ci.  

Badania hydrobiologiczne wykazały, �e na odcinku �ródłowym, (w dwóch punktach pomiarowych) war-
to�� indeksu saprobowo�ci sestonu i peryfitonu odpowiadała III klasie czysto�ci, natomiast w pozostałych 
przekrojach kwalifikowała wody do klasy II. 

Najwy�szy poziom zanieczyszcze� stwierdzono w punkcie zlokalizowanym poni�ej Pobiedzisk, gdzie 
spo�ród 6 grup wska�ników poddanych ocenie trzy nie odpowiadały normom (substancje organiczne, bioge-
ny i stan sanitarny), natomiast zasolenie i saprobowo�� mie�ciły si� w normach II, a zawiesiny ogólnej w I 
klasy czysto�ci.  

1.2.2.2.5. Dopływ z Kamionnej z dopływami 
Dopływ z Kamionnej (Kamionka) jest lewobrze�nym dopływem Warty. Według Podziału hydrograficz-

nego Polski długo�� cieku wynosi 21,5 km, a powierzchnia zlewni ponad 133,7 km2. Rzeka ma swoje �ródło 
w okolicy miejscowo�ci Lewice (około 5 km od granicy z powiatem nowotomyskim), a uchodzi do Warty 
poni�ej Mi�dzychodu w 128,5 km.  

Pod wzgl�dem administracyjnym obszar zlewni Dopływu z Kamionnej wchodzi w skład gminy Mi�dzy-
chód i zachodnich fragmentów gmin Kwilcz i Sieraków. 

Górn� cz��� dorzecza Dopływu z Kamionnej buduj� piaski i �wiry akumulacji wodno-lodowcowej, w 
dolnej przewa�aj� gliny zwałowe. W zlewni wyst�puj� zagł�bienia pozbawione odpływu powierzchniowego. 

Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycznogeograficzne [J. Kondracki] wi�ksza cz��� omawianej 
zlewni znajduje si� w mikroregionie Pojezierze Mi�dzychodzko-Pniewskie, mezoregionie Pojezierze Po-
zna�skie (makroregion Pojezierze Wielkopolskie), a jedynie fragment zlewni dolnego biegu rzeki le�y w 
obr�bie mezoregionu Kotlina Gorzowska (makroregion Pradolina Toru�sko-Eberswaldzka).  

Głównym dopływem Dopływu z Kamionnej jest rzeka Bielina uchodz�ca do niej w 0,5 km. Drugim do-
pływem jest Struga Miłosławska. 

W zlewni rzeki poło�onych jest dziewi�� jezior o powierzchni powy�ej 10 ha: Kole�skie Bielskie, Białcz, 
Lubiwiec, Mły�skie, Kuchenne, Janikowe, Ławickie, Chalinek. 

W jej granicach le�y Pszczewski Park Krajobrazowy. W centralnej cz��ci doliny omawianego cieku pro-
jektowany jest Rezerwat Przyrody „Dolina Kamionki” o powierzchni 47,23 ha. Obszar ten charakteryzuje 
urozmaicona rze�ba terenu i dobrze zachowana szata ro�linna. Zachodni� kraw�d� doliny porasta las gr�do-
wy z okazałymi bukami, grabami, d�bami i jaworami. 

Teren obj�ty dorzeczem jest zwodoci�gowany w około 90%. Tylko zabudowania miejscowo�ci Bielsko zosta-
ły skanalizowane, a �cieki odprowadzane s� do oczyszczalni dla Mi�dzychodu zlokalizowanej w Muchocinie. 

W miejscowo�ci Kolno funkcjonuje gorzelnia rolnicza nale��ca do Zakładu Produkcyjno-Handlowego, 
odprowadzaj�ca do Dopływu z Kamionnej i dalej do Jeziora Kole�skiego wody pochłodnicze w ilo�ci 
160 m3/d (st��eniu BZT5 – 0,7 mg O2/l, zawiesiny ogólnej – 18,0 mg/l). �cieki technologiczne i bytowe z 
nieruchomo�ci w Kolnie (wraz z obiektem gorzelni) wywo�one s� na oczyszczalni� Sieraków. Gorzelnia w 
Mnichach w okresie bada� była nieczynna (nowy wła�ciciel od 2002 roku).  

Gospodarstwa rolne, maj�ce wpływ na stan czysto�ci wód, zlokalizowane s� w miejscowo�ciach Ka-
mionna, Kolno, Ławica (prywatny inwestor). Na terenie Miłostowa funkcjonuje du�a Ferma Trzody Chlewnej. 

W zlewni rzeki jest szereg stawów rybnych, które stanowi� potencjalne �ródło zanieczyszcze� wód Do-
pływu z Lwówka. Stawy zlokalizowane w okolicach miejscowo�ci Lewice, Krzy�kówko, Kamionna, Biel-
sko, Kolno i Popowo maj� ł�czn� powierzchni� ponad 52,3 ha. Na ich potrzeby pobierana jest woda z wód 
powierzchniowych zlokalizowanych w zlewni rzeki Dopływ z Kamionnej. 

Dopływ z Kamionnej w roku hydrologicznym 2002 kontrolowano w trzech przekrojach pomiarowych 
zlokalizowanych w Mniszkach, Kamionnej i powy�ej Jeziora Sołeckiego. W oparciu o przeprowadzone ba-
dania ustalono, �e jako�� wód Dopływu z Kamionnej odpowiadała III klasie czysto�ci. 

Szczegółowa analiza wyników wykazała, �e zwi�zki biogenne w odcinku �ródłowym i �rodkowym od-
powiadały III klasie czysto�ci, natomiast na uj�ciu do rzeki Warty uległy obni�eniu, ich zawarto�� odpowia-
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daj�c II klasie czysto�ci. Substancje organiczne w dwóch przekrojach odpowiadały III (ze wzgl�du na zawar-
to�� tlenu rozpuszczonego w wodzie), a w jednym II klasie czysto�ci. Zasolenie i zawarto�� zawiesiny ogól-
nej w wodzie na całej długo�ci nie przekraczała norm I klasy. Stan sanitarny wyra�ony wska�nikiem miano 
Coli w odcinku �ródłowym odpowiadał II klasie, w kolejnych punktach ulegał pogorszeniu do warto�ci od-
powiadaj�cej III klasie czysto�ci. Wska�nik saprobowo�ci w punkcie zlokalizowanym w odcinku �ródłowym 
mie�cił si� w normach III klasy, a w dwóch nast�pnych punktach II klasy czysto�ci. 

Wraz z Dopływem z Kamionnej w roku hydrologicznym 2002 kontrolowana była Bielina w jednym 
przekroju pomiarowym zlokalizowanym przy drodze Sieraków – Miedzychód (2,5 km). 

W oparciu o zebrane dane rzeka została sklasyfikowana jako ciek pozaklasowy. O takiej klasyfikacji zde-
cydowały niskie st��enia charakterystyczne tlenu rozpuszczonego. Pozostałe wska�niki z grupy zanieczysz-
cze� organicznych odpowiadały I−II klasie czysto�ci. 

Tabela 9. 
Stan czysto�ci Dopływu z Kamionnej i jej dopływu w roku hydrologicznym 2002 

Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego 
kilometr biegu Dopływu z Kamionnej (miejsce poboru prób)  

km uj�cia do Dopływu z 
Kamionnej 

dopływ (km biegu rzeki) 

Klasa 
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o wypadkowej klasie 
czysto�ci 

13,2 km (Mniszki) III 
Tlen rozpuszczony, azot azotynowy, mangan, 
indeks saprobowo�ci peryfitonu 

8,8 km (Kamionna) III Azot azotynowy, miano coli 

2,0 km (droga Sieraków-Mi�dzychód, powy�ej Jeziora Sołec-
kiego)  

III Tlen rozpuszczony, miano coli 

0,5 km 
Bielina (2,5 km - droga Sieraków-
Mi�dzychód ) 

poza 
klas� 

Tlen rozpuszczony 

Szare wiersze oznaczaj� stanowiska na rzece głównej. 

1.2.2.2.6. Obra (Północny Kanał Obry) z dopływami 
Obra jest lewym dopływem Warty. Jej system rzeczny jest zawikłany. Od �ródeł do tzw. w�zła Boni-

kowskiego poni�ej Ko�ciana, jest to jeden ciek (Ko�cia�ski Kanał Obry, wliczany do Kanału Mosi�skiego). 
W �rodkowym biegu - w w��le Bonikowskim - wi�kszo�� wód tego cieku kierowana jest do wła�ciwego 
Kanału Mosi�skiego (z uj�ciem do Warty w km 265,1 w Mosinie). Pozostała cz��� wód rozdziela si� na trzy 
główne kanały, z których jeden (Południowy Kanał Obry) wł�cza si� do systemu rzeki Obrzycy (dopływ 
Odry), a dwa pozostałe (Północny Kanał Obry i �rodkowy Kanał Obry) w dalszym biegu ju� jako Obra 
uchodz� do Warty w km 90,8 (rejon Skwierzyny). 

Dopływem Obry jest rzeka Mogilnica, której wody odprowadzane s� w wi�kszo�ci do Kanału Mosi�-
skiego (odcinek uj�ciowy to tzw. Kanał Prut I). Mniejsza cz��� wód Mogilnicy odpływa tzw. Kanałem Prut 
II, b�d�cym pocz�tkiem Północnego Kanału Obry. Ciek ten uznany jest za główne koryto Obry w Dolinie 
�rodowej Obry. 

Zlewnia tego odcinka cieku to fragment najwi�kszego systemu bifurkacyjnego w Wielkopolsce, stano-
wi�cego układ odwodnieniowy o du�ym zasi�gu. Zabudowa hydrotechniczna i wielokrotne poł�czenia rzek 
licznymi rowami i kanałami stwarzaj� mo�liwo�� kierowania obiegiem wody w poszczególnych zlewniach, 
a tak�e wymiany wód pomi�dzy zlewniami s�siednimi. Wyznaczone działy wodne, w tym równie� dział 
wodny II rz�du oddzielaj�cy zlewni� Warty (Północny i �rodkowy Kanał Obry) i zlewni� Obrzycy (Połu-
dniowy Kanał Obry) na tym obszarze maj� charakter działów niepewnych. 

Północny Kanał Obry dopływa do jezior Zb�szy�skich i stamt�d ju� jako Obra płynie dalej na północ, 
uchodz�c do Warty w km 90,8 (rejon Skwierzyny). Według Podziału hydrograficznego Polski umown� gra-
nic� pomi�dzy sztucznie wykopanym Północnym Kanałem Obry a Obr� jest wodowskaz Kopanica (km 111,6). 

Całkowita długo�� Obry wynosi 163,8 km, a powierzchnia zlewni: 2 757,7 km2. 
W górnym biegu Północnego Kanału Obry do cieku dopływaj� przede wszystkim wody drenarskie. Przy-

legaj�ce do doliny Obry tereny wysoczyznowe odwadniane s� przez cieki charakteryzuj�ce si� niskimi war-
to�ciami przepływów, cz�sto o charakterze okresowym. Cieki z obszarów wysoczyznowych kieruj� swoje 
wody bezpo�rednio do Obry, b�d� docieraj� do nich drog� okr��n�. Jedynym wi�kszym dopływem jest Ka-
nał Grabarski o długo�ci 25,3 km. W dalszym biegu na odcinku około 28 km do cieku dochodz� rowy ł�cz�-
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ce poszczególne Kanały Obrza�skie (w tym �rodkowy Kanał Obry i Rzeka Solecka). Poni�ej uj�cia �rod-
kowego Kanału Obry znacz�cymi dopływami s�: Dojca (w zlewni, której znajduje si� kilka du�ych jezior) i 
Szarka, maj�ce s�siaduj�ce obszary �ródłowe. Dopływami o mniejszym przepływie s�: Kanał D�wi�ski i 
Rów Grabarski. Spo�ród wymienionych siedmiu dopływów, dwa maj� uj�cia po�rednie - uchodz� do jezior, 
przez które przepływa Obra. 

Na całym obszarze zlewni Północnego Kanału Obry znajduje si� ł�cznie 27 jezior o powierzchniach po-
wy�ej 1 ha, w tym osiem jezior o powierzchniach ponad 50 ha. Jeziora poło�one s� w zlewni Dojcy (Berzy�-
skie, Wolszty�skie, Wioska), w zlewni �rodkowego Kanału Obry (Obrza�skie) oraz w zlewni Obry, która 
ł�czy szereg jezior, tworz�c tzw. ci�g jezior Zb�szy�skich (Kopanickie, Wielkowiejskie, Chobienickie, Gró-
jeckie, Nowowiejskie, Zb�szy�skie). 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski [J. Kondracki] zlewnia Północnego Kanału Obry po-
ło�ona jest na Równinie Ko�cia�skiej, Pojezierzu Pozna�skim, Dolinie �rodkowej Obry, Bru�dzie Zb�szy�-
skiej i Kotlinie Kargowskiej w makroregionie Pojezierzy Wielkopolskich.  

Pod wzgl�dem administracyjnym obszar zlewni zajmuje fragment zachodniej cz��ci województwa wiel-
kopolskiego. S� to tereny powiatów: grodziskiego, wolszty�skiego i nowotomskiego. 

Struktura u�ytkowania gruntów na obszarze zlewni jest bardzo zró�nicowana. Zlewnia Północnego Kana-
łu Obry w górnym biegu ma charakter rolniczy o intensywnie prowadzonej gospodarce rolnej (gminy: Ka-
mieniec i Wielichowo). Obszary rolnicze s� poprzecinane g�st� sieci� rowów melioracyjnych i poprzez ich 
wody zanieczyszczane spływami z pól i ł�k. 

W cz��ci wschodniej (Ko�cian – Rakoniewice) jest to region typowo rolniczy, z przewag� gruntów or-
nych i znacznymi powierzchniami u�ytków zielonych. W cz��ci zachodniej (Wolsztyn – Zb�szy�) struktura 
u�ytkowania gruntów charakteryzuje si� stosunkowo niskim udziałem u�ytków rolnych i do�� du�� lesisto-
�ci�. Lasy dominuj� w strefie pradolinnej i na północ od Wolsztyna. 

W zlewni rzeki znajduje si� tak�e kilka wi�kszych punktowych �ródeł zanieczyszcze�. S� to zrzuty z 
czterech oczyszczalni komunalnych, z oczyszczalni zakładowej, zrzuty wód pochłodniczych z dwóch go-
rzelni oraz nielegalnie odprowadzane, nieoczyszczone �cieki wprowadzane do wód i do ziemi.  

Obra w 2002 roku kontrolowana była na odcinku od uj�cia Mogilnicy do Kanału Prut II po wodowskaz 
Zb�szy� (91,6 km), a zatem na odcinku okre�lanym mianem Północnego Kanału Obry.  

Północny Kanał Obry w 2002 roku kontrolowano w o�miu przekrojach pomiarowych (Ł�ki Wielkie, 
Ziemin, Błocko, K�błowo, Jaromierz, Kopanica – Mała Wie�, Grójec Wielki, Zb�szy�). 

Na prawie całej długo�ci wody Północnego Kanału Obry nie odpowiadały normom - jedynie w przekroju 
w Jaromierzu wody zaliczono do III klasy czysto�ci. O dyskwalifikacji rzeki w poszczególnych punktach 
pomiarowych zadecydowały nadmierne ilo�ci: zwi�zków biogennych (w 6 przekrojach), substancji orga-
nicznych (w 5 przekrojach) i stan sanitarny wód (w 1 przekroju).  

Porównanie warto�ci �redniorocznych poszczególnych wska�ników zanieczyszcze� wykazuje, �e: 
• do przekroju w Błocku zawarto�� tlenu rozpuszczonego stopniowo si� zmniejszała, w dalszym biegu 

rzeki ilo�ci tlenu były wy�sze, osi�gaj�c maksimum pomi�dzy jeziorami (przekrój Grójec Wielki); 
• wska�niki okre�laj�ce poziom zanieczyszczenia materi� organiczn� jak równie� zawarto�� zawiesin były 

najwy�sze w przekrojach Grójec Wielki i Zb�szy�; 
• zasolenie zmniejszało si� stopniowo wzdłu� biegu rzeki; 
• zawarto�� form azotowych była najwy�sza w pocz�tkowym odcinku rzeki do przekroju w K�błowie, 

gdzie zawarto�� azotu ogólnego zmalała, by ponownie wzrasta� do przekroju w Grójcu Wielkim, 
• zawarto�� fosforanów i fosforu ogólnego była najwy�sza w pocz�tkowym odcinku rzeki z maksimum w 

przekroju w Błocku, nast�pnie gwałtownie spadła pomi�dzy Błockiem a K�błowem (warto�ci minimalne), 
by nast�pnie powoli zwi�ksza� si� do uj�cia, 

• stan sanitarny cieku wahał si�: najlepszy był w przekroju w Ł�kach Wielkich, najgorszy w Błocku. W 
dalszym odcinku cieku stan sanitarny poprawiał si� stopniowo, jedynie w przekroju w Kopanicy – Małej 
Wsi widoczny był wpływ zanieczyszcze� punktowych, powoduj�cych pogorszenie stanu wód. 

Badania peryfitonu w Północnym Kanale Obry wykazały niewielk� zmienno�� indeksów na przestrzeni 
roku. Wyniki wskazuj� na stref� �-mezosaprobow�. Dominuj�cymi gatunkami s� głównie okrzemki 
z rodzajów: Achnanthes, Gomphonema, Cocconeis, Cymbella.  

Spo�ród dopływów Obry (Północnego Kanału Obry) w 2002 roku zbadano stan czysto�ci sze�ciu dopły-
wów: Kanału Grabarskiego, Dojcy, �rodkowego Kanału Obry, Kanału D�wi�skiego, Rowu Grabarskiego, 
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Szarki i Czarnej Wody. Ponadto kontrol� jako�ci obj�to prawobrze�ny dopływ Kanału Grabarskiego – Kanał 
Gni�ski i lewobrze�ny dopływ Czarnej Wody – Dopływ z Lwówka 

Kanał Grabarski zwany tak�e Greblewskim jest prawostronnym dopływem Północnego Kanału Obry, 
uchodz�cym do niego w km 153,5. Ciek bierze pocz�tek na obszarze wydmowym w okolicy miejscowo�ci 
Terespotockie. Jego długo�� wynosi 21,1 km a powierzchnia dorzecza 178,7 km2. Według Podziału hydro-
graficznego Polski dopływami Kanału Grabarskiego s�: Kanał Gni�ski i Kanał Grodziski. Według systema-
tyki zarz�dów melioracji Kanał Grodziski z Kanałem Grabarskim poni�ej przyj�cia wód wymienionego 
dopływu, okre�lany mianem Strugi Kamienieckiej. 

Omawiany ciek płynie głównie przez obszary u�ytkowane rolniczo. W tej sytuacji spływy z pól s� głów-
nym zagro�eniem jako�ci wód. Do cieku odprowadzane s� �cieki dwóch oczyszczalni w Grodzisku Wlkp. i 
w Kamie�cu oraz z oczyszczalni zakładowej. Najwi�ksze ilo�ci �cieków i najwi�ksze ładunki zanieczysz-
cze� odprowadza oczyszczalnia w Grodzisku Wlkp.  

W 2002 roku Kanał Grabarski kontrolowano w dwóch przekrojach (Kamieniec i Go�dzichowo). W �wie-
tle uzyskanych danych ciek odznaczał si� ponadnormatywnym zanieczyszczeniem. 

Ju� w górnym odcinku (przekrój Kamieniec) wody Kanału Grabarskiego nie odpowiadały normom ze 
wzgl�du na nisk� zawarto�� tlenu rozpuszczonego oraz zanieczyszczenie zwi�zkami biogennymi. Stan sani-
tarny odpowiadał klasie III. Na odcinku uj�ciowym zmniejszyło si� jedynie zanieczyszczenie substancj� 
organiczn�, pozostałe wska�niki utrzymały si� na podobnym poziomie. Wody zawierały zbyt du�e ilo�ci 
potasu. Saprobowo�� peryfitonu badana była w przekroju w Go�dzichowie. Warto�� wska�nika saprobowo-
�ci wynosiła 1,78 – 2,22 (�rednia roczna 1,98). 

Jednocze�nie z badaniami czysto�ci Kanału Grabarskiego prowadzono kontrol� Kanału Gni�skiego Ja-
ko�� tego cieku nie odpowiadała normom. Poza klas� utrzymywały si� st��enia charakterystyczne zwi�zków 
biogennych (azotu azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego) oraz potasu. Substancje organiczne i stan 
sanitarny cieku odpowiadały III klasie czysto�ci, zasolenie klasie II, natomiast zawiesina ogólna I klasie czy-
sto�ci.  

Dojca jest prawostronnym dopływem Północnego Kanału Obry, do którego uchodzi w km 125,6. Jej dłu-
go�� wynosi 42,6 km, a powierzchnia zlewni 290,6 km2 (dane IMGW). Według Podziału Hydrograficznego 
Polski �ródła Dojcy znajduj� si� na południowy-wschód od wsi S�topy (powy�ej Nowego Tomy�la), poni�ej 
lewostronnie dopływaj� do niego: dopływ z Albertowska i dopływ z Bło�ska. Spotykane jest tak�e nazywa-
nie górnego biegu Dojcy nazw� Rów Ko�ciółek - wówczas jako górny bieg Dojcy przyjmowany jest dopływ 
z Albertowska. W zlewni Dojcy poło�one s� jeziora: Brajec, Wioska, Wolszty�skie i Berzy�skie. Teren zlewni 
jest w wi�kszo�ci zalesiony z niewielkim udziałem pól uprawnych. 

Obszar �ródłowy charakteryzuje rozproszona zabudowa z mozaikowo uło�onymi niewielkimi powierzch-
niami pól uprawnych i ł�k (w znacznej cz��ci podmokłych), terenów zadrzewionych i nieu�ytków. Rolnic-
two nie ma charakteru intensywnego. W zlewni Dojcy jest stosunkowo du�o lasów. 

Punktowymi �ródłami zanieczyszcze� s� zrzuty z dwóch oczyszczalni komunalnych w Bukowcu i 
Wolsztynie oraz z oczyszczalni zakładowej, przy czym �cieki z oczyszczalni działaj�cych w Wolszynie od-
prowadzane s� po�rednio – poprzez jezioro Berzy�skie, przez które przepływa Dojca. Ilo�ci �cieków odpro-
wadzanych z oczyszczalni komunalnej oraz zakładowej OSM w Wolsztynie s� znaczne. Równie� ładunki 
biogenów i zawiesin zawartych w odprowadzanych z oczyszczalni komunalnej �ciekach s� wysokie.  

Jako�� wód uj�ciowego odcinka cieku jest uzale�niona od jako�ci wód Jeziora Berzy�skiego.  
W 2002 roku Dojca kontrolowana była w czterech przekrojach pomiarowych zlokalizowanych w: Ku�nicy 

Zb�skiej, Nowym Młynie, Wolsztynie i Obrze – �wirowni. 
W odcinku �ródłowym (przekrój w Ku�nicy Zb�skiej) oraz w dalszym biegu (poni�ej jeziora Wioska - 

przekrój Nowy Młyn) poziom zanieczyszczenia wód cieku jest stosunkowo nieznaczny. O pozaklasowym 
charakterze wód decyduje okresowa zbyt mała zawarto�� tlenu rozpuszczonego. Na odcinku pomi�dzy Je-
ziorem Wolszty�skim i Berzy�skim (przekrój Wolsztyn) zawarto�� tlenu zwi�kszała si�, jako�� wód odpo-
wiadała klasie III ze wzgl�du na zanieczyszczenia z grupy fizyczno-chemicznej i stan sanitarny. Przy uj�ciu 
do Kanału Północnego Obry jedynym wska�nikiem nie odpowiadaj�cym normom było niskie natlenienie 
wód, zawarto�� zwi�zków biogennych i stan sanitarny odpowiadały klasie III. 

Porównanie warto�ci �redniorocznych wykazuje, �e w Nowym Młynie poziom zanieczyszczenia materi� 
organiczn�, zasolenie, zawarto�� zawiesin, azotu ogólnego i fosforu ogólnego było najmniejsze, przy wyso-
kich st��eniach azotu azotynowego, azotu azotanowego i fosforanów.  



 STAN CZYSTO�CI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYN	CYCH  

 

24 

Poziom zanieczyszczenia wód materi� organiczn� był najwy�szy w przekroju w Wolsztynie; wysokie st�-
�enie tlenu rozpuszczonego i zawiesin mogły by� spowodowane specyficznymi warunkami pomiaru. W tym 
przekroju odnotowano tak�e stosunkowo nisk� zawarto�� biogenów. W przekroju w Obrze – �wirowni za-
warto�� tlenu rozpuszczonego była najni�sza, wzrosło zasolenie wód, zawarto�� azotu amonowego i ogólne-
go (warto�ci maksymalne) oraz fosforanów i fosforu ogólnego.  

W odcinku �ródłowym stan sanitarny cieku odpowiadał klasie II, w dalszym biegu, a� do uj�cia – klasie III. 
Indeks saprobowo�ci peryfitonu kwalifikuje wody Dojcy do strefy �-mezosaprobowej. Zwraca uwag� du-

�a ilo�� bakterii siarkowych (Leptothrix) zaobserwowana w okresie jesiennym. 
�rodkowy Kanał Obry  jest dopływem lewostronnym Północnego Kanału Obry o długo�ci 44,0 km i po-

wierzchni zlewni wynosz�cej 127,2 km2 (według IMGW). Ciek bierze swój pocz�tek na zachód od Bonikowa, 
tam oddziela si� od Południowego Kanału Obry (km 52,2), z którego otrzymuje cz��� wody przy wysokich 
stanach.  

Omawiany ciek rozdziela si� na dwie odnogi w km 17,1:  
� południow�, przepływaj�c� przez Jezioro Obrza�skie i uchodz�c� do Północnego Kanału Obry w km 125,6.  
� północn� (nazywan� Kanałem Wroniawskim) uchodz�c� do Północnego Kanału Obry w km 135,0.  

Wielko�� przepływu w �rodkowym Kanale Obry zale�y od rozrz�du wody w całej sieci kanałów Ł�gu 
Obrza�skiego. 

Zlewnia Obrza�skiego Kanału �rodkowego poło�ona jest mi�dzy wałami Północnego Kanału Obry i Po-
łudniowego Kanału Obry – na obszarze tym nie ma punktowych �ródeł zanieczyszcze�.  

W 2002 roku �rodkowy Kanał Obry kontrolowano w dwóch przekrojach badawczych zlokalizowanych 
w Kotuszu i Zaciszu. W �wietle przeprowadzonych bada� jako�� rzeki nie odpowiadała normom. 

W górnym biegu (przekrój Kotusz) wody cieku były nadmiernie zanieczyszczone materi� organiczn�, 
biogenami oraz manganem. Stan wód na odcinku uj�ciowym nie zmienił si� znac�co, zmniejszyło si� jedy-
nie zanieczyszczenie fosforanami – klasa III. Stan sanitarny odpowiadał klasie II.  

Saprobowo�� wód badana była w odcinku uj�ciowym (przekrój Zacisze). �rednia roczna warto�� wska�-
nika wynosiła 2,34 co kwalifikuje wody �rodkowego Kanału Obry do strefy � – mezosaprobowej. Odnoto-
wano du�� ilo�� bakterii siarkowych (Leptothrix) w okresie jesiennym. 

Kanał D�wi�ski jest lewostronnym dopływem Obry (Północnego Kanału Obry), do której uchodzi w 
km 111,1. Długo�� cieku wynosi 6,2 km, a powierzchnia terenów, które odwadnia 25,6 km2 (dane IMGW). 

Kanał D�wi�ski ł�czy Północny Kanał Obry (Obr�) z Obrzyc�, od której oddziela si� poni�ej jeziora 
Rudno, w km 7,3.  

W roku 2002 wody Kanału D�wi�skiego kontrolowano w przekroju badawczym zlokalizowanym w Ko-
panicy, w uj�ciowym odcinku rzeki − oceniono je jako ponadnormatywnie zanieczyszczone. 

O ostatecznej klasyfikacji Kanału D�wi�skiego zdecydowało okresowe odtlenienie wód, nadmierne ilo�ci 
zwi�zków azotu i fosforu. Wyst�piły równie� przekroczenia dopuszczalnych st��e� potasu. Stan sanitarny 
odpowiadał klasie III. 

Rów Grabarski stanowi prawostronny dopływ Obry. Ciek bierze pocz�tek na zachód od Karpicka i pół-
nocny-zachód od Wolsztyna, uchodzi do Jeziora Chobienickiego (108,9 km biegu rzeki). Długo�� rzeki wy-
nosi 17,0 km, natomiast powierzchnia dorzecza 55,3 km2 (według IMGW).  

Zlewnia Rowu Grabarskiego w górnej cz��ci ma charakter rolniczy (gmina Siedlec), co powoduje, �e w 
górnym biegu wody cieku s� znacznie zanieczyszczone. W �rodkowym i dolnym biegu, a� do uj�cia do Je-
ziora Chobienickiego, w otoczeniu cieku przewa�aj� lasy. Punktowym �ródłem zanieczyszczenia jest 
oczyszczalnia komunalna w Siedlcu. 

W 2002 roku Rów Grabarski kontrolowano w jednym przekroju pomiarowym zlokalizowanym przy uj-
�ciu do Jeziora Chobienickiego (km 0,4) 

W �wietle przeprowadzonych bada� przyuj�ciowy odcinek rzeki odznaczał si� ponadnormatywnym za-
nieczyszczeniem. Wody zwierały nadmierne ilo�ci zwi�zków azotu i fosforu oraz zbyt du�e ilo�ci manganu. 
Obci��enie materi� organiczn� odpowiadało klasie II, przy czym jedynie zawarto�� tlenu przekraczała nor-
my dopuszczalne dla wód powierzchniowych. Stan sanitarny kwalifikował Rów Grabarski do klasy III. War-
to�� wska�nika saprobowo�ci wahała si� w szerokich granicach 1,45 – 2,37 (�rednia roczna 1,80). 

Szarka jest prawostronnym dopływem Obry o długo�ci 33,8 km. Uchodzi do Jeziora Grójeckiego 
(100,9 km biegu Obry). Jako jej pocz�tek przyj�to miejsce poł�czenia kilku rowów około 0,5 km na północ-
ny-wschód od Starego Tomy�la. Powierzchnia zlewni wynosi 215,7 km2 (dane IMGW).  
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Cały obszar zlewni pokryty jest g�st� sieci� rowów melioracyjnych. Jedyny wi�kszy dopływ - Jastrz�bski 
Rów (ciek o długo�ci 14,5 km i powierzchni zlewni 55,3 km2) uchodzi prawostronnie do Szarki około 6 km 
poni�ej Nowego Tomy�la. 

Zlewnia Szarki ma charakter rolniczy i jest obszarem bardzo korzystnym pod wzgl�dem infiltracyjnym, 
co stwarza zagro�enie dla wód podziemnych w wyniku przenikania szkodliwych zanieczyszcze� na znaczne 
gł�boko�ci. 

Górna zlewnia Szarki ma charakter zbli�ony do zlewni Dojcy. Cechuje j� rozproszona zabudowa z mo-
zaikowo uło�onymi niewielkimi powierzchniami pól uprawnych, podmokłych ł�k, zadrzewie� i nieu�ytków. 
W dalszym biegu w otoczeniu cieku zwi�ksza si� powierzchnia u�ytków rolnych, a gospodarka rolna ma 
charakter bardziej intensywny (gmina Siedlec), wobec czego wzrasta wielko�� zanieczyszcze� obszarowych.  

Do rzeki odprowadzane s� �cieki z oczyszczalni komunalnych w Nowym Tomy�lu, Tuchorzy i Chobieni-
cach oraz wody pochłodnicze z gorzelni. Oczyszczalnia w Nowym Tomy�lu jest najwi�kszym �ródłem za-
nieczyszcze� w zlewni Szarki ze wzgl�du na ilo�� odprowadzanych �cieków oraz zawarte w nich ładunki 
zanieczyszcze� organicznych (BZT5 i ChZT-Cr) i biogenów, zwłaszcza fosforu ogólnego. Rzeka jest zanie-
czyszczana zrzutami ze �ródeł punktowych na całej długo�ci. 

W 2002 roku Szark� kontrolowano w trzech przekrojach pomiarowych zlokalizowanych: w Starym To-
my�lu, Chojnikach i Chobienicach.  

W �ródłowym odcinku rzeki (przekrój Stary Tomy�l) wody nie odpowiadały normom ze wzgl�du na ni-
sk� zawarto�� tlenu rozpuszczonego oraz nadmierne ilo�ci zwi�zków azotu. Porównanie warto�ci �rednio-
rocznych wykazuje, �e w górnym biegu rzeki, przy ogólnie najni�szym poziomie zanieczyszczenia, wody 
zawierały najwi�cej azotanów i azotu ogólnego. Stan sanitarny odpowiadał klasie III.  

Na wysoko�ci stanowiska pomiarowego Chojniki ogólne zanieczyszczenie wód znacznie wzrastało; 
zwi�kszyły si� st��enia zwi�zków fosforu, stwierdzono ponadnormatywn� zawarto�� potasu. Pogorszył si� 
równiez stan sanitarny do nieodpowiadaj�cego normom. Powy�ej uj�cia do jeziora Grójeckiego w Chobieni-
cach jako�� wód nie odpowiadała normom pod wzgl�dem fizyczno-chemicznym i sanitarnym. Porównanie 
warto�ci �redniorocznych wskazuje na zmniejszenie zanieczyszczenia materi� organiczn�, spadek st��e� 
zwi�zków azotu (do warto�ci minimalnych), fosforanów i fosforu ogólnego oraz zawiesin. 

Saprobowo�� wód badana była na odcinku uj�ciowym (przekrój Chobienice). Warto�� wska�nika sapro-
bowo�ci wynosiła 1,64−2,46 (�rednia roczna 1,93). 

Tabela 10. 

Stan czysto�ci Obry (Północnego Kanału Obry) i jej dopływów w roku hydrologicznym 2002 

Lokalizacja stanowiska pomiarowego 
km biegu Obry (miejsce poboru prób) 

km uj�cia 
do Obry 

dopływy pierwsze (km biegu rzeki – 
miejsce poboru prób) 

km uj�cia do rzeki 
wy�szego rz�du 

dopływy dalsze (km biegu 
rzeki – miejsce poboru prób) 

Klasa  
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o wypadkowej klasie czy-
sto�ci 

158,5 km (Ł�ki Wielkie) poza klas� Tlen rozpuszczony, fosforany, fosfor ogólny  

 
Kanał Grabarski (km 8,4 – Kamieniec) poza klas� 

Tlen rozpuszczony, azot azotynowy, fosforany, 
fosfor ogólny 

153,5 km Kanał Grabarski (km 4,6 – Go�dzichowo) poza klas� Azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny  

 0,5 km 
Kanał Gni�ski ( 0,9 km - 
Puszczykówiec 

poza klas� Potas, azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny 

149,7 km (Ziemin) poza klas� 
Tlen rozpuszczony, azot azotynowy, fosforany, 
fosfor ogólny  

139,9 km (Błocko) poza klas� 
Tlen rozpuszczony, fosforany, fosfor ogólny, man-
gan, miano Coli 

128,3 km (K�błowo)  poza klas� Tlen rozpuszczony  
 Dojca (km 20,0 - Ku�nica Zb�ska) poza klas� Tlen rozpuszczony,  

 Dojca (11,1 km Nowy Młyn)  poza klas� Tlen rozpuszczony,  
 Dojca( 6,4 km Wolsztyn)  III BZT5, zawiesina ogólna, mangan, miano Coli 
125,6 km Dojca (1,6 km Obra – �wirownia)  poza klas� Tlen rozpuszczony 

 �rodkowy Kanał Obry (39,3 km – Ko- poza klas� Tlen rozpuszczony, ChZT-Mn, fosforany, fosfor 
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Lokalizacja stanowiska pomiarowego 

km biegu Obry (miejsce poboru prób) 
km uj�cia 
do Obry 

dopływy pierwsze (km biegu rzeki – 
miejsce poboru prób) 

km uj�cia do rzeki 
wy�szego rz�du 

dopływy dalsze (km biegu 
rzeki – miejsce poboru prób) 

Klasa  
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o wypadkowej klasie czy-
sto�ci 

tusz) ogólny, mangan 
125,6 km �rodkowy Kanał Obry (3,9 km – Zacisze) poza klas� Ten rozpuszczony, fosfor ogólny, mangan  
114,3 km (Jaromierz)  III Azot azotynowy, fosfor ogólny 

111,1 km Kanał D�wi�ski (0,5 km – Kopanica) poza klas� 
Tlen rozpuszczony, ChZT-Mn, potas, azot: amo-
nowy, ogólny, fosforany, fosfor ogólny 

110,7 km (Kopanica - Mała Wie�) poza klas� Fosforany, fosfor ogólny 

108,9 km Rów Grabarski (0,4 km – uj�cie) poza klas� 
Tlen rozpuszczony, azot: azotynowy, ogólny, fosfo-
rany, fosfor ogólny, mangan 

101,0 km (Grójec Wielki)  poza klas� Fosforany, fosfor ogólny 
 Szarka (31,5 km – Stary Tomy�l) poza klas� Tlen rozpuszczony, azot azotynowy 

 Szarka (23,5 km – Chojniki) poza klas� 
Tlen rozpuszczony, potas, azot azotynowy, fosfora-
ny, fosfor ogólny, miano Coli 

100,9 km Szarka (0,4 km – Chobienice) poza klas� 
Tlen rozpuszczony, azot azotynowy, fosforany, 
fosfor ogólny, miano Coli 

91,6 km (Zb�szy�) poza klas� Ten rozpuszczony, fosfor ogólny 

 
Czarna Woda (33,9 km – Konin, wy-
pływ z Jeziora Koni�skiego) 

III Azot azotynowy, miano coli 

 

27,8 km 
Dopływ z Lwówka (1,2 km – 
droga Pawłówek - Lwówek) 

poza klas� 

Przewodnictwo elektrolityczne wła�ciwe, tlen roz-
puszczony, BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, zawiesina 
ogólna, potas, azot: amonowy, azotynowy, ogólny, 
fosforany, fosfor ogólny, indeks saprobowo�ci 
peryfitonu i sestonu, miano Coli 

 Czarna Woda (19,5 km - Grudna ) poza klas� Fosfor ogólny 

 
Czarna Woda (9,9 km - poni�ej dopływu 
z Nowego Tomy�la zwanego Bobrówk�) 

III Fosfor ogólny, miano coli 

75,4 km 
Czarna Woda (2,6 km - Stary Folwark , 
uj�cie do Obry) 

III Fosfor ogólny, miano coli 

Szare wiersze oznaczaj� stanowiska na rzece głównej. 

Czarna Woda jest prawym dopływem Obry, do której wpada w km 75,4 w miejscowo�ci Trzciel, tu� 
poza granicami województwa wielkopolskiego. Według Podziału hydrograficzny Polski długo�� cieku wy-
nosi 34,0 km, a powierzchnia zlewni 306,9 km2. 

Rzeka rozpoczyna swój bieg wypływem z Jeziora Koni�skiego zlokalizowanego w miejscowo�ci Konin 
gmina Lwówek. 

Pod wzgl�dem administracyjnym obszar zlewni obejmuje tereny gmin: Lwówek, Miedzichowo, Nowy 
Tomy�l i cz��� gminy Zb�szyn. Cało�� zlewni stanowi fragment makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. 

Głównymi dopływami rzeki s�: Dopływ z Lwówka, dopływ z Nowego Tomy�la zwany Bobrówk� oraz 
Struga Bolewicka. 

Na obszarze zlewni skanalizowana jest miejscowo�� Lwówek w około 70%, Bolewice w 100% i Bolewicko 
prawie w 100%, pozostały teren jest nieskanalizowany. Zwodoci�gowanie terenu zlewni rzeki Czarnej Wody 
wynosi około 90% (instalacji wodoci�gowej brak w jednej wsi na terenie gminy Lwówek i w 50% miejsco-
wo�ci Miedzichowo). 

Na terenie zlewni punktowe �ródła zanieczyszcze� stanowi�: oczyszczalnia w Lwówku i Bolewicach 
oraz oczyszczalnia �cieków przy Szkole Podstawowej w Miedzichowie. 

Wa�nym �ródłem zanieczyszcze� s� stawy rybne zlokalizowane w okolicach miejscowo�ci Jabłonka Stara, 
Miedzichowo, Stary Folwark oraz Trzciel (stawy Trzciel Odbudowa i Pr�dówka zajmuj� powierzchni� około 
144 ha), na potrzeby stawów pobierana jest woda z wód dorzecza Czarnej Wody.  
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�ródło zanieczyszcze� mo�e stanowi� funkcjonuj�ce nad Jeziorem Koni�skim k�pielisko oraz sezonowy 
o�rodek wypoczynkowy nale��cy do gminy Lwówek, wyposa�ony w wypo�yczalni� sprz�tu i pole namio-
towe. �cieki z obiektów o�rodka wywo�one s� na oczyszczalni� w Lwówku.  

Czarna Woda w 2002 roku kontrolowana była w czterech przekrojach pomiarowych zlokalizowanych w: 
Koninie, Grudnej, poni�ej dopływu z Nowego Tomy�la (zwanego Bobrówk�) i Starym Folwarku (uj�cie do 
Obry). 

Przeprowadzane badania wykazały, �e na przewa�aj�cej długo�ci wody rzeki odpowiadaj� III klasie czy-
sto�ci. Jedynie w przekroju badawczym zlokalizowanym w miejscowo�ci Grudna (poni�ej uj�cia Dopływu z 
Lwówka), wody rzeki nie odpowiadały normom. Widoczny jest tutaj wpływ Dopływu z Lwówka, którego 
wody w badanym przekroju były pozaklasowe. 

Zawarto�� zwi�zków biogennych w wodach rzeki nie odpowiadała normom w miejscowo�ci Grudna ze 
wzgl�du na st��enie fosforu ogólnego. W pozostałych przekrojach badawczych zlokalizowanych na rzece 
stan czysto�ci wód utrzymywał si� na poziomie III klasy czysto�ci. Zawarto�� materii organicznej na całej 
długo�ci biegu rzeki była w zakresie II klasy czysto�ci. Zasolenie w odcinku od �ródła do miejscowo�ci 
Grudna odpowiadało II klasie, w dalszym biegu nie przekraczało norm I klasy czysto�ci, natomiast zawar-
to�� zawiesiny ogólnej mie�ciła si� w normach I klasy, tylko w punkcie pomiarowym usytuowanym poni�ej 
dopływu z Nowego Tomy�la odpowiadała II klasie czysto�ci. Warto�� wska�nika miano Coli na całej długo-
�ci rzeki okre�lono na poziomie III klasy czysto�ci. Saprobowo�� zawarta była w normach II klasy z wyj�t-
kiem punktu badawczego w miejscowo�ci Grudna, gdzie warto�� indeksu zaliczono do III klasy. 

Jednocze�nie z badaniami Czarnej Wody prowadzono kontrol� odcinka przyuj�ciowego Dopływu z 
Lwówka ( przy drodze Pawłówek-Lwówek − 1,2 km). 

Ze wzgl�du na wysokie warto�ci st��e� wi�kszo�ci analizowanych wska�ników zanieczyszcze� wody 
omawianego cieku oceniono na pozaklasowe. W�ród wyró�nionych grup wska�ników jedynie zasolenie 
mie�ciło si� w normach wód II klasy.  

1.2.2.2.7.Note� z dopływami 
Note� jest prawostronnym dopływem Warty o długo�ci 388,4 km, z czego przez tereny województwa 

wielkopolskiego płynie około 190 km. Rzeka wypływa z jeziora Przedecz na terenie województwa wielko-
polskiego. Od jeziora Gopło do uj�cia Łob�onki przepływa przez województwo kujawsko-pomorskie, po 
czym ponownie wpływa na teren województwa wielkopolskiego. Nieco poni�ej uj�cia Drawy wpływa na 
tereny województwa lubuskiego gdzie pod Santokiem uchodzi do Warty. 

Obok spływów obszarowych i zanieczyszcze� wnoszonych z wodami dopływów w�ród �ródeł zagro�enia 
cieku wymieni� nale�y zrzut zanieczyszcze� wytworzonych na terenach miejscowo�ci usytuowanych nad 
rzek� (legalnych i nie ewidencjonowanych).  

W województwie wielkopolskim najwi�ksz� z nich jest Czarnków. Miasto liczy ponad 12 tys. mieszka�-
ców. Na jego potrzeby pracuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków, z której w 2002 r. odpro-
wadzano do Noteci około 1750 m3 �cieków w ci�gu doby. Oprócz �cieków z wymienionego obiektu do 
omawianej rzeki trafiaj� �cieki z zakładu „Ekopłyta” S.A. Czarnków w ilo�ci około 130 m3/d. Cz��� z nich 
podlega oczyszczaniu w oczyszczalni chemicznej, cz��� w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. 

Z uwagi na wielko��, mniejszy wpływ na kształtowanie składu wód Noteci przypisuje si� pozostałym 
miejscowo�ciom poło�onym nad brzegami Noteci lub w jej pobli�u (Sompolno, Uj�cie, Mirosław Ujski, 
Wiele�, Drawsko, Drawski Młyn i Krzy�). Podobnie jak w przypadku Czarnkowa na potrzeby tych miej-
scowo�ci pracuj� oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne, które po oczyszczeniu kieruj� �cieki do Noteci 
(bezpo�rednio lub po�rednio). W Uj�ciu znacz�cym �ródłem �cieków kierowanych do Noteci jest Huta Szkła 
Uj�cie S.A. W czasie pracy kopalni piasku (IV-XII), po mechanicznym oczyszczeniu do rzeki wprowadza-
nych było około 1000 m3 �cieków w ci�gu doby. 

W 2002 roku kontynuowano badania Noteci w dziewi�ciu przekrojach pomiarowych zlokalizowanych na 
terenie powiatów: koni�skiego, pilskiego chodzieskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego (Łysek, Przewóz, 
poni�ej uj�cia Łob�onki, Milcz, powy�ej uj�cia Gwdy, poni�ej uj�cia Gwdy, poni�ej uj�cia Trzcianki, poni�ej 
Czarnkowa, powy�ej uj�cia Drawy).  

W oparciu o przeprowadzon� kontrol� ustalono, �e w granicach województwa wielkopolskiego Note� 
prowadziła wody ponadnormatywnie zanieczyszczone. Jako�� cieku w grupach wska�ników zanieczyszcze� 
przedstawiono poni�ej. 

Substancje organiczne kwalifikowały wody Noteci do II klasy czysto�ci. Na wi�kszo�ci stanowisk o kla-
sie tej zdecydowały st��enia charakterystyczne: BZT5, ChZT-Mn i ChZT-Cr. 
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Zasolenie wody odcinkami odpowiadało I lub II klasy czysto�ci. Przekroczenie norm I klasy czysto�ci 
stwierdzono jedynie w przypadku substancji rozpuszczonych ( przekroje: pomiarowe: Przewóz, poni�ej uj-
�cia Łob�onki, Milcz, powy�ej uj�cia Gwdy).  

Zawiesiny na ogół kwalifikowały rzek� do I klasy czysto�ci. Jedynie na stanowisku w Uj�cia wody Note-
ci zaklasyfikowano do klasy II. Nale�y podkre�li�, �e na obni�enie klasy czysto�ci w tym przekroju wpłyn�ł 
jeden wynik. W czerwcu st��enie zawiesiny ogólnej wzrosło do 39 mg/l (III klasa). W pozostałych miesi�-
cach ilo�ci niesionych zawiesin odpowiadały wymogom I klasy czysto�ci.  

W�ród parametrów z grupy fizyczno-chemicznej w najmniej korzystnym �wietle ukazywały jako�� Note-
ci zwi�zki biogenne. Ju� w górnym biegu (przekrój Łysek) stwierdzono przekroczenia norm jako�ci, przy 
czym dotyczyły one jedynie azotu azotynowego. Nieco ni�ej, w przekroju Przewóz, warto�ci tego parametru 
układały si� w strefie norm III klasy czysto�ci. Wzrost st��e� charakterystycznych azotynów do wielko�ci 
ponadnormatywnych zaobserwowano ponownie w wodach Noteci wpływaj�cych na teren dawnego woje-
wództwa pilskiego (przekrój poni�ej uj�cia Łob�onki). W dół biegu rzeki poziom zanieczyszczenia ulegał 
redukcji. Oprócz azotynów malało równie� zanieczyszczenie zwi�zkami fosforu. W efekcie wody Noteci do 
Czarnkowa spełniały wymogi III klasy czysto�ci, poni�ej za�, do granic z województwem lubuskim klasy II.  

W �wietle miana Coli jako�� Noteci na poszczególnych stanowiskach pomiarowych oscylowała mi�dzy II 
klas� czysto�ci a wodami ponadnormatywnie zanieczyszczonymi. 

Tabela 11. 
Stan czysto�ci Noteci i jej dopływów w odcinkach uj�ciowych w 2002 roku 

Lokalizacja stanowiska pomiarowego 
km biegu rzeki Noteci (miejsce poboru prób) 

km uj�cia do 
Noteci 

dopływy (km biegu rzeki) 

Klasa 
czysto�ci 

Wska�niki decyduj�ce 
o wypadkowej klasie czysto�ci 

339,1 km (Łysek) poza klas� Azot azotynowy, miano Coli 

320,6 km (Przewóz) poza klas� Chlorofil „a” 

169,1 km Łob�onka (5,2 km) III 
Zawiesina ogólna, azot azotynowy, fosfor 
ogólny, miano Coli 

164,0 km (poni�ej uj�cia Łob�onki) poza klas� Azot azotynowy, chlorofil „a” 
162,5 km Kcyninka (3,3km) poza klas� Azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny 

140,0 km Margoninka (0,5km) III Odczyn, azot azotynowy 
135,0 km ( Milcz) poza klas� Chlorofil „a” 

132,2 km Bolemka (1,0km) poza klas� 
Zawiesina ogólna, azot azotynowy, fosfo-
rany, fosfor ogólny, miano Coli 

120,3 km (powy�ej uj�cia Gwdy ) poza klas� Chlorofil „a”,  miano Coli  

120,0 km Gwda (0,3 km)  poza klas� Azot azotynowy, miano Coli 
117,0 km (poni�ej uj�cia Gwdy w Mirosławiu Ujskim) poza klas� Chlorofil „a” 

101,5 km Trzcianka (2,2 km) poza klas� 
BZT5, zawiesina ogólna, azot: azotynowy, 
amonowy, fosforany, fosfor ogólny, miano 
Coli 

100,0 km poni�ej uj�cia Trzcianki poza klas� Chlorofil „a”, miano Coli 

87,0 km (poni�ej Czarnkowa w Ciszkowo) poza klas� Chlorofil „a” 
77,1 km Gulczanka (2,8km) poza klas� Miano Coli 

54,6 km Bukówka (4,5km) II 
ChZT-Mn, ChZT-Cr, azot azotynowy, fosfor 
ogólny, fosforany, mangan, saprobowo�� 
sestonu i peryfitonu, miano Coli 

49,9 km (powy�ej uj�cia Drawy, wodowskaz Krzy�) poza klas� Chlorofil „a” 

48,9 km Drawa (2,4km) II 
Fosfor ogólny, fosforany, saprobowo�� 
sestonu, chlorofil „a”,miano Coli 

Wytłuszczony druk oznacza stanowiska w sieci monitoringu krajowego 
Szare wiersze oznaczaj� stanowiska na rzece głównej. 

Saprobowo�� wskazuje na ponadnormatywne zanieczyszczenie rzeki. Wska�nikiem decyduj�cym o kla-
sie był chlorofil a. Warto�� parametru w niektórych przekrojach pomiarowych przekraczała nawet 100 g/l. 
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Jedynie na stanowisku poło�onym najwy�ej na Noteci (Łysek) warto�� parametru przyj�ta za miarodajn� dla 
oceny odpowiadała II klasie czysto�ci.  

Jak wida� oceny jako�ci wody w poszczególnych grupach zanieczyszcze� wykazywały znaczne zró�ni-
cowanie. Stan czysto�ci rzeki, wyra�ony wypadkow� klas� czysto�ci był zbli�ony do roku 2001. We wszyst-
kich przekrojach pomiarowych, z wyj�tkiem miejscowo�ci Łysek, uzyskano analogiczn� ocen�. W zakresie 
poszczególnych parametrów uzyskano ró�ne tendencje zmian, które zilustrowano na wykresach.  

Spo�ród dopływów Noteci w 2002 roku nadal kontynuowano badania: Łob�enicy, Kcyninki, Margoninki, 
Bolemki, Gwdy, Trzcianki, Gulczanki, Bukówki i Drawy. Z wyj�tkiem Gwdy wymienione cieki monitoro-
wano wył�cznie w odcinkach przyuj�ciowych. Gwd� badano na całej długo�ci ł�cznie z uchodz�cym do niej: 
Szczyr�, Debrzynk�, Czarn�, Młynówk�, Płytnic�, Rurzyc�, Piław�, Głomi� i Dopływem z Bukowej Góry. 
Ponadto ocenie jako�ci poddano Dobrzyc� stanowi�c� dopływ Piławy oraz dopływy Głomi: Kanał �miar-
dowski, Kocuni� i �miardówk�. 

Łob�onka jest prawostronnym dopływem Noteci o długo�ci 71,8 km. Rzeka odwadnia rozległe obszary 
województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (986,2 km2). Jej jako�� jest zatem wypadkow� od-
działywania zanieczyszcze� lokalnych i dostarczanych spoza terenu naszego województwa. 

W 2002 roku WIO� w Poznaniu, Delegatura w Pile kontynuowała badania rzeki na stanowisku zlokali-
zowanym w Osieku (5,2 km). Na ich podstawie sklasyfikowano dolny bieg rzeki na odcinku o długo�ci dwu-
nastu kilometrów. 

Na jako�� tego odcinka rzeki oprócz spływów obszarowych najwi�kszy wpływ wywiera� mog� zrzuty 
�cieków z rejonu Łob�enicy (około 3,3 tys. mieszka�ców) i Wyrzyska (około 5,4 tys. mieszka�ców). Na 
terenie pierwszej z tych miejscowo�ci działaj� dwie niewielkie oczyszczalnie �cieków (Spółdzielnia Miesz-
kaniowa i OSM). Cz��� �cieków wytworzonych na terenie miasta nadal wprowadzana jest do Łob�onki b�d� 
jej dopływów w stanie surowym. Nale�y podkre�li� od czerwca 2002 roku około 30 m3 �cieków wytworzo-
nych w Łob�enicy skierowano do nowo wybudowanej, gminnej oczyszczalni �cieków w Liszkowie (mecha-
niczno-biologicznej). Odbiornikiem �cieków jest rzeka Lubcza, stanowi�ca lewy dopływ Łob�onki. 
Wi�kszo�� �cieków wytworzonych na terenie drugiej z wymienionych miejscowo�ci podlega oczyszczaniu 
w mechaniczno-biologiczn� oczyszczalnie �cieków. W 2002 roku z obiektu do Łob�onki kierowano około 
500 m3 �cieków w ci�gu doby. 

Uwzgl�dniaj�c wszystkie badane wska�niki w 2002 roku wody dolnego biegu Łob�onki odpowiadały III 
klasy czysto�ci. O takiej klasyfikacji rzeki zdecydowały parametry z grupy fizyczno-chemicznej (zawiesina 
ogólna, azotyny i fosfor ogólny) oraz bakteriologia. W grupie saprobowo�ci stwierdzono II klas� czysto�ci. 

W stosunku do poprzedniego cyklu badawczego uzyskano wy�sz� klas� czysto�ci. Na zmian� t� wpłyn�ła 
poprawa stanu sanitarnego rzeki, który w 2001 roku dyskwalifikował wody Łob�onki. W grupach wska�ni-
ków: fizyczno-chemicznych i saprobowo�ci obraz jako�ci cieku był analogiczny do okre�lonego w roku po-
przednim. Jednak�e w przypadku czterech wska�ników zanieczyszcze� (BZT5, azotynów, azotu ogólnego i 
manganu) stwierdzono wzrost st��e� charakterystycznych, który poci�gn�ł za sob� zmian� klasy czysto�ci. 

Kcyninka  zwana równie� Kcynk� stanowi lewobrze�ny dopływ Noteci o długo�ci 29,7 km. W górnym 
biegu poł�czona jest z Biał� Strug� (dopływ G�sawki) i Strug� Gołanieck� (dopływ Wełny). Odwadnia ob-
szar o powierzchni 128,3 km2 (w tym tereny województwa kujawsko-pomorskiego). W strukturze u�ytko-
wania zlewni dominuj� tereny wykorzystywane rolniczo. Z punktowych �ródeł zanieczyszcze� 
zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego wymieni� nale�y jedynie Smogulec (około 400 
osób). Na potrzeby tej niewielkiej miejscowo�ci pracuje oczyszczalnia mechaniczo-biologiczna. We wsi 
funkcjonuje równie� gorzelnia rolnicza, z której podczyszczone mechanicznie �cieki po�rednio kierowane s� 
do Kcyninki. Ogółem w 2002 roku z terenu wsi odprowadzano do omawianego cieku około 125 m3/d �cie-
ków. W tym czasie realizowano kontrol� jako�ci przyuj�ciowego odcinka rzeki (około 6 km). Podstaw� oce-
ny stanowiły badania prowadzone w Nowym Dworze (3,3 km). 

W �wietle zebranych danych jako�� rzeki nie odpowiadała normom �ródl�dowych wód powierzchnio-
wych. Na negatywny obraz cieku wpłyn�ły parametry z grupy fizyczno-chemicznej (azotyny, fosforany, 
fosfor ogólny). Saprobowo�� i stan sanitarny cieku odpowiadały III klasie czysto�ci. 

W ocenie ogólnej jako�� wód dolnego biegu Kcyninki była analogiczna do roku poprzedniego. Zmian� 
poziomu zanieczyszczenia wyra�onego odmienn� klas� w stosunku do 2001 roku stwierdzono w zakresie: 
substancji organicznych, zawiesiny ogólnej i stanu sanitarnego. W przypadku tych zanieczyszcze� mo�na 
mówi� o tendencjach dodatnich. Jednak�e w zakresie zwi�zków biogennych, klasyfikuj�cych rzek� analo-



 STAN CZYSTO�CI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYN	CYCH  

 

30 

gicznie do roku poprzedniego, stwierdzono wzrost st��e� charakterystycznych, co przemawiałoby za obni-
�eniem jako�ci. 

Margoninka  jest lewobrze�nym dopływem Noteci o długo�ci o długo�ci 35,0 km. Odwadnia obszar o 
powierzchni 179,5 km2. Oprócz spływów obszarowych odbiera zanieczyszczenia wytworzone na terenie: 
Margonina, Margo�skiej Wsi, Dziewoklucza, Sułaszewa. W�ród wymienionych miejscowo�ci najwi�ksze 
potencjalne zagro�enie stanowi Margonin. To licz�ce niespełna 3 tys. mieszka�ców miasto jest w znacznej 
cz��ci skanalizowane. Na jego potrzeby pracuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków, które po 
oczyszczeniu kierowane s� do Margoninki w ilo�ci około 550 m3 w ci�gu doby (2001/2002). 

W roku 2002 kontynuowano kontrol� jako�ci rzeki w przekroju pomiarowym zlokalizowanym w Raczy-
nie (0,5 km). W jej �wietle, w ostatnim cyklu pomiarowym jako�� Margoninki odpowiadała III klasie czysto-
�ci. O wypadkowej klasie czysto�ci zdecydowały dwa wska�niki z grupy fizyczno-chemicznej: odczyn i 
azotyny. Saprobowo�� i stan sanitarny kwalifikowały ciek do II klasy czysto�ci. 

W ocenie ogólnej jako�� wód Margoninki była ni�sza od stwierdzonej w 2001 roku. W wielu wska�ni-
kach stwierdzono wy�sze warto�ci st��e� charakterystycznych. W przypadku: odczynu, BZT5, ChZT-Cr, 
ChZT-Mn i azotynów skutkowały one zmian� klasy czysto�ci (z I do II b�d� III). 

Bolemka (Bolimka) jest lewobrze�nym dopływem Noteci o długo�ci 13,2 km. Zlewnia do wodowskazu 
Studzieniec obejmuje tereny o powierzchni 68,7 km2. Dolny bieg rzeki wł�czony jest w skomplikowany 
system melioracyjny Noteci. Dział wód jest tu niepewny. Skład wód Bolemki kształtuje si� pod silnym 
wpływem działalno�ci człowieka. Istotn� rol� odgrywaj� tu zrzuty �cieków bytowo-gospodarczych i prze-
mysłowych. Ich najwi�ksze skupisko znajduje si� na terenie Chodzie�y. Nale�y jednak podkre�li�, �e gospo-
darka wodno-�ciekowa na terenie miasta jest w znacznej mierze uporz�dkowana. Funkcjonuje tu kilka 
oczyszczalni �cieków. Najwi�ksz� rol� odgrywa oczyszczalnia Studzieniec-Ł�g. Jest to oczyszczalnia biolo-
giczna z chemicznym str�caniem fosforu o projektowanej przepustowo�ci 7300 m3/d. W 2002 roku ilo�� 
oczyszczonych �cieków wynosiła �rednio 3100 m3/d. �cieki po oczyszczeniu wprowadzane s� do Bolemki 
poni�ej Chodzie�y. 

W 2002 roku ocenie poddano dwukilometrowy odcinek dolnego biegu Bolemki. Podstaw� klasyfikacji 
były dane zebrane w przekroju zlokalizowanym przy uj�ciu do Noteci (1,0 km). W oparciu o analizy wody 
pobrane w tym przekroju ciek oceniono jako ponadnormatywnie zanieczyszczony. O wyniku klasyfikacji 
zdecydowały parametry z grupy fizyczno-chemicznej (zawiesina ogólna, azotyny, fosforany, fosfor ogólny) i 
stan sanitarny rzeki. 

Cho� w ocenie ogólnej jako�� Bolemki odpowiadała ocenie uzyskanej w 2001 roku, w zakresie st��e� 
charakterystycznych poszczególnych zanieczyszcze� dały si� zauwa�y� wyra�ne, ró�nokierunkowe zmiany. 

Wszystkie parametry jako�ci z grupy zanieczyszcze� organicznych kwalifikowały rzek� o klas� wy�ej. 
Tak� zmian� stwierdzono równie� w przypadku manganu. Z kolei zwi�zki fosforu i saprobowo�� sestonu 
wykazały zmiany id�ce w odwrotnym kierunku. Jednak�e tylko w przypadku saprobowo�ci uzyskano od-
mienn� klasyfikacj� rzeki. 

Gwda bierze pocz�tek na terenie województwa zachodniopomorskiego, w okolicy wsi Biała. Rzeka pły-
nie na długo�ci 145,1 km. Zbiera wody z obszaru 4942,8 km2 i wprowadza do Noteci w 120,0 km jej prawe-
go brzegu (na terenie województwa wielkopolskiego). Przewa�aj�c� cz��� zlewni Gwdy porastaj� lasy. Taka 
struktura u�ytkowania terenu jest korzystna z punktu widzenia czysto�ci wód. 

Z uwagi na bardzo rozbudowany system dorzecza jako�� Gwdy wi��e si� �ci�le z poziomem zanieczysz-
czenia dopływów. Cz��� z nich (wi�ksze, uchodz�ce do Gwdy w granicach województwa wielkopolskiego) 
została scharakteryzowana w dalszej cz��ci opracowania. W�ród �ródeł punktowych najwi�ksze zagro�enie 
dla wód Gwdy stanowi� zrzuty zanieczyszcze� z terenu Piły (ponad 75 tys. mieszka�ców). �cieki powstaj�-
ce na terenie miasta poprzez mechaniczno-biologiczn� oczyszczalni� (z usuwaniem zwi�zków biogennych) 
w ilo�ci około 18600 m3/d wprowadzane s� do Gwdy lub ziemi. 

W 2002 roku kontynuowano badania cieku w siedmiu przekrojach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowa-
nych w: Gwdzie Wielkiej, poni�ej L�dyczka, w Tarnówce, Krepsku, powy�ej Piły – Koszyce, poni�ej Piły, 
przy uj�ciu do Noteci). Pierwszy z nich zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
Ł�cznie sklasyfikowano 96-km odcinek rzeki płyn�cy w granicach województwa wielkopolskiego. 

Po uwzgl�dnieniu wszystkich kontrolowanych parametrów ustalono, �e z wyj�tkiem okolic Piły (około 
9 km) jako�� Gwdy odpowiadała wymogom III klasy czysto�ci, natomiast w rejonie wskazanego miasta nie 
odpowiadała normom jako�ci ustalonym dla wód �ródl�dowych. O takiej klasyfikacji cieku zdecydował je-
den wska�nik – miano Coli. 
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Uwzgl�dniaj�c wył�cznie parametry z grupy fizyczno-chemicznej Gwda powy�ej Piły prowadziła wody 
II klasy czysto�ci, poni�ej za� wody klasy III. W �wietle saprobowo�ci wody Gwdy na całej długo�ci odpo-
wiadały II klasie czysto�ci. Nale�y podkre�li�, �e w ocenie nie uwzgl�dniono chlorofilu „a”, oznaczanego 
wył�cznie na stanowisku przyuj�ciowym (sie� krajowa). 

W stosunku do 2001 roku odmiennie sklasyfikowano rzek� w 2 przekrojach: powy�ej uj�cia Rurzycy 
(37,9 km) i powy�ej Piły (24,0 km). Na stanowiskach tych stwierdzono pogorszenie stanu sanitarnego rzeki. 

Szczyra jest ciekiem o całkowitej długo�ci 29,2 km i dorzeczu obejmuj�cym obszar 305,3 km2. Niemal w 
cało�ci płynie w�ród lasów, poprzez tereny województwa pomorskiego. Niewielki przyuj�ciowy odcinek 
rzeki (około 3 km) stanowi północn� granic� województwa wielkopolskiego. 

W 2002 roku kontynuowano kontrol� jako�ci rzeki w przekroju pomiarowym zlokalizowanym w odcinku 
przyuj�ciowym (0,3 km - L�dyczek). Na podstawie danych zebranych w tym przekroju jako�� granicznego 
odcinka Szczyry odpowiada II klasie czysto�ci. Na tak� jako�� wskazuj� zarówno parametry z grupy fizycz-
no-chemicznej (ChZT-Mn, azotyny, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny), saprobowo�ci (indeksy sapro-
bowo�ci sestonu i peryfitonu) jak i bakteriologii (miano Coli). 

Wykonana ocena potwierdza wysok� jako�� Szczyry, stwierdzon� w poprzednich cyklach badawczym (lata 
2000 i 2001). Korzystnej klasyfikacji cieku sprzyja brak osad ludzkich i du�e zalesienie terenu wokół cieku.  

Oceny rzeki wykonane w dwóch ostatnich latach nie wykazały wi�kszych ró�nic w poziomie zanieczysz-
czenia Szczyry. Odmienn� ocen� uzyskano tylko w dwóch wska�nikach: CHZT-Mn i azocie ogólnym. 
Zmiany te nie wpłyn�ły jednak na weryfikacj� wypadkowej klasy czysto�ci. 

Debrzynka stanowi lewostronny dopływ Gwdy o długo�ci 35,4 km, z czego 22,0 km płynie na granicy 
województwa wielkopolskiego. Odwadnia obszar o powierzchni 125,7 km2. 

Jako�� rzeki zale�na jest głównie od spływu zanieczyszcze� z obszarów u�ytkowanych rolniczo oraz od-
prowadzanych z licz�cego około 5,5 tys. mieszka�ców Debrzna. Na potrzeby miasta pracuje zblokowana 
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia. Odbiornikiem �cieków (około 630 m3/d) jest omawiana rzeka. 

W 2002 roku kontynuowano badania Debrzynki w przekroju pomiarowym zlokalizowanym w L�dyczku 
(0,3 km). Na ich podstawie okre�lono jako�� przyuj�ciowego odcinka rzeki (około 3 km). Uwzgl�dniaj�c 
wszystkie badane wska�niki zanieczyszcze� Debrzynka w okolicach L�dyczka prowadziła wody III klasy 
czysto�ci. O wypadkowej klasie czysto�ci zdecydowały parametry z grupy fizyczno-chemiczej: tlen rozpusz-
czony, azotyny i fosfor ogólny. Saprobowo�� i bakteriologia spełniały wymogi II klasy czysto�ci. 

W stosunku do 2001 roku wody Debrzynki sklasyfikowano o klas� wy�ej. Zdecydowało o tym korzyst-
niejsze natlenienie cieku. W okresie letnim st��enia tlenu nie spadły poni�ej norm III klasy czysto�ci. Zmia-
n� klasy w kierunku poprawy jako�ci stwierdzono równie� w przypadku fosforanów (z III do II klasy). Na 
odwrotne tendencje wskazuj� st��enia charakterystyczne utlenialno�ci, azotynów i azotu ogólnego. 

Czarna jest prawym dopływem Gwdy o długo�ci 31,2 km. Odwadnia obszar o powierzchni 193,5 km2. 
Górna cz��� zlewni ma charakter rolniczy. Istotne punktowe �ródło zagro�enia rzeki stanowi� mog� zanie-
czyszczenia wytworzone na terenie Okonka. Miasto wyposa�one jest w mechaniczno-biologiczn� oczysz-
czalni� �cieków. Odbiornikiem oczyszczonych �cieków w ilo�ci około 460 m3/d jest rzeka Czarna. 

W 2002 roku nadal monitorowano jako�� Czarnej na stanowisku zlokalizowanym w L�dyczku (0,2 km). 
Na podstawie przeprowadzonych bada� przyuj�ciowy odcinek rzeki (około 7,5 km) uznano za ponadnorma-
tywnie zanieczyszczony. Na negatywny obraz cieku wpłyn�ły wysokie st��enia charakterystyczne fosforu 
ogólnego i miano Coli. Saprobowo�� wód kwalifikowała rzek� do II klasy czysto�ci. 

W ocenie ogólnej jako�� Czarnej jest analogiczna do stwierdzonej w 2001 roku. Jednak w przypadku kil-
ku wska�ników zanieczyszcze� uzyskano odmienn� ocen�. W 2002 roku st��enia charakterystyczne: utle-
nialno�ci, azotanów i azotu ogólnego kwalifikowały Czarn� do ni�szej klasy. Z kolei st��enia fosforu 
ogólnego wzrosły z warto�ci odpowiadaj�cych klasie II do warto�ci pozaklasowych. 

Młynówka (Oska) jest prawobrze�nym dopływem Gwdy o długo�ci 21,0 km. Powierzchnia dorzecza wy-
nosi 63 km2. W strukturze u�ytkowania zwraca uwag� zbli�ony udział lasów i gruntów rolnych. Istotnym 
�ródłem zanieczyszczenia rzeki s� wiec spływy obszarowe. Z punktowych �ródeł zagro�e� wymieni� nale�y 
przede wszystkim Jastrowie. To licz�ce około 9 tys. mieszka�ców miasto jest tylko w cz��ci skanalizowane. 
�cieki wytworzone na terenie Jastrowia s� oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni. Około 
640 m3/d oczyszczonych �cieków wprowadzanych jest do Młynówki, która jest równie� odbiornikiem wód 
opadowych z terenu miasta. 

W 2002 roku kontynuowano badania rzeki w przekroju pomiarowym zlokalizowanym w Ptuszy (1,0 km). 
W �wietle zebranych danych Młynówka prowadziła wody ponadnormatywnie zanieczyszczone. Normy ja-
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ko�ci zostały przekroczone w kilku wska�nikach z grupy fizyczno-chemicznej (azotyny, fosforany, fosfor 
ogólny) oraz w zakresie bakteriologii. Saprobowo�� wskazywała na wody III klasy czysto�ci (ze wzgl�du na 
indeks saprobowo�ci sestonu). 

W stosunku do 2001 roku stwierdzono korzystniejsze natlenienie cieku i ni�sze st��enia manganu. Wzro-
sły natomiast st��enia charakterystyczne azotu ogólnego i indeks saprobowo�ci sestonu. Zmiany te znalazły 
odzwierciedlenie w odmiennej klasyfikacji Młynówki. 

Tabela 12. 
Stan czysto�ci Gwdy i jej dopływów w 2002 roku 

Lokalizacja stanowiska pomiarowego 

km biegu Gwdy (miejsce poboru prób) 
km uj�cia 
do Gwdy 

dopływy pierwsze (km biegu rzeki – miejsce 
poboru prób) 

Klasa czy-
sto�ci 

Wska�niki decyduj�ce o wypadkowej 
klasie czysto�ci 

 
km uj�cia do rzeki 
wy�szego rz�du 

dopływy dalsze (km biegu 
rzeki - miejsce poboru prób) 

  

112,0 km (Gwda Wielka) III Miano Coli 

80,8 km Szczyra (0,3 km - Ledyczek) II 
Utlenialno��, azot azotynowy i ogólny, 
fosforany, fosfor ogólny, saprobowo�� 
sestonu i peryfitonu, miano Coli 

79,8 km Debrzynka (0,3 km - L�dyczek) III Tlen rozpuszczony, azotyny, fosfor ogólny 

79,4 km Czarna (0,2 km - L�dyczek) poza klas� Fosfor ogólny, miano Coli 
78,0 km (poni�ej L�dyczka) III Miano Coli 

51,8 km Młynówka (1,0 km - Ptusza) poza klas� 
Azot azotynowy, fosforany, fosfor 
ogólny, miano Coli 

48,3 km (Tarnówka) III Miano Coli 
42,8 km Płytnica (0,8 km - Płytnica) III Saprobowo�� sestonu  

37,9 km (Kr�psko) III Miano Coli 
37,8 km Rurzyca (0,1km - Kr�psko) III Miano Coli 
 Piława (13,0 km powy�ej uj�cia rzeki Dobrzycy) III Azot azotynowy 

 9,6 km Dobrzyca III Miano Coli 
33,0 km Piława (1,3 km - Dobrzyca) III Azot azotynowy, miano Coli 
 Głomia (41,0 km – Stawnica) poza klas� Azot azotynowy 

  
Kanał �miardowski (0,2 
km - Złotów) 

poza klas� Tlen rozpuszczony 

 Głomia (29,4 km - W�sosz) poza klas� Azot azotynowy 
  �miardówka (0,4 km) III Azot azotynowy, fosfor ogólny 

  Kocunia (26,3 km) III Tlen rozpuszczony 

  Kocunia (8,7km ) II 

Odczyn, tlen rozpuszczony, ChZT-
Mn, ChZT-Cr, fosfor ogólny, fosfora-
ny, mangan, saprobowo�� sestonu 
i peryfitonu, miano Coli 

 26,2 km Kocunia (2,5km) III Tlen rozpuszczony, mangan 
 Głomia (19,2 km - 
ele�nica) III Azot azotynowy, fosfor ogólny, miano Coli 

32,2 km Głomia (1,1km - Dobrzyca) III 
Azot azotynowy, fosfor ogólny, miano 
Coli 

24,0 km (powy�ej Piły - Koszyce) III Miano Coli 
21,8 km Dopływ z Bukowej Góry (0,4 km – Piła)  III Fosfor ogólny  

16,0 km (poni�ej Piły) poza klas� Miano Coli  

0,3 km (uj�cie do Noteci)* III Miano Coli, azot azotynowy 

Wytłuszczony druk oznacza stanowiska w sieci monitoringu krajowego 
Szare wiersze oznaczaj� stanowiska na rzece głównej. 
* dla zachowania jednakowego kryterium oceny w grupie saprobowo�ci nie uwzgl�dniono chlorofilu „a”. Na stanowi-

sku przyuj�ciowym, wł�czonym do sieci krajowej wska�nik nie odpowiadał normom. 
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Płytnica jest ciekiem o długo�ci 59,3 km i powierzchni dorzecza wynosz�cej 296,9 km2. Silne zalesienie 
zlewni i brak wi�kszych skupisk ludno�ci sprzyja umiarkowanemu zanieczyszczeniu cieku.  

W 2002 roku rzek� nadal klasyfikowano w oparciu o dane zebrane w przekroju pomiarowo-kontrolnym 
zlokalizowanym w Płytnicy (0,8 km). Na ich podstawie 35 km odcinek rzeki zakwalifikowano do III klasy 
czysto�ci. O wyniku klasyfikacji zdecydował jeden wska�nik – indeks saprobowo�ci sestonu. W 2001 roku 
odpowiadał on wodom II klasy czysto�ci. Oprócz saprobowo�ci sestonu mniej korzystne warto�ci st��e� 
charakterystycznych, wyra�one zmian� klasy czysto�ci stwierdzono w przypadku trzech wska�ników jako-
�ci: ChZT-Mn, ChZT-Cr i zawiesiny ogólnej. Poprawie uległ natomiast stan sanitarny rzeki. W poprzednim 
cyklu badawczym miano Coli układało si� w przedziale norm III klasy czysto�ci i było wska�nikiem decydu-
j�cym o ocenie ko�cowej. 

Rurzyca jest prawostronnym dopływem Gwdy o długo�ci 23,8 km. Zlewnia całkowita obejmuje tereny 
województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jej powierzchni� okre�lono na 77,3 km2. Teren jest 
całkowicie zalesiony. Taka struktura u�ytkowania gruntów nie sprzyja dostawie nutrientów zlewniowych. 
Jedynym zagro�eniem dla jako�ci wód Rurzycy jest Kr�psko, na terenie, którego zlokalizowany jest punkt 
poboru prób. W oparciu o wyniki uzyskane w tym przekroju pomiarowym klasyfikowany jest 17,5 km odci-
nek rzeki. Miejscowo�� zlokalizowana jest tu� przy uj�ciu do Gwdy. Jest wyposa�ona w wodoci�g, lecz nie 
posiada kanalizacji sanitarnej. 

W 2002 roku ogólna ocena rzeki wypadła niepomy�lnie. Z uwagi na zły stan bakteriologiczny wody Rurzycy 
zakwalifikowano do III klasy czysto�ci. Wcze�niej tak negatywny obraz cieku uzyskano w 1996 roku. W 
latach 1997 – 2001 warto�ci kontrolowanych wska�ników zanieczyszcze� nie przekraczały norm II klasy 
czysto�ci. Zwa�ywszy na niskie warto�ci obszernej gamy parametrów jako�ci z grupy fizyczno-chemicznej 
(wszystkie w I klasie) i korzystn� saprobowo�� (II klasa), jako�� wód Rurzycy nadal mo�na uzna� za dobr�. 

Piława jest prawostronnym dopływem Gwdy o długo�ci 79,9 km. Odwadnia obszar o powierzchni 
1388,1 km2. Górna cz��� zlewni obejmuje tereny województwa zachodniopomorskiego. W 2002 roku ocenie 
poddano jedynie 12,5 km, dolny odcinek rzeki, płyn�cy w granicach województwa wielkopolskiego. Pod-
staw� oceny były dane uzyskane w 2 przekrojach pomiarowych zlokalizowanych powy�ej rzeki Dobrzycy 
(13,0 km) i w miejscowo�ci Dobrzyca (1,3 km). 

W tej cz��ci zlewnia Piławy ma charakter wybitnie le�ny. Struktura u�ytkowania gruntów sprzyja zatem 
dobrej jako�ci cieku. Jednak w województwie o�ciennym udział gruntów rolnych jest znacznie wi�kszy. 
Ponadto bezpo�rednio lub po�rednio do Piławy wprowadzane s� zanieczyszczenia ze �ródeł punktowych. 
W�ród nich najwi�ksze zagro�enie stwarzaj� �cieki z Wałcza (blisko 28 tys. mieszka�ców), które poprzez 
Młynówk� Wałeck� i Dobrzyc� wprowadzane s� do Piławy. 

W 2002 roku wskazany odcinek Piławy w cało�ci zakwalifikowano do III klasy czysto�ci. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli rzek� na odcinku 12,5 – 9,5 km sklasyfikowano o klas� ni�ej ni� w 

roku 2001. Zdecydowały o niej wył�cznie podwy�szone st��enia azotynów. S� to zwi�zki bardzo nietrwałe, 
gdy� w �rodowisku tlenowym w obecno�ci mikroorganizmów szybko przekształcaj a si� w azotany. Sapro-
bowo�� i bakteriologia odpowiadały II klasie czysto�ci. 

Na odcinku 9,5 – 0,0 km Piław� sklasyfikowano analogicznie do roku poprzedniego. Obok azotynów o 
niskiej wypadkowej klasie czysto�ci (III klasa) zdecydował stan sanitarny. Saprobowo�� spełniała wymogi II 
klasy czysto�ci. 

Dobrzyca jest prawobrze�nym dopływem Piławy o długo�ci 64,3 km. Odwadnia obszar o powierzchni 
925,0 km2. W wi�kszo�ci s� to tereny województwa zachodniopomorskiego. W granicach województwa 
wielkopolskiego rzeka płynie na długo�ci około 8,0 km. Na tym odcinku zlokalizowano jedno stanowisko po-
miarowe – w Tarnowie (3,0 km). Kontrola cieku we wskazanym przekroju dała podstaw� zaklasyfikowania 
dolnego biegu Dobrzycy do III klasy czysto�ci. 

Cho� wypadkowa klasa czysto�ci jest analogiczna do roku poprzedniego i w niekorzystnym �wietle sta-
wia jako�� wód Dobrzycy, jej dolny bieg mo�na jednak uzna� za stosunkowo czysty. W�ród całej gamy 
wska�ników zanieczyszcze� jedynie miano Coli wskazywało na III klas� czysto�ci. Fizyczno-chemiczne 
parametry jako�ci (azotyny, fosforany, fosfor ogólny) i saprobowo�� (indeks saprobowo�ci sestonu i peryfi-
tonu) odpowiadała wodom II klasy czysto�ci.  

Głomia jest lewobrze�nym dopływem Gwdy (51,8 km) płyn�cym w cało�ci przez teren województwa 
wielkopolskiego. Wraz z dopływami odwadnia obszar o powierzchni 570 km2, w tym rozległe tereny u�yt-
kowane rolniczo. Oprócz spływów obszarowych istotny wpływ na jako�� cieku maj� zrzuty �cieków z miast 
i wsi usytuowanych nad rzek� b�d� w jej pobli�u, obieg materii w jeziorach, przez które przepływa rzeka, a 
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tak�e zanieczyszczenia wnoszone wraz z dopływami. Do miejscowo�ci stwarzaj�cych najwi�ksze zagro�enie 
dla wód Głomi zaliczy� nale�y miejscowo�ci scharakteryzowane poni�ej. 

Zakrzewo liczy około 1740 mieszka�ców. Jest miejscowo�ci� zwodociagowan� i w znacznej cz��ci ska-
nalizowan�. Posiada własn�, komunaln� oczyszczalni� �cieków. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna pracuj�ca na potrzeby całej gminy. Odbiornikiem oczyszczonych �cieków jest rzeka Głomia. W 
2002 roku do rzeki wprowadzano około 290 m3 �cieków w ci�gu doby. 

Złotów jest najwi�ksz� miejscowo�ci� usytuowan� nad sam� rzek�. Liczy ponad 18 tys. mieszka�ców. 
Posiada własny wodoci�g i kanalizacj�. Na potrzeby miasta pracuje oczyszczalnia �cieków wyposa�ona w 
komory defosfatacji, nitryfikacji i denitryfikacji. Do obiektu doprowadzane s� �cieki komunalne z miasta (w 
tym technologiczne z zakładów produkcyjnych), w mniejszych ilo�ciach z okolic (miejscowo�� �wi�ta). W 
2002 r. z oczyszczalni do Głomi trafiało około 3500 m3 �cieków w ci�gu doby. 

Na terenie miasta funkcjonuje równie� oczyszczalnia Fabryki Elementów Wyposa�enia Budownictwa 
„Metalplast” przyjmuj�ca tak�e �cieki z zakładów s�siednich. �cieki technologiczne neutralizowane s� na w 
oczyszczalni chemicznej, natomiast bytowe w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Zanieczyszczenia te 
wspólnym kolektorem kierowane s� do Głomi w ilo�ci około 125 m3/d (2002 rok). 

Krajenka (około 4 tys. mieszka�ców) podobnie do wy�ej opisanych miejscowo�ci wyposa�ona jest w 
oczyszczalni� �cieków. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwy�szonym usuwaniem bioge-
nów. Obiekt przyjmuje �cieki komunalne i przemysłowe, które po oczyszczeniu kierowane s� do Głomi. W 
2002 r. ilo�� odprowadzanych �cieków wynosiła około 460 m3/d. 

W 2002 roku pod k�tem jako�ci sklasyfikowano cał� rzek�. Podstaw� oceny była kontrola prowadzona 
w czterech przekrojach badawczych zlokalizowanychw : w Stawnicy (41,0 km), W�soszu (29,4 km), �ele�ni-
cy (19,2 km), Dobrzycy (0,3 km). 

Analiza wyników wykazała, �e powy�ej uj�cia Kocuni (przekroje w Stawnicy i W�soszu) woda Głomi nie 
odpowiadała normom jako�ci, poni�ej za� (w �ele�nicy i Dobrzycy) spełniała wymagania III klasy czysto�ci. 
W dwóch pierwszych przekrojach pomiarowych o wyniku klasyfikacji zdecydował wska�nik z grupy fi-
zyczno-chemicznej, azot azotynowy. W dwóch pozostałych liczba wska�ników odpowiadaj�cych wypadko-
wej klasie czysto�ci była wi�ksza. Oprócz azotynów na III klas� wskazywały: fosfor ogólny i miano Coli. 

Wcze�niej ocen� rzeki na całej długo�ci wykonywano w 1999 roku. Wówczas wody Głomi kontrolowano 
w trzech przekrojach: w Stawnicy, W�soszu i Dobrzycy. Klasyfikacja cieku była analogiczna do bie��cej. W 
Stawnicy o wypadkowej klasie czysto�ci decydowały równie� st��enia charakterystyczne azotynów, w W�-
soszu i Dobrzycy: azotyny, fosforany, fosfor ogólny, chlorofil „a” (obecnie nie oznaczany) i miano Coli. 

Kanał �miardowski jest niewielkim, lewobrze�nym dopływem Głomi, do której wprowadza swe wody 
na terenie Złotowa - nieco powy�ej jeziora Baba. Ciek pełni rol� głównego kanału odwadniaj�cego rozległe 
obszary bagienne rejonu Mi�dzybłocia. Sie� rowów melioracyjnych jest tu bardzo g�sta.  

Ciek wł�czono do systemu monitoringu wód powierzchniowych w 2002 roku. Kontrol� jako�ci prowa-
dzono w jednym przekroju badawczym zlokalizowanym przy uj�ciu do Głomi (0,2 km). Dała ona podstaw� 
klasyfikacji Kanału �miardowskiego na odcinku około 5 km. 

W �wietle zebranych danych w 2002 roku wody omawianego cieku nie odpowiadały normom jako�ci 
�ródl�dowych wód powierzchniowych. 

Negatywny obraz cieku uzyskano zarówno w grupie zanieczyszcze� fizyczno-chemicznych jak i biolo-
gicznych (saprobowo�� i bakteriologia). Zwraca uwag� wysoki indseks saprobowo�ci sestonu i peryfitonu. 
W�ród cieków północnej cz��ci województwa wielkopolskiego jest to drugi ciek (po Trzciance), w którym 
oba wska�niki odbiegały od II klasy czysto�ci.  

Kocunia zwana w górnym biegu Skicka Strug�, jest lewobrze�nym dopływem Głomi o długo�ci 41,3 km. 
Jej dorzecze obejmuje obszar o powierzchni 172 km2. Sie� rzeczna jest zawikłana. Wyst�puj� tu liczne poł�-
czenia ze zlewniami s�siednimi. Z uwagi na znaczny udział gruntów rolnych w zlewni Kocuni podstawowe 
zagro�enie dla jako�ci jej wód stanowi� spływy obszarowe. 

Rzek� wł�czono do systemu monitoringu wód powierzchniowych w 2002 roku. Kontrol� jako�ci cieku 
prowadzono w trzech przekrojach badawczych zlokalizowanych: w Skicu (26,3 km), poni�ej Jeziora Sławia-
nowskiego (8,7 km), przy uj�ciu do Głomi (2,5 km).  

W oparciu o przeprowadzone badania Kocuni� powy�ej jeziora Ostrowite i poni�ej dopływu z Kleszczy-
ny zakwalifikowano do III klasy czysto�ci, natomiast na pozostałym odcinku do klasy II. Mimo odmiennej 
oceny poszczególnych odcinków rzeki szczegółowa analiza parametrów jako�ci wskazuje na zbli�ony po-
ziom zanieczyszczenia jej wód. Zdecydowana wi�kszo�� parametrów układała si� w przedziale norm II kla-
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sy czysto�ci. Jedynie st��enia tlenu rozpuszczonego na stanowiskach w Skicu i przy uj�ciu do Głomi oraz 
manganu w odcinku uj�ciowym wpłyn�ły na nisk� wypadkow� klas� czysto�ci górnego i dolnego biegu rze-
ki. Saprobowo�� i bakteriologia na wszystkich stanowiskach spełniały wymogi II klasy czysto�ci. 
�miardówka jest niewielkim, lewym dopływem Głomi. Do rzeki głównej uchodzi nieco poni�ej W�sosza 

(w około 29 km biegu Głomi). Z uwagi na znaczny udział gruntów rolnych w jej zlewni podstawowe zagro-
�enie dla wód �miardówki stanowi� spływy obszarowe. 

Rzek� wł�czono do systemu monitoringu wód powierzchniowych w 2002 roku. Kontrol� jako�ci cieku 
prowadzono w jednym przekroju badawczym zlokalizowanym w W�soszu (0,4 km). W �wietle przeprowa-
dzonych bada� jako�� wód przyuj�ciowego odcinka �miardówki (około 5,5 km) odpowiadała III klasie czy-
sto�ci. Na t� klas� wskazywały parametry z grupy fizyczno-chemicznej: azotyny, fosfor ogólny. 
Saprobowo�� sestonu i peryfitonu oraz miano Coli kwalifikowały ciek do klasy II. 

Dopływ z Bukowej Góry, zwany równie� Rud�, jest niewielkim prawym dopływem Gwdy uchodz�cym 
do niej ju� w granicach administracyjnych Piły. Odwadnia obszar o powierzchni 72,4 km2. Górna cz��� 
zlewni ma charakter rolniczy, w dolnej przewa�aj� tereny le�ne. W wyj�tkiem nielicznych zabudowa� Piły 
nie wyst�puj� tu wi�ksze osady ludzkie.  

Rzek� nadal kontrolowano na stanowisku zlokalizowanym przy uj�ciu do Gwdy (0,4 km). Na podstawie 
przeprowadzonych bada� ustalono, �e w 2002 roku jako�� Dopływu z Bukowej Góry odpowiadała III klasie 
czysto�ci. O wyniku klasyfikacji zdecydował jeden wska�nik, azot azotynowy. Pozostałe parametry jako�ci z 
grupy fizyczno-chemicznej mie�ciły si� w przedziale norm I lub II klasy czysto�ci. Saprobowo�� i stan sani-
tarny cieku wskazywały na wody II klasy czysto�ci. 

W 2002 roku Dopływ z Bukowej Góry prowadził wody o korzystniejszych parametrach jako�ci od 
stwierdzonych w roku poprzednim. W przypadku pi�ciu wska�ników uzyskano wy�sze klasy czysto�ci (tlen 
rozpuszczony, azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny i mangan). Jedynie zawiesiny wskazywały na wi�k-
sze zanieczyszczenie cieku. St��enie charakterystyczne zawiesin wzrosło 2002 roku do norm II klasy. 

Ładunki wybranych zanieczyszcze�, wnoszonych do Gwdy z wodami omówionych dopływów zestawio-
no w tabeli 13. Podobnie do poprzedniego cyklu badawczego, w 2002 roku najwi�ksze ładunki zanieczysz-
cze� wprowadzała do Gwdy rzeka Piława.  

Tabela 13. 
Ładunki zanieczyszcze� wnoszonych do Gwdy z wodami dopływów w 2002 roku 

Ładunki zanieczyszcze� [t/rok] 
Rzeka 

Przepływ 
�redni roczny       

[m3/s] BZT5 ChZT-Cr 
Azot 

ogólny 
Fosfor 
ogólny 

Fosfora-
ny 

Azot 
amonowy 

Zawiesi-
na 

Szczyra 3,82 168,57 1565,26 288,97 18,06 37,33 10,84 1204,04 

Debrzynka 1,55 78,01 624,06 129,20 9,75 17,55 10,24 536,30 
Czarna 0,86 62,38 555,98 104,69 5,15 8,95 4,34 515,30 
Młynówka 
(Oska) 

0,74 77,01 324,38 94,51 7,70 15,64 14,00 303,38 

Płytnica 1,74 87,95 945,44 106,64 5,50 9,34 2,75 769,54 
Rurzyca 2,61 164,30 846,16 59,97 3,29 5,75 4,11 821,51 
Piława 10,72 743,95 5309,12 486,95 43,96 84,54 33,82 3381,61 

Głomia 4,12 285,70 3805,05 401,28 23,38 41,56 12,99 1558,38 
Dopływ z Bu-
kowej Góry 

0,38 61,28 347,24 25,23 2,04 2,16 12,00 144,18 

Trzcianka (Trzcinica), nazywana w górnym biegu Niekursk� Strug�, jest prawobrze�nym dopływem 
Noteci o długo�ci 28,8 km. Powierzchnia dorzecza zamkni�ta powy�ej miejscowo�ci Radolin wynosi 
101,9 km2. Poni�ej rzeka wpływa do doliny Noteci, w której ł�czy si� ze starorzeczem Noteci − Łag�. 

Górna i dolna cz��� zlewni w wi�kszo�ci pokryta jest lasami. W cz��ci �rodkowej przewa�aj� grunty orne. 
Powa�ne �ródło zagro�enia dla wód Trzcianki stanowi� wi�c spływy obszarowe ze zdrenowanych gruntów 
rolnych. Najistotniejszy wpływ na jako�� rzeki przypisano jednak zrzutom �cieków z Trzcianki. Miasto liczy 
około 17 tys. mieszka�ców. Jest zwodoci�gowane i skanalizowane. W mie�cie funkcjonuj� dwie oczyszczalnie 
mechaniczno-biologiczne oczyszczaj�ce zdecydowan� wi�kszo�� wytworzonych �cieków (około 1800 m3/d). 
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W 2002 roku kontynuowano monitoring jako�ci Trzcianki w przekroju pomiarowym zlokalizowanym około 
2,2 km powy�ej uj�cia do Noteci. Na podstawie zebranych danych szesnastokilometrowy odcinek rzeki, poni�ej 
Trzcianki, uznano za ponadnormatywnie zanieczyszczony. Normy jako�ci zostały przekroczone w przypadku 
sze�ciu wska�ników z grupy fizyczno-chemicznej (BZT5, zawiesina ogólna, azot amonowy i azotynowy, fosfo-
rany, fosfor ogólny) oraz w zakresie bakteriologii. Indeksy saprobowo�ci sestonu i peryfitonu kwalifikowały 
rzek� do klasy III. 

Wieloletnia obserwacja cieku wskazuje na wahania st��e� charakterystycznych poszczególnych zanie-
czyszcze� na granicy norm przyj�tych dla wyodr�bnionych klas czysto�ci. Jednak�e w stosunku do poprzed-
niego cyklu badawczego daje si� zauwa�y� wyra�ny wzrost zanieczyszczenia zwi�zkami azotu, zwłaszcza 
azotu amonowego. 

Gulczanka jest lewobrze�nym dopływem Noteci. Zbiera wody z obszaru o powierzchni 107,1 km2. W 
wi�kszo�ci s� to tereny wykorzystywane rolniczo. Najwi�ksz� jednostk� osadnicz� w zlewni Gulczanki jest 
Lubasz (około 2,3 tys. mieszka�ców), w którym kontynuowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej. �cieki 
przepompowywane s� do gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Stajkowie. Oczyszczone �cieki 
po�rednio kierowane s� do Gulczanki. W 2002 roku ł�czna ilo�� �cieków odprowadzanych z obiektu wynosi-
ła około 230 m3/d. 

We wskazanym roku oceniono jedynie dolny odcinek rzeki (około 8 km). Podstaw� klasyfikacji były anali-
zy pobrane w Gulczu (2,8 km). W ich �wietle rzeka na wskazanym odcinku prowadziła wody ponadnormatyw-
nie zanieczyszczone. Oceny jako�ci wód Gulczanki, odniesione do poszczególnych grup zanieczyszcze� 
dawały zró�nicowany obraz jako�ci cieku. O niskiej klasyfikacji cieku zdecydował jedynie zły stan sanitarny 
rzeki. Parametry fizyczno-chemiczne wskazywały na III klas� czysto�ci (azotyny, fosforany, fosfor ogólny). 
W grupie saprobowo�ci stwierdzono klas� II. 

W analizowanym roku jako�� cieku była zbli�ona do jako�ci okre�lonej w 2001 roku. W obu cyklach ba-
dawczych, w wyró�nionych grupach zanieczyszcze� uzyskano takie same klasy czysto�ci. W zakresie trzech 
wska�ników stwierdzono zmian� klasy w kierunku poprawy jako�ci (BZT5, twardo�� ogólna, fosforany). W 
przypadku dwóch wska�ników uzyskano zmian� klasy w kierunku odwrotnym (azotany, azot ogólny). 

Bukówka zwana w �rodkowym biegu Kamionk�, w dolnym Molit �, jest prawostronnym dopływem Noteci o 
długo�ci 48,7 km, zbieraj�cym wody z powierzchni 276,8 km2. Jej dorzecze w ponad 50 % porasta las. Struktura 
u�ytkowania gruntów sprzyja umiarkowanemu zanieczyszczeniu cieku. �cieki wytworzone na terenach wiej-
skich gromadzone s� w zbiornikach bezodpływowych, po czym dowo�one do oczyszczalni. 

W 2002 roku kontynuowano badania rzeki w przekroju pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w Herbur-
towie - około 4,5 powy�ej uj�cia Bukówki do Noteci. Pozwoliły one na zaklasyfikowanie rzeki do II klasy czy-
sto�ci. Taki obraz jako�ci uzyskano w �wietle wszystkich trzech podstawowych grup zanieczyszcze�: fizyczno-
chemicznej (ChZT-Mn, ChZT-Cr, azotyny, fosforany, fosfor ogólny, mangan), saprobowo�ci -indeksy sa-
probowo�ci sestonu i peryfitonu oraz bakteriologii. 

W �wietle powy�szego Bukówk� mo�na uzna� za jeden z najczystszych dopływów Noteci odwadniaj�-
cych północn� cz��� województwa wielkopolskiego. Rzeka od wielu lat prowadzi wody zbli�onej jako�ci. 
Nieznaczne wahania st��e� charakterystycznych sporadycznie poci�gaj� za sob� zmian� klasy czysto�ci 
okre�lanej dla ka�dego badanego wska�nika zanieczyszcze�. W 2002 roku odmiennie oceniono rzek� jedy-
nie w przypadku dwóch parametrów: BZT5 i azotynów. 

Drawa jest najdłu�szym dopływem Noteci. Jej długo�� wynosi 185,9 km, z czego około 20 km dolnego 
biegu stanowi granic� z województwem lubuskim. Powierzchnia dorzecza wynosi 3296,4 km2, z tego około 
6 % przypada na tereny województwa wielkopolskiego. Wi�kszo�� �ródeł zagro�enia cieku znajduje si� 
poza granicami działalno�ci Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Poznaniu. W odcinku 
granicznym Drawa płynie w otoczeniu lasów. 

W 2002 roku kontynuowano monitoring jako�ci Drawy w przekroju pomiarowym zlokalizowanym w 
miejscowo�ci Łokacz (k/Krzy�a), około 2,4 km powy�ej uj�cia do Noteci. 

Na podstawie wykonanych analiz wody dolnego biegu rzeki zakwalifikowano do II klasy czysto�ci. Tak� 
ocen� rzeki uzyskano w trzech podstawowych grupach zanieczyszcze�: fizyczno-chemicznej (ze wzgl�du na 
fosforany i fosfor ogólny), saprobowo�ci ze wzgl�du na chlorofil „a” i indeks saprobowo�ci sestonu i bakte-
riologii ze wzgl�du na miano Coli. 

W ocenie ogólnej omawiany odcinek rzeki został sklasyfikowany o klas� wy�ej w stosunku do 2001 ro-
ku. Zdecydował o tym wska�nik – miano Coli. Wysokiej jako�ci cieku sprzyja bystry nurt i rozległe tereny 
le�ne rozci�gaj�ce si� wokół Drawy i jej dopływów.  
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Ładunki wybranych zanieczyszcze�, wnoszonych do Noteci z wodami omówionych dopływów zestawio-
no w tabeli 14. Podobnie do poprzedniego cyklu badawczego, w 2002 roku najwi�ksze ładunki zanieczysz-
cze� wprowadzała do Noteci rzeka Gwda.  

Tabela 14. 
Ładunki zanieczyszcze� wnoszonych do Noteci z wodami dopływów w roku 2002 

Ładunki zanieczyszcze� [t/rok] 
Rzeka 

Przepływ 
�redni roczny        

[m3/s] BZT5 ChZT-Cr 
Azot 

ogólny 
Fosfor 
ogólny 

Fosforany 
Azot 

amonowy 
Zawiesina 

Łob�onka 8,40 609,28 847,69 1059,61 47,68 76,82 23,84 4238,44 

Kcyninka 0,59 43,01 390,85 130,16 7,11 14,59 5,24 261,81 
Margoninka 0,19 11,08 106,77 13,94 0,53 0,88 0,58 58,34 
Bolemka 0,42 67,55 543,05 47,81 7,02 13,91 8,08 384,11 

Gwda 38,88 3310,24 19984,04 2709,49 183,90 281,98 122.60 13486,16 
Trzcianka 0,64 130,57 763,36 143,23 10,45 13,06 77,74 462,03 
Gulczanka 0,54 40,72 408,89 81,10 2,88 4,92 1,53 203,60 

Bukówka 1,20 79,60 1053,79 56,10 4,93 10,23 3,41 416,97 
Drawa 25,16 1665,90 12216,64 920,21 71,4 118,99 55,53 7932,88 

1.2.2.2.8. Jako�� wód głównych dopływów rzeki Warty uchodz�cych do niej w obr�bie                                            
województwa wielkopolskiego 

Na jako�� wód rzeki Warty wpływ wywieraj� zarówno spływy powierzchniowe ze zlewni bezpo�redniej 
jak i punktowe �ródła zanieczyszczenia. Do tych ostatnich zaliczy� mo�na dopływy rzeki Warty, b�d�ce 
bezpo�rednio lub po�rednio odbiornikami zanieczyszcze� w swoich zlewniach cz�stkowych. Ze wzgl�du na 
brak mo�liwo�ci ci�głego nadzoru nad jako�ci� wód wzdłu� biegu wszystkich dopływów, a jednocze�nie 
chc�c posiada� cho�by cz��ciow� orientacj� o ich oddziaływaniu na zanieczyszczenie rzeki Warty obj�to 
badaniami 27 uj�ciowych odcinków jej dopływów uchodz�cych w obr�bie województwa wielkopolskiego. 

Na bazie uzyskanych danych stwierdza si�, �e st��enia charakterystyczne poszczególnych grup wska�ni-
ków zanieczyszczenia, stanowi�ce podstaw� oceny jako�ci wód dopływów (patrz mapa XX), wskazuj� w 25 
przypadkach na ponadnormatywne zanieczyszczenie, a w stosunku do dwóch rzek (Oszczynicy i dopływu z 
Kamionnej), kwalifikuj� jako�� ich wód do III klasy czysto�ci. 

Wysoki poziom zanieczyszczenia wykazuje tylko nieznaczne odchylenia od stanu udokumentowanego w 
roku 2001. Najwi�ksze zastrze�enia budził stan sanitarny wód oraz st��enia substancji biogennych. Na 27 ba-
danych cieków stan sanitarny nie odpowiadał normom w 23 przypadkach, a st��enie substancji biogennych w 
20. Pogorszenie jako�ci wód pod wzgl�dem sanitarnym stwierdzono w porównaniu z rokiem 2001 tylko dla 
dopływu z Jeziora Lubstowskiego (z klasy III do poza klas�), a popraw� (z poza klasowej do klasy III) w Kana-
le �lesi�skim i Strudze z Ostroroga. Wy�sze st��enia charakterystyczne zwi�zków biogennych zanotowano w 
wodach czterech dopływów: w Kiełbasce, Cybinie i Strudze Go�li�skiej z klasy III do poza klasowej, a w Ka-
nale �lesi�skim z klasy II do III.  

Nieznaczne zmiany nast�piły w stosunku do roku 2001 w zawarto�ci substancji organicznych w wodach 
dopływów. Ich st��enia jednak w mniejszym stopniu dyskwalifikowały jako�� wód, gdy� nie odpowiadały 
normom tylko w sze�ciu dopływach, w czterech utrzymywały si� na poziomie III klasy, a w 17 mie�ciły si� 
w II klasie czysto�ci. Niekorzystne zmiany nast�piły w wodach rzeki Lutyni (z klasy II do III) oraz Strugi 
Go�li�skiej (z klasy III do poza klas�). Zmniejszenie zawarto�ci substancji organicznej zanotowano w wo-
dach rzek: Powy, Czarnej Strugi, Kanału Mosi�skiego i Samy (z klasy III do II). 

O ponadnormatywnym zanieczyszczeniu wód w �adnym z 27 rozpatrywanych dopływów nie decydował 
poziom zasolenia (w 7 rzekach - I klasa, w 18 – II klasa, a w 2 – III klasa), a obliczone st��enia charaktery-
styczne dla wi�kszo�ci dopływów (23 rzeki) utrzymywały si� na poziomie odnotowanym roku 2001.  

Zawiesina ogólna współdecydowała o negatywnej ocenie jako�ci wód tylko dla rzek: Prosny, Lutyni i 
Bogdanki. Dominowały st��enia wła�ciwe I klasie czysto�ci (15 rzek). W porównaniu z rokiem poprzednim 
w 16 dopływach oznaczono zbli�ony poziom zawiesiny ogólnej, w czterech rzekach pogorszenie (Prosna, 
Lutynia, Maskawa, Sama), a popraw� w siedmiu (Ner, Kiełbaska, Kanał Topiec, Cybina, Główna, Struga 
Go�li�ska i Samica Kierska). 
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Saprobowo�� oceniono w 24 rzekach, z czego: w trzech przekraczaj�c� normy (Ner, Prosna i Wełna), w sied-
miu na poziomie III klasy, a w 16 jako wła�ciw� II klasie czysto�ci wód powierzchniowych. Na 24 oceniane rzeki 
zbli�ony do roku 2001 poziom wska�nika saprobowo�ci oznaczono dla 21 dopływów, pogorszenie stwierdzono 
dla wód Neru (z klasy III do poza klasa), a popraw� w rzece; dopływ z Jeziora Lubstowskiego i Powie. 

Podsumowuj�c stwierdza si�, �e jako�� wód wi�kszo�ci spo�ród 27 badanych dopływów rzeki Warty oceniana 
na podstawie st��e� charakterystycznych głównych wska�ników zanieczyszczenia (uj�tych w sze�� grup) nie 
odpowiadała w roku 2002 normom ustalonym dla powierzchniowych wód płyn�cych. Wyj�tek stanowiły rzeki: 
Oszczynica i dopływ z Kamionnej o jako�ci wód na poziomie III klasy czysto�ci. Najcz�stsz� przyczyn� dyskwa-
lifikacji był stan sanitarny wód i ich zasobno�� w biogeny. Ogólny poziom zanieczyszczenia zbli�ony był do sta-
nu okre�lonego w roku 2001. Wzrost st��e� charakterystycznych w poszczególnych grupach wska�ników 
dotyczył 10 rzek. Najcz��ciej była to niekorzystna zmiana w jednej z grup wska�ników. Jedynie w odniesieniu do 
rzek: Lutyni, Maskawy i Strugi Go�li�skiej stwierdzono niekorzystne zmiany w dwóch grupach wska�ników. 
Popraw� st��e� charakterystycznych dla niektórych grup wska�ników zaobserwowano w 13 dopływach, w tym 
dla Czarnej Strugi – w trzech grupach wska�ników, a dla rzek Powy i Samicy Kierskiej – w dwóch grupach 
wska�ników. Najwi�cej korzystnych zmian zaobserwowano w zawarto�ci zawiesiny ogólnej (7 rzek). Nieko-
rzystne zmiany dotyczyły głównie poziomu biogenów (4 rzeki).  

Do analizy wielko�ci ładunków wnoszonych do rzeki Warty z wodami dopływów (w obr�bie województwa 
wielkopolskiego) przyj�to dane dla 26 cieków. Nie uwzgl�dniono Kanału �lesi�skiego, dla którego podobnie 
jak w roku ubiegłym, z powodu skomplikowanej sytuacji hydrologicznej nie wykonano pomiarów przepływu. 

Punktem wyj�cia do oceny s� �rednie roczne przepływy dla 26 rzek, �rednie roczne st��enia i szacunkowe 
ładunki zanieczyszcze� dla sze�ciu wybranych wska�ników. Dane zebrano w tabeli 15. 

Z przeprowadzonych oblicze� wynika, �e rozwa�ane dopływy wprowadziły do rzeki Warty w roku 2002: 
• 11.291,7 ton materii organicznej okre�lonej wska�nikiem BZT5, 
• 39.097,4 ton zawiesiny ogólnej, 
• 16.938,5 ton azotu ogólnego, 
• 1.915,4 ton azotu amonowego, 
• 1.103,5 ton fosforu ogólnego, 
• 2.087,0 ton fosforanów. 

W porównaniu z rokiem poprzednim było to dla: 
• wska�nika BZT5   –  86,7 %, 
• zawiesiny ogólnej  – 103,5 %, 
• azotu ogólnego  –  97,4 %, 
• azotu amonowego  –  76,2 %, 
• fosforu ogólnego   – 101,2 %, 
• fosforanów   – 108,6 % ładunku odprowadzonego w roku 2001. 

Stwierdzone ró�nice były istotne jedynie dla wielko�ci ładunku azotu amonowego (o 23,8 % mniej) i wska�-
nika BZT5 (o 13,3 % mniej). Najbardziej niekorzystne zmiany st��e� �rednich rocznych zaobserwowano dla 
azotu ogólnego i amonowego (w 15 rzekach), a najkorzystniejsze dla zawiesiny ogólnej (w 16 rzekach). 

Najwi�ksze st��enia zanieczyszcze� stwierdzono w przypadku: 
• wska�nika BZT5 – w wodach Bogdanki, Cybiny i Wełny, 
• zawiesiny ogólnej – w wodach Bogdanki, Lutyni i Prosny, 
• azotu ogólnego – w wodach Bogdanki, Meszny i Maskawy, 
• azotu amonowego – w wodach Bogdanki, Meszny i Maskawy, 
• fosforu ogólnego – w wodach Bogdanki, Meszny i Wrze�nicy, 
• fosforanów – w wodach Bogdanki, Wrze�nicy i Neru, 

Najmniejsze st��enia zanieczyszcze� stwierdzono w przypadku: 
• wska�nika BZT5 – w wodach rzeki Wirynki, Kanału Mosi�skiego i i Kanału Topiec, 
• zawiesiny ogólnej – w wodach dopływ z Kamionnej, Powa, Czarna Struga i Meszna, 
• azotu ogólnego – w wodach Kanału Topiec, dopływu z Jeziora Lubstowskiego i dopływu z Kamionnej, 
• azotu amonowego – w wodach Wirynki Wełny i Głównej, 
• fosforu ogólnego – w wodach dopływu z Jeziora Lubstowskiego, Powy, Oszczynicy i dopływu z Kamionnej, 
• fosforanów – w wodach dopływu z Jeziora Lubstowskiego, dopływu z Kamionnej i Powy. 
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Tabela 15 
�rednie roczne st��enia i ładunki wybranych zanieczyszcze� wprowadzonych z wodami dopływów do Warty w roku 2002 na terenie województwa wielkopolskiego 

BZT5 Zawiesina ogólna Azot ogólny Azot amonowy Fosfor ogólny Fosforany 
Rzeka 

Przepływ 
�redni roczny 

(m3/s) 
�rednie 
st��enie 

Ładunek 
�rednie 
st��enie 

Ładunek 
�rednie 
st��enie 

Ładunek 
�rednie 
st��enie 

Ładunek 
�rednie 
st��enie 

Ładunek 
�rednie 
st��enie 

Ładunek 

Ner 15,440 3,7 1 801,6 8 3 895,3 4,80 2 337,2 1,02 496,7 0,52 253,2 1,12 545,3 

Rgilewka 4,040 3,9 496,9 7 891,8 6,94 884,2 0,46 58,6 0,33 42,0 0,75 95,6 

Kiełbaska 4,750 3,0 449,4 11 1 647,8 2,77 414,9 0,60 89,9 0,30 44,9 0,51 76,4 

Kanał Topiec 1,100 1,8 62,4 10 346,9 1,64 56,9 0,59 20,5 0,16 5,60 0,34 11,8 
Dopływ z jeziora Lubsto 
wskiego (Kanał Grójecki) 

2,020 2,5 159,3 14 891,8 2,01 128,0 0,54 34,4 0,12 7,64 0,17 10,8 

Powa 1,190 2,5 93,8 5 187,6 3,48 130,6 0,42 15,8 0,13 4,90 0,25 9,4 
Czarna Struga (Bawół) 2,050 2,5 161,6 6 387,9 4,36 281,9 0,56 36,2 0,17 11,0 0,34 22,0 
Meszna 2,080 4,1 268,9 6 393,6 11,38 746,5 1,90 124,6 0,90 59,0 2,51 164,6 
Wrze�nica  3,780 2,5 298,0 9 1 072,9 8,51 1 014,4 0,54 64,4 0,59 70,3 1,08 128,7 
Prosna 22,500 3,3 2 341,5 24 17 029,4 5,18 3 675,5 0,43 305,1 0,36 255,4 0,47 333,5 
Lutynia 1,012 4,1 130,8 29 925,5 7,0 223,4 0,54 17,2 0,44 14,0 0,73 23,3 
Maskawa 4,837 4,4 671,2 10 1525,4 10,20 1555,9 1,20 183,0 0,49 74,7 1,03 157,1 
Kanał Mosi�ski 9,204 1,8 522,5 8 2322,1 5,24 1520,9 0,36 104,5 0,16 46,4 0,32 92,9 
Wirynka 0,508 1,7 27,2 8 128,2 9,07 145,3 0,16 2,6 0,35 5,6 0,58 9,3 
Kopla 0,842 3,0 79,7 9 239,0 10,07 267,4 0,87 23,1 0,48 12,7 1,00 26,6 
Strumie� Junikowski 0,265 4,6 38,4 21 175,5 6,28 52,5 1,13 9,4 0,26 2,2 0,45 3,8 
Cybina 1,096 5,0 172,8 13 449,3 3,94 136,2 0,47 16,2 0,22 7,6 0,35 12,1 
Bogdanka 0,277 51,9 453,4 72 628,9 16,78 146,6 10,30 90,0 1,38 12,0 2,90 25,3 
Główna 2,176 4,0 274,5 10 686,2 5,03 345,2 0,33 22,6 0,21 14,4 0,40 27,4 
Struga Go�li�ska 0,727 3,6 82,5 7 160,5 3,40 78,0 0,71 16,3 0,24 5,5 0,41 9,4 
Wełna 13,200 4,8 1 998,1 8 3 330,2 4,71 1960,6 0,21 87,42 0,26 108,2 0,53 220,62 
Samica Kierska 1,336 3,9 164,3 10 421,3 5,86 246,9 0,48 20,2 0,32 13,5 0,59 24,8 
Sama 1,396 3,7 162,9 14 616,3 5,44 239,5 0,55 24,2 0,33 14,5 0,54 23,8 
Struga z Ostroroga 0,243 3,3 25,3 14 107,3 5,53 42,4 0,41 3,14 0,48 3,7 1,01 7,7 
Oszczynica 2,731 3,7 318,7 7 602,9 3,30 284,2 0,51 43,9 0,15 12,9 0,26 22,4 
Dopływ z Kamionnej 0,357 3,2 36,0 3 33,8 2,08 23,4 0,48 5,40 0,15 1,7 0,21 2,4 
Suma (t/rok) 2002   11 291,7  39 097,4  16 938,5  1 915,36  1 103,54  2 087,0 
Suma (t/rok):2001   13 020,3  37 774,9  17 395,6  2 511,91  1 090,62  1 921,8 
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W roku 2002 na 26 rozwa�anych dopływów w 21 wzrosła wielko�� przepływu, w czterech spadła, 
a w jednym utrzymała si� na zbli�onym poziomie. 

Rzekami o najwy�szym przepływie �rednim rocznym były w roku 2002: Prosna, Ner i Wełna. Najmniej-
szy przepływ �redni roczny obliczono dla rzek: Struga z Ostroroga, Strumie� Junikowski i dopływ z Ka-
mionnej. 

Najwi�ksze ładunki zanieczyszcze� wprowadziły do rzeki Warty w roku 2002 w przypadku: 
• wska�nika BZT5 – rzeka Prosna (około 21% ł�cznego ładunku), Wełna (około 18%) i Ner (około 16 %), 
• zawiesiny ogólnej – rzeka Prosna (około 44 %), Ner (około 10 %) i Wełna (około 8,5%), 
• azotu ogólnego – rzeka Prosna (około 22%), Ner (około 14%) i Wełna (około 12%), 
• azotu amonowego – rzeka Ner (około 26 %), Prosna (około 16 %) i Maskawa (około 9,5 %), 
• fosforu ogólnego – rzeka Prosna (około 23 %), Ner (około 23 %) i Wełna (około 10 %), 
• fosforanów – rzeki: Ner (około 26%), Prosna (około 16%) i Wełna (około 11%). 

Do rzek, których oddziaływanie na jako�� wód rzeki Warty nale�ały w roku 2002 do najmniej uci��li-
wych zaliczy� mo�na dopływ z Kamionnej, Strug� z Ostroroga i Wirynk�. 

Najbardziej widoczna poprawa jako�ci wód dotyczyła: 
• rzeki Ner, gdzie mimo wzrostu wielko�ci �redniego rocznego przepływu nast�piło zmniejszenie pi�ciu 

spo�ród sze�ciu rozpatrywanych ładunków zanieczyszcze�, w tym dla BZT5, zawiesiny ogólnej i azotu 
amonowego o prawie 50 % 

• rzeki Kopli, gdzie przy zmniejszonym przepływie �rednim rocznym oraz spadku warto�ci wszystkich 
st��e� �rednich rocznych, skutkowało zmniejszeniem wszystkich ładunków zanieczyszcze� 

• rzeki Bogdanki, gdzie sytuacja była identyczna jak w przypadku rzeki Kopli. Zaznaczy� jednak trzeba, 
�e mimo tej korzystnej zmiany, w rzece Bogdance utrzymywały si� w roku 2002 najwy�sze �rednie 
roczne st��enia spo�ród 26 rozpatrywanych dopływów. 

Znacz�ce pogorszenie jako�ci wód zaobserwowano dla rzek Meszny i Wrze�nicy. W obydwu przypad-
kach wzrosły nie tylko wszystkie rozpatrywane ładunki zanieczyszcze�, ale i st��enia �rednie roczne pi�ciu 
spo�ród sze�ciu analizowanych wska�ników zanieczyszczenia. 

1.3. Podsumowanie 
Kontrola rzek prowadzona w 2002 roku terenie województwa wielkopolskiego w ramach Pa�stwowego 

Monitoringu �rodowiska pozwoliła na sklasyfikowanie pod k�tem jako�ci 74 cieki. Znaczn� cz��� z nich 
oceniono wył�cznie w odcinkach przyuj�ciowych. Kontrol� kompleksow� obj�to: Wart�, Kiełbask�, Strug� 
Biskupi�, Prosn�, Niesób, Ołobok, Sw�drni�, Główn�, Dopływ z Kamionnej, Obr� (Północny Kanał Obry), 
Kanał Grabarski, Dojc�, �rodkowy Kanał Obry, Szark�, Czarn� Wod�, Note�, Gwd�, Głomi� i Kocuni�. 

Z przedstawionej charakterystyki wynika, �e stan czysto�ci rzek na terenie województwa wielkopolskiego 
nie jest zadawalaj�cy. W 2002 roku w wi�kszo�ci przekrojów badawczych stwierdzono ponadnormatywne 
zanieczyszczenie wód. Wody wy�szej jako�ci (II–III klasa czysto�ci) prowadziły odcinkami: Oszczynica, 
Główna, Dopływ z Kamionnej, Dojca, Północny Kanał Obry, Czarna Woda, Łob�onka, Margoninka, Bu-
kówka, Drawa, Gwda, Szczyra, Płytnica, Rurzyca, Piława, Dobrzyca, Głomia i Kocunia.  

W�ród wymienionych za najczystsze uznano: Bukówk�, Draw�, Szczyr�. Cieki te prowadziły wody II 
klasy czysto�ci.  

Mimo negatywnej oceny ogólnej, klasyfikacja rzek przeprowadzona w grupach wska�ników zanieczysz-
cze� wykazuje korzystniejszy obraz jako�ci wód. Szczegółowa analiza danych wskazuje, �e w wielu przy-
padkach o wyniku oceny decydował jeden wska�nik. Przykładem cieku tego typu jest rzeka Rurzyca. Cho� 
wszystkie wska�niki zanieczyszcze� z grupy fizyczno-chemicznej utrzymywały si� w I klasie czysto�ci a 
saprobowo�� wód w II, z uwagi niekorzystne warto�ci miana Coli rzek� zakwalifikowano do klasy III.  

Wyniki oceny rzek w poszczególnych przekrojach badawczych podsumowano w tabeli 16. 
Jak wida�, w dalszym ci�gu wska�nikami decyduj�cymi o niskiej wypadkowej klasie czysto�ci były sub-

stancje biogenne oraz stan sanitarny (miano Coli).  
Szczególnie niebezpieczne s� wysokie st��enia zwi�zków biogennych. One bowiem przyczyniaj� si� do 

masowego rozwoju fitoplanktonu, a tym samym do wzrostu st��e� chlorofilu „a”. W ekstremalnych przy-
padkach, na rzekach kontrolowanych w ramach monitoringu krajowego, warto�� tego parametru przekracza-
ła nawet 100 mg/m3.   
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Tabela 16. 

Stan czysto�ci rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2002 

Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych o wodach zakwalifikowanych do poszczególnych klas 
czysto�ci  

Klasy czysto�ci 
Ocena 
ogólna 

Zwi�zki 
biogenne 

Zwi�zki 
organiczne 

Zasolenie 
Zawiesina 

ogólna 
Stan                        

sanitarny 
Saprobo-

wo�� 

I 0 1 5 81 86 2 0 

II 4 23 87 70 42 23 64 
III 30 45 25 2 17 46 42 

poza klas� 119 84 36 0 8 82 24 

Obok �cieków komunalnych i niektórych �cieków przemysłowych, głównym �ródłem zwi�zków biogen-
nych s� spływy obszarowe, zwłaszcza ze zlewni o charakterze rolniczym.  

Rozdzielenie oddziaływania na jako�� wód, zanieczyszcze� pochodz�cych ze �ródeł punktowych od za-
nieczyszcze� pochodz�cych ze �ródeł przestrzennych nie jest obecnie mo�liwe. Mimo tego wyodr�bni� 
mo�na rzeki, których jako�� kształtuje si� pod wyra�nym wpływem zrzutów �cieków. Do takich zaliczy� 
mo�na: Zdrojk�, Ołobok, Rów Grabarski, Szark�, Dopływ z Lwówka, Bolemk�, Trzciank�. 

Cho� w przypadku rzek odwadniaj�cych tereny o przewadze u�ytkowania rolniczego niejednokrotnie 
stwierdzono ponadnormatywne zanieczyszczenie, liczba wska�ników przekraczaj�cych ustalone normy ja-
ko�ci i cz�stotliwo�� tych przekrocze� była mniejsza w stosunku do rzek wcze�niej wymienionych.  

Pomiary przepływu prowadzone w niektórych przyuj�ciowych przekrojach rzek pozwoliły jedynie na 
okre�lenie ładunku zanieczyszcze� wprowadzanych do rzek na terenie województwa wielkopolskiego, co 
jest szczególnie wa�ne przy ustalania kierunków rozwoju przestrzennego regionu zgodnego wymogami 
ochrony �rodowiska. 

Zestawienie �rednich st��e� wybranych zanieczyszcze� głównych rzek wielkopolski wykazuje zró�nico-
wane tendencje zmian jako�ci. Generalnie w skali województwa daje si� zauwa�y� spadek st��e�: BZT5 
i fosforu ogólnego. W przypadku azotu ogólnego tendencje takie zaobserwowano jedynie w południowej i 
�rodkowej cz��ci województwa. W cz��ci północnej st��enia azotu ogólnego wzrosły. Nieznaczne obni�enie 
jako�ci wielkopolskich rzek uzyskano równie� w zakresie miana Coli. 

Zmiany te zilustrowano na wykresach. 
Du�e znaczenie dla systematycznej poprawy stanu czysto�ci wód maj� inwestycje prowadzone w zakresie 

budowy kanalizacji oraz budowy i modernizacji urz�dze� do oczyszczania �cieków.  
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Punkty pomiarowe:
1 - Koło,
2 - Ochle - poniżej Koła, 
3 - Grójec - powyżej Konina,
4 - Sławsk - poniżej Konina,
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5 - Ląd - powyżej ujścia Meszny,
- Nowa Wieś Podgórna,

7 - Kawcze - powyżej Śremu,

 
 
 

 8 - Luboń,
 9 - Bolechowo,
10 - powyżej Obornik,
11 - Obrzycko,
12 - Wartosław,
13 - Kłosowice.
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Zmiany jakości wody rzeki Prosny w latach 1998-2002

Punkty pomiarowe:
                         1 - Podbolesławiec,              
                         2 - Mirków,                           
                         3 - Wielowieś,

 
 
 

4 - Żydów,
5 - Popówek,

                     6 - Ruda Komorska. 
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Zmiany jakości wody rzeki Noteci  w latach 1998-2002

Punkty pomiarowe: 
1 - Łysek,
2 - Przewóz Mały,
3 - Osiek - poniżej ujścia Łobżonki,
4 - Milcz,
5 - 

 
 
 
 

powyżej ujścia Gwdy,

6 - Mirosław Ujski,
7 - Lipica - poniżej ujścia Trzcianki, 
8 - Ciszkowo - poniżej Czarnkowa,
9 - wodowskaz Krzyż.. 
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Zmiany jakości wody rzeki Gwdy w latach 1998-2002

Punkty pomiarowe:
1 - Gwda Wielka,
2 - poniżej Lędyczka,     
3 - Tarnowski Młyn,
4 - Krępsko, 

 
 
 

5 - powyżej Piły, 
6 - poniżej Piły,
7 - ujście do Noteci.
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ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH                  
ZWI�ZKAMI AZOTU ZE �RÓDEŁ ROLNICZYCH 

Podstawowym dokumentem, który okre�la wymagania dotycz�ce ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodz�ce ze �ródeł rolniczych jest Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 roku. Dyrektywa ta nie okre�la jednak zasad identyfikowania obszarów wra�liwych na zanie-
czyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Kryteria te znalazły odzwierciedlenie w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2002 roku – prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62) oraz Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z 
dnia 23 grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 241, poz. 2093). 

Z dyrektyw� 91/676/EWG koresponduj� dwie inne dyrektywy: dyrektywa Rady nr 80/778/EWG z dnia 
15 lipca 1980 roku (ze zmianami) dotycz�ca jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi i dyrekty-
wa Rady nr 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 roku dotycz�ca wymaga� jako�ci wód powierzchniowych 
przeznaczonych do poboru wody pitnej w pa�stwach członkowskich. 

Według Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyzna-
czania wód wra�liwych na zanieczyszczenia zwi�zkami azotu ze �ródeł rolniczych, za wody wra�liwe na 
zanieczyszczenie zwi�zkami azotu ze �ródeł rolniczych uznaje si� wody zanieczyszczone oraz wody zagro-
�one zanieczyszczeniem, je�eli nie zostan� podj�te działania ograniczaj�ce bezpo�redni lub po�redni zrzut do 
tych wód azotanów i innych zwi�zków azotowych mog�cych przekształci� si� w azotany, pochodz�cych z 
działalno�ci rolniczej. 

Dla wyznaczenia obszarów podatnych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego nale�y 
okre�li� wody według podanych powy�ej kryteriów i dla tych wód wyznaczy� obszary stanowi�ce odpływ 
do tych wód. 

Za obszary, na których wyst�puj� wody zanieczyszczone uznaje si�:  
− słodkie wody powierzchniowe i wody podziemne, a w szczególno�ci wody, które pobiera si� lub zamie-

rza pobiera� na potrzeby zaopatrzenia ludno�ci w wod� do picia, w których zawarto�� azotanów wynosi 
ponad 50 mg NO3/l, 

− �ródl�dowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewn�trzne i morza teryto-
rialnego wykazuj�ce eutrofizacj�, któr� skutecznie mo�na zwalcza� poprzez zmniejszenie dawek dostar-
czanego azotu. 

Za obszary, na których wyst�puj� wody zagro�one zanieczyszczeniem uznaje si�: 
− słodkie wody powierzchniowe i wody podziemne, a w szczególno�ci wody, które pobiera si� lub zamie-

rza pobiera� na potrzeby zaopatrzenia ludno�ci w wod� do picia, w których zawarto�� azotanów wynosi 
od 40-50 mgNO3/l i wykazuje tendencj� wzrostow�, 

− �ródl�dowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewn�trzne i morza teryto-
rialnego, których podstawowe dane charakterystyczne wykazuj� tendencj� do eutrofizacji mo�liw� do 
zwalczenia poprzez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu. 

Przy wyznaczaniu wód wra�liwych na zanieczyszczenia zwi�zkami azotu ze �ródeł rolniczych nale�y 
uwzgl�dnia� nast�puj�ce kryteria: 
− wła�ciwo�ci fizyczne i charakterystyczne cechy �rodowiska wód i l�du, 
− aktualn� wiedz� o zachowaniu si� zwi�zków azotu w wodzie i w glebie, 
− aktualn� znajomo�� wpływu działania w stosunku do obszarów podatnych na zanieczyszczenie azota-

nami pochodzenia rolniczego. 
Przy ocenie stopnia eutrofizacji �ródl�dowych wód powierzchniowych i morskich stosuje si� wska�niki 

podane poni�ej w tabeli. 
Zwi�zki azotowe, w ich ró�nych formach i w zale�no�ci od st��enia i warunków �rodowiskowych, mog� 

stymulowa� rozwój glonów, obni�a� poziom tlenu rozpuszczonego, powodowa� toksyczne działania w sto-
sunku do organizmów wodnych, wywiera� wpływ na skuteczno�� dezynfekcji chlorem, ogranicza� mo�li-
wo�� wtórnego wykorzystania wody i stanowi� potencjalne zagro�enie zdrowotne.  
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Tabela 1 
Wska�niki stosowane przy ocenie eutrofizacji �ródl�dowych wód powierzchniowych i morskich 

Wska�niki Jednostka 
Wody stoj�ce 
(sezon wegeta-

cyjny) 

Wody płyn�ce 
(�rednia roczna) 

Morskie wody 
wewn�trzne2) 

Morskie wody 
przybrze�ne 

fosfor ogólny mg P/l >0,1 >0,25 >0,3 >0,1 

azot ogólny mg N/l >1,5 >5 >7 >4 

azot azotanowy mg NNO3/l  >2,2 >3,4 >1,8 

azotany mg NO3/l  >10 >15 >8 

chlorofil a µg/l >25 >25 1) >50 / >30 3) >10 

przezroczysto�� m <2 - <4 <2 

1)  dotyczy rzek o wystarczaj�co długim dla rozwoju glonów czasie rezydencji wody 
2)  z wył�czeniem morskich wód wewn�trznych Zatoki Gda�skiej 
3) na odcinku przyuj�ciowym rzeki Odry >50/ na odcinkach przyuj�ciowych w zlewniach pozostałych rzek >30 

Inne wska�niki eutrofizacji: 
− długotrwałe zakwity wody powodowane cz�sto w jeziorach przez sinice, a w rzekach i estuariach przez 

okrzemki i zielenice, 
− masowy rozwój glonów poro�lowych, 
− odtlenienie hypolimnionu w jeziorach, któremu towarzyszy� mo�e wyst�powanie siarkowodoru; w rze-

kach silne dobowe zmiany natlenienia wód; natlenienie wód morskich 
− redukcja ró�norodno�ci i obfito�ci makrofitów, fauny bezkr�gowej oraz ryb. 

Na podstawie tego rozporz�dzenia wyznaczane s� wody powierzchniowe i podziemne wra�liwe na zanie-
czyszczenie zwi�zkami azotu ze �ródeł rolniczych oraz obszary szczególnie nara�onych, z których odpływ 
azotu ze �ródeł rolniczych do tych wód nale�y ograniczy�. Zgodnie z art. 211 ustawy Prawo wodne, tereny 
te zostaj� wyznaczone przez Regionalne Zarz�dy Gospodarki Wodnej. Po przeanalizowaniu danych monito-
ringowych wód powierzchniowych z lat 1995 do 2001 wytypowano rzeki, w których zaobserwowano prze-
kroczenia dopuszczalnych st��e� azotanów lub nasilone zjawisko eutrofizacji. Szczegółowa analiza tych 
wód pozwoliła, wytypowa� jedena�cie rzek, w których wody mo�na uzna� za wody zanieczyszczone zwi�z-
kami azotu ze �ródeł rolniczych. S� to: Kopla, Dopływ z Sokolnik Drz�zgowskich, Dopływ spod W�gier-
skich, Michałówka, Pogona, Serawa, D�brówka, Olszynka, Samica St�szewska (odcinek od �ródła od �ródła 
do Jeziora Niepruszewskiego), Mogilnica (odcinek od uj�cia Mogilnicy Wschodniej do uj�cia Mogilnicy 
Zachodniej), Mogilnica Wschodnia. Wytypowano równie� jedn� rzek�, rzek� Same, której wody mo�na 
uzna� za wody zagro�one zanieczyszczeniem zwi�zkami azotu pochodzenia rolniczego. 

W wi�kszo�ci przypadków kryterium zakwalifikowania rzek do wód wra�liwych stanowi wyst�puj�ce 
zjawisko eutrofizacji, ponadto w przypadku dopływów Kopli oraz zlewni Pogony i D�brówki wyst�puj� 
przekroczenia dopuszczalnych st��e� azotanów. 

W roku 2002 �adna z rzek wymienionych w wykazie nie była obj�ta badaniami monitoringowymi. 
Ocena wód powierzchniowych pod k�tem zanieczyszczenia zwi�zkami azotu wykazała, �e wody badane 

w 2002 roku nie s� zanieczyszczone zwi�zkami azotu pochodzenia rolniczego, poniewa� w �adnym punkcie 
pomiarowym warto�� st��enia azotanów nie przekroczyła warto�ci 50 mg NO3/l. Wody te nie s� równie� 
zagro�one zanieczyszczeniem zwi�zkami azotu pochodzenia rolniczego, poniewa� według kryterium wybo-
ru, warto�� �rednioroczna azotanów we wszystkich przekrojach badawczych nie mie�ciła si� w przedziale 
40-50 mg NO3/l. Spo�ród 153 badanych punktów pomiarowych, w 9 warto�� �redniorocznego st��enia azo-
tanów mie�ciła si� w przedziale 25-40 mg NO3/l, w pozostałych nie przekraczała 25 mg NO3/l.  

Bazuj�c na �redniorocznych st��eniach azotanów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu a jako 
podstawowych czynników eutrofizacji wód, okre�lono stopie� zeutrofizowania wód rzek badanych w roku 
2002 w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych. W 72 punktach pomiarowych (ze 153 kontrolo-
wanych) warto�ci �redniorocznych st��e� azotanów przekraczały 10 mg NO3/l, w 43 fosfor ogólny �rednio-
roczny mie�cił si� w przedziale 0,25-0,6 mg P/l. W�ród badanych rzek znalazło si� 13 przekrojów 
badawczych, których wody okre�lono jako silnie zeutrofizowane, gdy� st��enia �rednioroczne fosforu ogól-
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nego przekraczały warto�ci 0,6 mg P/l. S� to Zdrojka w Szadowie Pa�skim, Meszna w Policku, Ołobok w 
Radłowie i w Czekanowie, Bogdanka w Poznaniu, Północny Kanał Obry w Ł�kach Wielkich i w Błocku, 
Kanał Grabarski w Kamie�cu, Kanał D�wi�ski w Kopanicy, Rów Grabarski na uj�ciu do Północnego Kanału 
Obry, Szarka w Chojnikach, Dopływ z Lwówka na uj�ciu do Czarnej Wody i Łob�onka na uj�ciu do Noteci.  

St��enia chlorofil a okre�lono w 28 punktach pomiarowych i tylko w 7 przekraczał warto�� 25 mg/m3 
wpływaj�c na eutrofizacj� wód.  

Rzeki te nie s� uj�te w wykazie wód wra�liwych na zanieczyszczenie zwi�zkami azotu ze �ródeł rolni-
czych pomimo du�ego zeutrofizowania wód, poniewa� stan ten nie jest skutkiem praktyk rolniczych lecz 
wynika ze stanu gospodarki wodno-�ciekowej na tych obszarach. 

Wraz z dostosowaniem prawa polskiego do wymaga� Unii Europejskiej zostanie zmodernizowana sie� 
pomiarowa monitoringu wód powierzchniowych. W celu realizacji zada� wynikaj�cych z Dyrektywy Rady 
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowany-
mi przez azotany pochodz�ce ze �ródeł rolniczych, co cztery lata b�d� dokonywane przegl�dy sieci pomia-
rowej i aktualizowane wykazy wód w strefach wra�liwych na zanieczyszczenia zwi�zkami azotu. 
 

Opracowała: Anna Robakowska 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Poznaniu 
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2. Monitoring jezior 

W roku 2002 badania stanu czystości wód jezior na obszarze województwa wielkopolskiego prowadzone 
były w sieciach monitoringu reperowego i regionalnego:  
 monitoring reperowy obejmował dwa jeziora: Śremskie i Krępsko Długie; 
 monitoringiem regionalnym objęto 23 jeziora. 

Badania jezior Śremskiego i Krępskiego Długiego realizowane są od 1999 roku jako kontynuacja badań 
prowadzonych wcześniej przez IMGW w Poznaniu na terenie całej Polski. 

System monitoringu regionalnego obejmuje jeziora o powierzchni powyżej 100 ha, lub mniejsze, mające 
szczególne znaczenie przyrodnicze, gospodarcze i rekreacyjne. Badania prowadzi się co roku, przede 
wszystkim na jeziorach położonych w zlewniach rzek objętych kontrolą w systemie monitoringu regionalne-
go wód płynących, z powtarzalnością średnio co pięć lat. 

Tabela 1. 
Jeziora badane w roku 2002 w systemie monitoringu regionalnego przez WIOŚ 

 
Współrzędne geograficzne 

Lp Nazwa jeziora Zlewnia Gmina 
szerokość długość 

Mezoregion 
/według Kon-

drackiego/ 

1. Wielkie                        
(Sławianowskie) Kocunia-Głomia-Gwda Złotów, Łobżenica 53º16’ 17º09’ 

2. Borówno Kocunia-Głomia-Gwda Zakrzewo 53º23’ 17º12’ 
3. Zaleskie Głomia-Gwda Złotów 53º22’ 16º59’ 
4. Ostrowite Kocunia-Głomia-Gwda Złotów, Łobżenica 53º18’ 17º13’ 
5. Złotowskie Głomia-Gwda Złotów 53º21’ 17º02’ 

314.69         
Pojezierze       
Krajeńskie 

6. Kopanickie Północny Kanał Obry-Obra Siedlec 52º08’ 15º55’ 
7. Wielkowiejskie Północny Kanał Obry-Obra Siedlec 52º08’ 15º54’ 
8. Chobienickie Północny Kanał Obry-Obra Siedlec 52º09’ 15º54’ 
9. Grójeckie Północny Kanał Obry-Obra Siedlec 52º11’ 15º54’ 
10. Nowowiejskie Północny Kanał Obry-Obra Zbąszyń 52º12’ 15º54’ 
11. Zbąszyńskie Północny Kanał Obry-Obra Zbąszyń 52º14’ 15º54’ 

315.44 Bruz-
da   Zbąszyń-
ska 

12. Białe Miała-Noteć Wieleń 52º50’ 16º19’ 

13. Kruteckie Miała-Noteć Wieleń 52º49’ 16º24’ 

315.33 Kotli-
na   Gorzow-
ska 

14. Bielskie Kamionka-Warta Międzychód 52º36’ 15º56’ 
15. Koleńskie Kamionka-Warta Międzychód 52º36’ 15º57’ 
16. Konińskie Czarna Woda-Obra Lwówek 52º29’ 16º104’ 
17. Małe Chalińskie Struga Śremska-Warta Sieraków 52º36’ 16º03’ 

315.51         
Pojezierze       
Poznańskie 

18. Lednica Główna-Warta Kłecko, Łubowo, 
Kiszkowo 52º32’ 17º22’ 

19. Biezdruchowo Główna-Warta Pobiedziska 52º29’ 17º16’ 
20. Gosławskie Kanał Ślesiński-Warta Konin 52º18’ 18º14’ 
21. Pątnowskie Kanał Ślesiński-Warta Konin 52º18’ 18º18’ 
22. Licheńskie Kanał Ślesiński-Warta Ślesin 52º19’ 18º21’ 
23. Suszewskie Kanał Ostrowo-Gopło-Noteć Orchowo, Wilczyn 52º29’ 18º06’ 

315.54         
Pojezierze 
Gnieźnień-
skie 

 
Stan czystości wód jezior oraz ich podatność na degradację określono zgodnie z Wytycznymi monitoringu 

podstawowego jezior [Kudelska, Cydzik, Soszka 1994].  
Jakość podstawowych wskaźników zanieczyszczenia wód jezior oraz parametrów podatności na degrada-

cję oceniano w odniesieniu do norm określonych w Wytycznych… (tabele 2 i 3). 
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Tabela 2. 
Wska�niki i ich normatywy dla trzech klas czysto�ci wód jeziorowych 

Klasa czysto�ci wód jeziorowych 
Wska�nik 

Okres i miejsce poboru próbek 
wody I II III 

�rednie nasycenie hypolimnionu tlenem  
(j.s.)                                                       % 

lato ≥ 40 ≥ 20 ≥ 5 

Tlen rozpuszczony (j.ns.)            mg O2/l lato, warstwa naddenna ≥ 4 ≥ 2 ≥ 1 

ChZT-Cr (j.s.+j.ns.)                     mg O2/l lato, warstwa powierzchniowa ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 

BZT5  (j.s.+j.ns.)                                        mg O2/l lato, warstwa powierzchniowa ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 

BZT5  (j.s.)                                                   mg O2/l lato warstwa naddenna ≤ 2 ≤ 5 ≤ 10 

Fosforany  (j.s.+j.ns.)                     mg P/l wiosna, warstwa powierzchniowa ≤ 0,02 ≤ 0,04 ≤ 0,08 

Fosforany   (j.s.)                             mg P/l lato, warstwa naddenna ≤ 0,02 ≤ 0,04 ≤ 0,08 

Fosfor całkowity (j.s.)                    mg P/l lato, warstwa naddenna ≤ 0,06 ≤ 0,15 ≤ 0,60 

Fosfor całkowity   (j.s.+j.ns.)         mg P/l wiosna i lato (warto�� �rednia) 
warstwa powierzchniowa ≤ 0,05 ≤ 0,10 ≤ 0,20 

Azot mineralny (j.s.+j.ns.)             mg N/l wiosna, warstwa powierzchniowa ≤ 0,2 ≤ 0,4 ≤ 0,8 

Azot amonowy (j.s.)                      mg N/l lato, warstwa naddenna ≤ 0,2 ≤ 1,0 ≤ 5,0 

Azot całkowity  (j.s.+j.ns.)            mg N/l wiosna i lato (warto�� �rednia) 
warstwa powierzchniowa 

≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 2,0 

Przewodno�� elektrolityczna wła�ciwa 
(j.s.+j.ns.)                                      µS/cm  

wiosna, warstwa powierzchniowa 
≤ 250 ≤ 300 ≤ 350 

Chlorofil a  (j.s.+j.ns.)                   mg/m3 wiosna i lato (warto�� �rednia) 
warstwa powierzchniowa ≤ 8 ≤ 15 ≤ 25 

Sucha masa sestonu  (j.s.+j.ns.)        mg/l wiosna i lato (warto�� �rednia) 
warstwa powierzchniowa 

≤ 4 ≤ 8 ≤ 12 

Widzialno�� kr��ka Secchiego   
(j.s.+j.ns.)                                              m 

wiosna i lato (warto�� �rednia) ≥ 4 ≥ 2 ≥ 1 

Miano Coli typu kałowego           
(j.s.+j.ns.) 

wiosna i lato pod powierzchni� 
i nad dnem (najgorszy wynik) ≥ 1 ≥ 0,1 ≥ 0,01 

Terenowe obserwacje biologiczne 
(j.s.+j.ns.) 

cały rok, całe jezioro �ni�cia ryb, b�d� masowa �miertelno�� 
innych organizmów wodnych (zarówno w 
litoralu, jak i w pelagialu) wykluczaj� jezioro 
poza klas� bez wzgl�du na wielko�� innych 
wska�ników 

j.s.   – jeziora stratyfikowane   j.ns. – jeziora niestratyfikowane 

Ka�demu wska�nikowi przyporz�dkowano nale�n� ilo�� punktów według zasady: 
   I klasa/kategoria  – 1 pkt   III klasa/kategoria  – 3 pkt 
  II klasa/kategoria  – 2 pkt   poza klas�/kategori�  – 4 pkt 
O wypadkowej klasie czysto�ci i kategorii podatno�ci na degradacj� decyduje �rednia arytmetyczna z uzyskanych punk-
tów i tak: 
   I klasa/kategoria ≤ 1,50 pkt  III klasa/kategoria ≤ 3,25 pkt 
  II klasa/kategoria ≤ 2,50 pkt  poza klas�/kategori� > 3,25 pkt. 
Warto�� miana Coli nie jest wliczana do �redniej i pełni funkcj� weryfikuj�c� klas� czysto�ci, natomiast zawarto�� 
substancji toksycznych powy�ej warto�ci dopuszczalnych dla I klasy czysto�ci wód powierzchniowych, okre�lonych 
rozporz�dzeniem MO�ZNiL z dnia 5.11.1991 roku i opisany w tabeli wynik terenowych obserwacji biologicznych 
powoduj� przypisanie zbiornikowi oceny pozaklasowej niezale�nie od warto�ci pozostałych wska�ników. 
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Tabela 3. 
Wska�niki i ich normatywy dla trzech kategorii podatno�ci jezior na degradacj� 

Wska�nik Kategoria podatno�ci jeziora na degradacj� 

 

Jednostka 
miary I II III 

Gł�boko�� �rednia                     m ≥ 10 ≥ 5 ≥ 3 

      Obj�to�� jeziora      . 
Długo�� linii brzegowej      

(tys.m3/m) ≥ 4,0 ≥ 2,0 ≥ 0,8 

Stratyfikacja wód                         (%) ≥ 35 ≥ 20 ≥ 10 

Powierzchnia dna czynnego 
     Obj�to�� epilimnionu         

(m2/m3) ≤ 0,10 ≤ 0,15 ≤ 0,30 

Wymiana wody w roku                  (%) ≤ 30 ≤ 200 ≤ 1000 

Współczynnik Schindlera        
Pow. zlewni + Pow. jeziora 
     Obj�to�� jeziora 

(m2/m3) ≤ 2 ≤ 10 ≤ 50 

Sposób zagospodarowania zlewni 
bezpo�redniej* 

 ≥ 60 % lasów 
< 60 % lasów < 
60 % gruntów 

ornych 

≥ 60 % gruntów 
ornych 

Je�eli w zlewni bezpo�redniej zlokalizowane s� punktowe �ródła zanieczyszcze� odprowadzaj�ce do jeziora �cieki bez III 
stopnia oczyszczenia (tzn. bez usuni�cia substancji biogennych), wówczas okre�lenie kategorii jeziora umo�liwia jedynie 
wnioskowanie o efektywno�ci ewentualnych zabiegów ochronnych i rekultywacyjnych po przerwaniu dopływu zanieczysz-
cze�. Jeziora o korzystniejszych cechach naturalnych (kategoria I) maj� wi�ksz� szans� odnowy, ni� jeziora z natury podatne 
na wpływy z zewn�trz (kategoria III). 

2.1 Pojezierze Kraje�skie 

Poło�one jest mi�dzy dolinami Gwdy, Brdy i �rodkowej Noteci, od północy graniczy z równin� Charzykow-
sk� i Tucholsk�. Na pojezierzu wyst�puj� licznie jeziora, zlokalizowano ich około 300 o powierzchni powy�ej 
1 ha. Do najwi�kszych nale��: Szczytno, Kr�psko, Sławianowskie i Wi�cborskie.  

2.1.1. Jezioro Wielkie (Sławianowskie) 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 277,6 ha  
• obj�to�� – 18303,7 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 15,0 m 
• gł�boko�� �rednia – 6,6 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 103,6 km2 

Dorzecze: Kocunia – Głomia – Gwda – Note� – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  II 

Jezioro Wielkie, zwane równie� Sławianowskim poło�one jest na terenie dwóch gmin: Złotów i Łob�eni-
ca, w s�siedztwie miejscowo�ci Sławianowo, (około 4 km na zachód od Łob�enicy). Jezioro ma charakter 
rynnowy i jest zasilane przez Kocuni�, zwan� w górnym biegu Skick� Strug�.  

Jezioro składa si� z dwóch basenów: zachodniego (małego i płytkiego) oraz wschodniego (wi�kszego, 
silnie wydłu�onego i gł�bszego). S� one oddzielone od siebie wyra�nym, poprzecznym wygarbieniem pod-
wodnym, nad którym przerzucony jest �elbetonowy most.  

Zbiornik otoczony jest w�skim pasem drzew mieszanych, poza którymi rozci�gaj� si� tereny rolnicze. 
W zdecydowanej wi�kszo�ci stanowi� je grunty orne, stanowi�ce najwi�ksze zagro�enie dla wód akwenu. 
Poza nimi negatywnie na jako�� wód mog� oddziaływa� zrzuty zanieczyszcze� z miejscowo�ci usytuowa-
nych na obrze�ach zbiornika. W�ród nich nale�y wymieni�: Sławianowo, Bługowo, Buntowo, Wiktorówko, 
Kunowo i Walentynowo. W okresie prowadzonych bada� wszystkie wsie były zwodoci�gowane, lecz z wy-
j�tkiem Sławianowa pozbawione kanalizacji sanitarnej. 



MONITORING JEZIOR 4 

Pod wzgl�dem rybackim jezioro zaliczane jest do typu leszczowego. Zarybienia i odłowy prowadzi na 
nim indywidualny dzier�awca. 

Ogólna ocena Jeziora Sławianowskiego pozwala stwierdzi�, i� jest to zbiornik umiarkowanie podatny na 
degradacj� (II kategoria) o wodach zanieczyszczonych (III klasa czysto�ci).  

W stosunku do 1996 roku stwierdzono korzystniejsz� kategori� podatno�ci na degradacj�. Zmiana ta zwi�-
zana jest z odmiennymi warunkami termicznymi panuj�cymi w jeziorze podczas kolejnych cykli badawczych. 

Z kolei aktualna, wypadkowa klasa czysto�ci jest analogiczna do okre�lonej w 1996 roku. Wynik punkta-
cji jest jednak nieco wy�szy, co wskazuje na wzrost zanieczyszczenia zbiornika.  

Wyra�nie zaznacza si� zró�nicowanie jako�ci wód plosa zachodniego i wschodniego. Ocena wykonana od-
r�bnie dla poszczególnych cz��ci jeziora wskazuje, �e wody plosa zachodniego s� ponadnormatywnie zanie-
czyszczone, natomiast wody plosa wschodniego spełniaj� wymagania III klasy czysto�ci.  

Z uwagi na odmienn� morfometri� obu cz��ci jeziora, warunki termiczno-tlenowe panuj�ce na poszczegól-
nych stanowiskach kontrolnych były zró�nicowane. Niewielka gł�boko�� zachodniej cz��ci Jeziora Wielkiego 
sprawia, �e wody tej cz��ci zbiornika nie podlegały letniemu uwarstwieniu. Zarówno wiosn� jak i latem w kr��e-
niu brała udział cała masa wodna. St�d te� temperatura wody i st��enia tlenu były wyrównane w całym słupie 
wody. W cz��ci wschodniej (na obu stanowiskach pomiarowych) stwierdzono stratyfikacj� termiczn�. Analiza 
letnich profili termicznych pozwoliła na wyodr�bnienie trzech warstw: epilimnionu (do 3 m), metalimnionu (od 3 
do 9 m), hypolimnionu (poni�ej 9 m).  

Powierzchniowe warstwy wody były bogate w tlen (powy�ej 10,0 mg O2/l). W metalimnionie, wraz ze wzro-
stem gł�boko�ci obserwowano spadek natlenienia. Na 9 m st��enie tlenu wynosiło około 2 mg O2/l. W hypolim-
nionie koncentracja tlenu była jeszcze ni�sza. Przy dnie wyst�pował siarkowodór.  

W roku 2002 wody wschodniej cz��ci zbiornika odznaczały si� umiarkowanym zanieczyszczeniem zwi�zka-
mi organicznymi, warto�ci BZT5 i ChZT-Cr odpowiadały II klasie. St��enia chlorofilu „a” nieznacznie przekro-
czyły normy II klasy czysto�ci. Koncentracja zwi�zków biogennych była wysoka, zwi�zki fosforu i azotu nie 
odpowiadały ustalonym normom, wzgl�dnie utrzymywały si� w klasie III. 

Jak wspomniano wcze�niej wody zachodniej cz��ci zbiornika cechowały znacznie mniej korzystne para-
metry jako�ci. W�ród nich jedynie st��enia zwi�zków fosforu mogłyby �wiadczy� o umiarkowanym zanie-
czyszczeniu akwenu. Jednak ich niewielk� koncentracj� powi�zano z wykorzystaniem w procesach 
produkcji pierwotnej, gdy� najni�szym st��eniom tych zwi�zków towarzyszył maksymalny przyrost biomasy 
fitoplanktonu (chlorofil „a” – 97,3 µg/l).  
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2.1.2. Jezioro Borówno 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 207,7 ha  
• obj�to�� – 12601,4 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 18,5 m 
• gł�boko�� �rednia – 8,0 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 39,2 km2 

Dorzecze: Kocunia – Głomia – Gwda – Note� – Warta – Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  II 

Jezioro Borówno poło�one jest na północ od 
wsi Kuja� na terenie gminy Zakrzewo. Posiada 
kształt wydłu�ony w kierunku południe, północy-
wschód. Linia brzegowa jest silnie rozwini�ta, co 
znajduje wyraz w licznych zatokach. Zbiornik 
posiada poł�czenie z kilkoma niewielkimi jezio-
rami. Od strony południowej ł�czy si� z jeziorem 
Kuja� Mały, od północy z Jeziorem Czarcim 
i Zielonym (Wierzchołek). Przez jezioro prze-
pływa Kocunia zwana w górnym biegu Skick� 
Strug�. 

W miejscowo�ci Kuja� na dwóch odpływach 
znajduj� si� pi�trz�ce budowle betonowe, z któ-
rych jedna (na Skickiej Strudze) posiada �luz� 
pi�trz�c� z dwoma upustami. 

Najwi�ksze przegł�bienie jeziora znajduje si� 
w jego centralnej cz��ci, a najwi�ksze wypłyce-
nia obserwuje si� w obr�bie zatok, co poci�ga za 
sob� rozwój ro�linno�ci wodnej. W strefie brze-
gowej wyst�puje mi�dzy innymi: trzcina, sitowie, 
pałka w�skolistna z niewielk� ilo�ci� skrzypu 
i tataraku; z ro�lin zanurzonych wywłócznik, 
rogatek, moczarka oraz rdestnica. W przypadku 
ro�lin pływaj�cych dominuje grzybie� biały 
i gr��el �ółty. Brzegi jeziora s� łagodne, porasta 
je las sosnowy. Jezioro jest typu leszczowo-
sielawowego.  

Na terenie przylegaj�cym do jeziora 
w s�siedztwie wsi Kujanki poło�one s� trzy 
o�rodki wypoczynkowe. Ł�czne baza noclegowa 

przygotowana jest dla około 500 osób. Oprócz o�rodków nad jeziorem znajduje si� około 50 działek rekre-
acyjnych zabudowanych domkami letniskowymi. �cieki gromadzone w bezodpływowych zbiornikach wy-
wo�one s� do oczyszczalni �cieków w Zakrzewie.  

W oparciu o badania przeprowadzone w roku 2002 jezioro Borówno jest zbiornikiem do�� podatnym na 
degradacj� ( II kategoria ) o wodach silnie zanieczyszczonych ( III klasa ). 

W sezonie letnim w najgł�bszym punkcie jeziora Borówno wyst�powała pełna stratyfikacja, a na pozosta-
łych stanowiskach stratyfikacja cz��ciowa. Warunki tlenowe ulegaj� znacznemu pogorszeniu w warstwie 
metalimnionu i malej� do warto�ci < 0,5 mg/l w warstwie przydennej (hypolimnionu). 

Jezioro zawiera umiarkowan� ilo�� materii organicznej, o czym �wiadcz� warto�ci CHZT-Cr i BZT5. Za-
warto�� fosforanów wiosn� w warstwie powierzchniowej wynosiła 0,024 mg P/l (II klasa czysto�ci). Zaob-
serwowano natomiast kumulowanie fosforanów w warstwie naddennej. Warto�� 0,269 mg P/l przekraczała 
normy. W I klasie utrzymywał si� fosfor całkowity wiosn� i latem w warstwie powierzchniowej, a III klas� 
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czysto�ci jeziora uzyskano w oparciu o całkowit� zawarto�� fosforu w czasie stagnacji letniej w warstwach 
przydennych. Jezioro Borówno jest bardzo zasobne w mineralne formy azotu, których st��enia s� charakte-
rystyczne dla wód pozaklasowych. Azot amonowy oraz azot całkowity kwalifikuj� jezioro do III klasy czy-
sto�ci. Bardzo du�a, przekraczaj�ca normatywy dla trzech klas, przewodno�� elektrolityczna wody 
potwierdza obecno�� du�ej ilo�ci soli mineralnych w akwenie. 

Wszystkie wska�niki hydrobiologiczne wskazuj� na wzmo�on� produkcj� pierwotn�, gdy� sucha masa 
sestonu przyjmuje warto�ci II klasy czysto�ci, a dwa pozostałe wska�niki warto�ci charakterystyczne dla III 
klasy czysto�ci.  

Obecno�� bakterii miano Coli typu kałowego wiosn� była niewielka i kształtowała si� na poziomie przyj�tym 
dla I klasy czysto�ci. Latem stan bakteriologiczny akwenu pogorszył si� do III klasy czysto�ci.  

Porównuj�c wyniki bada� do prowadzonych w 1996 roku nale�y stwierdzi�, �e warto�ci trzech analizo-
wanych wska�ników w 2002 roku były wi�ksze, co wskazuje na pogorszenie stanu czysto�ci akwenu. 
Oprócz wska�ników fizyczno-chemicznych pogorszył si� równie� stan bakteriologiczny wód jeziora. Wynik 
punktacji przy ocenie czysto�ci zwi�kszył si� (z 2,67 na 2,80), lecz nie zmienił wypadkowej klasy czysto�ci. 

2.1.3. Jezioro Zaleskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 148,9 ha  
• obj�to�� – 6807,1 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 12,8 m 
• gł�boko�� �rednia – 4,6 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 26,8 km2 

Dorzecze: Głomia – Gwda – Note� – Warta – Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  III 

Jezioro Zaleskie poło�one jest na zachodnim skraju Złotowa, jednej z wi�kszych miejscowo�ci północnej 
cz��ci województwa wielkopolskiego (około 18,5 tys. mieszka�ców). Miasto jest zwodoci�gowane i niemal w 
cało�ci skanalizowane. Na jego potrzeby pracuje biologiczna oczyszczalnia �cieków wyposa�ona w komory 
defosfatacji, nitryfikacji i denitryfikacji. Pod wzgl�dem administracyjnym wschodnia cz��� akwenu znajduje 
si� w zasi�gu miasta, pozostała gminy Złotów. W rejonie miasta, nad jeziorem zlokalizowane s�: k�pielisko 
z pla��, przysta� wodna oraz o�rodek wczasowy. Do południowo-wschodniego brzegu akwenu przylega miej-
scowo�� Zalesie, wyposa�ona w wodoci�g, lecz nie posiadaj�ca kanalizacji. �cieki gromadzone s� w zbior-
nikach bezodpływowych.  

Jezioro przyjmuje kilka drobnych cieków. Jeden z nich odbiera �cieki z osiedla mieszkaniowego i gorzel-
ni rolniczej, usytuowanych około 1 km od zwartej zabudowy Zalesia.  

Obrze�a akwenu przechodz� w strome zbocza, poza którymi rozci�gaj� si� rozległe tereny upraw rolnych, 
stanowi�ce główne �ródło zagro�enia wód omawianego zbiornika. 

Badania przeprowadzone w 2002 roku okre�liły dla wód Jeziora Zaleskiego III klas� czysto�ci. 
Analiza rozkładu temperatury wody wskazuje na brak pełnej stratyfikacji termicznej. Jedynie w najgł�b-

szych partiach akwenu zaobserwowano cz��ciowe uwarstwienie. Epilimnion obejmował 7-metrow� warstw� 
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wody, poni�ej której rozci�gała si� warstwa metalimnionu. Przydenne warstwy wody były odtlenione 
(< 0,5 mg O2/l). Warunki tlenowe kwalifikowały jezioro do II klasy czysto�ci. 

St��enia ChZT-Cr wskazuj� na umiarkowane zanieczyszczenie zbiornika trudno rozkładalnymi zwi�z-
kami organicznymi (II klasa czysto�ci). Zawarto�� substancji organicznej podlegaj�cej biodegradacji w po-
wierzchniowych warstwach wody jest nieco wi�ksza. �rednia warto�� BZT5 o 0,3 mgO2/l przekracza normy 
przyj�te dla wskazanej klasy. Zwraca uwag� du�e przestrzenne zró�nicowanie jako�ci wód Jeziora Zaleskie-
go. Latem, na zachodnich kra�cach akwenu st��enie BZT5 wynosiło 7,2 mg O2/l (III klasa czysto�ci), na 
wschodnich 1,8 mg O2/l (I klasa czysto�ci). Warto�� wska�nika w przydennych warstwach wody spełnia 
wymogi II klasy czysto�ci. 

W znacznie mniej korzystnym �wietle przedstawiaj� jako�� wód Jeziora Zaleskiego pozostałe wska�niki 
z grupy fizyczno-chemicznej. W zdecydowanej wi�kszo�ci przyjmuj� one wielko�ci ponadnormatywne. 
Szczególnie niebezpieczne dla zbiornika s� wysokie st��enia biogenów. W przypadku Jeziora Zaleskiego 
znaczne obci��enie zwi�zkami azotu i fosforu przyczyniło si� do nadmiernego rozwoju glonów fitoplankto-
nowych („zakwitów wody”). Podkre�li� nale�y, �e w obu okresach badawczych w planktonie ro�linnym 
dominowały okrzemki. Liczebno�� przedstawicieli tej gromady przekraczała 80% udziału fitoplanktonu. 
Rozwój glonów wpłyn�ł na zmniejszenie prze�roczysto�ci wody. Widzialno�� kr��ka Secchiego odpowiada-
ła wodom III klasy czysto�ci. 

Stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrze�e�, miano Coli kwalifikowało wody Jeziora Zaleskiego 
do II klasy czysto�ci. 

Zestawienie aktualnych wyników bada� z uzyskanymi w poprzednim cyklu badawczym wskazuje na 
mniejsze zanieczyszczenie wody. W 1996 roku wynik sumarycznej punktacji (3,33 pkt) dyskwalifikował 
wody omawianego akwenu, w 2002 roku odpowiadał warunkom ustalonym dla klasy III (3,20 pkt). 

Analiza wska�ników podatno�ci na degradacj� wykazała, i� obok spływów obszarowych, jako�� wód Jezio-
ra Zaleskiego w znacznym stopniu zdeterminowana jest niekorzystnymi cechami naturalnymi zbiornika. Nie-
wielka gł�boko��, brak stratyfikacji wód a tak�e niekorzystny stosunek powierzchni dna czynnego do obj�to�ci 
epilimnionu stwarzaj� dogodne warunki dla wewn�trznego wzbogacania jeziora w biogeny. 

2.1.4. Jezioro Złotowskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 44,6 ha  
• obj�to�� – 2120,9 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 8,7 m 
• gł�boko�� �rednia – 4,8 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 166,5 km2 

Dorzecze: Głomia – Gwda – Note� – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza 
kategori� 

Jezioro Złotowskie, zwane równie� Miejskim poło�one 
jest w granicach administracyjnych Złotowa – jednej z 
wi�kszych miejscowo�ci północnej cz��ci województwa 
wielkopolskiego (około 18,5 tys. mieszka�ców). Miasto jest 
zwodoci�gowane i niemal w cało�ci skanalizowane. Na jego 
potrzeby pracuje biologiczna oczyszczalnia �cieków wypo-
sa�ona w komory defosfotacji, nitryfikacji i denitryfikacji. 

Jezioro le�y na rzece Głomi, stanowi�cej lewy dopływ 
Gwdy. Oprócz wskazanego cieku akwen zasilaj� wody do-
pływu z Jeziora Zaleskiego (Kanału Zaleskiego). 

U�ytkowanie terenów przyległych do jeziora jest zró�ni-
cowane. Wzdłu� całego wschodniego brzegu ci�gnie si� pas 
ogródków przydomowych i nieu�ytków, poza którymi roz-
ci�ga si� zwarta zabudowa. Przeciwległe brzegi otacza pas lasu li�ciastego, który w gł�b zlewni przechodzi w 
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enklawy gruntów ornych. Cho� takie zagospodarowanie zlewni bezpo�redniej odpowiada II kategorii podatno-
�ci na degradacj� wizja terenowa i wyniki bada� wskazuj� na bardzo du�e oddziaływanie miasta na jako�� wód 
omawianego akwenu. Z tego wzgl�du podatno�� na degradacj� w tym wska�niku okre�lono na poza kategori�. 

Jezioro nie jest odbiornikiem �cieków z punktowych �ródeł zanieczyszcze�. Przyjmuje natomiast podczysz-
czone w piaskowniku wody deszczowe. Nie zostało równie� zagospodarowane dla potrzeb turystyki i rekreacji. 
Pod wzgl�dem rybackim akwen zaliczany jest do typu leszczowego. Na jeziorze prowadzone s� zarybienia. 

Ogólna ocena Jeziora Złotowskiego przeprowadzona w roku 2002 pozwala stwierdzi�, i� jest to zbiornik bar-
dzo podatny na degradacj� (poza kategori�) o wodach silnie zanieczyszczonych (III klasa czysto�ci).  

Analiza rozkładu temperatury wody wskazuje na brak pełnej stratyfikacji termicznej. Jedynie w najgł�b-
szych partiach akwenu zaobserwowano cz��ciowe uwarstwienie. Epilimnion obejmował zaledwie 2-
metrow�, powierzchniow� warstw� wody. W jego zasi�gu znajdowała si� niewielka powierzchnia dna czyn-
nego. Poni�ej epilimnionu, do dna rozci�gał si� metalimnion. Warstwa ta odznaczała si� gwałtownym spad-
kiem zawarto�ci tlenu, na gł�boko�ci 6 m stwierdzono jego deficyt (< 0,5 mg O2/l). Wyst�pował 
siarkowodór. Warunki tlenowe panuj�ce przy dnie na pozostałych stanowiskach kontrolnych spełniały wy-
mogi III klasy czysto�ci (w roku 1996 – II klasa). 

Warto�ci BZT5 i ChZT-Cr wskazuj� na umiarkowan� zawarto�� zwi�zków organicznych. Parametry odpo-
wiadały normom II klasy czysto�ci i przyjmowały korzystniejsze warto�ci od stwierdzonych w 1996 roku. 

Podobne zmiany stwierdzono w przypadku zwi�zków fosforu. Znacznie ni�sze st��enia fosforu całkowitego 
w powierzchniowych warstwach wody znalazły odzwierciedlenie w weryfikacji wypadkowej klasy czysto�ci 
(w roku 1996 - poza klas�, w 2002 – II klasa). Koncentracja tych zwi�zków w przydennych partiach akwenu była 
nadal wysoka (poza klas�), lecz i tu stwierdzono korzystniejsze warto�ci parametru.  

Odwrotne zmiany zaobserwowano w zakresie zwi�zków azotu. Bardzo du�e zanieczyszczenie Jeziora Zło-
towskiego mineralnymi formami azotu w okresie wiosennym (4,1 – 4,6 mg N/l), w zasadniczy sposób wpłyn�ło 
na ocen� zbiornika opart� o azot całkowity. Parametr ten, podobnie do 1996 roku, nie odpowiadał normom, przy 
czym st��enia azotu całkowitego przyjmowały wy�sze warto�ci.  

Przewodno�� elektrolityczna wody, maj�ca warto�� pozaklasow�, potwierdza du�e st��enie substancji mi-
neralnych w jeziorze. Rezultatem prze�y�nienia jeziora była jego nadmierna produkcja pierwotna. �wiadcz� 
o niej: ponadnormatywna koncentracja chlorofilu „a” i mała, odpowiadaj�ca III klasie, prze�roczysto�� wody. 
Jednak w tym zakresie mo�na mówi� o wzro�cie jako�ci wody. 

Pod wzgl�dem sanitarnym wody jeziora odpowiadały III klasie czysto�ci. Warto�ci miana Coli wskazuj� na 
obni�enie stanu sanitarnego wód Jeziora Złotowskiego. 

Jak wida� z powy�szego opisu dla wi�kszo�ci wska�ników zanieczyszczenia w 2002 roku uzyskano ko-
rzystniejsze warto�ci od okre�lonych w czasie poprzednich bada�. Wpłyn�ły one na weryfikacj� wypadkowej 
klasy czysto�ci. Podczas gdy w roku 1996 wynik sumarycznej punktacji nie odpowiadał normom jako�ci jezior, 
w roku 2002 pozwolił zakwalifikowa� Jezioro Złotowskie do III klasy czysto�ci.  

Czy wzrost jako�ci wód omawianego akwenu jest faktem rzeczywistym, czy wynika z badania jeziora 
w innej fazie wewn�trznych przemian (�ci�le zwi�zanych z warunkami meteorologicznymi) potwierdz� na-
st�pne badania. Z uwagi na odci�cie dopływu �cieków do Jeziora Złotowskiego ze starej komunalnej oczysz-
czalni Złotowa i oddanie do eksploatacji nowego obiektu z wylotem do rzeki Głomi poni�ej omawianego 
akwenu (przełom lat 1995/1996 ), likwidacj� gorzelni rolniczej odprowadzaj�cej wody pochłodnicze do Kanału 
Zaleskiego, a tak�e systematyczn� rozbudow� sieci kanalizacji sanitarnej w Złotowie, trwały wzrost jako�ci 
wód wydaje si� bardzo prawdopodobny.  
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2.1.5. Jezioro Ostrowite 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 47,2 ha  
• obj�to�� – 1795,4 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 7,5 m 
• gł�boko�� �rednia – 3,8 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 67,2 km2 

Dorzecze: Kocunia – Głomia – Gwda – Note� – Warta –- Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTO�CI  –  poza klas� 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza kategori� 

Jezioro Ostrowite poło�one 
jest na północ od Walentyno-
wa, na terenie dwóch gmin: 
Złotów i Łob�enica. Poprzez 
jezioro przepływa rzeka Kocu-
nia. Z południowego-zachodu 
jezioro przyjmuje równie� 
niewielki ciek o charakterze 
rowu melioracyjnego.  

Jezioro nie jest bezpo�red-
nim odbiornikiem �cieków 
z punktowych �ródeł zanie-
czyszcze� i nie jest zagospoda-
rowane rekreacyjnie. Jedynie w 
rejonie Walentynowa dzier�aw-
ca jeziora wydzielił niewielki 
teren pod biwakowanie. 

Zbiornik ma kształt wydłu�ony. Obrze�a, z wyj�tkiem kra�ca północno-zachodniego s� łagodne, poro-
�ni�te pasmem drzew, poza którymi rozci�gaj� si� grunty orne. Linia brzegowa jest urozmaicona, 
w wi�kszo�ci poro�ni�ta trzcin�, sitowiem i tatarakiem. 

Pod wzgl�dem rybackim jezioro zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Gatunkami wiod�cymi s� 
tu: oko�, leszcz, pło�, szczupak. Gospodark� ryback� na jeziorze prowadzi indywidualny dzier�awca.  

Badania kontrolne jako�ci wód jeziora Ostrowite przeprowadzone w 2002 roku wykazały, i� jest to zbiornik 
bardzo podatny na degradacj� (poza kategori�) o wodach silnie zanieczyszczonych (poza klas�). 

Latem, poddany ocenie akwen podlegał niepełnej stratyfikacji termicznej. Obejmowała ona tylko najgł�b-
sze jego partie. Epilimnion si�gał do 4 m gł�boko�ci, poni�ej niego rozci�gała si� strefa skoku termicznego, 
której towarzyszyły znaczne ubytki tlenu. Przy dnie zalegał siarkowodór. Warunki tlenowe kwalifikowały 
jezioro do III klasy czysto�ci. 

Aktualne wyniki bada� dowodz� silnego zeutrofizowania jeziora Ostrowite. Przeprowadzona ocena wy-
kazała znaczne obci��enie zarówno zwi�zkami organicznymi jak i mineralnymi. Bogactwo zwi�zków bio-
gennych dało podstaw� du�ego przyrostu biomasy. Zarówno chlorofil „a”, sucha masa sestonu jak i 
prze�roczysto�� wody przekraczały normy dla wód jeziornych. W jeziorze wyst�powało masowe pojawianie 
si� fitoplanktonu tzw. „zakwity”. 

Jedynie stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrze�e�. Najmniej korzystne miano Coli odpowiadało 
II klasie czysto�ci.  

Zestawienie aktualnych wyników bada� z uzyskanymi w poprzednich cyklach badawczych wskazuje na 
wzrost zanieczyszczenia wody. Znalazły one odzwierciedlenie w zmianie wypadkowej klasy czysto�ci. 
W 1993 i 1998 wody jeziora spełniały wymagania III klasy czysto�ci. Niskiej jako�ci wód jeziora Ostrowite 
sprzyjaj� zarówno niekorzystne cechy morfometryczne zbiornika jak te� parametry zlewni.  
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2.2. Kotlina Gorzowska 
Badane w 2002 roku jeziora zlokalizowane s� w zlewni rzeki Miały rozci�gaj�cej si� wzdłu� górnego 

biegu Warty od Obornik po Kostrzyn wchodz�cej w skład submezoregiomu Mi�dzyrzecze Warty-Noteci, 
b�d�cego jednym z czterech obszarów Kotliny Gorzowskiej. Wydmowe tereny Mi�dzyrzecza Warty-Noteci 
poro�ni�te borem sosnowym Puszczy Noteckiej, pozbawione s� wód płyn�cych. Na jedynym cieku, rzece 
Miale płyn�cej równolegle do Noteci, zlokalizowanych jest jedena�cie niewielkich zbiorników wodnych, 
zwanych Jeziorami Mialskimi. Najwi�ksze z nich to jeziora: Bialskie, Kruteckie, Wielkie (34,0 ha), Górne 
(28,5 ha) i B�d (23,5 ha). 

2.2.1. Jezioro Białe (Bialskie) 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 108,8 ha  
• obj�to�� – 1410,4 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 2,7 m 
• gł�boko�� �rednia – 1,3 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 38,0 km2 

Dorzecze: Miała – Note� – Warta – Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza kategoria 

Jezioro Białe jest jeziorem rynnowym poło�o-
nym w górnym biegu Miały. Posiada kształt niere-
gularny, silnie wydłu�ony. W �rodkowej cz��ci 
zbiornika znajduje si� wyspa o powierzchni 2,5 ha. 
Brzegi akwenu silnie zarastaj�. Dotyczy to szcze-
gólnie wschodniego i zachodniego kra�ca. Ro�lin-
no�� wynurzona porasta 75% linii brzegowej 
zajmuj�c około 8,5% powierzchni jeziora. 

W składzie gatunkowym dominuje trzcina pospolita, pałka w�skolistna, sitowie oraz je�ogłówka gał�ziasta. 
Z ro�linno�ci o li�ciach pływaj�cych na uwag� zasługuj� grzybie� biały, rdestnica pływaj�ca oraz moczarka 
kanadyjska, które zajmuj� około 10% powierzchni jeziora. Ogółem poro�ni�ty litoral zajmuje 19% po-
wierzchni zbiornika. Pod wzgl�dem rybackim jezioro zaliczane jest do typu sandaczowego.  

Do północnego brzegu jeziora przylegaj� lasy Puszczy Noteckiej. Po stronie południowej usytuowana jest 
wie� Biała, gdzie usytuowanych jest 96 działek letniskowych z czego 85 zabudowanych oraz 212 działek 
zabudowanych budynkami stanowi�cymi „samowolne budowlane” (około 70 budynków). Wie� oraz działki 
zaopatruj� si� w wod� z indywidualnych studni, natomiast �cieki odprowadzane s� do zbiorników bezod-
pływowych zlokalizowanych na poszczególnych działkach. Wywozem nieczysto�ci zajmuje si� Przedsi�-
biorstwo Produkcyjno Handlowego „POL-�UB” z siedzib� w Rosku.  

Według obowi�zuj�cego systemu oceny, w oparciu o badania przeprowadzone w 2002 roku Jezioro Białe 
zaliczono do III klasy czysto�ci, a jego podatno�� na degradacj� okre�lono jako poza kategori�. 

Ze wzgl�du na mał� gł�boko��, wody jeziora s� dobrze wymieszane i natlenione. W akwenie wyst�puje 
du�e ilo�ci materii organicznej, o której �wiadcz� wyniki CHZT-Cr i BZT5. Jezioro Białe jest ubogie w fos-
forany oraz azot mineralny (I klasa czysto�ci). Wi�ksze st��enia zaliczone do III klasy czysto�ci osi�gn�ł 
fosfor całkowity, natomiast przekroczył normy azot całkowity. Obfito�� soli mineralnych potwierdza prze-
wodno�� elektrolityczna. 

Produkcja pierwotna jeziora w czasie prowadzonych bada� była du�a, o czym �wiadczy koncentracja 
chlorofilu „a” i przezroczysto�� wody (poza klas�), a sucha masa sestonu kwalifikuje akwen do III klasy 
czysto�ci. Zbiornik jest jeziorem eutroficznym typu sinicowego. Zarówno wiosn� jak i latem w fitoplanktonie 
dominowały sinice stanowi�ce 60 –72%. O eutroficznym charakterze jeziora �wiadczy równie� 96 –97% udział 
Keratella cochlearis f. tecta w całej populacji Keratella cochlearis. 

W obu okresach badawczych stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrze�e�. Obecno�� bakterii coli 
typu kałowego jest niewielka i kształtuje si� na poziomie przyj�tym dla I klasy czysto�ci. 
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Porównuj�c wyniki bada� jeziora z roku 2002 i 1998 nale�y stwierdzi�, �e klasa wi�kszej ilo�ci wska�ników 
nie uległa zmianie, ale w trzech przypadkach poprawiła si�. Wynik punktacji zmniejszył si�, co pozwoliło za-
kwalifikowa� akwen do III klasy czysto�ci ( w 1998 roku – poza klas�).  

W celu utrzymania dobrej jako�ci wód Jeziora Białego wymagane jest przestrzeganie zasad racjonalnego 
u�ytkowania rekreacyjnego, kontroli szczelno�ci wszystkich zbiorników bezodpływowych we wsi Biała oraz na 
działkach letniskowych. 

2.2.2. Jezioro Kruteckie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 71,2 ha  
• obj�to�� – 634,7 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 2,0 m 
• gł�boko�� �rednia – 0,9 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 14,7 km2 

Dorzecze: Miała – Note� – Warta – Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTO�CI  –  II 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza kategori� 

Jezioro Kruteckie jest najwy�ej poło�onym zbiornikiem na Miale. Po-
siada kształt wydłu�ony w kierunku południowo-wschodnim. W połu-
dniowej cz��ci zbiornika znajduje si� niewielka wyspa o powierzchni 
0,5 ha. Ukształtowanie dna jest mało urozmaicone. Brzegi jeziora poro-
�ni�te s� w 100%. Ro�linno�� wynurzona zajmuje powierzchni� około 
10 ha. Reprezentuje j� głównie pałka w�skolistna, turzyce, trzcina oraz 
sitowie. Z ro�linno�ci zanurzonej na uwag� zasługuje osoka aleoesowata, 
wywłócznik kłosowy oraz rogatek szorstki. Pod wzgl�dem rybackim 
jezioro zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. 

Obrze�a jeziora przechodz� w podmokłe ł�ki oraz pastwiska. 
W zlewni bezpo�redniej jeziora wyst�puje przewaga lasów. Na brzegu 
południowo-wschodnim usytuowana jest wie� Kruteczek, nad jeziorem 
znajduje si� 86 działek letniskowych. Zabudowania wiejskie oraz dzia-

łek nie posiadaj� infrastruktury sanitarnej. Nieczysto�ci płynne gromadzone s� w zbiornikach bezodpły-
wowych i wywo�one do oczyszczalni �cieków w Stajkowie.  

Według obowi�zuj�cego systemu oceny, w oparciu o badania przeprowadzone w 2002 roku Jezioro Kru-
teckie zaliczono do II klasy czysto�ci, a podatno�� na degradacj� okre�lono jako poza kategori�. 

Ze wzgl�du na mał� gł�boko��, wody jeziora s� dobrze wymieszane i natlenione. W akwenie oznaczono 
du�e ilo�ci materii organicznej trudno rozkładalnej (CHZT-Cr - poza klas�). Jezioro ubogie jest w zwi�zki 
fosforu (I klasa czysto�ci), wi�ksze st��enia osi�gn�ł azot mineralny (II klasa czysto�ci) i azot całkowity 
(III klasa czysto�ci). 

Produkcja pierwotna jeziora w czasie prowadzonych bada� była znaczna o czym �wiadczy koncentracja chlo-
rofilu „a” ( II klasa), sucha masa sestonu ( II klasa) oraz przezroczysto�� wody ( III klasa). 

W jeziorze wiosn� wyst�piła zdecydowana przewaga w rozwoju okrzemek, głównie: Asterionella formo-
sa i Fragillaria crotonensis. W okresie letnim nast�pił gwałtowny rozwój Chlorophyta, Cyanophyta i Bacil-
lariophyta takich gatunków jak: Pediastrum boryanum, Pediastrum duplex, Chroococcus limneticus, 
Asterionella formosa i Fragillaria crotonensis. 

Zooplankton wiosenny to przede wszystkim Rotatoria (91 - 94%) z gatunkami: Keratella cochlearis co-
chlearis i Polyarthra dolichoptera dolichoptera. Latem to Copepoda (rz�d Cyclopoida) i Rotatoria z gatun-
kami Keratella cochlearis cochlearis, Polyarthra dolichoptera dolichoptera, Keratella cochlearis f. tecta 
stanowi�c 52% populacji Keratella cochlearis. 

W obu okresach badawczych stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrze�e�. Miano coli kształtuje si� 
na poziomie norm przyj�tych dla I klasy czysto�ci. 
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Porównuj�c przedstawione wyniki bada� jeziora z roku 2002 i 1998 nale�y stwierdzi�, �e klasa wi�kszej ilo�ci 
wska�ników nie uległa zmianie, w trzech przypadkach poprawiła si�, a w dwóch pogorszyła si�. Utrzymanie do-
brej jako�ci wód Jeziora Kruteckiego wymaga przestrzegania zasad racjonalnego u�ytkowania rekreacyjnego. 
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2.3. Bruzda Zb�szy�ska 
Bruzda Zb�szy�ska to szerokie obni�enie pomi�dzy Pojezierzem Łagowskim a Pojezierzem Pozna�skim. 

Wykorzystuje je płyn�ca na północ rzeka Obra, przepływaj�ca przez szereg jezior tworz�cych w cz��ci połu-
dniowej ci�g tzw. jezior Zb�szy�skich. S� to w kolejno�ci jeziora: Kopanickie, Wielkowiejskie, Chobienickie, 
Grójeckie, Nowowiejskie i Zb�szy�skie (Bł�dno). Wszystkie te jeziora poło�one s� w obr�bie jednego makro- 
i mezoregionu: makroregion Pojezierze Lubuskie, mezoregion Bruzda Zb�szy�ska. Poni�ej jeziora Zb�szy�skie-
go Obra dopływa do kolejnych jezior, z których najbli�sze to jezioro Lutol, około 11,8 km w dół rzeki (w grani-
cach województwa lubuskiego). 

Pod wzgl�dem administracyjnym jeziora poło�one s� w powiecie wolszty�skim, gmina Siedlec (Kopa-
nickie, Wielkowiejskie, Chobienickie i Grójeckie) oraz w powiecie nowotomyskim, gmina Zb�szy� (Nowo-
wiejskie i Zb�szy�skie). 

Jeziora: Kopanickie, Wielkowiejskie, Chobienickie i Grójeckie nale�� do rybackiego typu jezior linowo-
szczupakowych: s� płytkie, zamulone i silnie zaro�ni�te. Jezioro Nowowiejskie nie ma zbyt wyra�nie okre�lo-
nego typu rybackiego – ma charakter zbli�ony do typu rzecznego i rybackiego typu jezior leszczowych. Jezioro 
Zb�szy�skie z kolei nale�y do typu jezior sandaczowych – jezior płytkich, z brzegami g�sto poro�ni�tymi 
trzcin� i nieco słabiej rozwini�tymi ł�kami podwodnymi. Na jeziorach prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Jeziora były badane w latach wcze�niejszych; ostatnie badania przeprowadzono w roku 1995. 

2.3.1. Jezioro Kopanickie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 37,4 ha  
• obj�to�� – 674,1 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 2,8 m 
• gł�boko�� �rednia – 1,8 m   
Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  poza klas� 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza kategori� 

Jezioro Kopanickie jest pierwszym w ci�gu jezior Zb�szy�skich. Obra dopływa do jeziora od strony połu-
dniowej jako Północny Kanał Obry. Na odcinku około 2 km rzeka rozlewa si�, tworz�c szeroki kanał, od tego 
miejsca ju� jako Obra płynie na północ w stron� kolejnych jezior. Przepływa po zachodniej stronie Jeziora 
Kopanickiego, z którym poł�czona jest dwoma przesmykami (poło�ony na południe jest traktowany jako do-
pływ, poło�ony na północ, jako odpływ). Poni�ej odpływu z Jeziora Kopanickiego Obra płynie dalej szerokim 
kanałem, dopływaj�c do Jeziora Wielkowiejskiego. 

Jezioro ma kształt wydłu�ony o osi ukierunkowanej południkowo, z lekkim odchyleniem na wschód. Po za-
chodniej stronie jeziora szeroki pas ro�linno�ci porastaj�cej płycizny odgradza je od przepływaj�cej Obry, jezioro 
nie jest poło�one w głównej linii nurtu rzeki. Sam zbiornik jest atrakcyjny głównie dla w�dkarzy, natomiast bar-
dzo atrakcyjny przyrodniczo jest szeroki kanał przepływaj�cej obok Obry. Poza Obr� jezioro nie ma wi�kszych 
dopływów ani odpływów. Na zbiorniku znajduje si� wyspa o powierzchni 0,08 ha, poro�ni�ta trzcin�. Linia brze-
gowa jeziora jest słabo rozwini�ta; wi�kszo�� stanowi brzeg płaski, głównie bagnisty.  

W zlewni bezpo�redniej zdecydowanie przewa�aj� u�ytki zielone. Brak w zlewni wi�kszych miejscowo�ci, 
około 3 km na południe poło�one s� wsie: Kopanica i Mała Wie�. Jezioro nie jest wykorzystywane rekreacyjnie. 

W zlewni bezpo�redniej Jeziora Kopanickiego nie wyst�puj� punktowe �ródła zanieczyszcze�. Głównym za-
nieczyszczeniem s� nadmiernie zanieczyszczone wody Północnego Kanału Obry. 

Badania prowadzone w 2002 roku zakwalifikowały wody Jeziora Kopanickiego do wód nie odpowiada-
j�cych normom czysto�ci wód jeziorowych  

Wszystkie wska�niki okre�laj�ce stopie� zanieczyszczenia materi� organiczn� i nieorganiczn� (poza zawar-
to�ci� fosforanów), miały warto�ci przekraczaj�ce normy, �wiadcz�c o nadmiernym zanieczyszczeniu wód. 
Wska�niki okre�laj�ce produkcj� pierwotn� przekraczały normatywy: zawarto�� chlorofilu „a”  wiosn� wynosi-
ła 200,6 µg/l, latem 193,1 µg/l, co stanowi około 8-krotne przekroczenie warto�ci dopuszczalnej.  

Zanieczyszczenie bakteriologiczne okre�lane warto�ci� miana Coli odpowiadało klasie I.  
Badania fitoplanktonu jeziora wykazały w okresie wiosennym zdecydowan� przewag� organizmów z grupy 

Bacillariophyceae (96,7 % udziału w próbach) z dominuj�cym gatunkiem Cyclotella comta. W okresie letnim 
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dominowała grupa Cyanophyta z tworz�cymi zakwity gatunkami Oscillatoria redeckei i Oscillatoria agardhii. W 
obydwu okresach badawczych saprobowo�� odpowiadała strefie β-mezosaprobowej. 

Jezioro Kopanickie nale�y do grupy jezior wyj�tkowo podatnych na degradacj�, o wodach nadmiernie 
zanieczyszczonych. W poprzednich badaniach pod wzgl�dem fizyczno-chemicznym wody jeziora nie odpo-
wiadały normom, natomiast pod wzgl�dem bakteriologicznym zaliczono je do klasy I. Porównanie wyników 
bada� wskazuje na bardzo niewielk� popraw� czysto�ci wód, przy utrzymuj�cym si� dobrym stanie sanitar-
nym (klasa I).  

2.3.2. Jezioro Wielkowiejskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 78,3 ha  
• obj�to�� – 1555,0 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 2,9 m 
• gł�boko�� �rednia – 2,0 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 854,0 km2 

Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  poza klas� 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza kategori� 

Jezioro Wielkowiejskie ma charakter przepływowy, rzeka Obra dopływa szerokim kanałem z południo-
wego wschodu, od strony Jeziora Kopanickiego i odpływa z kra�ca północnego do Jeziora Chobienickiego. 
Zbiornik ma kształt owalny, o niewielkim współczynniku wydłu�enia i osi ukierunkowanej południkowo. 
Linia brzegowa jeziora jest słabo rozwini�ta. Do południowej cz��ci jeziora dopływa z zachodu rów od stro-
ny wsi i jeziora W�chabno. Otoczenie jeziora stanowi� głównie ł�ki, bagniste przy brzegach. Na wschodzie 
znajduje si� zalesiony wzgórek, b�d�cy rodzajem półwyspu rozdzielaj�cego Jezioro Kopanickie i Chobie-
nickie, stanowi�cy dobry punkt widokowy. 

Na obszarze zlewni całkowitej przewa�aj� u�ytki rolne, w zlewni bezpo�redniej – lasy, natomiast w oto-
czeniu jeziora – u�ytki zielone (ponad 80 % długo�ci linii brzegowej). Na terenie zlewni bezpo�redniej jezio-
ra nie ma �adnej miejscowo�ci; około 1 km na południowy-zachód poło�ona jest wie� W�chabno. Jezioro nie 
jest wykorzystywane rekreacyjnie. 

W zlewni bezpo�redniej Jeziora Wielkowiejskiego nie ma punktowych �ródeł zanieczyszcze�.  
Badania prowadzone w roku 2002 okre�liły wody Jeziora Wielkowiejskiego jako bardzo silnie zanie-

czyszczone, nie odpowiadaj�ce normom czysto�ci wód jeziorowych (poza klas�). 
W zbiorniku nie stwierdzono stratyfikacji wód. Wszystkie wska�niki zanieczyszczenia materi� orga-

niczn� i nieorganiczn� oraz biogenami, (poza st��eniami fosforanów w warstwie powierzchniowej wiosn�) 
miały warto�ci przekraczaj�ce normy. Wska�niki okre�laj�ce produkcj� pierwotn� utrzymywały si� równie� 
na ponadnormatywnym poziomie: �rednia zawarto�� chlorofilu „a”  wynosiła 108,8 µg/l. Zanieczyszczenie 
bakteriologiczne mie�ciło si� w granicach klasy II.  

Badania fitoplanktonu jeziora wiosn� wykazały dominacj� organizmów z grupy Bacillariophyceae z gatun-
kiem Cyclotella comta. W okresie letnim zwi�kszyło si� zró�nicowanie gatunkowe: dominowała grupa Cy-
anophyta z gatunkami Oscillatoria aghardii i Lingbya limnetica, stosunkowo du�y udział ilo�ciowy miały te� 
grupy Bacillariophyceae oraz Cryptophyceae. Saprobowo�� odpowiadała strefie β-mezosaprobowej. 

Jezioro Wielkowiejskie nale�y do grupy jezior wyj�tkowo podatnych na degradacj� o wodach nadmiernie 
zanieczyszczonych. W roku 1995 pod wzgl�dem fizyczno-chemicznym wody jeziora nie odpowiadały nor-
mom, natomiast pod wzgl�dem bakteriologicznym zaliczono je do klasy I. Badania jeziora prowadzone w 2002 
roku wskazuj� na pogorszenie jako�ci wód. Zmianie uległ tak�e stan sanitarny wód: z klasy I na klas� II.  
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2.3.3. Jezioro Chobienieckie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 230,3 ha  
• obj�to�� – 4193,1 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 3,4 m 
• gł�boko�� �rednia – 1,8 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 921,6 km2 

Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  poza klas� 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza kategori� 

Do Jeziora Chobienickiego Obra dopływa w cz��ci południowo-zachodniej poprzez w�ski przesmyk ł�-
cz�cy z Jeziorem Wielkowiejskim i odpływa z kra�ca północnego w kierunku Jeziora Grójeckiego. Odcinek 
mi�dzy tymi jeziorami to około 1,5 kilometrowy, do�� szeroki kanał; na jego lewym brzegu znajduj� si� 
pojedyncze domki letniskowe, na ogół z pomostami do w�dkowania. Do południowo-wschodniej cz��ci 
jeziora uchodzi Rów Grabarski, jego otoczenie na odcinku uj�ciowym stanowi� lasy i rozlewiska na północ-
ny-wschód od Jeziora Kopanickiego.  

Jezioro ma kształt wydłu�ony o osi ukierunkowanej południkowo. Linia brzegowa jeziora jest urozma-
icona, z wyspami, zatokami i w�skim przesmykiem szeroko�ci 200–300 m. Na jeziorze znajduj� si� trzy 
wyspy: na wyspie poło�onej najdalej na północ utworzono rezerwat faunistyczny cz��ciowy Wyspa na je-
ziorze Chobienickim o pow. 26,15 ha (kolonia l�gowa czapli siwej), dwie wyspy poł�czone pasem trzcin, 
poło�one w cz��ci południowej jeziora, decyzj� Rady Gminy Siedlec zostały uznane za u�ytek ekologiczny 
Wyspy na jeziorze Chobienickim. 

W zlewni całkowitej przewa�aj� u�ytki rolne, a na obszarze zlewni bezpo�redniej dominuj� lasy, głównie 
iglaste (sosnowe). W granicach zlewni bezpo�redniej jeziora poło�one s� wsie: Chobienice i Grójec Wielki. 

Jezioro jest atrakcyjne turystycznie, ale ze wzgl�du na trudno dost�pne brzegi nie jest znacz�co wykorzy-
stywane rekreacyjnie. Przy północno-wschodnim kra�cu jeziora zlokalizowane jest pole namiotowe, z niewiel-
k� pla�� i k�pieliskiem. Na wyspie Wojciechowskiej znajduje si� pole biwakowe. Jezioro jest wykorzystywane 
przez �eglarzy i kajakarzy, odbywaj� si� tu spływy kajakowe Lubuskim Szlakiem Wodnym. 

W zlewni bezpo�redniej brak bezpo�rednich punktowych �ródeł zanieczyszcze�. Zanieczyszczenia do-
prowadzane s� do jeziora wraz z wodami Obry oraz Rowu Grabarskiego, do którego odprowadzane s� �cieki 
z oczyszczalni komunalnej w Siedlcu.  

Badania Jeziora Chobienickiego prowadzone w 2002 roku wykazały nadmiernie zanieczyszczenie wód, 
zbiornik okre�lono jako nie odpowiadaj�cy normom czysto�ci wód jeziorowych. 

W okresie letnim w zbiorniku nie wykształciła si� stratyfikacja termiczna. Ze wzrostem gł�boko�ci tempera-
tura szybko si� obni�ała. Zawarto�� tlenu w warstwie powierzchniowej do 1 m była wysoka, od 3 m stwierdzo-
no zanik tlenu rozpuszczonego w wodzie. Wska�niki okre�laj�ce stopie� zanieczyszczenia materi� organiczn�, 
nieorganiczn� i substancjami biogennymi (oprócz st��enia fosforanów w warstwie powierzchniowej wiosn�) 
przekraczały warto�ci dopuszczalne. Wska�niki �wiadcz�ce o wielko�ci produkcji pierwotnej równie� przekra-
czały kilkakrotnie normy, �rednia zawarto�� chlorofilu „a” wynosiła 129,0 µg/l, a  suchej masy sestonu 18,6 
mg/l. Widzialno�� kr��ka Secchiego wiosn� si�gała 1,1 – 1,2 m, latem zmniejszyła si� do 0,3 – 0,4 m.  

Zanieczyszczenie bakteriologiczne okre�lane warto�ci� miana Coli odpowiadało klasie II  
Badania fitoplanktonu jeziora przeprowadzone w okresie wiosennym wykazały na wszystkich stanowiskach 

dominacj� okrzemek z grupy Bacillariophyceae z gatunkiem Cyclotella comta (94,9 – 98,1 % udziałów w pró-
bach). W okresie letnim dominowały sinice z grupy Cyanophyta z gatunkiem Oscillatoria aghardii; poza sinica-
mi wyst�powały okrzemki oraz w mniejszych ilo�ciach zielenice. Saprobowo�� odpowiadała strefie β-
mezosaprobowej. 

Jezioro Chobienickie nale�y do grupy jezior bardzo podatnych na degradacj� o wodach silnie zanieczysz-
czonych. Jako�� wód jeziora we wszystkich latach bada� nie odpowiadała normom; wyniki bada� wykazuj� 
systematyczne pogarszanie si� stanu czysto�ci od roku 1989.  
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2.3.4. Jezioro Grójeckie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 70,5 ha  
• obj�to�� – 1302,7 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 5,6 m 
• gł�boko�� �rednia – 1,9 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 1142,3 km2 

Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  poza klas� 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza kategori� 

Jezioro Grójeckie ma kształt nieregularny, z rozwini�t� lini� brzegow�. Rzeka Obra dopływa do �rodko-
wej cz��ci jeziora szerokim kanałem od strony południowej (z Jeziora Chobienickiego). Linia nurtu Obry 
przebiega przy zachodnim brzegu jeziora; rzeka odpływa na północ w stron� Jeziora Nowowiejskiego. Ko-
lejnym znacz�cym dopływem do jeziora jest rzeka Szarka, wpływaj�ca przy kra�cu południowo-
wschodnim. Jest to główny dopływ wód dla południowej cz��ci jeziora, oddzielonej półwyspem od linii 
nurtu Obry. Do północnego kra�ca zbiornika dopływa rów, prowadz�cy nadmiar wód z rozlewisk od strony 
jeziora M�czne. Brzeg jeziora w wi�kszo�ci jest płaski, bagnisty, zajmuj� go podmokłe ł�ki. 

Na obszarze zlewni całkowitej jeziora przewa�aj� u�ytki rolne, w zlewni bezpo�redniej najwi�ksz� po-
wierzchni� zajmuj� ł�ki – około 70 %. W granicach zlewni bezpo�redniej poło�one s� miejscowo�ci: Grójec 
Wielki i Grójec Mały.  

Jezioro rekreacyjnie wykorzystywane jest w ograniczonym zakresie, niewielka zabudowa koncentruje si� 
przede wszystkim wzdłu� kanału dopływaj�cej Obry oraz na półwyspie pomi�dzy kanałem Obry i połu-
dniow� cz��ci� jeziora. Na północ od miejscowo�ci Grójec Mały powstało du�e skupisko tymczasowej za-
budowy letniskowej, bez stosownych pozwole� i infrastruktury. Jezioro wykorzystywane jest przez 
w�dkarzy i kajakarzy, przebiega t�dy odcinek Lubuskiego Szlaku Wodnego. 

W zlewni bezpo�redniej jeziora brak punktowych �ródeł zanieczyszcze�. Zanieczyszczenia doprowadzane 
s� w sposób po�redni, poprzez wody Obry i Szarki. Do rzeki Szarki w jej �rodkowym biegu (około 10 km po-
wy�ej uj�cia) odprowadzane s� �cieki z oczyszczalni komunalnej w Tuchorzy; a na odcinku uj�ciowym �cieki z 
oczyszczalni w Chobienicach oraz z działaj�cych na terenie miejscowo�ci jednostek gospodarczych.  

Badania prowadzone w roku 2002 zakwalifikowały wody Jeziora Grójeckiego do nie odpowiadaj�cych 
normom czysto�ci wód jeziorowych. 

Jezioro jako płytkie nie jest stratyfikowane. W okresie letnim zawarto�� tlenu gwałtownie spadała wraz z 
gł�boko�ci�; w czasie bada� odnotowano obecno�� siarkowodoru. Wska�niki okre�laj�ce stopie� zanieczysz-
czenia materi� organiczn� odpowiadały klasie III (ChZT-Cr) lub przekraczały dopuszczalne normy (BZT5). 
Wody jeziora zawierały nadmierne ilo�ci zwi�zków azotu i fosforu, jedynie st��enia fosforanów w warstwie 
powierzchniowej wiosn� odpowiadały klasie II. Przewodno�� elektrolityczna wła�ciwa przekraczała warto�ci 
dopuszczalne, co potwierdza obecno�� du�ej ilo�ci soli mineralnych w akwenie. 

Warto�ci wska�ników �wiadcz�cych o wielko�ci produkcji pierwotnej odpowiadały klasie III (sucha masa 
sestonu i widzialno�� kr��ka Secchiego) lub przekraczały normy (zawarto�� chlorofilu „a” ). Widzialno�� 
kr��ka Secchiego wiosn� wynosiła 1,3-1,6 m, latem zmniejszyła si� do 0,3 – 0,5 m. Zanieczyszczenie bakte-
riologiczne przekraczało dopuszczalne normy. 

Badania fitoplanktonu jeziora przeprowadzone w wiosn� wykazały zdecydowan� dominacj� grupy Bacil-
lariophyceae z gatunkiem Cyclotella comta. W okresie letnim fitoplankton był dwukrotnie liczniejszy i bar-
dziej zró�nicowany gatunkowo. Dominowała grupa Cyanophyta z gatunkiem Oscillatoria aghardii; 
stosunkowo du�y udział ilo�ciowy miały te� organizmy z grupy Bacillariophyceae, Cryptophyceae i Chlo-
rophyta. Saprobowo�� odpowiadała strefie β-mezosaprobowej. 

Jezioro Grójeckie nale�y do grupy jezior wyj�tkowo podatnych na degradacj� o wodach nadmiernie zanie-
czyszczonych. W roku 1995 pod wzgl�dem fizyczno-chemicznym wody jeziora nie odpowiadały normom, 
natomiast pod wzgl�dem bakteriologicznym zaliczone zostały do klasy III; stwierdzono wówczas, �e jako�� 
wód pogorszyła si� w stosunku do bada� z roku 1989. Porównanie bada� z lat 1995 i 2001 wskazuje na pewn� 
popraw� stanu czysto�ci wód, jednocze�nie pogorszył si� ich stan sanitarny z klasy III do pozaklasowej.  
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2.3.5. Jezioro Nowowiejskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 31,0 ha  
• obj�to�� – 450,0 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 2,0 m 
• gł�boko�� �rednia – 1,5 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 1146,0 km2 

Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  poza klas� 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza kategori� 

Do Jeziora Nowowiejskiego Obra dopływa z południa krótkim kanałem od strony Jeziora Grójeckiego; 
odpływa na północ do Jeziora Zb�szy�skiego. Rynny jezior ł�czy przesmyk, nad którym wybudowano most 
na drodze lokalnej. 

Jezioro ma kształt owalny, zbli�ony do kształtu spadaj�cej kropli wody, b�d�cy pomniejszon� wersj� 
kształtu Jeziora Zb�szy�skiego. O� podłu�na jeziora jest ukierunkowana południkowo. Linia brzegowa �red-
nio rozwini�ta, wi�kszo�� stanowi brzeg wysoki, jedynie niewielki fragment cz��ci północno-wschodniej 
zbiornika ma brzeg płaski, bagnisty. 

W zlewni bezpo�redniej jeziora przewa�aj� lasy, jedyna miejscowo�� – Nowa Wie� Zb�ska, poło�ona jest 
po stronie północno-zachodniej, przy przesmyku ł�cz�cym Jezioro Nowowiejskie z Jeziorem Zb�szy�skim. 
Zbiornik nie jest wykorzystywany do rekreacji i wypoczynku. 

W zlewni bezpo�redniej jeziora nie zidentyfikowano punktowych �ródeł zanieczyszcze�. Zagro�eniem 
dla wód zbiornika s� zanieczyszczone wody Obry dopływaj�cej od strony Jeziora Grójeckiego. Na jako�ci 
wód wpływ maj� poło�one tereny pomi�dzy jeziorami Grójeckim i Nowowiejskim, na których w sposób 
niekontrolowany rozwija si� tymczasowa baza rekreacyjna. 

Ocena wód Jeziora Nowowiejskiego dokonana na podstawie bada� z 2002 roku zakwalifikowała zbiornik 
jako pozaklasowy nie odpowiadaj�cy normom czysto�ci wód jeziorowych. 

Jezioro nie jest stratyfikowane. Wska�niki okre�laj�ce stopie� zanieczyszczenia materi� organiczn� odpowia-
dały klasie III (BZT5) lub przekraczały normy (ChZT-Cr). Wody jeziora zawierały nadmierne ilo�ci zwi�zków 
biogennych, poza st��eniem fosforanów w warstwie powierzchniowej wiosn�. Przewodno�� elektrolityczna wła-
�ciwa przekraczała warto�ci dopuszczalne, co wskazuje na nadmierne ilo�ci soli mineralnych. 

Warto�ci wszystkich wska�ników �wiadcz�cych o wielko�ci produkcji pierwotnej przekraczały normaty-
wy, �rednia zawarto�� chlorofilu „a” wynosiła 154,5 µg/l. Widzialno�� kr��ka Secchiego wiosn� wynosiła 
1,0 m, latem zmniejszyła si� do 0,3 m. Zanieczyszczenie bakteriologiczne okre�lone warto�ci� miana Coli 
przekraczało normy III klasy. 

Badania fitoplanktonu wiosn� wykazały zdecydowan� dominacj� organizmów z grupy Bacillariophyceae 
z gatunkiem Cyclotella comta. W okresie letnim w składzie fitoplanktonu dominowała grupa Cyanophyta z 
gatunkiem Oscillatoria aghardii; wyst�powały równie� grupy Bacillariophyceae, Cryptophyceae i Chlo-
rophyta. Saprobowo�� odpowiadała strefie β-mezosaprobowej. 

Jezioro Nowowiejskie nale�y do grupy jezior bardzo podatnych na degradacj� o wodach nadmiernie za-
nieczyszczonych. W roku 1995 pod wzgl�dem fizyczno-chemicznym wody jeziora nie odpowiadały nor-
mom, pod wzgl�dem bakteriologicznym zaliczone zostały do klasy III.  

Porównanie wyników bada� z wcze�niejszymi wskazuje na nieznaczn� popraw� ogólnej oceny jako�ci 
wód (z 3,70 na 3,60 punktu) i pogorszenie stanu sanitarnego wód z klasy III na pozaklasowy. Analiza po-
szczególnych wska�ników wykazuje wzrost st��e� wi�kszo�ci z nich; zmniejszyła si� warto�� BZT5 i prze-
wodno�ci elektrolitycznej wła�ciwej. 
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2.3.6. Jezioro Zb�szy�skie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 742,5 ha  
• obj�to�� – 26178,7 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 9,6 m 
• gł�boko�� �rednia – 3,5 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 1290,7 km2 

Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  poza klas� 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  III  

Jezioro Zb�szy�skie jest jeziorem przepływowym, najwi�kszym i ostatnim z kolei w ci�gu jezior Zb�-
szy�skich. Rzeka Obra dopływa do jeziora z południa poprzez przesmyk od strony Jeziora Nowowiejskiego 
i odpływa z cz��ci �rodkowej, kieruj�c si� najpierw na wschód (około 500 m) nast�pnie skr�caj�c na północ. 
Zbiornik poło�ony jest na południowo-zachodnim kra�cu miasta Zb�szy�. W jego bezpo�rednim s�siedztwie 
poło�one s� wsie: Perzyny i Przyprostynia po stronie wschodniej, N�dnia i Nowa Wie�-Zamek po stronie 
północno-zachodniej; a nieco dalej na południe, przy przesmyku ł�cz�cym Jezioro Nowowiejskie z Jeziorem 
Zb�szy�skim, miejscowo�� Nowa Wie� Zb�ska. 

Jezioro ma kształt wydłu�ony, z rynn� ukierunkowan� południkowo; jego południow� cz��� stanowi posze-
rzone koryto dopływaj�cej od południa Obry. Linia brzegowa jeziora jest słabo rozwini�ta; zdecydowanie naj-
wi�ksz� cz��� stanowi brzeg płaski, bagnisty, znajduj�cy si� przy wschodniej i północnej stronie. 

W zlewni całkowitej przewa�aj� u�ytki rolne, zlewni� bezpo�redni� stanowi� w wi�kszo�ci lasy i tereny 
zakrzewione (około 60 %), pozostał� cz��� zajmuj� zabudowania i grunty orne oddzielone od jeziora szero-
kim pasem trzcin. 

Drugim, wi�kszym dopływem zbiornika jest rów bez nazwy, dopływaj�cy ze wschodu od strony miej-
scowo�ci Perzyny. W północnej cz��ci jeziora znajduje si� tak�e kilka rowów, zaliczanych do odpływów 
z jeziora: rowy miejskie I i II płyn�ce na północny-wschód oraz rów bez nazwy z okolic D�bek, odpływaj�cy 
na północ. W trakcie bada� w roku 2002 w pobli�u rowów prowadziła prace Kopalnia Kredy Jeziornej 
i Torfu w Zb�szyniu utrudniaj�c dost�p do cieków. 

Jezioro wykorzystywane jest zarówno do rekreacji pobytowej jak i do uprawiania sportów wodnych. W sezo-
nie przebywa tu około 25 tysi�cy osób. Indywidualna zabudowa letniskowa jest nieliczna, rozproszona. Przez 
jezioro przebiega szlak kajakowy, s� tu doskonałe warunki do �eglowania. W Zb�szyniu funkcjonuje pla�a miej-
ska z k�pieliskiem, wypo�yczalni� sprz�tu pływaj�cego i campingiem. 

W zlewni bezpo�redniej jeziora brak punktowych �ródeł zanieczyszcze�. Zanieczyszczenia doprowadza-
ne s� do jeziora z wodami dopływów. Miasto Zb�szy� jest skanalizowane, a �cieki w ilo�ci około 364 m3/d 
oczyszczane s� w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Odbiornikiem �cieków jest rzeka Obra poni�ej 
Jeziora Zb�szy�skiego. 

Badania prowadzone w 2002 roku zakwalifikowały Jezioro Zb�szy�skie jako nie odpowiadaj�ce normom 
czysto�ci wód jeziorowych. 

W okresie letnim w jeziorze nie wykształciła si� stratyfikacja termiczna. Zawarto�� tlenu na poszczegól-
nych stanowiskach była zró�nicowana, w najwi�kszym przegł�bieniu zbiornika – 9,6 m obserwowano spa-
dek zawarto�ci tlenu wraz z gł�boko�ci�, do zupełnego zaniku od 7 m. Na wszystkich stanowiskach 
odnotowano obecno�� siarkowodoru.  

Wska�niki okre�laj�ce stopie� zanieczyszczenia materi� organiczn� odpowiadały klasie III (BZT5) lub 
przekraczały normy (zawarto�� tlenu rozpuszczonego, ChZT-Cr). Wody jeziora zawierały nadmierne ilo�ci 
substancji biogennych, poza st��eniem fosforanów w warstwie powierzchniowej wiosn�. Przewodno�� elek-
trolityczna wła�ciwa przekraczała warto�ci dopuszczalne, co potwierdza obecno�� du�ych ilo�ci soli mine-
ralnych w zbiorniku. 

O niskiej jako�ci wód jeziora �wiadcz� równie� nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych st��e� miedzi 
i substancji ekstrahuj�cych si� eterem naftowym. 

Wska�niki okre�laj�ce wielko�� produkcji pierwotnej przekraczały dopuszczalne normy, �rednia zawar-
to�� chlorofilu „a” wynosiła 121,8 µg/l. Widzialno�� kr��ka Secchiego wiosn� wynosiła 1,0 m, latem 
zmniejszyła si� do 0,4 i 0,2 m. Najwi�ksze zanieczyszczenie wód obserwowano na stanowiskach zlokalizo-
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wanych w najw��szej cz��ci jeziora, w pobli�u dopływu. Na gł�boko�ci 9,6 m wska�niki okre�laj�ce wiel-
ko�� produkcji pierwotnej były najni�sze.  

Badania fitoplanktonu wiosn� wykazały małe zró�nicowanie gatunkowe, zdecydowan� przewag� miały 
okrzemki grupy Bacillariophyceae z gatunkiem Cyclotella comta. W okresie letnim dominowały sinice grupy 
Cyanophyta z gatunkiem Oscillatoria aghardii i Bacillariophyceae. Wyst�powały równie� grupy Cryptophy-
ceae i Chlorophyta Najwi�kszy rozwój fitoplanktonu obserwowano latem w nieprzepływowej, płytkiej i cie-
plejszej cz��ci jeziora. Populacja sinic najliczniej wyst�powała w obszarze ł�czenia z Jeziorem Nowowiejskim. 
Saprobowo�� odpowiadała strefie β-mezosaprobowej. Stan sanitarny wód jeziora odpowiadał III klasie. 

Jezioro Zb�szy�skie nale�y do jezior bardzo podatnych na degradacj�, o wodach silnie zanieczyszczo-
nych. Porównanie wyników bada� z roku 1995 i 2002 wykazuje wzrost poziomu zanieczyszczenia wód 
i zdecydowane pogorszenie si� stanu sanitarnego z klasy I do klasy III.  

2.4. Pojezierze Pozna�skie 

Pojezierze Pozna�skie to wysoczyzna o znacznym zró�nicowaniu terenów, co pozwoliło wyodr�bni� 
osiem mikroregionów. Na sandrze Równiny Nowotomyskiej obni�aj�cej si� w kierunku południowo-
zachodnim płyn� w kierunku Obry rzeki Czarna Woda, Szarka i Dojca. W�ród nielicznych jezior tego regio-
nu do najwi�kszych zaliczy� nale�y Jezioro Wolszty�skie i Ber�y�skie poło�onych wokół Wolsztyna. 
W obszar Wału Lwówecko-Rakoniewickiego wpisany jest �ródłowy odcinek rzeki Czarnej Wody, wypływa-
j�cej z Jeziora Koni�skiego. Zdecydowanie bardziej jeziornym mikroregionem jest Pojezierze Mi�dzychodz-
ko-Pniewskie rozci�gaj�ce si� od dolnej Obry poni�ej Mi�dzyrzecza po Obornick� Dolin� Warty. Na 
terenach mi�dzy miastami Mi�dzychód i Sieraków poło�one s� badane w 2002 roku jeziora: Kole�skie, Biel-
skie i Małe Chali�skie.  

2.4.1. Jezioro Koni�skie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 25,9 ha 
• obj�to�� – 534,4 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 3,7 m 
• gł�boko�� �rednia – 2,1 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 0,53 km2 

Dorzecze: Czarna Woda – Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  poza klas� 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza kategori� 

Jezioro Koni�skie po-
ło�one jest na równinie 
sandrowej na północ od 
miejscowo�ci Konin, 
około 4 km na północ od 
Lwówka, w powiecie 
Nowy Tomy�l.  

Jezioro ma kształt 
wydłu�onej litery „S” 
uło�onej równole�niko-
wo z zachodu na 

wschód, o dnie mało urozmaiconym z dwoma plosami; w �rodkowej cz��ci osi�gaj�ce gł�boko�� maksymal-
n� – 3,7 m i wschodniej nieco płytszej – 3,5 m.  

Zbiornik otoczony jest od północy le�nym pasem olsowym o szeroko�ci około 100–300 m. Le�ny pas two-
rz�cy zespół parkowy o podobnej szeroko�ci przylega do jeziora równie� od południowego-wschodu. Tam tak�e 
wyst�puj� zabudowania wsi Konin. Od wschodu, na około 600 m, brzeg stanowi� pola uprawne, pozostała 
cz��� brzegu wykorzystana jest pod ł�ki. Prawie 95 % linii brzegowej poro�ni�te jest pasem trzciny pospolitej.  

Jezioro zasilane jest przez trzy rowy �ródpolne przepływaj�ce przez pola uprawne. Odwodnienie jeziora 
stanowi rzeka Czarna Woda wypływaj�ca ze zbiornika w południowej cz��ci. 
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Jezioro zaliczane jest do zbiorników linowo-szczupakowych, gdzie w odłowach dominuje pło�, szczupak 
i lin. Gospodark� ryback� na jeziorze prowadziło do roku 1992 Gospodarstwo Rybackie Skarbu Pa�stwa 
w Zb�szynie, obecnie dzier�awca prywatny. Zbiornik jest udost�pniany do w�dkowania.  

Zlewnia bezpo�rednia jeziora to obszar 0,53 km2, w strukturze u�ytkowania przewa�aj� lasy (47,6 %), 
grunty orne zajmuj� około 1/3 powierzchni tj. 30,4 %, pozostała cz��� to ł�ki i zabudowa wsi Konin. Nega-
tywny oddziaływanie na jako�� wód w jeziorze obok spływów z typowo rolniczej zlewni miała gorzelnia rolnicza 
(obecnie nieczynna) oraz spływy ze stajni Stadniny Koni, Gospodarstwa Rolnego w Posadowie, zlokalizowanej 
w miejscowo�ci Konin. Nie zinwentaryzowano punktowych zrzutów �cieków. Nad jeziorem funkcjonuje k�-
pielisko i sezonowy o�rodek wypoczynkowy wraz z polem namiotowym. �cieki z obiektów o�rodka wywo�one 
s� na oczyszczalni� w Lwówku.  

Ogólna ocena jeziora przeprowadzona w 2002 roku wykazała bardzo du�� podatno�� zbiornika na degra-
dacj� (poza kategori�) oraz silne zanieczyszczenie wód (poza klas�).  

Wi�kszo�� parametrów, maj�cych wpływ na podatno�� zbiornika na degradacj� jest bardzo niekorzystna dla 
jeziora: mała �rednia gł�boko�� jeziora zwi�ksza tempo eutrofizacji, długa linia brzegowa (w stosunku do obj�-
to�ci jeziora), zwi�ksza mo�liwo�� kontaktu masy wody w jeziorze z otaczaj�cym terenem, brak stratyfikacji 
w płytkim zbiorniku, zwi�ksza produktywno�� jeziora. Niekorzystny wpływ na jako�� wód ma równie� wysoki 
procent wymiany wody, zwi�kszaj�cy obieg materii w zbiorniku oraz wska�nik Schindlera okre�laj�cy wpływ 
zlewni na jezioro. Jedynie otoczenie linii brzegowej lasem i ł�kami zmniejsza niekorzystny wpływ zlewni na 
zbiornik.  

Wiosn� i latem stwierdzono pełne wymieszanie i natlenienie wód. Stan czysto�ci wód nie odpowiadał �adnej 
z klas czysto�ci, na co wpływ miała: wysoka przewodno�� elektrolityczna wła�ciwa wód okre�laj�ca du�� zawar-
to�� w wodach zwi�zków mineralnych, ponadnormatywne st��enie wska�nika ChZT-Cr latem w warstwie po-
wierzchniowej wskazuj�ce na du�� koncentracj� substancji organicznych w zbiorniku. Odnotowano równie� 
wysokie st��enia zwi�zków azotu; mineralnego wiosna oraz całkowitego w dwóch cyklach badawczych.  

Zawarto�� metali ci��kich, cyjanków, fenoli oraz pestycydów chloroorganicznych odpowiadała I klasie czy-
sto�ci wód powierzchniowych.  

W fitoplanktonie ro�linnym wiosn� jako�ciowo dominowały okrzemki i zielenice, z ilo�ciow� przewag� okrze-
mek głównie Stephanodiscus hantzschi. Latem analiza jako�ciowa okre�liła dominacj� zielenic, ilo�ciowa przewag� 
sinic oraz do�� znaczny udział zielenic. Dominowała sinica Lyngbya limnetica, a licznie rozwijały si� nitkowata 
bakteria Pelonema pseudovacuolatum oraz zielenica Phacotus lenticularis. 

Wiosn�, plankton zwierz�cy był mało ró�norodny i ubogi ilo�ciowo. Jako�ciowo dominowały wrotki, na-
tomiast ilo�ciowo przewa�ały widłonogi z rz�du Cyclopoida, zwłaszcza ich formy larwalne. W zooplankto-
nie letnim obserwowano znaczny rozwój pierwotniaków. Dominowały orz�ski, zwłaszcza Coleps hirtus.. 
Wrotki dominowały ilo�ciowo i jako�ciowo, gatunkiem najcz��ciej spotykanym była Keratella cochlearis f. 
tecta oraz Pompholyx  sulcata.  

Wska�niki trofii, takie jak sucha masa sestonu, koncentracja chlorofilu i widzialno�� kr��ka Secchiego prze-
kraczaj� warto�ci dopuszczalne dla III klasy czysto�ci jezior, okre�laj�c �yzno�� zbiornika na poziomie wysokiej 
eutrofii. Stan sanitarny w ogólnej klasyfikacji odpowiadał III klasie czysto�ci. 

Wody cieków zasilaj�cych jezioro, ze wzgl�du na niewielkie przepływy, nie wpływaj� znacz�co na jako�� 
jego wód. Jednak�e ich czysto�� nie jest zadawalaj�ca. Rów od strony północno-wschodniej prowadził wiosn� 
wody pozaklasowe ze wzgl�du na wysok� zawarto�� zwi�zków azotu, latem zaliczone do III klasy ze wzgl�du 
na ska�enie bakteriologiczne. Jako�� wód rowu dopływaj�cego do jeziora od strony wschodniej odpowiadała 
wiosn� I klasie, natomiast latem ze wzgl�du na niskie natlenienie zaliczono je do pozaklasowych. Rzeka Czar-
na Woda wypływaj�ca z jeziora wiosn� prowadził wody II klasy czysto�ci, latem ze wzgl�du na ska�enie bak-
teriologiczne – III klasy czysto�ci. 
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2.4.2. Jezioro Bielskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 76,2 ha 
• obj�to�� – 5074,7 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 16,6 m 
• gł�boko�� �rednia – 6,7 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 101,63 km2 

Dorzecze: Kamionka – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  III 

Jezioro Bielskie poło�one jest w polodowcowej 
rynnie, któr� wykorzystuje rzeka Kamionka, około 
2 km na wschód od Mi�dzychodu, powiat Mi�dzychód.  

Jezioro ma kształt owalny o dnie zró�nicowanym 
z kilkoma przegł�bieniami i wyniesieniami w postaci 
dwóch wysp o ł�cznej powierzchni 1,2 ha, które znajdu-
j� si� w �rodkowej cz��ci jeziora, pokryte w cało�ci 
lasem. Zbiornik od wschodu otoczony jest lasem, nato-
miast od zachodu do kraw�dzi misy jeziornej schodz� 
grunty orne. Do północno-zachodniego brzegu przyle-
gaj� zabudowania miejscowo�ci Bielsko, a od strony 
południowo-wschodniej w niewielkiej odległo�ci od 
jeziora znajduje si� rezerwat le�ny Kolno Mi�dzychodz-
kie o powierzchni 14,77 ha, utworzony w 1959 roku.  

Jezioro Bielskie zasilane jest przez rzek� Kamion-
k�, która dopływa z pobliskiego Jeziora Kole�skiego. 
Rzeka, przepływaj�c przez północne ploso zbiornika, 
ma nieznaczny kontakt z wodami jeziornymi.  

Na typowo leszczowym zbiorniku prowadzona 
jest gospodarka rybacka, udost�pniany jest równie� do 
w�dkowania  

Bezpo�rednia zlewnia jeziora obejmuj�ca obszar 
0,96 km2 ma charakter rolniczy, przewa�aj� grunty 
orne (66,2 %), lasy stanowi� około 1/4 powierzchni, a 
zabudowa wsi Bielsko 10,7 ha. 

Jezioro w niewielkim stopniu wykorzystywane jest w celach rekreacyjnych i turystycznych. Nad jeziorem 
funkcjonuje o�rodek wypoczynkowy wraz z polem namiotowym oraz „dzikiem” k�pieliskiem. 

Do jeziora bezpo�rednio oraz poprzez rzek� odprowadzane s� zrzuty wody ze stawów rybnych. Obecnie nie 
ma punktowych �ródeł zanieczyszczaj�cych zbiornik, a przylegaj�ce do linii brzegowej zabudowania wsi Bielsko 
zostały skanalizowane i podł�czone do oczyszczalni w Mi�dzychodzie. Jednak do 1995 roku do wód jeziornych 
odprowadzano mechanicznie podczyszczane �cieki z Pa�stwowego O�rodka Maszynowego w Bielsku.  

Badania Jeziora Bielskiego wykonane w 2002 roku wykazały du�� podatno�� jeziora na wpływy z ze-
wn�trz (III kategoria) oraz znaczne zanieczyszczenie wód (III klasa czysto�ci).  

Obni�enie jako�ci wód w jeziorze zwi�zane było z brakiem tlenu w warstwie naddennej, pozaklasow� 
warto�ci� przewodno�ci elektrolitycznej wła�ciwej, ponadnormatywnym st��eniem fosforu ogólnego i fosfo-
ranów latem w warstwie naddennej oraz azotu mineralnego wiosn� przy powierzchni. Znaczna ilo�� substancji 
biogennych w wodach jeziora odzwierciedliła si� wysok� zawarto�ci� chlorofilu „a”. Stan sanitarny odpowiadał 
I klasie czysto�ci. 

Oznaczone metale ci��kie i pestycydy chloroorganiczne wykazały minimalne st��enia, zaliczane do I klasy 
czysto�ci wód powierzchniowych.  

Badania hydrobiologiczne okre�liły wiosn� w fitoplanktonie ro�linnym jako�ciow� i ilo�ciow� dominacj� 
okrzemek z gatunkiem Stephanodiscus hantzschii. Latem w planktonie dominowały zielenice i sinice, a ilo-
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�ciowo okrzemki stanowi�c 70% liczebno�ci wszystkich glonów. Gatunkami dominuj�cymi były Fragilaria 
crotonensis i Synedra acus. Do�� znaczny udział miały sinice, w�ród których najliczniej rozwijały si� formy 
nitkowate Lyngbya limnetica i Oscillatoria agardhii. 

Zooplankton wiosenny był ubogi ilo�ciowo i jako�ciowo, przewa�ały widłonogi z rz�du Cyclopoida. 
W okresie letnim dominowały wrotki z gatunkiem Keratella cochlearis, z przewag� formy tecta tego gatun-
ku oraz Trichocerca similis.  

Wody rzeki Kamionki zasilaj�cej jezioro nie wpływały w znacz�cy sposób na stan czysto�ci jego wód, odpo-
wiadały II klasie czysto�ci, jedynie latem ze wzgl�du na podwy�szon� zawarto�� materii organicznej okre�lonej 
wska�nikiem BZT5. zaliczone zostały do III klasy. Odpływaj�ca rzeka prowadziła wody II klasy czysto�ci.  

2.4.3. Jezioro Kole�skie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 46,3 ha 
• obj�to�� – 2437,6 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 14,4 m 
• gł�boko�� �rednia – 5,3 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 99,4 km2 
Dorzecze: Kamionka – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  III 

Jezioro Kole�skie, podobnie jak Bielskie 
poło�one jest w rynnie polodowcowej, któr� 
płynie rzeka Kamionka. W rynnie znajduje si� 
jeszcze kilka zbiorników wodnych najwi�ksze 
to: Kiudno, Białcz i Sołeckie. Pod wzgl�dem 
administracyjnym jezioro zalicza si� do gminy 
Mi�dzychód (powiat Mi�dzychód).  

Ma kształt lekko wydłu�ony 
z południowego-wschodu na północny-
zachód, o dnie zró�nicowanym z kilkoma 
przegł�bieniami. W misie jeziora wyró�ni� 
mo�na cztery plosa: we wschodniej cz��ci 
osi�gaj�ce 8 i 7 m gł�boko�ci, w �rodkowej 
z najwi�kszym przegł�bieniem – 14,4 m 
oraz w zachodniej 11 m gł�boko�ci. Ro�lin-
no�� wynurzona głównie trzcina, pałka w�-
skolistna i sitowie, swym zasi�giem 
obejmuje 4,4% ha powierzchni jeziora. Ro-
�linno�� zanurzona oraz o li�ciach pływaj�-
cych głównie rogatek, grzybie� biały, gr��el 
�ółty, wywłócznik i mech wodny zajmuje 
powierzchni� około 10 ha (21 %). 

Zbiornik na całej długo�ci linii brzegowej otacza las mieszany. Na wschodnich brzegach pas lasu przy-
legaj�cy do zbiornika ma najmniejsz� szeroko��, około 150 m, dalej wyst�puj� pola uprawne oraz na po-
łudniowym-wschodzie zabudowania wsi Kolno.  

Od strony południowej, mi�dzy Jeziorami Kolne�skim i Kiudno, przylega do zbiornika rezerwat le�ny 
Kolno Mi�dzychodzkie o powierzchni 14,77 ha, utworzony w 1959 roku. Obejmuje on wilgotny las li�ciasty 
o charakterze naturalnym. Wyst�puj� dwa zespoły le�ne: porastaj�cy nad Jeziorem Kole�skim ł�g jesiono-
wo-olszowy składaj�cy si� głównie z olszy czarnej, sporadycznie jesionu oraz gr�d niski gdzie rosn� d�by 
szypułkowe z domieszk� jesionu, wi�zu, jaworu i buka. D�by dochodz� do znacznych rozmiarów (obwód 
pni siedmiu d�bów wynosi około 500 cm, czterech powy�ej 600 cm – najgrubszy ma obwód 670 cm) i osi�-
gaj� wiek około 500 lat 
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Jezioro zasilane jest przez rzek� Kamionk�, która wpływa do zbiornika w południowej cz��ci, a wypływa 
w cz��ci zachodniej. 

Jezioro Kole�skie zaliczane jest do typu leszczowego. Dominuj�cymi gatunkami w ostatnich latach były: 
pło�, leszcz, w�gorz i szczupak. W jeziorze wyst�puje równie� bole� i ja�, ryby charakterystyczne dla rzek, 
co wskazuje na migracj� tych gatunków do jeziora z rzeki Warty poprzez Kamionk�. Dzier�awc� i upraw-
nionym do prowadzenia gospodarki rybackiej na jeziorze jest Gospodarstwo Rybackie Sieraków.  

Zlewnia bezpo�rednia jeziora obejmuje obszar 1,6 km2, przewa�aj� w niej grunty orne (52,5 %), du�y od-
setek powierzchni zajmuj� równie� lasy (42 %), natomiast zabudowania wsi Kolno tylko około 5 %. Do tej 
pory jezioro nie jest wykorzystywane w celach rekreacyjnych i turystycznych. 

Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, wprowadzane s� do jeziora wraz z wodami rzeki Kamionki. 
Równie� do jeziora odprowadzane s� poprzez rzek� zrzuty wody ze stawu rybnego. W miejscowo�ci Kolno 
funkcjonuje gorzelnia odprowadzaj�ca do rzeki i dalej do jeziora wody pochłodnicze. �cieki technologiczne 
i bytowe z nieruchomo�ci w Kolnie (wraz z obiektem gorzelni) wywo�one s� na oczyszczalni� Sieraków. 

W wyniku bada� przeprowadzonych w 2002 roku stwierdzono du�� podatno�� zbiornika na degradacj� 
(III kategoria) oraz znaczne zanieczyszczenie wód (III klasa czysto�ci).  

Parametrami wpływaj�cymi na znacz�c� podatno�� zbiornika na degradacj� s�: długa linia brzegowa w 
stosunku do obj�to�ci jeziora, zwi�kszaj�ca mo�liwo�� kontaktu masy wody w jeziorze z otaczaj�cym tere-
nem oraz niski udział wód hypolimnionu w całej obj�to�ci jeziora, zwi�kszaj�cy produktywno�� zbiornika. 

Obni�enie jako�ci wód w jeziorze zwi�zane było z pozaklasowymi warto�ciami przewodno�ci elektroli-
tycznej wła�ciwej, ponadnormatywn� warto�ci� wska�nika BZT5 latem w warstwie powierzchniowej, wy-
sokim st��eniem fosforu całkowitego i fosforanów latem w warstwie naddennej oraz chlorofilu „a” i suchej 
masy sestonu. Stan sanitarny odpowiadał wiosn� II klasie czysto�ci. Zawarto�� metali ci��kich i fenoli lotnych 
jak równie� pestycydów chloroorganicznych odpowiadała I klasie czysto�ci wód powierzchniowych.  

Badania wiosenne fitoplanktonu ro�linnego okre�liły jako�ciow� i ilo�ciow� dominacj� okrzemek z prze-
wag� Stephanodiscus hantzschii oraz złotowiciowca Chrysococcus rufescens. Latem jako�ciowo dominowa-
ły zielenice, ilo�ciowo sinice – głównie Oscillatoria agardhii.  

Badania hydrobiologiczne wskazuj� na przynale�no�� jeziora do grupy jezior eutroficznych, natomiast 
zooplanktonowy wska�nik trofii okre�la trofi� jeziora jako politrofi�. 

Wody rzeki Kamionki zasilaj�ce jezioro maj� znacz�cy wpływ na stan czysto�ci jego wód, wiosn� zali-
czone zostały do II klasy a latem do III klasy czysto�ci.  

2.4.4. Jezioro Małe Chali�skie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 19,06 ha 
• obj�to�� – 2003,0 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 24,3 m 
• gł�boko�� �rednia – 10,5 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 0,245 km2 

Dorzecze: Struga �remska – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  
II 

Jezioro Małe Chali�skie poło�one jest na obszarze 
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, w gminie Siera-
ków, powiat Mi�dzychód. Zlokalizowane jest w polo-
dowcowej rynnie, któr� wykorzystuje przepływaj�ca 
przez nie Struga �remska. W rynnie tej znajduje si� kilka 
zbiorników, z których najwi�ksze to Jezioro �remskie, 
poło�one około 100 m na północ od Chali�skiego  

Jezioro ma kształt zbli�ony do koła o stromych brze-
gach, wi�kszo�ci otoczonych lasem mieszanym z prze-
wag� buków i olsowym. Od strony północno-zachodniej 
za pasem lasu poło�ona jest wie� Chalin, a od połu-
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dniowego-zachodu do linii brzegowej przylegaj� ł�ki, dalej wyst�puj� pola uprawne.  
Ro�linno�� wynurzona porasta 70 % długo�ci linii brzegowej. Głównie jest to trzcina, pałka w�skolistna, si-

towie, tatarak i manna mielec. Ro�linno�� zanurzona i o li�ciach pływaj�cych wyznaczaj�ca maksymalny za-
si�g litoralu zajmuje 18,7 % powierzchni zbiornika. Reprezentowana jest przez wywłócznik kłosowy, rogatek, 
rdestnic� przeszyt� i połyskuj�c�, moczark� i grzybie� biały. 

Zbiornik jest jeziorem sielawowym, które posiada pewne elementy jeziora leszczowego. Dominuje w nim 
sieja stanowi�ca w ostatnich latach prawie 43% odłowów. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Zlewni� bezpo�redni� jeziora stanowi� głównie lasy (61,3 %) i grunty orne (31,4 %). Pozostałe 7,1 % to 
ł�ki i pojedyncze zabudowania miejscowo�ci Chalin. Wokół jeziora brak typowej zabudowy wypoczynko-
wej. Natomiast w pobli�u w miejscowo�ci Chalin zlokalizowany jest O�rodek Edukacji Przyrodniczej peł-
ni�cy funkcje dydaktyczn� i rekreacyjn�. Wytyczono i opisano wokół jeziora �cie�ki dydaktyczne, dla dzieci 
i młodzie�y korzystaj�cych z tzw. „Zielonej Szkoły”. 

Do zbiornika odprowadzane s� zrzuty wody z sze�ciu stawów rybnych zlokalizowanych od strony za-
chodniej wzdłu� dopływaj�cej do jeziora rzeki oraz od strony północnej przy obrze�ach jeziora. Głównym 
�ródłem zasilania obiektów stawowych s� wody zlewni Strugi �remskiej.  

Badania przeprowadzone w 2002 roku wyznaczyły umiarkowan� podatno�� zbiornika na degradacj� (II 
kategoria) oraz znaczne zanieczyszczenie wód (III klasa czysto�ci).  

Obni�enie jako�ci wód w jeziorze zwi�zane było z niedotlenieniem w okresie letnim w warstwy meta-
limnionu i hypolimnionu, wysok� przewodno�ci� elektrolityczn� wła�ciw� wód wskazuj�c� na du�� zawar-
to�� zwi�zków mineralnych. Odnotowano równie� wysok�, ponadnormatywn� zawarto�� substancji 
biogennych: azotu całkowitego przy powierzchni wiosn� i latem, azotu mineralnego wiosn� w warstwie 
powierzchniowej, fosforu całkowitego i fosforanów latem przy dnie oraz fosforanów wiosn� przy po-
wierzchni. W normach III klasy czysto�ci utrzymywały si� st��enia azotu amonowego wiosn� i fosforu cał-
kowitego w warstwie powierzchniowej wiosn� oraz latem. Zawarto�� materii organicznej okre�lonej 
wska�nikiem: BZT5 latem nad dnem mie�ciła si� w normach II klasy a na powierzchni I klasie czysto�ci, 
wska�nik ChZT-Cr okre�lono latem przy powierzchni na poziomie II klasy czysto�ci.  

Zawarto�� metali ci��kich, cyjanków i fenoli odpowiadała I klasie czysto�ci wód jak równie� st��enia: 
wapnia, magnezu, sodu, potasu, chlorków i siarczanów oraz odczyn pH wody. Przeprowadzone badania na 
obecno�� pestycydów chloroorganicznych wykazały minimalne st��enia, odpowiadaj�ce I klasie czysto�ci 
wód powierzchniowych. 

Przeprowadzone badania hydrobiologiczne wykazały wiosn� w fitoplanktonie ro�linnym jako�ciow� 
dominacj� okrzemek i zielenic, a ilo�ciow� przewag� okrzemek wraz z kryptofitami. Gatunkami oznacza-
nymi były głównie Stephanodiscus hantzschii i Cryptomonas erosa.  

Latem jako�ciowo dominowały zielenice, ilo�ciowo okrzemki i zielenice. Najcz��ciej spotykane gatunki 
to Cyclotella stelligera i Phacotus lenticularis. Do�� licznie rozwijały si� te� Asterionella formosa i Cera-
tium hirundinella. 

Plankton zwierz�cy w okresie wiosennym charakteryzował si� słabym rozwojem pierwotniaków, ozna-
czono nieliczne korzenionó�ki i orz�ski. Zooplankton organizmów wy�szych był do�� ubogi i mało ró�no-
rodny. Dominowały ilo�ciowo widłonogi, a w�ród nich formy larwalne Cyclopoida. W zooplanktonie letnim 
obserwowano znaczny rozwój wiciowców bezbarwnych. W�ród organizmów wy�szych dominowały jako-
�ciowo wio�larki i widłonogi. Gatunkiem dominuj�cym była wio�larka Diaphanosoma brachyurum oraz 
formy larwalne Cyclopoida.  

Wska�niki trofii, sucha masa sestonu, widzialno�� kr��ka Secchiego i st��enie fosforu całkowitego od-
powiadały II a koncentracja chlorofilu „a” III klasie czysto�ci jezior. Zooplanktonowy wska�nik stanu trofii, 
okre�lił trofi � jeziora jako I etap mezo-eutrofii. Stan sanitarny wód odpowiadał I klasie czysto�ci. 

Wody Strugi �remskiej zasilaj�ce zbiornik maj� znacz�cy wpływ na jego jako��. Latem rzeka wprowa-
dzała wody pozaklasowe ze wzgl�du na niedotlenienie wód. Wysokie st��enie fosforu całkowitego w dwóch 
cyklach badawczych, a latem równie� azotu azotynowego, potasu oraz ska�enie bakteriologiczne zakwalifikowa-
ły wody cieku do III klasy. Zawarto�� materii organicznej niesionej wraz z wodami rzeki okre�lono na poziomie 
norm II klasy tak latem jak i wiosn�. Wypływaj�ce z jeziora wody odpowiadały wiosn� III, a latem II klasie 
czysto�ci.  
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2.5. Pojezierze Gnie�nie�skie 

Stanowi �rodkow� cz��� Pojezierza Wielkopolskiego, 
od północy oddzielone od Pojezierza Chodzieskiego 
rzek� Wełn�, na zachodzie graniczy z Pozna�skim Prze-
łomem Warty, od południa z Równin� Wrzesi�sk�. W 
rynnie gopla�skiej i dolinie Noteci stanowi�cych 
wschodni� granic� z Pojezierzem Kujawskim zlokalizo-
wane s� obok najwi�kszych jezior: Gopła (2154,5 ha), 
�lesi�skiego (148,1 ha) i Mikorzy�skiego (245,3 ha), 
badane w 2002 roku jeziora P�tnowskie, Liche�skie i 
odchylaj�ce si� ku zachodowi Gosławickie. W obszar 
pojezierza wpisanych jest kilka znacznych rynien jezior-
nych. W długiej, rozci�gaj�cej si� z północnego-
wschodu na południowy-zachód od Strzelna do Słupcy 
znajduje si� kolejne badane w 2002 roku Jezioro Su-
szewskie, obok niego wyst�puj� tu: najwi�ksze Jezioro 
Powidzkie ( 1035,9 ha), Ostrowskie ( 314,5 ha), Budzi-
sławskie (140,8 ha) i Wilczy�skie (173,8 ha). Kolejne 
badane jezioro Lednica poło�one jest w rynnie wyst�pu-
j�cej na południe od Janowca Wielkopolskiego, a jezioro 
Biezdruchowo na przepływie rzeki Głównej wypływaj�-
cej z Lednicy i kieruj�cej si� na zachód ku Warcie.  

2.5.1. Jezioro Lednica  

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 341,35 ha 
• obj�to�� – 23916,9 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 15,1 m 
• gł�boko�� �rednia – 7,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 38,9 km2 

Dorzecze: Główna – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  II 

Jezioro Lednica jest ostatnim z czterech du�ych jezior 
poło�onych w ukierunkowanej z północy na południe 
polodowcowej rynnie jeziornej, rozci�gaj�cej si� na 
wschód od Janowca Wielkopolskiego. Rynna obejmuje 
poza nim jeziora: Łopienno, Gorzuchowskie i Kłeckie. 
Poło�one jest około 15 km na zachód od Gniezna, na 
północny-wschód od miejscowo�ci Lednogóra, na tere-
nie gmin Kłecko, Kiszkowo i Łubowo. 

Jezioro ma kształt silnie wydłu�ony z południa na 
północ. Dno jest zró�nicowane, z licznymi przegł�bie-
niami i wyniesieniami w postaci 4 wysp o ł�cznej po-
wierzchni 8,8 ha. Trzy z nich poło�one s� �rodkowej 
cz��ci jeziora: Ostrów Lednicki (najwi�ksza, o po-
wierzchni około 7,5 ha), Ledniczka (zwana te� Gnie�-
niank�, Kuchark� lub Kuchni� Królewsk�) i Mewia; 
czwarta wyspa znajduje si� w północnej cz��ci zbiorni-
ka. 

W misie jeziora wyró�ni� mo�na obok centralnego plasa 
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jeszcze trzy; najbardziej wysuni�te na północ ploso z przegł�bieniem 10,4 m, zachodnie z gł�boko�ci� 14,2 m 
i południowe o gł�boko�ci 11,7 m. W �rodkowa cz��� jeziora jest najobszerniejsza i najgł�bsza osi�ga 15,1 m.  

Ro�linno�� wodn� wynurzon� zajmuj�c� 24,9 ha reprezentuje trzcina pospolita z domieszk� pałki w�sko-
listnej, sitowia jeziornego i turzyc. Ro�linno�� zanurzona wyst�puje na powierzchni około 60 ha, jest to 
głównie moczarka kanadyjska, mech wodny, ramienice i rdestnice. Ro�linno�� o li�ciach pływaj�cych to 
gr��el �ółty oraz niewielkie płaty grzybienia białego. 

Zbiornik otoczony jest polami, które wzdłu� znacznej cz��ci linii brzegowej schodz� do kraw�dzi misy 
jeziornej. Brzegi niskie, nie obsadzone, za wyj�tkiem cz��ci północnej, pokrytej lasem d�bowo-grabowym. 
W drzewostanach dominuje sosna i d�b w wieku 50–80 lat, wyst�puj� równie� licznie siedliska wilgotne. 

Jezioro Lednica zasilaj� liczne okresowo płyn�ce cieki z terenów rolniczych. Z południowego kra�ca je-
ziora, w kierunku południowo-zachodnim, wypływa rzeka Główna. Poziom lustra wody reguluje zastawka 
zainstalowana na wypływie. 

Jezioro Lednica zaliczono do typu jezior leszczowych, gospodark� ryback� prowadzi Gospodarstwo Rybac-
kie w Bogucinie. Zbiornik udost�pniono do w�dkowania.  

Zlewni� bezpo�redni� jeziora o powierzchni 5,1 km2 zajmuj� w wi�kszo�ci tereny rolnicze – w 75 % sta-
nowi� j� grunty orne i w 10 % ł�ki. Na lasy przypada tylko 13 % powierzchni zlewni a pozostałe 2 % to 
zabudowania wsi Lednogóra, Rybitwy, Imiołki, Waliszewo i Dziekanowice. 

Jezioro le�y na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1988 roku. Wyspa Ostrów 
Lednicki, b�d�ca niegdy� jednym z głównych o�rodków pa�stwa Polan, stanowi rezerwat archeologiczny.  

Szlaki turystyczne prowadz� do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w którego skład wchodz�: Wielko-
polski Park Etnograficzny (30 ha) zlokalizowany przy południowo-wschodnim kra�cu jeziora oraz Mały Skansen 
poło�ony na wschodnim brzegu naprzeciw wyspy Ostrów Lednicki. Z terenu skansenu funkcjonuje prom ł�cz�cy 
brzeg z wysp� Ostrów Lednicki. Corocznie w czerwcu odbywaj� si� tu obrz�dy Nocy Kupały.  

Głównym �ródłem zanieczyszczenia wód jeziora s� spływy zanieczyszcze� z pól poło�onych w zlewni 
bezpo�redniej, cz�sto przylegaj�cych bezpo�rednio do zbiornika. 

Szczególne walory krajobrazowe jak i blisko�� Poznania i Gniezna spowodowały, �e wzrosła w ostatnich 
latach atrakcyjno�� terenów wokół jeziora. Prywatne działki letniskowe znajduj� si� na wschodnim brzegu, w 
Waliszewie oraz wzdłu� zachodniego brzegu w Imiołkach, Rybitwach i Lednogórze. W Dziekanowicach funk-
cjonuje O�rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy i k�pielisko gminne. Równie� w Imiołkach utworzono k�pieli-
sko oraz pola namiotowe. Tereny w pobli�u Imiołek s� miejscem corocznych masowych pielgrzymek 
młodzie�y (100 – 130 tys. osób rocznie). 

Pierwsze badania stanu czysto�ci wód jeziora Lednica przeprowadzone zostały przez O�rodek Bada� i 
Kontroli �rodowiska w Poznaniu w latach 1977/1978. Jako�� wód odpowiadała w okresie jesieni i lata III 
klasie czysto�ci, wiosn� i zim� II klasie.  

W latach 1985–1987 badania realizowane przez Instytut In�ynierii �rodowiska Politechniki Pozna�skiej, 
wykazały pogorszenie jako�� wody. Warto�ci wszystkich ocenianych parametrów były znacznie wy�sze, 
charakterystyczne dla II i III klasy czysto�ci wód.  

W latach 1991–1995 jezioro obj�te zostało badaniami w ramach monitoringu reperowego jezior realizo-
wanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu. W kolejnych latach jako�� 
wód utrzymywała si� na poziomie III klasy, wyj�tek stanowił rok 1992, gdy wody jeziora nie odpowiadały 
�adnej z klas czysto�ci.  

Badania prowadzone w roku 1998 przez WIO� w Poznaniu okre�liły ponownie III klas� czysto�ci wód 
jeziora Lednica. Stwierdzono deficyt tlenowy latem w warstwie naddennej; wysokie pozaklasowe st��enie 
substancji organicznych i biogennych.  

Ogólna ocena jeziora przeprowadzona w 2002 roku wyznaczyła umiarkowan� podatno�� zbiornika na 
degradacj� (II kategoria) oraz zanieczyszczenie wód (III klasa).  

Na stan czysto�ci wód wpływ miały bardzo wysokie st��enia substancji biogenicznych: azotu całkowite-
go i mineralnego wiosn� oraz azotu amonowego, fosforu ogólnego i fosforanów latem. Warto�ci pozaklaso-
we wyst�piły równie� w przypadku przewodno�ci elektrolitycznej wła�ciwej wiosn� i warto�ci BZT5 
w warstwie naddennej latem. Odnotowano równie� latem deficyt tlenowy w warstwie naddennej. 

W wodzie nie stwierdzono obecno�ci cyjanków, a zawarto�� metali ci��kich, fenoli lotnych i pestycydów 
chloroorganicznych odpowiadała I klasie czysto�ci wód powierzchniowych. 

Fitoplankton ro�linny wiosn� charakteryzował si� jako�ciow� i ilo�ciow� dominacj� okrzemek, które 
tworzyły: Synedra acus, Stephanodiscus rotula, Fragilaria crotonensis, Asterionella formosa. Latem naj-
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wi�ksz� liczb� gatunków oznaczono w�ród sinic i zielenic. Przewa�ał bli�ej nieoznaczony gatunek sinic 
z rz�du Chroococcales oraz Gomphosphaeria pusilla. 

Wiosn� w planktonie zwierz�cym jako�ciowo i ilo�ciowo dominowały wrotki, głównie: Keratella co-
chlearis i Filinia longiseta oraz Synchaeta pectinata. Równie� latem przewa�ały jako�ciowo wrotki, nato-
miast ilo�ciowo obok wrotków oznaczono wiłonogi, zwłaszcza ich stadia młodociane. Dominował wrotek 
Keratella cochlearis forma typica. Wska�niki trofii, okre�liły �yzno�� jeziora Lednica na poziomie górnej 
granicy mezotrofii. Stan sanitarny wód odpowiadał II klasie czysto�ci. 

2.5.2. Jezioro Biezdruchowo 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 39,5 ha 
• obj�to�� – 2752,0 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 16,9 m 
• gł�boko�� �rednia – 7,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 92,0 km2 

Dorzecze: Główna – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  III 

Jezioro Biezdruchowo jest 
typowym zbiornikiem rynno-
wym poło�onym w obni�eniu 
mi�dzymorenowym stanowi�-
cym górny fragment zlewni 
rzeki Głównej, wypływaj�cej z 
jeziora Lednica. Poło�one jest 
przy trasie Pozna� – Gniezno na 
północnym skraju miasta Pobie-
dziska. 

Dno zbiornika jest zró�nico-
wane, z licznymi wypłyceniami, 
jednym przegł�bieniem i wynie-
sieniem w postaci wyspy o po-
wierzchni 0,36 ha. Jezioro 
otoczone jest w�skim pasem 
lasów schodz�cym do kraw�dzi 
misy. Od strony dopływu rzeki 
Głównej do jeziora przylegaj� 
tereny ł�kowe, a od Pobiedzisk 
pola uprawne. Brzegi jeziora od 
wschodu i południowego-zachodu s� stosunkowo strome, a od północnego-zachodu przylegaj� tereny ba-
gienne.  

Wypłycona cz��� jeziora poro�ni�ta jest ro�linno�ci� wodn� wynurzon� głównie trzcin� pospolit� i pałk� 
w�skolistn�. Ci�gn�cy si� wokół jeziora pas trzciny w znacznej cz��ci został usuni�ty przy budowie pla�y 
miejskiej, licznych kładek w�dkarskich oraz �cie�ek wokół zbiornika. 

Jezioro Biezdruchowo jest jeziorem leszczowym, lecz wyst�puj�ce w nim gatunki skłaniaj� do okre�lenia 
jeziora jako linowo-szczupakowego. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, zbiornik udost�pniono 
do w�dkowania.  

Zlewni� bezpo�redni� jeziora (powierzchnia 0,57 km2) zajmuj� w 60 % tereny rolnicze, w 27 % lasy. Na 
ł�ki przypada tylko 6 % powierzchni a pozostałe 7 % stanowi� zabudowania miasta Pobiedziska. 

Akwen w okresie letnim stanowi atrakcyjne miejsce k�pieliskowo-rekreacyjne, wykorzystywane na pobyt 
sobotnio-niedzielny. Brak typowej dla o�rodków wypoczynkowych zabudowy. 

Jezioro jak i tereny wokół zbiornika nie zostały obj�te ochron� prawn�, jak równie� nie wprowadzono zakazu 
u�ywania jednostek pływaj�cych nap�dzanych silnikami spalinowymi. Ze wzgl�du na wzrost zainteresowania 
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jeziorem entuzjastów sprz�tu pływaj�cego, Urz�d Miasta i Gminy Pobiedziska wyst�pił do Starostwa Pozna�-
skiego o obj�cie zbiornika stref� ciszy. 

Głównym �ródłem zanieczyszczenia wód jeziora s� spływy z pól poło�onych w zlewni bezpo�redniej, cz�sto 
przylegaj�cych bezpo�rednio do jeziora oraz blisko�� zabudowa� miasta Pobiedziska. W okresie letnim �ródło 
zanieczyszczenia stanowi równie� k�pielisko. Do lat dziewi��dziesi�tych do południowego plosa jeziora odpro-
wadzane były kolektorem krytym �cieki z terenów miejskich. Obecnie brak punktowych zrzutów zanieczyszcze�. 

Badania wykonane w 2002 roku wykazały du�� podatno�ci jeziora na wpływy z zewn�trz (III kategoria) 
oraz znaczne zanieczyszczenie wód (III klasa czysto�ci).  

Obni�enie jako�ci wód w jeziorze zwi�zane było z niedotlenieniem wód w okresie letnim w warstwie przy-
dennej zbiornika, a tak�e wysok� przewodno�ci� elektrolityczn� wła�ciw� wód wskazuj�c� na du�� zawarto�� 
zwi�zków mineralnych. Odnotowano wysok� ponadnormatywn� zawarto�� substancji biogennych: azotu i fosfo-
ru całkowitego oraz fosforanów. Dla pozostałych wyst�puj�cych zwi�zków azotu i fosforu okre�lono równie� 
znaczne st��enia zaliczane do III klasy. Zawarto�� materii organicznej nad dnem mie�ciła si� w normach III klasy 
a na powierzchni II klasie czysto�ci.  

W wodzie badano zawarto�� substancji toksycznych. Zawarto�� metali ci��kich, cyjanków, fenoli oraz 
pestycydów chloroorganicznych odpowiadała I klasie czysto�ci wód powierzchniowych.  

Chlorofil „a”  utrzymywał si� na poziomie III klasy, sucha masa sestonu – II klasy czysto�ci. Stan sani-
tarny w ogólnej klasyfikacji odpowiadał II klasie czysto�ci.  

Badania hydrobiologiczne stwierdziły w fitoplanktonie ro�linnym wiosenn� dominacj� jako�ciow� i ilo�cio-
w� okrzemek z gatunkiem Stephanodiscus hantzschii. Latem analiza jako�ciowa wskazywała na przewag� ziele-
nic, a w�ród nich cenobia Coelastrum microporum. Znaczny udział miały równie� sinice z dominacj� Lyngbya 
limnetica. Plankton zwierz�cy był ubogi, oznaczono głównie wrotki, z przewag� gatunku Keratella cochlearis.  

Wody rzeki Głównej zasilaj�ce jedynie obszar zachodniego plosa jeziora maj� nieznaczny wpływ na ja-
ko�� wód w obr�bie całego zbiornika. Stan czysto�ci rzeki nie jest zadawalaj�cy; wiosn� i latem rzeka 
wprowadzała wody pozaklasowe ze wzgl�du na wysokie st��enie azotu azotynowego, latem jako�� wód dys-
kredytowało równie� wysokie st��enie fosforu całkowitego. Stan sanitarny wód utrzymywał si� na poziomie III 
klasy, równie� latem natlenienie wody w rzece było niskie odpowiadaj�ce III klasie czysto�ci wód. 

Jeziora obiegu chłodzenia Elektrowni „P�tnów” i „Konin” 

W skład jezior obiegu chłodzenia Elektrowni „P�tnów” i „Konin” wchodz� jeziora: Gosławskie, P�tnow-
skie, Liche�skie, W�sowsko-Mikorzy�skie i �lesi�skie. Dwa ostatnie badane b�d� w 2003 roku. Wszystkie 
jeziora poł�czone s� systemem kanałów tworz�c zamkni�ty obieg, w którym przepływ wody regulowany jest 
przepustami i przepompowniami. 

Pod wzgl�dem administracyjnym jeziora: Gosławskie i P�tnowskie znajduj� si� w granicach miasta Ko-
nina, Jezioro Liche�skie w gminie �lesin. 

Z wyj�tkiem Jeziora Gosławskiego, pozostałe zbiorniki znajduj� si� w granicach Gopla�sko-Kujawskiego 
obszaru chronionego krajobrazu.  

Gospodark� ryback� na jeziorach prowadzi Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” Sp. z o.o. w Koninie. 
Wymienione akweny s� wyra�nie zró�nicowane pod wzgl�dem morfologicznym. 

2.5.3. Jezioro Gosławskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 454,5 ha 
• obj�to�� – 3485,3 tys.m3 
• gł�boko�� maksymalna – 5,3 m 
• gł�boko�� �rednia – 3,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej – 261,1 km2 
Dorzecze: Kanał �lesi�ski (Warta-Gopło) – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI  –  III 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  III 

Najwi�ksze wchodz�ce w obieg chłodniczy elektrowni Jezioro Gosławskie poło�one jest w południowo-
zachodniej cz��ci rynny gopla�skiej.  
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Jest zbiornikiem płytkim, wydłu�onym z zachodu na wschód, o słabo rozwini�tej linii brzegowej. Gł�bsza 
wschodnia cz��� jeziora si�ga 5,3 m, dno w strefie brzegowej tworzy wyra�n� skarp�. W cz��ci zachodniej i pół-
nocnej jezioro jest znacznie wypłycone. Zabudowa hydrotechniczna (wloty i wyloty wód, obwałowania stano-
wi�ce około 2/3 linii brzegowej) w du�ym stopniu zmieniła naturalnie wykształcon� lini� brzegow� zbiornika.  

Na zachód od jeziora rozci�ga si� kompleks le�ny Puszczy Bieniszewskiej, a w kierunku południowym – 
wyrobisko po odkrywce „Gosławice”. Od strony północnej, wschodniej i zachodniej akwen otaczaj� kanały 
Elektrowni P�tnów doprowadzaj�ce wod� oraz kanał zrzutowy. 

W zlewni bezpo�redniej je-
ziora najwi�kszy udział maj� 
zabudowania i grunty orne 
(ł�cznie 67%), które stanowi� 
potencjalne �ródło zagro�enia 
wód. Od strony południowej 
do jeziora odprowadzane s� 
�cieki z osiedla mieszkaniowe-
go i sezonowo z gorzelni w 
Gosławicach. 

Głównym u�ytkownikiem 
zasobów wodnych jeziora jest 

Elektrownia „P�tnów” oraz Kopalnia W�gla Brunatnego „Konin”. Elektrownia „P�tnów” pobiera wod� do 
celów chłodniczych z północnego brzegu. Natomiast zrzut wód pochłodniczych odbywa si� otwartym kanałem, 
maj�cym trzy przelewy, przy brzegu wschodnim. Ponadto z elektrowni do jeziora zrzucane s� �cieki socjalno-
bytowe, �cieki technologiczne i deszczowe. 

Od strony północnej do jeziora uchodzi Struga Biskupia wyra�nym, dobrze wykształconym sto�kiem del-
towym, rozci�gaj�cym si� na przestrzeni około 700 m wzdłu� brzegu i si�gaj�cym 250 m w gł�b jeziora. 
Struga zbiera wody spływaj�ce ze zlewni rolniczej oraz wody z odwodnie� i pokładów w�gla brunatnego w 
czynnych odkrywkach Kopalni W�gla Brunatnego „Konin”.  

Pod wzgl�dem rybackim jezioro zaliczono do typu linowo-szczupakowego. Nad jeziorem brak zorgani-
zowanej bazy wypoczynkowej. 

Ogólna ocena jeziora przeprowadzona w 2002 roku wykazała znaczn� podatno�� zbiornika na degradacj� 
(III kategoria) oraz zanieczyszczenie wód (III klasa). 

Niekorzystny dla zbiornika jest brak stratyfikacji wód, wynikaj�cy z małej gł�boko�ci �redniej. Mieszanie 
wód w całej obj�to�ci jeziora, powoduje wy�sz� produktywno�� zbiornika, a w konsekwencji spadek jako�ci 
wody. Niekorzystny jest równie� iloraz dna czynnego do obj�to�ci epilimnionu, obrazuj�cy wzbogacenie jezio-
ra w biogenny pochodz�ce z osadów dennych.  

Jako�� wód jeziora zakwalifikowano do III klasy czysto�ci zarówno pod wzgl�dem fizyczno-chemicznym 
jak i bakteriologicznym. Obfito�� zwi�zków mineralnych w akwenie potwierdziła du�a przewodno�� elek-
trolityczna wła�ciwa. Na nadmiern� produkcj� pierwotn� wskazuje wysoka koncentracja chlorofilu „a ” i 
suchej masy sestonu oraz niewielka prze�roczysto�� wody. Wiosn� i latem w fitoplanktonie dominowały 
okrzemki, a w zooplanktonie skorupiaki. 

Porównanie bada� z lat 1993 i 1997, wskazuje na obni�enie jako�ci wód z klasy II do III, przy widocz-
nym pogorszeniu �rednich warto�ci niektórych wska�ników. Poziom trofii wód zbiornika równie� ulega od 
dłu�szego czasu negatywnym zmianom. Stan sanitarny jeziora od 1997 roku (w 1993 roku był poza klas�) 
pozostaje na poziomie III klasy. 
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2.5.4. Jezioro P�tnowskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 282,6 ha 
• obj�to�� – 7255,4 tys.m3 
• gł�boko�� maksymalna – 5,5 m 
• gł�boko�� �rednia – 2,6 m 

Jezioro P�tnowskie jest 
zbiornikiem płytkim, uło�o-
nym równole�nikowo z 
zachodu na wschód z wy-
dłu�on� w kierunku północ-
nym zatok�. Linia brzegowa 
słabo rozwini�ta, dno mało 
urozmaicone z trzema plo-
sami; zachodnie osi�gaj�ce 
gł�boko�� do 4,5 m, płytsze 
wschodnie z gł�boko�ci� 3,2 
m oraz w�skie, odchodz�ce 
na północ z maksymaln� 
gł�boko�ci� 5,5 m. 

Jezioro P�tnowskie jest 
zbiornikiem o znacznych rozmiarach. Jego maksymalna długo�� wynosi 3990 m, �rednia szeroko�� przekra-
cza 700 m. Główna o� jeziora zorientowana jest w kierunku zachód-wschód, co powoduje, �e przewa�aj�ce z 
kierunków zachodnich wiatry dokonuj� intensywnego mieszania mas wody wzdłu� osi jeziora. 

Od północy poł�czone jest z Jeziorem W�sowsko-Mikorzy�skim, od wschodu z Jeziorem Liche�skim, od 
zachodu z Jeziorem Gosławskim, a od południa poprzez Kanał �lesi�ski z Wart�.  

Zlewnia bezpo�rednia jeziora to przede wszystkim tereny rolnicze, grunty orne stanowi� 30%, ł�ki 
26,2%, lasy 32,2% powierzchni. Zabudowania w miejscowo�ciach P�tnów, Gaj i Ł��yn zajmuj� 6,7%, nie-
u�ytki stanowi� 4% obszaru zlewni. 

Głównymi u�ytkownikami zasobów wodnych jeziora s� Elektrownie „P�tnów” i „Konin”, Cukrownia 
Gosławice, rekreacja sezonowa oraz gospodarka rybacka. Uj�cie wody dla Elektrowni „Konin” znajduje si� 
na południowo-zachodnim brzegu jeziora, Elektrowni „P�tnów” – na zachodnim, a Cukrowni „Gosławice” – 
na północno-zachodnim brzegu (czynne w okresie kampanii). 

Wody pochłodnicze z elektrowni zrzucane s� wspólnym kanałem do jezior: P�tnowskiego, Liche�skiego i 
W�sowsko-Mikorzy�skiego. Do jeziora odprowadzane s� �cieki socjalno-bytowe pochodz�ce z osiedla 
mieszkaniowego oraz przyzakładowego laboratorium. 

Rekreacja skupiona jest przede wszystkim w niewielkich o�rodkach wczasowych Kopalni i Elektrowni 
„Konin”. Pod wzgl�dem rybackim jezioro zaliczane jest do typu leszczowego.  

Ocena jeziora przeprowadzona w 2002 roku wykazała znaczn� podatno�� zbiornika na degradacj� (poza 
kategori�) oraz umiarkowane zanieczyszczenie wód (II klasa). 

Wi�kszo�� wska�ników okre�laj�cych podatno�� zbiornika na degradacj� uznano za zdecydowanie nieko-
rzystne dla jako�ci wód. S� to: niewielka gł�boko�� �rednia jeziora, brak stratyfikacji wód, wysoki stosunek 
powierzchni dna czynnego do epilimnionu, wysoka warto�� współczynnika Schindlera oraz niski iloraz masy 
wodnej do długo�ci linii brzegowej.  

Na podstawie przeprowadzonych bada�, jezioro zakwalifikowano do II klasy czysto�ci, zarówno pod 
wzgl�dem fizyczno-chemicznym jak i bakteriologicznym. 

Powierzchnia zlewni całkowitej – 409,3 km2 
Dorzecze: Kanał �lesi�ski (Warta-Gopło) – Warta – Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTO�CI  –  II 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	  –  poza kategori� 
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Badania hydrobiologiczne wykazały ilo�ciow� i jako�ciow� przewag� okrzemek w fitoplanktonie. Zoo-
plankton niezbyt liczny, odznaczał si� przewag� wrotków nad innymi składnikami mikrofauny – nie obser-
wowano zakwitów. Jezioro posiadało wody mezasaprobowe. 

W porównaniu do bada� przeprowadzonych w latach 1993 i 1997 w grupie wska�ników fizyczno-
chemicznych, jezioro pozostało w tej samej klasie czysto�ci, przy widocznym pogorszeniu �rednich warto�ci 
niektórych wska�ników. Poziom trofii wód zbiornika pozostał na podobnym poziomie w odniesieniu do 
bada� wcze�niejszych, natomiast stan sanitarny jeziora uległ zdecydowanej poprawie i aktualnie znajduje si� 
na poziomie II klasy. 

2.5.5. Jezioro Liche�skie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 147,6 ha 
• obj�to�� – 6712,3 km2 
• gł�boko�� maksymalna – 12,6 m 
• gł�boko�� �rednia – 4,5 m 

Jezioro Liche�skie jest typowym 
jeziorem rynnowym. Ma kształt wy-
dłu�ony z kierunku północnego na 
południowy-zachód. Jest stosunkowo 
płytkim zbiornikiem o ukształtowaniu 
dna charakterystycznym dla tego typu 
jezior. Dno opada do�� strom� skarp� 
do gł�boko�ci 5 – 7 m tworz�c płask� 
powierzchni� z przegł�bieniem si�ga-
j�cym 12,6 m, w południowej najszer-
szej cz��ci jeziora. Zbiornik 
charakteryzuje dobrze rozwini�ta linia 
brzegowa. Przebieg jej uległ niewiel-
kim zmianom po wł�czeniu zbiornika 
w obieg chłodzenia elektrowni. Jezioro 
poł�czone jest od południowego-
zachodu z Jeziorem P�tnowskim, a od 
północy poprzez kanał zrzutowy z 
Jeziorem �lesi�skim.  

Zlewni� bezpo�redni� w wi�kszo�ci 
stanowi� grunty orne (około 60%) oraz lasy zajmuj�ce ponad 23 % powierzchni. Nad jeziorem poło�one s� 
miejscowo�ci: Wygoda, Nied�wiady Małe, Julia, Kr�pa i Liche� Stary z O�rodkiem Kultu Maryjnego, bar-
dzo licznie odwiedzanym przez pielgrzymów i turystów z kraju i zagranicy. W 2002 roku Liche� odwiedziło 
ponad milion osób. Miejscowo�� Liche� jest skanalizowana, �cieki kierowane s� poprzez oczyszczalni� typu 
„Lemna” do Kanału Grójeckiego.  

Głównym u�ytkownikiem jeziora s� Elektrownie „Konin” i „P�tnów”, które wspólnym kanałem zrzuto-
wym, oddzielonym od zbiornika grobl�, odprowadzaj� wody pochłodnicze do jego południowej cz��ci. 

Ponadto jezioro ze wzgl�du na podwy�szon� temperatur� wykorzystywane jest w celach rekreacyjnych. 
W północnej cz��ci jeziora na jego zachodnim brzegu, w miejscowo�ci Nied�wiady, wyst�puje liczna zabu-
dowa letniskowa, a w pasie przybrze�nym jeziora wybudowano znaczn� ilo�� pomostów.  

Podwy�szenie temperatury wody spowodowało zmiany w biocenozie jeziora, tym samym dotychczasowego 
charakteru gospodarki rybackiej. Zmianie uległ skład gatunkowy ryb, utrudnione s� mo�liwo�ci ich naturalnego 

Powierzchnia zlewni całkowitej – 32,5 km2 
Dorzecze: Kanał �lesi�ski (Warta-Gopło) – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTO�CI – II 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	 – III 
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rozwoju. Pod wzgl�dem rybackim jezioro zaliczone jest do typu leszczowego. Gospodark� ryback� na jeziorze 
prowadzi Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” w Koninie. 

Wyznaczona II klasa czysto�ci oraz III kategoria podatno�ci na degradacj� �wiadcz� o obni�onej jako�ci 
wód i niekorzystnych warunkach naturalnych  

Spo�ród parametrów okre�laj�cych stopie� podatno�ci jeziora na degradacj� najbardziej niekorzystny był 
stosunek obj�to�ci jeziora do długo�ci linii brzegowej, obni�aj�cy odporno�� jeziora na wpływy z zewn�trz 
oraz brak stratyfikacji wód podyktowany specyficznymi warunkami termicznymi panuj�cymi w jeziorze. 

Badania przeprowadzone w 2002 roku pozwoliły zakwalifikowa� Jezioro Liche�skie do II klasy czysto-
�ci. Stan sanitarny wód jeziora odpowiadał równie� II klasie czysto�ci. 

Podczas bada� letnich na najgł�bszym stanowisku stwierdzono, od gł�boko�ci 10 m, całkowity deficyt 
tlenu rozpuszczonego, ł�cznie z wyst�pieniem intensywnego zapachu siarkowodoru w warstwie przydennej.  

Badania hydrobiologiczne wskazywały, na korelacj� pomi�dzy liczebno�ci� fitoplanktonu a wielko�ci� 
wska�ników okre�laj�cych produkcj� pierwotn� jeziora oraz przezroczysto�ci� wody. Fitoplankton wiosn� i 
latem zdominowały okrzemki, latem obserwowano wi�ksz� ró�norodno�� gatunkow�. Zooplankton odzna-
czał si� przewag� wrotków. Wska�nik stanu trofii, okre�lił jezioro jako beta-mezosaprobowe. 

W porównaniu z badaniami prowadzonymi w latach 1993 i 1997, w grupie wska�ników fizyczno-
chemicznych, jezioro pozostało w tej samej II klasie czysto�ci, przy wyra�nym pogorszeniu �rednich warto-
�ci niektórych wska�ników. Stan sanitarny jeziora uległ zdecydowanej poprawie w odniesieniu do lat wcze-
�niejszych (w roku 1993 – III klasa, w 1997 – poza klas�) i kwalifikował wody jeziora do II klasy, co 
�wiadczy o znacznym uporz�dkowaniu gospodarki �ciekowej w zlewni jeziora. 

2.5.6. Jezioro Suszewskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 81,7 ha 
• obj�to�� – 5325,7 tys. m3 
• gł�boko�� maksymalna – 21,8 m 
• gł�boko�� �rednia – 6,5 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej – 68,2 km2 
Dorzecze: Kanał Ostrowo – Gopło – Note� – Warta – Odra – Bałtyk 

Jezioro Suszewskie poło�one 
jest na pograniczu gmin Orchowo 
i Wilczyn, pomi�dzy jeziorami 
Budzisławskim i Kownackim, w 
granicach Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego. 

Jezioro ma kształt do�� dłu-
giej, kr�tej rynny o kierunku SW-
NE. Linia brzegowa mocno roz-
wini�ta, urozmaicona licznymi 
cyplami, półwyspami i zatokami. 
Nieck� jeziora mo�na podzieli� 
na dwie cz��ci: basen główny z 
gł�boczkiem 21,8 m oraz nie-
wielki basen we wschodniej cz�-
�ci jeziora o gł�boko�ci 19,7 m.  

Zbiornik zasilaj� dwa dopływy - płyn�cy od Jeziora Orchowskiego, do którego odprowadzane s� zanie-
czyszczenia punktowe z terenów wsi poło�onych w jego zlewni oraz wody pochłodnicze z Gorzelni Osó-
wiec. Obecnie wody te wywo�one s� na pola. Do drugiego dopływu odprowadzone s� �cieki z oczyszczalni 
osiedla mieszkaniowego w Osówcu, w których od lat przekraczane s� dopuszczalne ładunki zanieczyszcze�. 

KLASA CZYSTO�CI – poza klas� 
KATEGORIA PODATNO�CI NA DEGRADACJ	 – III 
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Wiosną 2002 roku przy wysokim stanie wód, istniało połączenie z Jeziorem Kownackim, latem, przy ob-
niżeniu stanu wód przestało funkcjonować. 

Zbiornik należy do typu jezior leszczowych. Gospodarkę rybacką na jeziorze prowadzi Polski Związek 
Wędkarski oddział w Koninie.  

Zlewnię bezpośrednią jeziora w 64,7% tworzą grunty orne. Lasy, które przylegają do jeziora od północy i 
północnego-wschodu stanowią 25,7 % powierzchni. Pozostałe przylegające do zbiornika tereny to łąki (6,1%) i 
zabudowania wsi Suszewo (3,5%). Jezioro nie jest wykorzystywane w celach rekreacyjnych i turystycznych.  

Jezioro Suszewskie jest podatne na degradację (III kategoria). Niekorzystnym parametrem dla zbiornika 
jest stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej, wskazujący na niewielką możliwość rozcieńcza-
nia zanieczyszczeń dopływających z zewnątrz. Innymi niekorzystnymi cechami są: niski stopień stratyfikacji 
wód, wysoki współczynnik Schindlera, przewaga pól uprawnych w zlewni bezpośredniej. 

Badania prowadzone w 2002 roku określiły wody zbiornika jako pozaklasowe ze względu na wskaźniki 
fizyczno-chemiczne. Stan sanitarny wód odpowiadał III klasie czystości.  

Podczas badań letnich, na wszystkich stanowiskach stwierdzono, począwszy od głębokości 4 m, całkowi-
ty deficyt tlenowy oraz intensywny zapach siarkowodoru w warstwach przydennych. Wody jeziora w okre-
sie badań charakteryzowały się podwyższonymi stężeniami substancji biogennych jak również znaczną 
koncentracją związków organicznych, co wskazuje na duży stopień eutrofii. 

Badania hydrobiologiczne określiły, wysoką liczebność planktonu, z czego ponad 70 % stanowił fitoplankton, 
a 30 % zooplankton. W fitoplanktonie wiosną i latem dominowały ilościowo sinice, szczególnie gatunek Aphani-
zomenon flos-aque. W zooplanktonie oznaczono: orzęski, wrotki i skorupiaki. Wysoka zawartość chlorofilu „a” 
i suchej masy sestonu oraz niska widzialność krążka Secchiego określają również pozaklasowy charakter wód. 

Porównanie wyników badań z prowadzonymi w latach 1990 i 1998, nie wykazało poprawy stanu czysto-
ści wód w jeziorze. Odnotowano ponownie bardzo dużą żyzność zbiornika, o czym świadczą wysokie stęże-
nia substancji biogennych, głównie związków azotu oraz wskaźniki hydrobiologiczne. Stan sanitarny wód 
jeziora od 1998 roku nie zmienił się (w roku 1990 – poza klasą) nadal utrzymuje się na poziomie III klasy. 

2.6. Podsumowanie 
W ramach monitoringu regionalnego prowadzonego w 2002 roku na terenie województwa wielkopol-

skiego przebadano 23 jeziora o łącznej powierzchni 3.610,7 ha i objętości 147.531,5 tys. m3. Wyniki badań 
przedstawiono w tabeli 4. oraz na mapie. 

Spośród badanych jezior, żadnego nie zaliczono do I klasy czystości, wody trzech sklasyfikowano w II 
klasie czystości wód jeziorowych, wody 11 akwenów − w III klasie, stan czystości wód pozostałych dzie-
więciu jezior określono jako pozaklasowy.  

Wody klasy II określone dla trzech jezior zajmują łączne powierzchnię 501,4 ha – tj. 14 % powierzchni 
przebadanej i objętość 14.602,4 tys. m3, co stanowi 10 % zbadanych wód.  

Dwa z nich Pątnowskie i Licheńskie stosunkowo duże zbiorniki o powierzchni powyżej 100 ha włączone 
są w obieg chłodzenia Elektrowni „Pątnów” i „Konin”. Mimo przewagi w zlewni tych jezior terenów rolniczych 
oraz silnie zurbanizowanych i przekształconych przez przemysł paliwowo-energetyczny jak i lokalizacji wokół 
zbiorników znacznej bazę turystyczno-rekreacyjnej, stwierdzono poprawę stanu czystości wód z pozaklasowego 
do II klasy. Wpływ na poprawę jakości wód miała znaczna poprawa stanu sanitarnego, który dyskredytował 
wcześniej wody tych jezior. Jezioro Kruteckie, dla którego określono również dobrą jakość wód jest jednym z 
tzw. Jezior Mialskich położonych na ciągu rzeki Miałki płynącej wśród borów Puszczy Noteckiej.  

Wody III klasy czystości wyznaczono dla 11 zbiorników. Są to jeziora o znacznie zróżnicowanej po-
wierzchni od 19,1 ha do 454,4 ha i głębokości od płytkich 2,7 m do głębokich 24,4 m. Charakteryzuje je rów-
nież bardzo zróżnicowana podatność na degradację. Łącznie 1764,5 ha powierzchni zbiorników zaliczono do 
III klasy, jest to 48,8 % zbadanej powierzchni jeziornej. Ilość zretencjonowanej w nich wody wynosi 
90.920,0 tys. m3, co stanowi 61,6 % objętości wód zbadanych w 2002 roku.  

W Jeziorze Gosławskim największym sklasyfikowanym w tej grupie, wchodzącym w obieg chłodniczy 
elektrowni, jak również w jeziorze Lednica, stan czystości wód utrzymał się na poziomie zbliżonym do lat 
wcześniejszych. W jeziorach: Zalewskim, Złotowskim i Białym, odnotowano poprawę jakości wód.  

W dziewięciu zbadanych jeziorach jakość wód nie odpowiadała żadnej z klas czystości, zostały uznane jako 
pozaklasowe, silnie zanieczyszczone. Stanowią łącznie 1344,8 ha powierzchni wód badanych (37,2 %) oraz 
42.009,1 tys. m3, (28,5 %) objętości wód.  
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Tabela 4. 
Stan czysto�ci jezior według bada� z roku 2002 

Klasa czysto�ci ze 
wzgl�du na wska�niki 

Lp. Nazwa jeziora 
Powierzchnia 

[ha] 

Gł�boko�� 
maksymalna 

[m] 

Obj�to�� 
[tys. m3] 

Podatno�� na 
degradacj� fizyczno-

chemiczne 
bakterio-
logiczne 

Klasa I – brak -  -    
1 Kruteckie 71,2 2,0 634,7 poza kategori� II I 
2 P�tnowskie 282,6 5,5 7255,4 poza kategori� II II 
3 Liche�skie 147,6  12,6 6712,3 III II II 

Klasa II – razem 3 jezior 501,4  14602,4    

4 
Wielkie                            
(Sławianowskie) 277,6 15,0 18303,7 II III I 

5 Borówno 207,7 18,5 12601,4 II III III 
6 Zaleskie 148,9 12,8 6807,1 III III II 
7 Złotowskie 44,6 8,7 2120,9 poza kategori� III III 
8 Białe 108,8 2,7 1410,4 poza kategori� III I 
9 Lednica 341,3 15,2 23916,9 II III II 
10 Biezdruchowo 39,5 16,9 2752,0 III III II 
11 Bielskie 76,2 16, 5074,7 III III I 
12 Kole�skie 46,3 14,4 2437,6 III III II 
13 Małe Chali�skie 19,1 24,4 2010,0 II III I 
14 Gosławskie 454,5   5,3 13485,3 III III III 

Klasa III – razem 11 jezior 1764,5  90920,0    
15 Ostrowite 47,2 7,5 1795,4 poza kategori� Poza klas� II 
16 Suszewskie  81,7  21,8 5325,7 III Poza klas� III 
17 Koni�skie 25,9 3,7 534,4 poza kategori� Poza klas� III 
18 Kopanickie 37,4 2,8 674,1 poza kategori� Poza klas� I 
19 Wielkomiejskie 78,3 2,9 1555,0 poza kategori� Poza klas� II 
20 Chobienickie 230,3 3,4 4193,1 poza kategori� Poza klas� II 
21 Grójeckie 70,5 5,6 1302,7 poza kategori� Poza klas� poza klas� 
22 Nowowiejskie 31,0 2,0 450,0 poza kategori� Poza klas� poza klas� 
23 Zb�szy�skie 742,5 9,6 26178,7 III Poza klas� III 
Poza klas� – razem 9 jezior 1344,8  42009,1    

Sze�� z nich tworzy ci�g jezior Zb�szy�skich, s� to zbiorniki wyj�tkowo podatne na degradacj� (5 - poza 
kategori�), a najwi�ksze i najgł�bsze Jezioro Zb�szy�skie zaliczono do III kategoria podatno�ci. Równie� 
wody dopływaj�cego do jezior Północnego Kanału Obry nie odpowiadały normom ze wzgl�du na nadmierne 
zanieczyszczenie fosforanami i fosforem ogólnym a stan sanitarny jego wód odpowiadał klasie III. Ska�enie 
bakteriologiczne w jeziorach, których wody nie odpowiadały normom, był zró�nicowany: od klasy I do III, 
nie odnotowano jednak przekrocze� warto�ci dopuszczalnych. Pi�� jezior badanych w 2002 roku oceniano 
po raz pierwszy. 

Sze�� zbiorników obj�tych badaniami zmieniło klas� czysto�ci w stosunku do poprzedniego cyklu ba-
dawczego − wody pi�ciu poprawiły stan czysto�ci, w jednym stwierdzono pogorszenie jako�ci wód. Jako�� 
wód 12 jezior nie uległa zmianie, w tym 7 akwenów ponownie sklasyfikowano poza klas�. 

Okre�lona dla badanych akwenów podatno�� na degradacj� pozwoliła zaliczy� trzy zbiorniki do II kate-
gorii podatno�ci, 10 do III kategorii. Dla 10 jezior warunki hydrometryczno-morfologiczno-zlewnione oce-
niono poza kategori� podatno�ci na degradacj�. Jeziora, których podatno�� na degradacj� okre�lono jako 
„poza kategori�” w 60 % przypadków miały wody poza klas� czysto�ci. 

 
Opracowały: El�bieta Tybiszewska, 

Lidia Kołodziej, Jadwiga Michalak, Małgorzata Przybylska, 
 Lucyna Stycze�,  Marzenna Szeremietiew. 
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3. M onitoring zbiorników wodnych 

W Wielkopolsce zlokalizowanych jest 35 zbiorników retencjonuj�cych ponad 50,0 mln m3 wody. Wi�kszo�� 
z nich to małe akweny o powierzchni od 1,7 ha do 67,0 ha. Du�ych zbiorników o powierzchni powy�ej 100 ha na 
terenie województwa jest obecnie pi��, retencjonuj� około 70 % wszystkich wód.  

W roku 2002 przeprowadzono badania stanu czysto�ci wód dwóch zbiorników: Piaski-Szczygliczki oraz 
Jezioro Kowalskie. Badania tych zbiorników prowadzono po raz pierwszy.  

Tabela 1. 
Stan czysto�ci zbiorników wodnych badanych w roku 2002 

Lp. Nazwa zbiornika Poło�enie 
Powierzchnia 

[ha] 

Gł�boko�� 
maksymalna 

[m] 

Obj�to�� 
[tys. m3] 

Wypadkowa 
klasa czy-

sto�ci 

1 
Zbiornik zaporowy 
Piaski-Szczygliczka 

na Rowie Franklinowskim 
− dopływie Ołoboku, w 
Ostrowie Wielkopolskim 

29,9 4,4 891,0 poza klas� 

2 
Zbiornik zaporowy 
Jezioro Kowalskie 

na rzece Głównej, w Je-
rzykowie koło Poznania 

203,0 6,0 6580,0 poza klas� 

3.1. Zbiornik retencyjny „Jezioro Kowalskie” 

Zbiornik Jezioro Kowalskie powstał w miejscu istniej�cego do 1985 roku naturalnego akwenu wodnego − 
Jeziora Kowalskiego − o powierzchni 34,14 ha, poprzez spi�trzenie wód rzeki Głównej poni�ej miasta Pobiedzi-
ska. Zbiornik poło�ony jest na odcinku od miejscowo�ci Jerzykowo do Barcinka. Przepływaj�ca przez zbior-
nik rzeka Główna jest prawym dopływem Warty, do której wpada w km 239,6 na terenie Poznania.  

Zapora czołowa ziemna z urz�dzeniami upustowymi umiejscowiona jest w 15,423 km rzeki, zapora boczna 
znajduje si� w Bugaju. Zapora główna, któr� stanowi jaz wraz z mostem zlokalizowana w Jerzykowie dzieli 
akwen na górny i dolny. Zbiornik ma powierzchni� maksymaln� 203,0 ha i obj�to�� całkowit� 6,580 mln m3. 
Normalny poziom pi�trzenia wynosi 87,00 m npm., normalna powierzchnia zalewu 192,40 ha, minimalna − 
113,50 ha. 

Głównymi zadaniami zbiornika sa: magazynowanie wody do nawodnie�, wyrównanie odpływów w okresie 
ni�ówkowym rzeki Głównej, retencjonowanie wiosennych fal wezbraniowych, wykorzystanie do celów ho-
dowli ryb oraz utworzenie w bezpo�rednim s�siedztwie Poznania rejonu rekreacyjnego. Nad jeziorem wzdłu� 
wschodniego brzegu funkcjonuje pla�a gminna. Na terenach wokół zbiornika wyst�puje liczna zabudowa letni-
skowa. 

Bezpo�rednim �ródłem zanieczyszczenia wód zbiornika s� spływy z pól poło�onych w zlewni, cz�sto przyle-
gaj�cych do linii brzegowej oraz blisko zlokalizowane osiedla letniskowe. Powy�ej zbiornika (około 4,5 km) 
rowem do rzeki Głównej odprowadzane s� �cieki z oczyszczalni biologicznej z chemicznym str�caniem zwi�z-
ków biogennych, dla o�miotysi�cznego miasta Pobiedziska. Poprzez rów melioracyjny do rzeki powy�ej zbiorni-
ka trafiaj� równie� oczyszczone �cieki technologiczne, chłodnicze i opadowe z terenu Przedsi�biorstwa 
Farmaceutyczno-Chemicznego „Synteza”. 

Ze wzgl�du na brak jednolitych wytycznych oceny jako�ci wód zbiorników zaporowych, podj�to prób� 
okre�lenia stanu czysto�ci zbiornika dwutorowo, zgodnie z metodyk� bada� jezior oraz w oparciu o normy 
dla powierzchniowych wód płyn�cych. 

Zbiornik badano dwukrotnie: wiosn� i latem. Wypadkowa wska�ników fizyczno-chemicznych wyznaczy-
ła czysto�� zbiornika jako nieodpowiadaj�c� normom, okre�lonym dla wód jeziornych. Niska jako�� wód 
zwi�zana była z niedotlenieniem wód w okresie letnim w gł�bszych partiach akwenu, natomiast płytkie war-
stwy wód wykazywały silne przesycenie tlenem. Odnotowano wysokie ponadnormatywne przewodnictwo 
elektrolityczne wód wskazuj�ce na du�� zawarto�� zwi�zków mineralnych.  

Ilo�ci substancji biogennych w wodzie: st��enia azotu całkowitego oraz azotu mineralnego nie mie�ciły 
si� w normach okre�lonych dla trzech klas czysto�ci. Oznaczono wysokie st��enia fosforu całkowitego, które 
aliczono do III klasy oraz fosforanów − do II klasy czysto�ci.  

Obci��enie materi� organiczn� latem w warstwie powierzchniowej równie� dyskwalifikowało wody 
zbiornika. Chlorofil „a”  jak i sucha masa sestonu przyjmowały warto�ci ponadnormatywne.  
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Stan sanitarny w ogólnej klasyfikacji odpowiadał II klasie czysto�ci. Oznaczony latem wska�nik bakteriolo-
giczny utrzymywał si� na poziomie I klasy, wiosn� odpowiadał przy powierzchni II klasie, a nad dnem − I klasie 
czysto�ci. 

Oznaczone w wodzie ilo�ci metali ci��kich i cyjanków nie przekraczały norm I klasy czysto�ci wód po-
wierzchniowych płyn�cych. Fenole tylko wiosn� przy tamie oznaczono na poziomie I klasy, w misie zbior-
nika wiosn� i latem ich st��enie zaliczono do II klasy, a nad dnem do III klasy czysto�ci. 

Fitoplankton ro�linny wiosn� charakteryzował si� jako�ciow� i ilo�ciow� dominacj� okrzemek, z gatun-
kiem Stephanodiscus hantzschii. Latem najwi�ksz� liczb� gatunków oznaczono w�ród zielenic. Analiza ilo-
�ciowa wykazała dominacj� zielenic z przewag� Golenkinia radiata na stanowisku przy tamie w Jerzykowie 
oraz bruzdnic i sinic w dolnym zbiorniku przy zaporze czołowej w Barcinku, gdzie oznaczono głównie 
bruzdnic� Ceratium hirundinella i sinic� nitkowat� Oscillatoria subtilissima. Obserwowano bardzo silny 
zakwit wód zbiornika.  

Wiosn�, plankton zwierz�cy charakteryzował si� jako�ciow� i ilo�ciow� dominacj� wrotków, zespoły ga-
tunkowe tworzyły głównie: Keratella cochlearis, Polyarthra dolichoptera i Synchaeta kitina. Latem zoo-
plankton odznaczał si� wysok� liczebno�ci�, lecz niewielk� ró�norodno�ci�, oznaczano w wi�kszo�ci wrotki z 
Keratella cochlearis f. tecta. Zooplanktonowy wska�nik stanu trofii okre�lił �yzno�� zbiornika na poziomie 
politrofii.  

W oparciu o wyniki bada� wód rzeki Głównej prowadzonych w okresie listopad 2001 – pa�dziernik 2002 ro-
ku okre�lono stan czysto�ci zbiornika Jezioro Kowalskie, wykorzystuj�c punkty pomiarowe zlokalizowane: 

• w 21,5 km, poni�ej Pobiedzisk, w Promnie, pocz�tek terenów zalewowych zbiornika, 
• w 18,5 km, w Jerzykowie, przy zaporze głównej, 
• w 16,0 km, w Barcinku, zapora czołowa. 

Na wysoko�ci Promna, gdzie rozpoczynaj� si� tereny zalewowe zbiornika, niedotlenienie wód, podwy�-
szona zawarto�� substancji biogennych oraz ska�enie sanitarne degradowało jako�� wód zbiornika do poza-
klasowej  

Natlenienie wód w miesi�cach letnich utrzymywało si� na poziomie poni�ej 4 mg O2/l. �rednie roczne 
st��enie tlenu wynosiło 7,0 mg O2/l. Zawarto�� substancji organicznych mimo przyj�cia do�� znacznych 
ilo�ci �cieków, z terenów miasta Pobiedziska okre�lono na poziomie norm I/II klasy czysto�ci dla wód po-
wierzchniowych. 

Ilo�� substancji biogennych cz�sto odpowiadała normom III klasy. Przekroczenie warto�ci dopuszczalnych 
obserwowano dla st��e� azotu azotynowego, fosforu ogólnego i fosforanów prawie w 40% prób. Pozostałe 
wska�niki zanieczyszczenia utrzymywały si� na poziomie I/III klasy. Stan bakteriologiczny wód był niekorzystny 
w miesi�cach; maj i lipiec dyskwalifikuj�c jako�� wód.  

Na stanowisku kontrolnym przy głównej zaporze w miejscowo�ci Jerzykowo na dyskwalifikacj� czysto-
�ci wód zbiornika Jezioro Kowalskie miało wpływ ponadnormatywne st��enie fosforu ogólnego. Tak wyso-
kie st��enia fosforu ogólnego oznaczono w lipcu i sierpniu. �rednia roczna ilo�� tego wska�nika w wodzie 
utrzymywała si� na poziomie II klasy. Zawarto�� fosforanów odpowiadała normom I/II klasy, a sierpniu kwalifi-
kowała wody do III klasy. Zwi�zki azotu zawarte w wodach zbiornika mie�ciły si� w granicach norm I/II klasy. 
Jedynie form� azotynow� oznaczano w zakresie norm III klasy.  

Natlenienie wody przez cały okres bada� mie�ciło si� w normach I klasy czysto�ci. Wska�niki tleno-
chłonne okre�laj�ce zawarto�� zwi�zków organicznych odpowiadały III klasie. 

Stan sanitarny wód utrzymywał si� w granicach I−II klasy. Jednorazowo w lipcu dyskwalifikował jako�� 
wód zbiornika. 

Poni�ej zapory czołowej w Barcinku podwy�szone ilo�ci zwi�zków fosforowych, materii organicznej 
okre�lonej wska�nikiem BZT5 oraz stan sanitarny kwalifikowały jako�� wody wypływaj�cej z Jeziora Ko-
walskiego do III klasy czysto�ci. 

Dzi�ki kaskadowemu spływowi z urz�dzenia upustowego woda wykazywała bardzo dobre natlenienie. 
St��enia fosforu ogólnego jak i fosforanów utrzymywały si� na poziomie I-III klasy czysto�ci. Zawarto�� 
zwi�zków azotowych w wodzie była stosunkowo niska, wszystkie oznaczane formy azotu kwalifikowały si� 
do I klasy, w pojedynczych przypadkach do II klasy. Ilo�ci substancji organicznej zawartej w wodzie okre-
�lona wska�nikiem: BZT5 przyjmowały wielko�ci zaliczane do I/II klasy, ChZT-Mn i ChZT-Cr do II/III 
klasy.  

Stan sanitarny zachowywał normy I/II klasy, jedynie latem odpowiadał III klasie. 
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3.2. Zbiornik retencyjny Piaski-Szczygliczka 

Zbiornik wodny Piaski-Szczygliczka zlokalizowany jest na Rowie Franklinowskim, niewielkim lewo-
brze�nym dopływie Ołoboku, przy północnej granicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

Od południa grobla oddziela zbiornik od zanieczyszczonego �ciekami miejskimi Ołoboku i strefy zabu-
dowy miejskiej, od północy i zachodu rozci�gaj� si� obszary le�ne. 

Zbiornik oddano do u�ytku w 1977 roku, pogł�biaj�c płytk� w tym miejscu dolin� Ołoboku i pi�trz�c wody 
Rowu Franklinowskiego zapor� z wysoko usytuowanym przelewem. Z uwagi jednak na słaby stopie� zasilania 
wodami dopływu, który wysycha w okresie lata, zbiornik nie osi�ga maksymalnego poziomu pi�trzenia, a po-
nadto pozbawiony jest przepływu, warunkuj�cego wymian� wód. 

Przy sprzyjaj�cych warunkach gł�boko�� w pobli�u zapory mo�e osi�gn�� 3,5 m, �rednio jednak oko-
ło 2,4 m przy całkowitej powierzchni 29,9 ha. 

Na zbiorniku rozwin�ły si� rekreacja i w�dkarstwo. 
Badania stanu czysto�ci wód zbiornika prowadzono wiosn� i jesieni� w dwóch przekrojach pomiaro-

wych: w cz��ci przylegaj�cej do stanicy harcerskiej oraz w czaszy głównej, w połowie jej długo�ci. W ka�-
dym z przekrojów oceniano jako�� wód warstwy powierzchniowej i naddennej oraz skład osadów dennych. 
Kontrolowano tak�e stan czysto�ci Rowu Franklinowskiego w strefie jego uj�cia do zbiornika. 

W tabeli 2. zestawiono wyniki bada�, podstawowych wska�ników zanieczyszczenia wód powierzchnio-
wych, okre�laj�ce: 

• wielko�� obci��enia materi� organiczn� (BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn), 
• warunki tlenowe (tlen rozpuszczony przy powierzchni i nad dnem oraz profil tlenowy), 
• rozmiary eutrofizacji wód (zwi�zki azotu, fosforu, zawarto�� chlorofilu „a”), 
• stan sanitarny wód (miano Coli). 

Wody zbiornika w niewielkim stopniu obci��one były materi� organiczn� (BZT5 i ChZT-Cr – II klasa, 
ChZT-Mn – I klasa). Jesienny wzrost warto�ci ChZT-Mn i ChZT-Cr odpowiednio do poziomu II i III klasy 
wskazywał jednak na wyst�pienie w wodach wi�kszych ilo�ci zwi�zków organicznych trudno rozkładalnych na 
drodze biochemicznej. W Rowie Franklinowskim wiosn� i jesieni� notowano ni�sze warto�ci wska�ników 
tlenochłonnych: BZT5 – I klasa, ChZT-Cr i ChZT-Mn – II klasa czysto�ci wód.  

W zbiorniku i jego dopływie utrzymywało si� wysokie natlenienie wód na poziomie I klasy, zawarto�� 
tlenu rozpuszczonego w przekrojach pionowych zbiornika nie wykazały istotnych zmian wraz ze wzrostem 
gł�boko�ci.  

Badania wykazały znaczne zró�nicowanie st��e� zwi�zków biogennych zawartych w �rodowisku wod-
nym. Ilo�ci azotu amonowego i azotanowego zarówno w zbiorniku jak i w Rowie Franklinowskim nie prze-
kroczyły normy I klasy (z wyj�tkiem dopływu jesieni� – II klasa). Kumulacja azotynów w zbiorniku oraz 
dopływie w okresie wiosny była wysoka, przekraczaj�ce normy III klasy. St��enia fosforanów i fosforu 
ogólnego mie�ciły si� w normach II klasy czysto�ci, wiosn� w zbiorniku utrzymywały si� na poziomie I kla-
sy.  

Na uwag� zasługuj� znaczne ilo�ci zwi�zków potasu (w zbiorniku wiosn� – II klasa, jesieni� – III klasa; 
w Rowie Franklinowskim – III klasa), a tak�e nie normowane – wzgl�dnie wysokie st��enia zwi�zków wap-
nia i magnezu, szczególnie w okresie wiosny. 

Wysoka zawarto�� substancji biogennych stanowiła istotny czynnik dla rozwoju glonów, których maso-
wy zakwit obserwowano od wiosny do jesieni praktycznie na powierzchni całego zbiorniku (chlorofil – poza 
klas� i tylko wyj�tkowo w strefie naddennej przy stanicy harcerskiej – III klasa).  

Zarysowały si� ró�nice w składzie gatunkowym planktonu, tworz�cego zakwity. W okresie wiosny 
w wodach zbiornika dominowały wrotki z gatunków Keratella quadrata, Keratella cochlearis, widłonogi Cyc-
lops strenuus – formy dorosłe i larwy, okrzemki − Nitschia palea, Nitschia acicularis oraz zielenice − Closte-
rium aciculare, Pediastrum ehrenbergii. W Rowie Franklinowskim w sestonie najcz��ciej pojawiały si� sinice 
Oscilatoria princeps oraz okrzemki Nitschia palea, Navicula cryptocephala, Gyrosigma acuminatum. 

Jesieni� w zbiorniku masowo rozwijały si� sinice z gatunków: Microcystis viridis, Microcystis aerugino-
sa, Anabaena flos-aquae, wrotki Keratella cochlearis, Synchaeta kittina oraz zielenice Pediastrum ehren-
bergii, Scenedesmus quadricauda. Zakwity glonów wyra�nie ograniczały prze�roczysto�� wód zbiornika 
(widzialno�� kr��ka Secchiego – do gł�boko�ci 0,6 m). Analogicznie w wodach Rowu Franklinowskiego 
najcz��ciej pojawiały si� sinice Microcystis aeruginosa, wrotki Synchaeta kittina oraz okrzemki Nitschia 
palea, Nitschia sigmoidea. 
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W zbiorniku zalegaj� osady denne, które w cz��ci przylegaj�cej do stanicy harcerskiej osi�gaj� grubo�� 
około 30 cm, natomiast w �rodkowej cz��ci czaszy głównej około 15 cm. 

W osadach zaznaczyła si� wysoka koncentracja azotu ogólnego, fosforu ogólnego, a wiosn� tak�e azotu 
amonowego. Obecno�� zwi�zków siarki jest wska�nikiem zachodz�cych procesów beztlenowego rozkładu 
materii organicznej.  

Stan sanitarny (miano Coli) wód zbiornika spełniał wymagania II klasy, natomiast w Rowie Franklinow-
skim wiosn� utrzymywał si� na poziomie III klasy, jesieni� był poza klas�. 

Tabela 2. 
Wyniki bada� jako�ci zbiornika Piaski-Szczygliczka w roku 2002 

stanica harcerska czasza główna uj�cie do zbiornika 

wiosna jesie� wiosna jesie� Wska�nik 
Jednost-

ka pod 
pow. 

nad 
dnem 

pod 
pow. 

nad 
dnem 

pod 
pow. 

nad 
dnem 

pod 
pow. 

nad 
denna 

wiosna jesie� 

Tlen rozpusz-
czony 

mg O2/l
 I I I I I I I I I I 

BZT5 mg O2/l II II II II II II II II I I 
ChZT–Mn mg O2/l I I II II I I II II I II 
ChZT–Cr mg O2/l II II III III II II III III II II 

Substancje roz-
puszczone 

mg/l I I I I I I I I II II 

Zawiesina ogólna mg/l I I III III I I III III I III 
Potas mg K/l II II III III II II III III III III 

Azot amonowy mg N/l I I I I I I I I I II 
Azot azotynowy mg N/l non non I I non non I I non III 
Azot azotanowy mg N/l I I I I I I I I I I 

Azot ogólny mg N/l III III I I II II I I III I 
Fosforany mg PO4/l I I II II I I I I II II 
Fosfor ogólny mg P/l I I II II II I II II II II 

Chlorofil „a” mg/m3 non II non non non non non non nb nb 
Saprobowo��  II nb II nb II nb II nb II II 
Miano Coli  II nb III nb II nb II nb III non 

non – nie odpowiada normom, poza klas� 
nb – nie badano 

El�bieta Tybiszewska, Jerzy Cieszy�ski  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Poznaniu 
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JAKO�� POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

�redni skład czystego powietrza atmosferycznego przyjmowany jest za stały. Jego główne składniki azot, 
tlen i argon stanowi� ł�cznie 99,9 % obj�to�ci. W�ród pozostałych najwi�kszy udział maj� dwutlenek w�gla, 
neon oraz hel.  

Poza stałymi składnikami, w powietrzu atmosferycznym wyst�puje cały szereg innych składników emi-
towanych do atmosfery w wyniku procesów zachodz�cych w przyrodzie b�d� w wyniku działalno�ci czło-
wieka. Wszystkie substancje stałe, ciekłe lub gazowe zmieniaj�ce �redni skład atmosfery uznawane s� za 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

O stanie powietrza decyduje wielko�� i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich �ródeł; z uwzgl�dnieniem 
przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodz�cych w atmosferze. Zanieczyszczenia 
powietrza mog� wpływa� na stan zdrowia ludzi, oddziaływuj� równie� na systemy oddechowe ro�lin, zmia-
ny odczynu gleby i wód powierzchniowych. 

Ze wzgl�du na struktur� krajowych �ródeł emisji zanieczyszcze� stosuje si� podział zanieczyszcze� po-
wietrza na nast�puj�ce grupy: 
♦ zanieczyszczenia podstawowe: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i pył. Powstaj� one głównie podczas 

spalania paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, kotłowniach lokalnych i zakładach pracy. St��enia 
tych zanieczyszcze� charakteryzuj� si� wyra�n� zmienno�ci� w ci�gu roku − w sezonie zimowym nast�-
puje wzrost ilo�ci dwutlenku siarki i pyłu; 

♦ zanieczyszczenia specyficzne powstaj�ce w wyniku procesów technologicznych; 
♦ zanieczyszczenia emitowane ze �ródeł mobilnych; 
♦ zanieczyszczenia wtórne powstaj�ce w wyniku reakcji i przemian zwi�zków w zanieczyszczonej atmosferze. 

Zanieczyszczenia usuwane s� z atmosfery poprzez proces suchego osiadania lub wymywania przez opady 
atmosferyczne oraz w wyniku reakcji chemicznych, które prowadz� do powstania innych zwi�zków che-
micznych zwanych zanieczyszczeniami wtórnymi.  

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych st�-
�e� substancji zanieczyszczaj�cych w powietrzu i ograniczaniu ilo�ci lub eliminowaniu wprowadzania do po-
wietrza tych substancji. 

1. Elementy klimatu kształtuj�ce proces rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze� 

Analiza warunków meteorologicznych rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze� w Wielkopolsce oparta jest, 
podobnie jak w latach poprzednich, na rozkładzie czasowym i przestrzennym �rednich miesi�cznych warto�ci: 
• temperatury i wilgotno�ci powietrza, 
• opadów atmosferycznych, 
• pr�dko�ci i kierunku wiatru. 

Zmianie uległ jedynie okres bada� elementów klimatu. W zwi�zku z przej�ciem na roczny okres bada�, 
analizie podano warto�ci z miesi�cy X−XII.2001 (celem zachowania kompletno�ci informacji) oraz rok ka-
lendarzowy 2002. 

Jako tło, dla oceny reprezentatywno�ci okresu bada� X.2001−XII.2001 i roku 2002 wykorzystano warto-
�ci normalne wy�ej wymienionych elementów meteorologicznych z wielolecia 1971−2000 dla Poznania. 

Warto�ci elementów meteorologicznych w bie��cym okresie badawczym cechuje: 
• wyst�pienie znacznej dodatniej anomalii temperatury powietrza w poszczególnych sezonach roku z mak-

simum latem (∆t = 1,9oC), a w konsekwencji znacznej dodatniej anomalii �redniej rocznej (∆t = +1,5oC w 
okresie X.2001−IX.2002 i ∆t = +1,1oC w roku 2002). �rednia okresu X.2001−IX.2002, po raz kolejny 
osi�gn�ła 10oC. Jest to jedna z najwy�szych temperatur �rednich rocznych w okresie pomiarów instru-
mentalnych. �rednia roku 2002 nale�y równie� do wysokich. 
Chłodniejsze od normy były nast�puj�ce miesi�ce: listopad i grudzie� 2001 roku z stosunkowo nisk� 
�redni� miesi�czn� temperatura powietrza –1,7oC oraz pa�dziernik i grudzie� 2002 roku. �rednia tego 
miesi�ca (–3,7oC) nale�y do jednej z najni�szych w ostatnim 10-leciu. Ewenementem jest utrzymuj�ca si� 
od stycznia do wrze�nia 2002 roku wy�sza od przeci�tnych, �rednia miesi�czna. 
Wielko�� dodatniej anomalii �rednich miesi�cznych jest zró�nicowana, gdy� w okresie badawczym wy-
st�piły cztery miesi�ce bardzo ciepłe (X.2001, II, V i VIII.2002).  
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�rednia pa�dziernika 2001 (11,6oC) jest jedn� z najwy�szych notowanych w wieloleciu. Skrajnie ciepły 
były luty (3,7oC) i maj 2002 roku, kiedy zanotowano absolutne maksimum �redniej miesi�cznej 
temperatury. Sierpie� był cieplejszy od przeci�tnego o 3,5oC i najcieplejszy w 40-leciu. 
Rozkład przestrzenny temperatury �redniej rocznej w Wielkopolsce wykazuje zmienno�� w przedziale 
1oC z minimum w cz��� północno-wschodniej regionu. 

• wilgotno�� wzgl�dna wy�sza od �redniej w ci�gu kolejnych o�miu miesi�cy tj. od X.2001 do V.2002. 
Okres ten przerwał dopiero suchy czerwiec. Tak długi okres dodatniej anomalii wilgotno�ci powtarza si� 
ju� po raz kolejny, co jest zwi�zane z wyst�pienie opadów wy�szych od przeci�tnej prawie we wszyst-
kich miesi�cach okresu bada�. Kolejne miesi�ce cechuje ujemna anomalia wilgotno�ci.  
Wyra�nie wy�sz� wilgotno�� wzgl�dn� zanotowano w styczniu 2002 roku (opad 124% normy), wyra�nie 
ni�sz� w lipcu (37% normy opadu, temperatura wy�sza od przeci�tnej) oraz w listopadzie i grudniu. 
Zró�nicowanie przestrzenne wilgotno�ci na terenie Wielkopolski było niewielkie w �redniej rocznej lub 
�rednich miesi�cznych, jednak w poszczególnych dniach roku mogło by� znaczne, co zwi�zane jest z wy-
st�pieniem lub brakiem opadu atmosferycznego. 

• �rednia pr�dko�� wiatru w okresie badawczym odpowiadaj�ca normie z wielolecia. Bardzo wietrzny był 
czerwiec (∆v = 0,8 m/s), a zwłaszcza pa�dziernik (∆v = 1,1 m/s). Wy�sz� od przeci�tnej pr�dko�� zano-
towano równie� w grudniu 2001 roku. Koniec roku 2002 cechuje ujemna anomalia pr�dko�ci wiatru. 
Rozkład pozostałych �rednich miesi�cznych pr�dko�ci w roku nie odbiega od normy. 
Przewa�ały wiatry z sektora SW−W (około 40%) w okresie listopad − marzec, z kierunku E wiosn� oraz 
latem. 
Na tle wielolecia rozkład cz�sto�ci wyst�powania poszczególnych kierunków równie� nie odbiega od 
przeci�tnego. Jedynie latem zanotowano wzrost cz�sto�ci wiatru z kierunku E, czego wynikiem były 
wysokie temperatury tej pory roku. W zimie przewa�aj� wiatry zachodnie i południowo-zachodnie 
(20%), stosunkowo rzadko wiały wiatry z sektora N. Wiosn� najcz��ciej pojawiaj� si� wiatry z sektora 
wschodniego, rzadko z południa.. Jesieni� najrzadziej obserwowane s� wiatry północne. 
Ze wzgl�du na bardzo istotny wpływ topografii terenu na pole pr�dko�ci i kierunku wiatru w Wielkopol-
sce, te elementy mogły wykazywa�, zwłaszcza w poszczególnych dniach du�e zró�nicowanie. 

• niewielka dodatnia anomalia opadu. Opady poni�ej normy zanotowano w pa�dzierniku, listopadzie 2001 
roku, czerwcu, wrze�niu, a zwłaszcza w grudniu i lipcu 2002 roku. (25% przeci�tnego). 
Do skrajnie mokrych miesi�cy nale�ał pa�dziernik (286% normy) i luty 2002 roku (274% normy). Mokry 
był równie� marzec i maj (około 150% normy). 
Notowano ci�g sze�ciomiesi�czny opadów wy�szych od przeci�tnych (XII.2001−V.2002). Mokra była 
zima i wiosna. Lato cechuj� opady poni�ej normy.  
Rozkład opadu w roku jest nietypowy. Najwy�sze opady wyst�piły na przełomie zimy i wiosn�. 
W zwi�zku ze stosunkowo niskimi temperaturami w listopadzie i grudniu 2001 oraz w grudniu 2002 ro-
ku, w tych miesi�cach w całej Wielkopolsce utrzymywała si� pokrywa �nie�na.  
Rozkład opadu w Wielkopolsce był bardzo nierównomierny i zró�nicowany, zarówno w czasie jak i w 
przestrzeni. 
Okres bada� X.2001−XII.2002 charakteryzuje: 

• temperatury powietrza przekraczaj�ce w kilku miesi�cach normy z wielolecia, 
• wzrost cyrkulacji z kierunku E latem, przy utrzymuj�cej si� przewadze wiatru z sektora SW-NW, 
• wyst�pienie ci�gu kilku miesi�cy mokrych, przy przeci�tnej sumie rocznej.  

Tabela 1 
Cz�sto�� wyst�powania kierunku wiatru w okresie stycze� −−−− grudzie� 2002 

Pozna�, stacja meteo Ławica, wysoko�� stacji 83 m npm; wysoko�� anemometru 10 m npg  

kierunki N NE E SE S SW W NW C 

liczba przypadków n [%] 7,4 8,3 19,5 10,4 10,2 12,9 20,8 8,2 2,3 
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Tabela 2 
Elementy klimatu determinuj�ce rozkład zanieczyszcze� w rejonie Poznania-Ławicy 

Miesi�c 

X XI XII I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII 
Stacja Po-
zna�-Ławica 

2001 2002 

�rednia 

�rednia miesi�czna temperatura powietrza (0C)  

2001−2002 11,6 2,8 -1,7 0,5 3,7 4,4 8,6 16,8 18,0 20,3 21,3 13,9 7,4 4,1 -3,7 9,61/ 

wielolecie2/ 8,5 3,4 0,5 -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 

�rednia miesi�czna wilgotno�� wzgl�dna (%)  
2001−2002 87 88 90 90 86 80 73 72 68 66 69 77 87 92 93 791/ 

wielolecie 84 87 88 86 85 78 72 69 72 72 74 80 84 87 88 79 

�rednia miesi�czna pr�dko�� wiatru (m/s)  
2001−2002 3,2 3,8 4,3 3,7 3,6 4,1 3,6 3,3 4,1 3,4 2,8 3,0 4,4 3,4 3,7 3,61/ 

wielolecie 3,3 3,8 3,9 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 

Wysoko�� opadu atmosferycznego (mm)  
2001−2002 27 19 48 36 63 51 37 71 46 28 76 20 100 51 9 5881/ 

wielolecie 35 33 39 29 23 33 31 47 62 76 56 44 35 33 39 508 

1/ �rednia z roku 2002 
2/ wielolecie: 1971−2000 

Romana Koczorowska − Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu 
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2. Emisja zanieczyszcze�  
Emisj� zanieczyszcze� nazywamy wprowadzenie do atmosfery substancji stałych, ciekłych lub gazo-

wych. Wielko�� emisji zanieczyszcze� okre�la si� jako ilo�� substancji wyemitowanej w jednostce czasu. 
	ródłem emisji zanieczyszcze� do powietrza jest miejsce wytworzenia substancji zanieczyszczaj�cych. 

Głównymi �ródłami emisji SO2 do atmosfery jest energetyka zawodowa i sektor komunalno-bytowy odpo-
wiadaj�cy głównie za tzw. nisk� emisj�, NO2 – transport, komunikacja i energetyka zawodowa, natomiast 
pyłu – energetyka i technologie przemysłowe. 

Wielkopolska postrzegana jest jako region rolniczy. Podstawow�, równorz�dn� rol� w gospodarce regio-
nu odgrywaj� jednak rolnictwo i przemysł (przetwórczy, maszynowy i wydobywczy) w istotny sposób 
wpływaj�ce na przeobra�enia �rodowiska przyrodniczego. Najwi�kszy potencjał przemysłowy skupiony jest 
w Poznaniu i okolicach. Mniejsze o�rodki przemysłowe stanowi� stolice byłych województw, a tak�e miasta 
powiatowe, m.in. Gniezno, Wrze�nia, Jarocin, Krotoszyn, �roda Wielkopolska, �rem, Ko�cian. 

Do zakładów w znacznym stopniu wpływaj�cych na stan zanieczyszczenia powietrza w Wielkopolsce 
i b�d�cych pod szczególnym nadzorem WIO� nale�� mi�dzy innymi: 

• Zespół Elektrociepłowni Pozna�skich – EC II Karolin, 
• Zespół Elektrowni P�tnów – Adamów – Konin, 
• Huta Aluminium w Koninie, 
• Regionalna Spalarnia Odpadów Szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, 
• Odlewnia 
eliwa �rem w �remie, 
• Odlewnia 
eliwa Drawski S.A. w Drawskim Młynie, 
• Mercar Sp. z o.o. Pozna� – Zakłady Przerobu Olejów Przepracowanych w Witaszycach. 

Przy wyra�nej, systematycznej redukcji emisji przemysłowej wi�kszego znaczenia nabiera emisja z sek-
tora komunalnego − lokalnych kotłowni, indywidualnych gospodarstw domowych i zakładów usługowych 
oraz �ródeł mobilnych.  

Wpływ na jako�� powietrza atmosferycznego, cho� nadal jeszcze na terenie Wielkopolski nieznacz�cy, 
ma wykorzystanie �ródeł energii odnawialnej. Na terenie województwa pracuj� elektrownie wodne, pompy 
ciepła, kolektory słoneczne, wykorzystywana jest równie� energia wiatru i biomasy. 

W tabeli 3 zestawiono warto�ci emisji podawane przez Główny Urz�d Statystyczny. Charakterystyk� sta-
tystyczn� GUS obj�ta jest zbiorowo�� zakładów okre�lana jako zakłady szczególnie uci��liwe dla czysto�ci 
powietrza. Zakłady te nale�� głównie do sektora energetyczno-przemysłowego, który decyduje o skali i 
strukturze emisji (60−70 %). Szacuje si�, �e zbiorowo�� zakładów obj�tych t� statystyk� charakteryzuje po-
nad 90 % emisji ze wszystkich �ródeł przemysłowych i energetyki zawodowej. W województwie wielkopol-
skim, w 2002 roku, badaniem obj�tych było 98 zakładów uznanych za uci��liwe dla powietrza. Z tej liczby 
78 posiadało urz�dzenia do redukcji zanieczyszcze� pyłowych, a 12 do redukcji zanieczyszcze� gazowych.  

W roku 2002 ł�czna emisja zanieczyszcze� gazowych (z dwutlenkiem w�gla) i pyłów z terenu wojewódz-
twa wynosiła 17316,4 tys. Mg. Zanieczyszczenia emitowane były głównie z sektorów: energetycznego, przemy-
słowego oraz górnictwa i kopalnictwa. Emisja zanieczyszcze� gazowych z zakładów uznanych za szczególnie 
uci��liwe dla czysto�ci powietrza w województwie wielkopolskim wynosiła 17305,5 tys. Mg (z dwutlenkiem 
w�gla). Natomiast emisja zanieczyszcze� pyłowych osi�gn�ła warto�� 10,9 tys. Mg. Główne �ródła emisji za-
nieczyszcze� do powietrza zlokalizowane s� w du�ych miastach. Suma emisji zanieczyszcze� pyłowych z 
zakładów obj�tych sprawozdawczo�ci� Urz�du Statystycznego, a zlokalizowanych na obszarach Kalisza, 
Konina, Leszna i Poznania wynosiła 5,8 tys. Mg, co stanowi około 53,9 % emisji pyłów w województwie. 
Natomiast emisja zanieczyszcze� gazowych (z dwutlenkiem w�gla) osi�gn�ła warto�� 1237,5 tys. Mg tj. 70,7 % 
emisji zanieczyszcze� gazowych z obszaru województwa. 

W tabeli 4 zestawiono emisje zanieczyszcze� pyłowych i gazowych z podziałem na powiaty wchodz�ce 
w skład województwa. W tabeli tej umieszczono równie� informacje dotycz�ce zanieczyszcze� zatrzyma-
nych w urz�dzeniach oczyszczaj�cych jako procentu zanieczyszcze� wytworzonych. Ł�czna emisja zanie-
czyszcze� pyłowych z obszaru powiatów ziemskich w 2002 roku wynosiła 5020 Mg i w stosunku do roku 
2001 spadła o 1062 Mg. Warto�� 5864 Mg stanowi sum� emisji pyłów z miast b�d�cych na prawach powiatu 
i jest, w odniesieniu do 2001 roku, mniejsza o 5864 Mg. Udział emisji zanieczyszcze� pyłowych z powiatów 
ziemskich i miast b�d�cych na prawach powiatu w emisji województwa stanowi odpowiednio 46,1 % 
i 53,9 %. Suma emisji zanieczyszcze� gazowych (bez dwutlenku w�gla) z powiatów ziemskich województwa 
równa si� 19365 Mg i jest o 18416 Mg ni�sza w stosunku do roku poprzedniego. Emisja zanieczyszcze� 
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gazowych z obszaru miast b�d�cych na prawach powiatu wynosi 141507 Mg (bez dwutlenku w�gla). 
W porównaniu do roku 2001 zmniejszyła si� o 7536 Mg. Udział emisji zanieczyszcze� gazowych w emisji 
województwa wielkopolskiego stanowi dla miast na prawach powiatu 78,25 %, a dla powiatów ziemskich 
10,7 %.  

Tabela 3. 
Zakłady szczególnie uci��liwe emituj�ce zanieczyszczenia powietrza w 2002 roku /według Urz�du Statystycznego/ 

Zakłady szczególnie uci��liwe dla czysto�ci powietrza 

Posiadaj�ce urz�dzenia do redukcji zanieczyszcze� Województwo 
Ogółem 

pyłowych gazowych 

Wielkopolskie 98 (97) 78 (81) 12 (13) 
miasta na prawie powiatu 

Kalisz 6 4 2 

Konin 6 6 2 
Leszno 4 3 2 
Pozna� 12 11 4 

powiaty ziemskie 

Chodzieski 1 1 - 
Czarnkowsko-Trzcianecki 4 4 - 

Gnie�nie�ski 5 5 - 
Gosty�ski 3 1 1 
Grodziski 1 1 - 

Jaroci�ski 7 4 - 
Kolski 4 3 - 
Koni�ski 4 3 - 

Ko�cia�ski 1 1 - 
Krotoszy�ski 4 4 - 
Mi�dzychodzki 1 - - 

Nowotomyski 2 2 - 
Ostrowski 7 5 - 
Pilski 3 3 1 

Pleszewski 1 1 - 
Pozna�ski 6 3 1 
Rawicki 2 2 - 

Słupecki 1 1 - 
Szamotulski 3 3 1 
�redzki 1 1 - 

�remski 1 1 - 
Turecki 2 2 - 
W�growiecki 1 - - 

Wolszty�ski 1 - - 
Wrzesi�ski 2 2 - 
Złotowski 2 1 - 

() w nawiasach podano warto�ci dla roku 2001 
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Tabela 4. 
Emisja i redukcja zanieczyszcze� powietrza z zakładów szczególnie uci��liwych w 2001 i 2002 według powia-

tów /według Urz�du Statystycznego/ 

Zanieczyszczenia 
gazowe 

pyłowe 
suma bez CO2 

dwutlenek 
siarki 

tlenki azotu 

zatrzymane w urz�dzeniach 
oczyszczaj�cych w % zanie-

czyszcze� wytworzonych 

w Mg/rok pyłowe gazowe 

Wyszczegól-
nienie 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Województwo 12433 10884 186824 180834 138290 134692 28744 27365 98,9 99,1 7,3 6,4 
Powiaty  
Turecki 1459 1276 17236 19957 10925 13263 5716 6011 99,5 99,6 - - 

Koni�ski 534 308 730 690 178 167 64 63 28,4 40,1 - - 
Gnie�nie�ski 489 206 1124 899 524 445 195 150 77,4 86,3 - - 
Pilski 549 273 2123 2105 505 407 295 253 43,2 40,4 2,2 1,6 

�remski 498 436 1028 855 410 391 173 146 88,0 88,0 - - 
Czarnkowsko-
Trzcianecki 

834 816 1049 1289 430 512 238 250 90,8 94,5 - - 

Kolski 261 291 472 439 211 216 97 118 94,5 93,3 - - 

Jaroci�ski 170 135 537 474 220 232 140 86 92,8 90,1 - - 
Ostrowski 262 252 9026 8405 710 462 236 237 73,9 75,5 - - 
W�growiecki 1 - 18 6 1 - 15 6 0,0 - - - 

Rawicki 39 60 209 293 104 132 28 47 80,2 79,8 - - 
Złotowski 105 126 305 297 128 142 58 66 45,6 45,7 - - 
Nowotomyski 111 77 253 169 131 89 60 38 85,0 84,4 - - 

Gosty�ski 169 180 1370 1353 134 129 837 848 78,5 78,9 4,0 4,0 
Szamotulski 56 53 182 182 62 57 62 58 75,7 75,5 0,5 0,5 
Krotoszy�ski 163 151 736 637 413 301 114 117 83,3 82,4 - - 

Ko�cia�ski 105 130 322 426 153 221 70 81 86,3 87,0 - - 
Słupecki 73 64 182 180 68 60 33 28 79,0 82,7 -  
Wrzesi�ski 65 70 176 186 61 71 30 32 90,1 92,3 - - 

Pozna�ski 5 5 25 25 1 1 16 16 99,3 99,1 37,5 46,8 
Pleszewski 29 12 89 35 25 10 10 4 25,6 36,8 - - 
Mi�dzychodzki 33 20 267 184 - - 222 174 - - - - 

�redzki 35 65 160 131 95 63 38 41 91,2 91,2 - - 
Chodzieski 11 7 84 72 37 35 22 20 84,9 88,5 - - 
Wolszty�ski 19 - 47 - 16 - 6 - 34,5 - - - 

Grodziski 7 7 31 33 7 7 3 3 89,2 76,7 3,1 - 
Miasta na prawach powiatu 

Konin 3961 3897 133860 128116 113705 108925 15827 14902 99,4 99,4 7,7 5,6 

Pozna� 1353 853 12669 11072 7951 7399 3638 3106 99,1 99,4 19,3 28,3 
Kalisz 824 835 1817 1587 867 734 335 298 81,9 79,4 - - 
Leszno 213 279 697 732 218 221 116 166 91,8 88,5 30,6 24,1 

3. Imisja zanieczyszcze�  

Wł�czanie, przyjmowanie i istnienie w powietrzu atmosferycznym substancji niestanowi�cych jego normalne-
go (stałego) składu nazywamy imisj�. St��enie zanieczyszcze� w powietrzu atmosferycznym jest zwi�zane ze 
stopniem koncentracji �ródeł emisji zanieczyszcze�, wielko�ci� emisji, warunkami rozprzestrzeniania si� zanie-
czyszcze� oraz wpływem zanieczyszcze� transgranicznych. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza wyko-
nywana jest w oparciu o wyniki bada� monitoringowych prowadzonych na terenie województwa przez 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska, Wojewódzk� Stacj� Sanitarno-Epidemiologiczn�, Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz lokalnie przez podmioty gospodarcze oddziałuj�ce na �rodowisko. 

Oceny stanu aerosanitarnego dokonuje si� porównuj�c uzyskane wyniki pomiarów z dopuszczalnymi st��e-
niami zanieczyszcze�. Warto�ci st��e� dopuszczalnych substancji zanieczyszczaj�cych powietrze okre�la rozpo-
rz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 06 czerwca 2002 roku /Dz. U. Nr 87, poz.796/.  

St��enia badanych zanieczyszcze� oznaczane s� głównie metodami manualnymi, na podstawie pomiarów 
automatycznych, wykorzystywana jest tak�e metoda pasywna. 

Wykaz stacji pomiarowych tworz�cych sie� monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego wraz z wynikami zestawiono w tabeli 6 i 7.  

St��enia podstawowych zanieczyszcze� charakteryzuj� si� du�� zmienno�ci� w ci�gu roku. W okresie 
zimowym obserwuje si� znaczny wzrost st��e� SO2 i pyłu zawieszonego. Wzrosty st��e� w sezonach 
grzewczych, w szczególno�ci na terenach zabudowy mieszkaniowej wskazuj� na wpływ emisji niskiej z 
sektora komunalno-bytowego. Specyficzne zanieczyszczenia maj� znaczenie przede wszystkim lokalne. 
Głównym �ródłem emisji np.: benzenu, w�glowodorów wielopier�cieniowych czy metali ci��kich jest sektor 
komunalny (spalanie w�gla w paleniskach domowych) oraz transport samochodowy. Kontrol� stanu tech-
nicznego pojazdów poruszaj�cych si� po drogach Wielkopolski prowadzi Komenda Wojewódzka Policji. 
Dysponuje ona samochodami wyposa�onymi w sprz�t diagnostyczny do kontroli pojazdów pod wzgl�dem 
stanu technicznego, a tak�e celem zwalczania zagro�e� dla �rodowiska. W roku 2002 na terenie wojewódz-
twa Policja za pomoc� analizatora spalin wykonała 1325 pomiarów kontrolnych wykrywaj�c 706 niespraw-
nych samochodów i zatrzymuj�c 540 dowodów rejestracyjnych. 

Starania Polski o przyst�pienie do Unii Europejskiej zwi�zane s� z konieczno�ci� dostosowania przepi-
sów do prawa obowi�zuj�cego w Unii. Zmiany prawa dotycz� wielu dziedzin �ycia, w tym tak�e ochrony 
�rodowiska. Pierwszym komponentem podlegaj�cym ocenie jest stan jako�ci powietrza atmosferycznego.  

Do utworzenia systemu oceny jako�ci powietrza niezb�dne było przeprowadzenie wst�pnej oceny jako�ci 
otaczaj�cego powietrza w strefach. Ocen� wykonano na podstawie pomiarów st��e� zanieczyszcze� w sta-
łych punktach pomiarowych, pomiarów wska�nikowych, obiektywnych metod szacowania lub z wykorzy-
staniem metod ł�czonych. Celem oceny było sklasyfikowanie stref, umo�liwiaj�ce ustalenie wła�ciwego 
sposobu oceny jako�ci powietrza pod k�tem ochrony zdrowia i ochrony ro�lin/ekosystemów. Nast�pnie wy-
konywane s� coroczne oceny jako�ci powietrza. 

Pierwsza ocena roczna wykonana w oparciu o nowe przepisy, wprowadzone w �ycie w roku 2001 (usta-
wa – Prawo ochrony �rodowiska) i w 2002 (odpowiednie rozporz�dzenia Ministra �rodowiska do ustawy 
P.o.�) obj�ła rok 2002. 

Podstawowymi aktami prawnymi okre�laj�cymi zasady prowadzenia oceny jako�ci powietrza s�: 
• Ustawa – Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w 

powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798), 
• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. 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 powi�zane s� równie� przepisy: 
• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przeka-

zywania informacji dotycz�cych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 204, poz. 1729), 
• Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-

stek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – Dz. U. Nr 58, poz. 685, z pó�niejszymi zmianami: 
1/ Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 

wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – Dz. U. Nr 
12, poz. 101, 

2/ Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – Dz. U. Nr 
34, poz. 311, 

• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymaga�, jakim 
powinny odpowiada� programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003). 
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Tabela 5. 
Dopuszczalne warto�ci st��e� wybranych substancji 

Margines tolerancji 

Lp. 
Nazwa substancji 
(numer CAS)a) 

Okres u�red-
niania wyni-
ków 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom substan-
cji w powietrzu [�g/m3] 

Dopuszczalna cz�sto�� 
przekraczania dopusz-
czalnego poziomu w 
roku kalendarzowym 

jednostka 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
od 

2010 

% 100 100 100 100 80 60 40 20 0 1 Benzen (71-43-2) rok 
kalendarzowy 

5c) - 
�g/m3 5 5 5 5 4 3 2 1 0 

% 40 35 30 25 20 15 10 5 0 jedna godzina 
200c) 18 razy 

�g/m3 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

% 40 35 30 25 20 15 10 5 0 

Dwutlenek azotu 
(10102-44-0) 

rok 
kalendarzowy 

40c) - 
�g/m3 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

% 

2 

Tlenki azotu (10102-
44-0, 10102-43-9) 

rok 
kalendarzowy 

40e) do 
31.12.2002 

30e) od 
01.01.2003 - 

�g/m3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 25,8 17,2 8,6 0 0 0 0 0 0 jedna godzina 
350 c) 24 razy 

�g/m3 90 60 30 0 0 0 0 0 0 

% 24 godziny 150 c) do 
31.12.2004 

125 c) od 
01.01.2005 3 razy 

�g/m3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 

3 Dwutlenek siarki 
(7446-09-5) 

rok 
kalendarzowy 

40 c) do 
31.12.2004 

20 c) od 
01.01.2003 - 

�g/m3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 60 40 20 0 0 0 0 0 0 4 Ołów (7439-92-1) rok 
kalendarzowy 

0,5 c) - 
�g/m3 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 

% osiem godzin 
120 c) g) 

60 h) do 
31.12.2004 

25 h) od 
01.01.20

05 �g/m3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 

5 

Ozon (10028-15-6 
okres wege-
tacyjny (1V – 
31VII) 

24000 e) i) 
�g/m3 h 

don31.12.2009 

18000 e) i) 
�g/m3 h od 
01.01.2010 

- 
�g/m3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 30 20 10 0 0 0 0 0 0 24 godziny 
50 c) 35 razy 

�g/m3 15 10 5 0 0 0 0 0 0 

% 12 8 4 0 0 0 0 0 0 

6 Pył zawieszony PM10 

rok 
kalendarzowy 

40 c) - 
�g/m3 4,8 3,2 1,6 0 0 0 0 0 0 

% 60 40 20 0 0 0 0 0 0 7 Tlenek w�gla                     
(630-08-0) 

osiem godzin 
10000 c) k) - 

�g/m3 6000 4000 2000 0 0 0 0 0 0 
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Obja�nienia: 
a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number, 
b) w przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 

Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115. poz. 1229 oraz z 2002 roku Nr 74, poz. 676) cz�sto�� 
przekraczania odnosi si� do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji, 

c) poziom dopuszczalny ze wzgl�du na ochron� zdrowia ludzi, 
d) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, 
e) poziom dopuszczalny ze wzgl�du na ochron� ro�lin, 
f) suma metalu i jego zwi�zków w pyle zawieszonym PM10, 
g) maksymalna �rednia o�miogodzinna spo�ród �rednich krocz�cych, obliczanych ze �rednich jednogodzinnych w 

ci�gu doby; ka�d� tak obliczon� �redni� 8-godzinn� przypisuje si� dobie, w której si� ona ko�czy; pierwszym okre-
sem obliczeniowym dla ka�dej doby jest okres od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia; 
ostatnim okresem obliczeniowym dla ka�dej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia, 

h) liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym u�redniona w ci�gu kolejnych trzech 
lat; w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej cz�sto�ci przekrocze� spraw-
dza si� na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku, 

i) wyra�ony jako AOT 40, które oznacza sum� ró�nic pomi�dzy st��eniem �rednim jednogodzinnym wyra�onym w 
�g/m3 a warto�ci� 80 �g/m3, dla ka�dej godziny w ci�gu doby pomi�dzy godzin� 8.00 a 20.00 czasu �rodkowoeu-
ropejskiego, dla której st��enie jest wi�ksze ni� 80 �g/m3; warto�� t� uznaje si� za dotrzyman�, je�eli nie przekra-
cza jej �rednia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pi�ciu kolejnych lat; w przypadku braku 
danych pomiarowych z pi�ciu lat dotrzymanie tej warto�ci sprawdza si� na podstawie danych pomiarowych z co naj-
mniej trzech lat; 
w przypadku gdy w serii pomiarowej wyst�puj� braki, obliczan� warto�� AOT 40 nale�y pomno�y� przez iloraz 
liczby mo�liwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów, 

j) st��enie pyłu o �rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 �m (PM10) mierzone metod� wagow� z separacj� frakcji 
lub metodami uznanymi za równorz�dne, 

k) maksymalna �rednia o�miogodzinna, spo�ród �rednich krocz�cych, obliczanych z o�miu �rednich jednogodzinnych 
w ci�gu doby. Ka�d� tak obliczon� �redni� 8-godzinn� przypisuje si� dobie, w której si� ona ko�czy; pierwszym 
okresem obliczeniowym dla ka�dej doby jest okres od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego 
dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla ka�dej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia. 
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Tabela 6 
Rozkład �redniorocznych st��e� dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu na obszarze województwa 

wielkopolskiego. Pomiar imisji metod� pasywnego pobierania prób I−−−−XII.2002 /IMGW Pozna�/ 

SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] 
Stanowisko Powiat 

�rednia roczna I−XII.2002 �rednia roczna I−XII.2002 

1 Barczyzna  wrzesi�ski 5,9 13,3 

2 Borczysko  pleszewski 10,1 13,3 
3 Buk pozna�ski 5 12 
4 Bukowiec  czarnkowsko-trzcianecki 3,6 9,2 

5 Bystrzyca  koni�ski 6 11,7 
6 Chrzan jaroci�ski 7 12,3 
7 Czaczyk ko�cia�ski 6 11,1 

8 Czermin pleszewski 7,3 12,6 
9 Głogowa turecki 7,7 11,6 
10 Grzymysław �remski 5,5 14 

11 Joanka k�pi�ski 4,1 12,3 
12 K�kolewice chodzieski 4 11,1 
13 Kiełczewek kolski 6,2 13,7 

14 Kobylniki grodziski 4,8 14,4 
15 Komorów ostrzeszowski 4,3 8,2 
16 Konary rawicki 6,6 13,4 

17 Konin koni�ski 7,1 14,9 
18 Koziegłowy pozna�ski 5,6 27,1 
19 Leszno  Leszno 6,1 18,1 

20 Lulkowo gnie�nie�ski 7 15,0 
21 Ławica mi�dzychodzki 3,7 10,8 
22 Łokacz Mały czarnkowsko-trzcianecki 3 8,6 

23 Mieczownica słupecki 8,8 13,7 
24 Nadziejewo �redzki 5,4 13,2 
25 Oborniki obornicki 8,6 13,4 

26 Podgaje złotowski 2,1 13,8 
27 Polska Wie� gnie�nie�ski 6,4 12,5 
28 Pozna� Pozna� 5,6 25,7 

29 Pozna�-Spławie Pozna� 7,7 18,4 
30 Przył�k nowotomyski 3,2 12,7 
31 Radłów ostrowski 19 16,8 

32 Rudki szamotulski 4,7 12,1 
33 Słupca słupecki 8,6 16,4 
34 Sułkowice gosty�ski 6,1 12,9 

35 Trzemeszno krotoszy�ski 7,7 12,9 
36 Wapno w�growiecki 6,6 11,2 
37 Wierzelin kolski 12,0 12,1 

38 Wolsztyn/Komorowo wolszty�ski 5,8 13,8 
39 Zaj�czki Bankowe kaliski 9,4 12,1 
40 Zelgniewo pilski 4,1 10 
41 Złotów złotowski 4,1 9,2 
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Tabela 7. 
St��enia �rednioroczne zanieczyszcze� powietrza w 2002 roku /według WSSE i WIO�/ 

SO2 NO2 pył zawieszony 
Miejscowo�� Adres Obsługuj�cy 

µg/m3 
1 2 3 6 7 8 

Pozna� Rycerska WSSE 6,3 31,4 19,5 
Pozna� Polna WSSE 12,3 47,4 26,3 
Pozna� Os. Armii Krajowej WSSE 7,6 32,9 14,8 
Pozna� Słowia�ska WSSE 6,3 27,8 14,6 
Pozna� Os. B. Chrobrego WSSE - - 11,5 
Pozna� Ko�ciuszki 118 WSSE 8,1 34,9 20,9 
Pozna� Ko�ciuszki 92/98 WSSE - - 36,0(W) 
Pozna� Chłapowskiego WSSE 9,7 35,7 21,8 
Babki  WSSE - - 16,4 
Gniezno Jana Pawła II WSSE 8,8 37,1 37,7 
Wrze�nia Legii Wrzesi�skiej WSSE 10,9 34,9 40,5 
�rem Mickiewicza WSSE 5,9 39,9 28,4 
�roda 
wirki i Wigury WSSE 7,2 30,0 22,8 
Nowy Tomy�l Pozna�ska WSSE 6,4 - 23,5 
Szamotuły Dworcowa WSSE 9,0 31,7 29,9 
Swarz�dz Mickiewicza WSSE 9,0 34,7 45,2 
Lubo� Powsta�ców Wlkp. WSSE 7,5 33,9 34,2 
Koło Blizna WSSE 10,4 33,8 21,9 
Konin Ko�ciuszki WSSE 11,4 26,1 22,6 
Konin Wyszy�skiego WIO� 20,0 11,0 23,0(W) 
Konin Wieniawskiego WSSE 7,5 33,2 13,7 
Konin Le�na 23 WSSE 10,3 22,2 12,6 
Konin Le�na 23 WSSE - - 48,7(W) 

Anielew 
 Huta Alumi-

nium Konin 8,6 9,5 31,9(W) 

Turek Uniejowska WSSE 10,6 25,7 18,2 
Leszno Krótka WSSE 7,6 28,1 48,3 
Leszno Okr��na WIO� 1,5 31,8 37,6 
Leszno Paderewskiego WIO� 3,0 19,3 45,1(W) 
Wymysłowo stacja wodoci�gów WIO� 1,0 14,3 20,5 
Gosty� Marcinkowskiego WSSE 4,0 39,3 34,7 
Ko�cian Szpitalna WSSE 1,2 21,7 22,1 
Rawicz Sarnowska WSSE 3,0 20,3 22,8 
Kalisz Serbinowska WSSE 10,5 29,4 26,0 
Kalisz Ko�ciuszki WSSE 13,8 31,8 41,5 
Kalisz Główny Rynek  WIO� 8,0 16,1 41,4 
Kalisz Polna WIO� 8,1 11,9 29,2 
Ostrów Wlkp. Rowi�skiego WSSE 11,5 37,3 45,9 
Jarocin W�ska WSSE 9,3 32,2 37,0 
Krotoszyn Floria�ska WSSE 13,9 31,8 42,4 
Piła Okrzei WSSE 7,4 29,8 12,5 
Piła Kusoci�skiego WIO� 7,3 14,4 53,5(W) 
W�growiec Krótka WSSE 5,1 22,0 23,5 
Chodzie� Reymonta WSSE 4,6 16,2 16,7 

(W) – pomiar pyłu zawieszonego metod� wagow�, 
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Celem corocznej oceny jako�ci powietrza jest uzyskanie informacji o st��eniach zanieczyszcze� na ob-
szarze stref, w tym aglomeracji, w zakresie umo�liwiaj�cym: 
1. dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyj�te kryteria – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 

oraz poziom dopuszczalny powi�kszony o margines tolerancji, okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra 
�rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów. Klasyfikacja jest podstaw� do podj�cia decyzji o po-
trzebie działa� na rzecz poprawy jako�ci powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony powietrza); 

2. uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach st��e� zanieczyszcze� na obszarze aglomeracji lub 
innej strefy, w zakresie umo�liwiaj�cym wskazanie obszarów przekrocze� warto�ci kryterialnych oraz 
okre�lenie poziomów st��e� wyst�puj�cych na tych obszarach. Informacje te s� konieczne do okre�lenia 
obszarów wymagaj�cych podj�cia działa� na rzecz poprawy jako�ci powietrza lub – w przypadku uzna-
nia posiadanych informacji za niewystarczaj�ce – podj�cia dodatkowych bada� we wskazanych rejonach; 

3. wskazanie prawdopodobnych przyczyn wyst�powania ponadnormatywnych st��e� zanieczyszcze� 
w okre�lonych rejonach. Okre�lenie przyczyn wyst�powania ponadnormatywnych st��e�, w rozumieniu 
wskazania �ródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie, cz�sto wy-
maga przeprowadzenia zło�onych analiz, z wykorzystaniem oblicze� za pomoc� modeli matematycz-
nych. Analizy takie stanowi� element programu ochrony powietrza; 

4. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniej�cego systemu monitoringu i oceny. W trakcie oceny 
rocznej prowadzone s� analizy jako�ci powietrza, których wyniki mog� wskaza� na potrzeb� reorganiza-
cji systemu monitoringu w województwie.  

Ocena i wynikaj�ce z niej działania odnoszone s� do obszarów nazywanych strefami. Zgodnie z ustaw� 
P.o.� stref� stanowi: 

- aglomeracja o liczbie mieszka�ców powy�ej 250 tysi�cy, 
- obszar powiatu nie wchodz�cy w skład aglomeracji. 

Oceny dokonuje si� z uwzgl�dnieniem dwóch grup kryteriów: 
- ustanowionych ze wzgl�du na ochron� zdrowia ludzi, 
- ustanowionych ze wzgl�du na ochron� ro�lin. 

Ocena pod k�tem ochrony zdrowia obejmuje nast�puj�ce zanieczyszczenia: 
- dwutlenek azotu NO2, 
- dwutlenek siarki SO2, 
- benzen C6H6, 
- ołów Pb, 
- pył PM10, 
- ozon O3, 
- tlenek w�gla CO. 

W ocenie pod k�tem ochrony ro�lin nale�y uwzgl�dni�: 
- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenki azotu NOx, 
- ozon O3. 

Podstaw� klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jako�ci powietrza stanowi: 
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powi�kszony o margines tolerancji. 

Zgodnie z postanowieniami nowych przepisów prawa polskiego, st��enia zanieczyszcze� powinny zosta� 
zredukowane przynajmniej do poziomu st��enia dopuszczalnego na całym terytorium kraju w okre�lonym 
terminie i nie powinny przekracza� warto�ci dopuszczalnej po tym terminie. Wprowadzenie marginesu tole-
rancji ma na celu okresowe podniesienie poziomu st��e�, powy�ej którego istnieje obowi�zek przygotowa-
nia programów ochrony powietrza. Pozwala to równie� na unikni�cie kosztownego i czasochłonnego 
opracowywania programów ochrony powietrza dla obszarów, na których mo�liwe jest obni�enie st��e� do 
wymaganego poziomu w wyniku podj�tych wcze�niej lub aktualnie prowadzonych działa�.  

Dopuszczalne poziomy substancji okre�lono: 
• ze wzgl�du na ochron� zdrowia ludzi – dla obszaru całego kraju oraz dla niektórych zanieczyszcze�, dla 

obszarów ochrony uzdrowiskowej, 
• ze wzgl�du na ochron� ro�lin – dla obszaru całego kraju oraz dla niektórych zanieczyszcze�, dla obsza-

rów parków narodowych. 
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Kryteria ustanowione ze wzgl�du na ochron� zdrowia ludzi i ze wzgl�du na ochron� ro�lin stanowi� dwie 
niezale�ne grupy kryteriów oceny. 

Zaliczenie strefy do okre�lonej klasy zale�y od st��e� zanieczyszcze� wyst�puj�cych na jej obszarze i 
wi��e si� z wymaganiami dotycz�cymi działa� na rzecz poprawy jako�ci powietrza lub na rzecz utrzymania 
tej jako�ci. Przygotowana ocena roczna jest pierwsz� ocen� prowadzon� według nowych zasad, a wi�c cz�-
sto warunki i wymagania podane w rozporz�dzeniach, co do metod oceny nie s� i nie mog� by� spełnione, 
je�li we�mie si� pod uwag� czas wdra�ania nowych przepisów i czas niezb�dny do dostosowania systemu 
oceny do nowych wymaga�. Z tego powodu w niektórych przypadkach, wyników oceny nie b�dzie mo�na 
uzna� za wystarczaj�c� podstaw� do jednoznacznego zaliczenia strefy do okre�lonej klasy. Je�li w�tpliwo�ci 
takie b�d� dotyczyły obszarów potencjalnego wyst�powania st��e� przekraczaj�cych warto�ci kryterialne, 
powy�ej których wymagane jest opracowywanie programów ochrony powietrza, niezb�dne mo�e by� prze-
prowadzenie dodatkowych bada� i analiz w celu okre�lenia poziomów st��e� wyst�puj�cych na rozwa�anym 
obszarze. Z tego wzgl�du, w klasyfikacji stref dokonywanej w ramach pierwszej rocznej oceny jako�ci po-
wietrza zaproponowano uwzgl�dnienie przypadków wymagaj�cych potwierdzenia zaliczenia strefy do klasy, 
dla której wymagane jest opracowanie programów naprawczych.  

Tabela 8. 
Klasy stref i wymagane działania w zale�no�ci od poziomów st��e� zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej 

rocznej ocenie jako�ci powietrza, dla przypadków gdy jest okre�lony margines tolerancji 

Poziom st��e� Klasa strefy Wymagane działania 

nie przekraczaj�cy warto�ci dopuszczalnej* A brak 
powy�ej warto�ci dopuszczalnej* lecz nie 
przekraczaj�cy warto�ci dopuszczalnej 
powi�kszonej o margines tolerancji* 

B • okre�lenie obszarów przekrocze� warto�ci dopusz-
czalnych 

powy�ej warto�ci dopuszczalnej powi�k-
szonej o margines tolerancji* 

C 

• okre�lenie obszarów przekrocze� warto�ci dopusz-
czalnych oraz warto�ci dopuszczalnych powi�kszo-
nych o margines tolerancji, 

• opracowanie programu ochrony powietrza 

*z uwzgl�dnieniem dozwolonych cz�sto�ci przekrocze�  

Tabela 9.  
Klasy stref i wymagane działania w zale�no�ci od poziomów st��e� zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej 

rocznej ocenie jako�ci powietrza, dla przypadków gdy margines tolerancji nie jest okre�lony  

Poziom st��e� Klasa strefy Wymagane działania 

nie przekraczaj�cy warto�ci dopuszczalnej* A brak 

powy�ej warto�ci dopuszczalnej*  C 

• okre�lenie obszarów przekrocze� warto�ci dopusz-
czalnych, 

• działania na rzecz poprawy jako�ci powietrza opraco-
wanie programu ochrony powietrza 

*z uwzgl�dnieniem dozwolonych cz�sto�ci przekrocze�  

W roku 2003 wykonano pierwsz� ocen� roczn� zanieczyszcze� powietrza (dotyczy ona roku 2002). Ocen� 
obj�to 31 powiatów, trzy miasta na prawach powiatu oraz jedn� aglomeracj� – miasto Pozna�.  

Ocen� stanu zanieczyszczenia powietrza na potrzeby oceny rocznej wykonywano w oparciu o wyniki ba-
da� monitoringowych prowadzonych na stanowiskach pomiarowych obsługiwanych przez WIO�, WSSE i 
IMGW. Wi�kszo�� stacji na terenie województwa obsługiwanych jest przez WSSE. Tworz� je przede 
wszystkim stanowiska do pomiarów manualnych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz pomiarów pyłu 
metod� reflektometryczn� (pył BS). Pomiary automatyczne st��e� zanieczyszcze� wykonuje stacja w Koninie 
(dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek azotu, tlenek w�gla, ozon). Na stanowiskach w Koninie, Pile i 
Lesznie wykonywane s� pomiary wagowe pyłu PM10. W ocenie rocznej wykorzystano równie� wyniki po-
miarów krótkookresowych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na terenie Wielkopolski roz-
mieszczono 41 stanowisk pomiarowych, na których eksponowano próbniki pasywne. Metod� pasywn� 
zastosowano w celu uzyskania informacji o st��eniach SO2 i NO2 na terenach powiatów nie obj�tych pomia-
rami. Wi�kszo�� stanowisk znajdowała si� poza obszarem miejskim. Tylko pi�� próbników umieszczono na 
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terenie miast – Konin, Pozna�, Oborniki i Leszno. Otrzymane st��enia wykorzystano głównie do klasyfikacji 
stref pod k�tem ochrony ro�lin/ekosystemów. Wykorzystano równie� opracowanie warunków anemometrycz-
nych i termicznych województwa wykonane przez IMGW Oddział w Poznaniu.  

Tabela 10. 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszcze� oraz klasa ogólna dla ka�dej strefy, uzyskane w ocenie 

rocznej dokonanej z uwzgl�dnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych za-
nieczyszcze� dla obszaru całej strefy Lp. 

Nazwa stre-
fy/powiatu 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 

Klasa 
ogólna 
strefy 

Działania wynika-
j�ce z klasyfikacji 

Uwagi 

1 chodzieski A A A A A A A A   

2 
czarnkowsko-
trzcianecki 

A A A A A A A A   

3 gnie�nie�ski A A A A A A A A   
4 gosty�ski A A A A A A A A   

5 grodziski A A A A A A A A   
6 jaroci�ski A A A A A A A A   

7 kaliski A A B A A A A B 

Okre�lenie obsza-
rów przekrocze� 
warto�ci dopusz-
czalnych 

klasyfikacja 
na podstawie 
pomiarów w 
Kaliszu 

8 k�pi�ski A A A A A A A A   

9 kolski A A A A A A A A   
10 koni�ski A A A A A A A A   
11 ko�cia�ski A A A A A A A A   

12 krotoszy�ski A A B A A A A B 

Okre�lenie obsza-
rów przekrocze� 
warto�ci dopusz-
czalnych 

klasyfikacja 
na podstawie 
pomiarów w 
Krotoszynie 

13 leszczy�ski A A A A A A A A   
14 mi�dzychodzki A A A A A A A A   
15 nowotomyski A A A A A A A A   

16 obornicki A A A A A A A A   

17 ostrowski A A B A A A A B 

Okre�lenie obsza-
rów przekrocze� 
warto�ci dopusz-
czalnych 

klasyfikacja 
na podstawie 
pomiarów w 
Ostrowie 

18 ostrzeszowski A A A A A A A A   

19 pilski A A B A A A A B 

Okre�lenie obsza-
rów przekrocze� 
warto�ci dopusz-
czalnych 

klasyfikacja 
na podst. 
pomiarów w 
Pile 

20 pleszewski A A A A A A A A   

21 pozna�ski A A B A A A A B 

Okre�lenie obsza-
rów przekrocze� 
warto�ci dopusz-
czalnych 

 

22 rawicki A A A A A A A A   
23 słupecki A A A A A A A A   

24 szamotulski A A A A A A A A   
25 �redzki A A A A A A A A   
26 �remski A A A A A A A A   

27 turecki A A A A A A A A   
28 w�growiecki A A A A A A A A   
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Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych za-
nieczyszcze� dla obszaru całej strefy Lp. 

Nazwa stre-
fy/powiatu 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 

Klasa 
ogólna 
strefy 

Działania wynika-
j�ce z klasyfikacji 

Uwagi 

29 wolszty�ski A A A A A A A A   

30 wrzesi�ski A A B A A A A B 

Okre�lenie obsza-
rów przekrocze� 
warto�ci dopusz-
czalnych 

klasyfikacja 
na podstawie 
pomiarów we 
Wrze�ni 

31 złotowski A A A A A A A A   
32 Kalisz A A B A A A A B  
33 Konin A A B A A A A B  
34 Leszno A A B A A A A B  

35 Pozna� A B A A A A A B 

Okre�lenie obsza-
rów przekrocze� 
warto�ci dopusz-
czalnych  

 Tabela 11. 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszcze� oraz klasa ogólna dla ka�dej strefy, uzyskane w ocenie 

rocznej dokonanej z uwzgl�dnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony ro�lin 

Symbol klasy wynikowej dla poszczegól-
nych zanieczyszcze� dla obszaru całej strefy  

Klasa ogólna 
strefy Lp. Nazwa strefy/powiatu 

Kod stre-
fy/powiatu 

SO2 NOx O3  

1 chodzieski 4.30.38.01 A A A A 
2 czarnkowsko-trzcianecki 4.30.38.02 A A A A 

3 gnie�nie�ski 4.30.39.03 A A A A 
4 gosty�ski 4.30.40.04 A A A A 
5 grodziski 4.30.39.05 A A A A 

6 jaroci�ski 4.30.40.06 A A A A 
7 kaliski 4.30.40.07 A A A A 
8 k�pi�ski 4.30.40.08 A A A A 

9 kolski 4.30.41.09 A A A A 
10 koni�ski 4.30.41.10 A A A A 
11 ko�cia�ski 4.30.39.11 A A A A 

12 krotoszy�ski 4.30.40.12 A A A A 
13 leszczy�ski 4.30.39.13 A A A A 
14 mi�dzychodzki 4.30.39.14 A A A A 

15 nowotomyski 4.30.39.15 A A A A 
16 obornicki 4.30.39.16 A A A A 
17 ostrowski 4.30.40.17 A A A A 

18 ostrzeszowski 4.30.40.18 A A A A 
19 pilski 4.30.38.19 A A A A 
20 pleszewski 4.30.40.20 A A A A 

21 pozna�ski 4.30.39.21 A A A A 
22 rawicki 4.30.40.22 A A A A 
23 słupecki 4.30.41.23 A A A A 

24 szamotulski 4.30.39.24 A A A A 
25 �redzki 4.30.39.25 A A A A 
26 �remski 4.30.39.26 A A A A 

27 turecki 4.30.41.27 A A A A 
28 w�growiecki 4.30.38.28 A A A A 
29 wolszty�ski 4.30.39.29 A A A A 

30 wrzesi�ski 4.30.39.30 A A A A 
31 złotowski 4.30.38.01 A A A A 
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Na terenie województwa wielkopolskiego nie wskazano �adnej strefy do sporz�dzenia programów na-
prawczych według kryteriów dla ochrony zdrowia jak równie� według kryteriów dla ochrony ro�lin. Nie 
wskazano równie� obszarów, na których konieczne jest przeprowadzenie bada� w celu potwierdzenia po-
trzeby podj�cia działa� na rzecz poprawy jako�ci powietrza według kryteriów dla ochrony ro�lin. Okre�lono 
jednak strefy, na terenie których potrzebne jest przeprowadzenie bada� w celu potwierdzenia potrzeby lub 
braku potrzeby podj�cia działa� na rzecz poprawy jako�ci powietrza według kryteriów dla ochrony zdrowia. 
Badania te dotycz� głównie pyłu PM10 dla powiatów: kaliskiego, krotoszy�skiego, ostrowskiego, pilskiego, 
pozna�skiego, wrzesi�skiego oraz miast na prawach powiatu: Kalisza, Konina, Leszna. W mie�cie Poznaniu 
badania dotycz� dwutlenku azotu. 

 
Danuta Krysiak 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Poznaniu 
 

Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszcze� według kryteriów ochrony zdrowia 
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Mapa 1. Klasyfikacja stref dla SO2 



ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 18 

CHODZIE�

ZŁOTÓW

W�GROWIEC

CZARNKÓW 
          - TRZCIANKA

OBORNIKI

MI�DZYCHÓD
SZAMOTUŁY GNIEZNO

POZNA�

NOWY TOMY�L

GRODZISK
WLKP.

WOLSZTYN
KO�CIAN �REM

�RODA

WLKP.

LESZNO GOSTY�

RAWICZ

KROTOSZYN

JAROCIN

K�PNO

OSTRZESZÓW

KALISZ

PLESZEW

TUREK

KOŁO

KONINSŁUPCA

WRZE�NIA

OSTRÓW WLKP.

PIŁA

Klasy stref:

 Klasa C

 Klasa B

 
Mapa 2. Klasyfikacja stref dla NO2 
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Mapa 3. Klasyfikacja stref dla PM10 
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Mapa 4. Klasyfikacja stref dla Pb 
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Mapa 5. Klasyfikacja stref dla C6H6 
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Mapa 6. Klasyfikacja stref dla CO 
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Mapa 7. Klasyfikacja stref dla O3 
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Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszcze� według kryteriów ochrony ro�lin 
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Mapa 8. Klasyfikacja stref dla SO2, NOx,O3 
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4. Zanieczyszczenia opadów atmosferycznych na obszarze województwa                
wielkopolskiego w roku 2002  

Skład powietrza atmosferycznego stanowi� zarówno substancje pochodz�ce z naturalnego obiegu biogeo-
chemicznego, jak równie� substancje b�d�ce efektem działalno�ci człowieka. Udział poszczególnych skład-
ników determinowany jest ich wła�ciwo�ciami oraz warunkami meteorologicznymi, które decyduj� o roz-
proszeniu oraz transformacji niektórych z nich podczas transportu atmosferycznego. Efektem ko�cowym 
przemian substancji gazowych i aerozoli w atmosferze przy udziale pary wodnej i deszczu jest tzw. mokra 
depozycja. Istotnymi, z punktu widzenia ochrony �rodowiska s� zawarto�� zanieczyszcze� w depozycji, 
zarówno mokrej jak i całkowitej. Najcz��ciej, depozycja jest efektem emisji z odległych �ródeł emisji zanie-
czyszcze� do powietrza. 

W ostatnim dwudziestoleciu obserwuje si� w depozycji całkowitej zmian� zawarto�ci głównych anionów. 
Polega ona na stopniowym zmniejszaniu ilo�ci siarczanów i wyra�nym wzro�cie ilo�ci azotanów, analogicz-
nie do zmniejszaj�cego si� sukcesywnie st��enia dwutlenku siarki, przy jednoczesnym wzro�cie st��enia 
dwutlenku azotu w powietrzu.  

Wzrastaj�cy udział azotanów w opadach nale�y uwzgl�dni� przy analizie post�puj�cej eutrofizacji wód, 
w szczególno�ci zbiorników wód stoj�cych, a tak�e w bilansie zwi�zków azotu w przyrodzie.  

Obecno�� zanieczyszcze� w powietrzu oraz ich interakcje z biosfer� determinuje konieczno�� bada� 
chemizmu imisji w powi�zaniu z badaniem chemizmu opadów i depozycji zanieczyszcze� wymywanych z 
powietrza atmosferycznego.  

Badania chemizmu opadów atmosferycznych prowadzone s� na 50 stanowiskach (posterunkach) na tere-
nie województwa wielkopolskiego. Na 41 z nich prowadzone s� jednocze�nie prace do celów bada� imisji 
dwutlenku siarki i azotu metod� pasywnego pobierania prób. 

W ka�dym powiecie znajduje si� co najmniej jeden posterunek pomiarowy, jednocze�nie odległo�� mi�-
dzy posterunkami na osi głównych kierunków geograficznych nie przekracza 30−35 km.  

Zgodnie ze Wskazówkami do modernizacji monitoringu jako�ci powietrza pod k�tem dostosowania sys-
temu do wymaga� przepisów Unii Europejskiej... otoczenie punktu zaklasyfikowano do jednego z trzech 
typów rejonów, tj. miejskiego, podmiejskiego i wiejskiego. Lokalizacja punktów w poszczególnych obsza-
rach kształtowała si� nast�puj�co: miejskie – 3 (Pozna�, Leszno, Konin), podmiejskie – 4 (Pozna�-Spławie, 
Pozna�-Plewiska, Wolsztyn-Komorowo, Słupca), wiejskie – 33 i jeden punkt komunikacyjny (Koziegłowy 
koło Poznania). 

Dla potrzeb monitoringu regionalnego wyniki bada� w roku 2002 – chemizmu depozycji i imisji tlenków 
siarki i azotu − przedstawiane s� dla okresu rocznego, od stycznia do grudnia. W raporcie uwzgl�dniono, 
oprócz stanowisk usytuowanych w województwie wielkopolskim, równie� kilka posterunków le��cych do 
kilkunastu kilometrów poza jego granic� (Gostomia, Krzepielów, Radzy�).  

Pod wzgl�dem chemicznym badania opadów obejmowały nast�puj�cy zakres oznacze�: odczyn pH, 
zwi�zki biogenne (azot ogólny i fosfor ogólny), siarczany, azotany, wybrane metale – kadm, ołów, mied�, 
cynk. St��enie okre�lonego składnika przeliczano na zawarto�� tego składnika (mg) deponowan� na jednost-
k� powierzchni (m2). Zarówno warto�ci dotycz�ce 12-miesi�cznej depozycji (mg/m2) jak i �redniorocznych 
st��e� SO2 i NO2 (µg/m3) dla ka�dego punktu badawczego ekstrapolowano na obszary s�siednie uzyskuj�c 
odpowiednio mapy prawdopodobnego rozkładu zanieczyszcze� deponowanych na terenie województwa oraz 
mapy prawdopodobnego rozkładu st��e� zanieczyszcze� w powietrzu w warstwie do 2,5 m nad poziomem 
terenu.  

Na podstawie danych program dokonano interpolacji i ekstrapolacji do w�złów regularnej, prostok�tnej 
siatki interpolacyjnej, pokrywaj�cej badany obszar. Rozkład depozycji lub st��e� zanieczyszcze� na mapach 
przedstawiono w postaci izoliniowej. Dla potrzeb interpolacji zało�ono, �e zanieczyszczenia mog� rozprze-
strzenia� si� bez ogranicze�. 

Procedury poboru i analizy prób opadu atmosferycznego 
Opad atmosferyczny całkowity (opad mokry + sucha sedymentacja) pobierano w cyklu miesi�cznym we-

dług PN- 91/C-04642/02 do pojemnika z polietylenu, umocowanego na stela�u w taki sposób, aby jego gór-
na kraw�d� znajdowała si� na wysoko�ci 150 cm ponad poziom terenu. �rednica pojemnika, czyli 
powierzchnia zbierania, była jednakowa na wszystkich posterunkach. Pojemnik eksponowano przez okres 
miesi�ca, kilkakrotnie w ci�gu doby sprawdzano jego czysto�� (wszelkie zanieczyszczenia typu suche li�cie, 
ekskrementy ptasie itp. natychmiast usuwano, pojemnik przemywano lub wymieniano na czysty); po ka�-
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dym opadzie (�nieg po odtajaniu) zlewano wody do 5-litrowych butelek, przechowywanych w lodówce lub 
w miejscu chłodnym i zaciemnionym. Po upływie miesi�ca, zmierzono całkowit� obj�to�� opadu i przekaza-
no do analizy. Metale ci��kie oznaczano metod� atomizacji bezpłomieniowej na spektrometrze AAS 1100B 
Perkin Elmer, pozostałe wska�niki oznaczano wg odpowiednich Polskich Norm. 

Chemizm opadów atmosferycznych w roku 2002 
Zawarto�� makro- i mikroskładników w opadzie całkowitym na 50 punktach badawczych jest bardzo 

zró�nicowana. Przyczynia si� do tego zarówno usytuowanie stanowisk pomiarowych w stosunku do odle-
głych du�ych emitorów zanieczyszcze� jak i oddziaływanie emitorów lokalnych oraz synergiczne oddziały-
wanie wielu czynników meteorologicznych, w tym nat��enia i cz�sto�ci opadów atmosferycznych, kierunku 
i pr�dko�ci wiatrów w okolicach danego stanowiska, cyrkulacji powietrza.  

Najbardziej kwa�ny roczny opad, około 4,8 pH wyst�pił na terenie miejscowo�ci Ławica (punkt nr 26). 
Druga pod tym wzgl�dem depozycja roczna miała miejsce w miejscowo�ci Przył�k (nr 36). W trzech innych 
miejscowo�ciach stwierdzono pH w zakresie 5,0−5,5, w dwunastu − odczyn w granicach 6,0−6,5 pH. Na 
pozostałych stanowiskach odczyn opadu rocznego wahał si� w zakresie 5,5−6,0 pH.  

Spo�ród 50 posterunków, wzrosła ilo�� stanowisk (z jednego w poprzednim okresie badawczym) do 16, 
na których stwierdzono depozycj� siarczanów poni�ej 1,5 g/m2; na jednym zanotowano powy�ej 2,0 g/m2 (nr 
21, Konary). Na wi�kszo�ci pozostałych – ta depozycja wahała si� w zakresie 1,5–2,0 g/m2.  

Opad azotanów tylko w przypadku jednego stanowiska przekroczył 1 g/m2. Ten maksymalny (1,04 g/m2) 
wyst�pił w miejscowo�ci Wapno (nr 44), minimalny – nieprzekraczaj�cy 0,50 g/m2 wyst�pił na dwudziestu 
jeden stanowiskach. Na pozostałych wahał si� w zakresie 0,50–1,00 g/m2. 

Najwi�ksza depozycja − 3,2 mg/m2 − zwi�zków ołowiu w przeliczeniu na ołów, wyst�piła w okolicach 
Nadziejewa (nr 29 koło �rody Wlkp.) i na ul. D�browskiego w Poznaniu (punkt nr 33). Na pozostałych sta-
nowiskach opad zwi�zków tego metalu nie przekroczył 2,0 mg/m2.  

Najwi�cej miedzi zdeponowane zostało w miejscowo�ci Czernin (nr 11) – 2,7 mg Cu/m2. Na pozostałych 
posterunkach depozycja miedzi nie przekroczyła 2,3 mg/m2, jednocze�nie na wi�kszo�ci była ni�sza od 
2,0 mg Cu/m2. 

Z tabeli zawieraj�cej wyniki bada� wynika, �e roczny kadmu – 0,002 mg/m2 zanotowano w okolicy Na-
dziejewa (nr 29). Na wi�kszo�ci pozostałych stanowisk opad kadmu był �ladowy, a na kilku wahał si� mi�-
dzy 0,0010, a 0,0001mg/m2.  

Najni�szy opad cynku – poni�ej 20 mg/m2 − zanotowano w dzielnicy Spławie w Poznaniu (stanowisko nr 
35), maksymalny – 29,2 mg/m2 w okolicy Buku (stanowisko nr 5). Na pozostałych stanowiskach ilo�� cynku w 
opadzie rocznym wahała si� w zakresie 22−28 mg/m2.  

Omówienie wyników 
Na bazie uzyskanych �redniorocznych warto�ci poszczególnych zanieczyszcze�, sporz�dzono mapy ich 

prawdopodobnego rozkładu, które dobrze ilustruj� nierównomierne obci��enie �rodowiska na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego. 

Z analizy map depozycji wynika, �e:  
1. opady roczne najbardziej zakwaszone – o odczynie około 5 pH wyst�piły w rejonie zachodniej cz��ci po-

wiatu mi�dzychodzkiego i nowotomyskiego; 
2. najwi�ksza depozycja siarczanów z opadem całorocznym, do 1,7 g/m2 wyst�powała – w kilku powiatach 

południowej Wielkopolski − cz��� rawickiego i wolszty�skiego;  
3. najwi�ksza depozycja azotanów z opadem całorocznym, powy�ej 0,75 g/m2 wyst�powała w powiatach 

mi�dzychodzkim, nowotomyskim, w�growieckim i chodzieskim; na pozostałej, przewa�aj�cej cz��ci wo-
jewództwa mie�ciła si� w zakresie 0,5−0,75 g/m2; 

4. najwi�kszy opad zwi�zków ołowiu, w granicach 2,0–3,0 mg/m2 wyst�pił w rejonie powiatów: �redzkim, 
�remskim, pozna�skim;  

5. najwi�ksza zawarto�� miedzi w opadzie rocznym, powy�ej 2,3−3 mg/m2 wyst�piła w powiecie pleszewskim; 
6. depozycja cynku z opadem rocznym w zakresie 22–24 mg/m2 rozkładała si� stosunkowo równomiernie na 

terenie województwa. Przekroczenie tej warto�ci do 28 mg/m2 miało miejsce w cz��ci powiatu złotowskie-
go, w�growieckiego oraz du�ej cz��ci pozna�skiego. 
Z porównania wyników bada� depozycji z lat 2001 i 2002 nasuwaj� si� nast�puj�ce spostrze�enia: 

1. w przypadku siarczanów – zanotowano wyra�ne zmniejszenie maksymalnej depozycji z poziomu 2,5 g/m2 
do poziomu nieprzekraczaj�cego 2,0 g/m2;  
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2. w przypadku azotanów nie zanotowano istotnych zmian, na wi�kszo�ci stanowisk pomiarowych, w ci�gu 
ostatnich siedmiu serii pomiarowych zawarto�� azotanów nie przekraczała 1 g/m2; 

3. kwa�no�� opadu rocznego w obecnej serii nie uległa wyra�nym zmianom w porównaniu do poprzedniej 
serii badawczej i na wi�kszej cz��ci województwa wahała si� w zakresie 5,5−6,0 pH;  

4. zawarto�� kadmu w ostatniej serii w porównaniu z poprzednim okresem badawczym utrzymuje si� na 
stałym, bardzo niskim poziomie 0,001−0,002 mg/m2; maksymalna zawarto�� ołowiu obni�yła si� o 
0,5 mg/m2 na wi�kszo�ci stanowisk; maksymalna depozycja na kilku niewielkich obszarach nie przekro-
czyła 3,0 g/m2; 

5. depozycja miedzi utrzymuje si� na poziomie około 2,5 mg/m2; podobnie zawarto�� cynku w utrzymuje si� 
w opadach na poziomie 28 mg Zn/m2. 
Najistotniejszymi �ródłami emisji, które mog� mie� wpływ na skład chemiczny opadów atmosferycznych na 

obszarze województwa wielkopolskiego s� zarówno lokalne �ródła emisji jak równie� du�e centra energe-
tyczne zlokalizowane w odległo�ci ponad 100 km na zachód od stanowiska pomiarowego. W badaniach ostat-
niego okresu zauwa�ono wyra�ne zmniejszenie oddziaływania Lubi�sko-Głogowskiego Okr�gu Miedziowego 
na najbli�ej usytuowane powiaty wielkopolskie, w szczególno�ci na stanowiska w południowej cz��ci wolsz-
ty�skiego i zachodniej cz��ci leszczy�skiego.  

Tabela 12 
Wyniki bada� chemizmu opadów atmosferycznych na stanowiskach opadowych na obszarze województwa wiel-

kopolskiego za okres I−−−−XII.2002 

Posterunek 
Odczyn 

pH  
Przewodnictwo 

[µS/cm] 
SO4 

[mg/m2] 
NO3 

[mg/m2] 
Cd 

[mg/m2] 
Cu 

[mg/m2] 
Pb 

[mg/m2] 
Zn 

[mg/m2] 

1. Barczyzna 5,82 0,0767 1520 811,9 0 1,958 1,672 25,41 
2. Bie�dziadów/Chrzan 6,00 0,0708 1390 440,1 0,19 2,177 1,804 25,46 
3. Błenna 6,36 0,0650 1373 411,5 0 2,072 1,754 24,57 
4. Borczysko 6,45 0,0867 1527 568,9 0 1,987 1,593 25,13 
5. Buk KGZ 6,10 0,0573 1716 481,6 0 2,078 1,729 29,2 
6. Bukowiec 5,83 0,0492 1266 601,4 0 1,842 1,555 25,46 
7. Bystrzyca 6,01 0,0467 1169 531,4 0 1,963 1,665 24,99 
8. Chalin 5,65 0,0450 1331 597,5 0 1,984 1,494 26,32 
9. Ciepielew 5,92 0,0967 1664 618,3 0 2,158 1,865 26,04 
10. Czaczyk 5,94 0,0875 1871 738,2 0 2,050 1,749 25,23 
11. Czernin 5,40 0,0533 1677 546,1 0 2,708 1,782 25,39 
12. Głogowa 5,91 0,1233 1331 668,3 0 1,906 1,515 23,15 
13. Gostomia** 5,51 0,0592 1635 627,7 0 2,167 1,809 27,41 
14. Grzymysław 5,71 0,0767 1498 679,6 0 2,132 1,763 24,74 
15. Joanka 6,31 0,0767 1443 355,2 0,001 1,901 1,656 22,31 
16. K�kolewice 5,67 0,0758 1414 899,2 0 1,959 1,461 25,94 
17. Kiełczewek 5,56 0,0733 1403 463,4 0 1,763 1,241 22,56 
18. Kobylniki/Grodzisk 6,06 0,0600 1741 691,1 0 2,152 1,667 26,4 
19. Komorowo/Wolsztyn 5,78 0,1000 1809 393,8 0 1,812 1,476 22,03 
20. Komorów 6,01 0,1091 1408 406,2 0 2,019 1,739 24,48 
21. Konary 5,91 0,1033 2059 534,5 0,001 2,242 1,741 25,73 
22. Koziegłowy 6,07 0,0758 1748 597,8 0 2,172 1,842 28,12 
23. Krzewo 6,13 0,0742 1667 626,2 0 1,945 1,727 24,52 
24. Leszno 5,92 0,0667 1590 452,3 0 1,981 1,617 24,71 
25. Lulkowo 6,07 0,1011 1497 543,4 0 1,977 1,716 24,41 
26. Ławica 4,83 0,0667 1652 941,8 0 2,222 1,805 26,75 
27. Łokacz Mały 5,99 0,1358 1762 523,3 0 1,773 1,423 21,76 
28. Mieczownica 6,00 0,0775 1406 271,7 0 2,121 1,796 24,23 
29. Nadziejewo 5,98 0,0792 1672 672,8 0,002 2,103 3,469 24,47 
30. Oborniki 5,55 0,0558 1533 430,2 0 2,085 1,832 24,9 



RAPORT O STANIE �RODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2002 25 

Posterunek 
Odczyn 

pH  
Przewodnictwo 

[µS/cm] 
SO4 

[mg/m2] 
NO3 

[mg/m2] 
Cd 

[mg/m2] 
Cu 

[mg/m2] 
Pb 

[mg/m2] 
Zn 

[mg/m2] 

31. Podgaje 5,41 0,0458 1577 379,5 0 1,784 1,312 28,02 
32. Polska Wie� 5,97 0,0633 1612 335,0 0 1,932 1,617 27,93 
33. Pozna� IMGW 6,26 0,0810 1816 404,9 0 2,328 3,334 27,48 
34. Pozna�-Plewiska 6,07 0,0583 1897 379,3 0 1,830 1,512 26,64 
35. Pozna�-Spławie 5,63 0,0709 1357 395,0 0 1,661 1,449 19,95 
36. Przył�k 5,09 0,0750 1570 995,1 0 2,070 1,551 22,81 
37. Radłów 5,65 0,0883 1730 445,0 0 2,101 1,678 24,81 
38. Rudki 5,76 0,0617 1484 437,0 0 1,833 1,472 23,35 
39. Słupca 5,60 0,0425 1427 506,2 0 2,052 1,699 24,82 
40. Sułkowice 5,83 0,0645 1787 644,1 0 2,153 1,725 22,63 
41. �wierczyna 5,81 0,0767 1569 556,7 0 1,919 1,598 23,04 
42. Trzebieszki 5,63 0,0883 1858 689,1 0 1,688 1,264 27,57 
43. Trzemeszno 5,69 0,090 1859 546,5 0 2,144 1,814 25,91 
44. Wapno 5,41 0,1033 1994 1044,0 0 2,205 1,742 27,38 
45. Wierzelin 5,64 0,0617 1785 355,3 0 2,206 1,917 23,56 
46. Zaj�czki Bankowe 5,36 0,0500 1774 370,4 0 2,237 1,934 24,57 
47. Zelgniewo 6,09 0,0842 1571 370,7 0 2,090 1,693 24,16 
48. Złotów/Wielatowo 5,52 0,0492 1622 613,0 0 2,260 1,855 27,43 
49. Krzepielów* 6,27 0,0467 1414 527,7 0 2,133 1,792 27,54 
50. Radzy�* 5,98 0,0533 1764 417,4 0 2,109 1,909 25,11 

Stanowiska nieoznaczone usytuowane s� na terenie województwa wielkopolskiego; oznaczone „*” na terenie lubuskie-
go, oznaczone „** ”na terenie zachodniopomorskiego. 

Danuta Mickiewicz-Wichłacz, Romana Koczorowska, Mirosława Leki, Hanna Raczy�ska, Barbara 
Zakrzewska, Piotr Judek − Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu 

5. Podsumowanie 

Głównym �ródłem emisji podstawowych zanieczyszcze� do atmosfery s� zakłady sektora energetyczno-
przemysłowego, technologie przemysłowe, transport oraz sektor komunalno-bytowy. 

Ł�czna emisja zanieczyszcze� gazowych i pyłów z terenu województwa wynosiła 17316,4 tys. Mg. Emi-
sja zanieczyszcze� gazowych z zakładów uznanych za szczególnie uci��liwe dla czysto�ci powietrza (obj�tych 
statystyk� WUS) w województwie wielkopolskim wynosiła 17305,5 tys. Mg (z dwutlenkiem w�gla). Natomiast 
emisja zanieczyszcze� pyłowych osi�gn�ła warto�� 10,9 tys. Mg.  

Znacz�ce �ródła emisji zanieczyszcze� do powietrza zlokalizowane s� w du�ych miastach. Suma emisji 
zanieczyszcze� pyłowych z zakładów obj�tych sprawozdawczo�ci� Urz�du Statystycznego, a zlokalizowa-
nych na obszarach Kalisza, Konina, Leszna i Poznania wynosiła 5,8 tys. Mg. Natomiast emisja zanieczysz-
cze� gazowych (z dwutlenkiem w�gla) osi�gn�ła warto�� 1237,5 tys. Mg. 

Zmniejszaj�ca si� zawarto�� składników chemicznych w opadach, a tym samym deponowana do �rodo-
wiska wodno-gruntowego, jest konsekwencj� zmniejszania si� zanieczyszczenia powietrza, która to tenden-
cja jest zauwa�alna w okresie ostatnich kilku lat.  

Z bada� imisji dwutlenku siarki i azotu w powietrzu prowadzonych z wykorzystaniem pasywnego pobie-
rania prób (PASS) wynika, �e �rednie roczne st��enia tych tlenków wg Rozporz�dzenia MO�ZNiL z dnia 28 
kwietnia 1998 roku (Dz. U. nr 55 poz. 355) nie były przekroczone w �adnym powiecie naszego wojewódz-
twa. Opad całkowity zwi�zków zawieraj�cych kadm i ołów na �adnym stanowisku nie przekroczył odpo-
wiednich dopuszczalnych warto�ci według Rozporz�dzenia MO�ZNiL z dnia 28 kwietnia 1998 roku (Dz. U. 
Nr 55 poz. 355). Mo�na równie� zauwa�y� tendencj� dalszego obni�ania si� zawarto�ci tych metali w opa-
dach, a zatem równie� w powietrzu atmosferycznym.  

Przy analizowaniu wyników przeprowadzonych bada�, nale�y uwzgl�dni� poni�sze uwagi i zastrze�enia:  
• stanowiska pomiarowe (punkty, posterunki) były lokalizowane w miejscach oddalonych od �ródeł emisji 

„energetycznych”, na peryferiach miast i wsi;  
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• jakkolwiek wyniki bada� s� obrazem stanu jako�ci powietrza w okolicach usytuowania posterunku po-
miarowego, ze wzgl�du na lokalizacj� ka�dego z posterunków, mo�na uzna� je za reprezentatywne dla 
obszarów pozamiejskich – dla gminy lub powiatu; 

• przy interpolacjach i ekstrapolacjach danych dotycz�cych punktów pomiarowych na cały badany obszar 
zakładano, �e zanieczyszczenia rozprzestrzeniaj� si� bez ogranicze�. 
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ZAGRO�ENIE �RODOWISKA HAŁASEM 

Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników okre�laj�cych jako�� �rodowiska, 
bezpo�rednio odczuwalnym przez człowieka i maj�cym fundamentalne znaczenie dla mo�liwo�ci odpoczyn-
ku i regeneracji sił. Nara�enie na hałas stanowi zagro�enie dla zdrowia człowieka. W przypadku hałasów o 
szczególnie wysokich poziomach, wyst�puj�cych najcz��ciej na stanowiskach pracy, destrukcyjne skutki 
objawiaj� si� szczególnie w obr�bie układu słuchu, jednak�e nie s� do niego ograniczone. Negatywne od-
działywanie hałasu obserwuje si� równie� w układzie krwiono�nym, pokarmowym i nerwowym u osób na-
ra�onych na hałas poza stanowiskiem pracy − w miejscu zamieszkania lub codziennego odpoczynku. 
Objawia si� ono wyst�powaniem stanów irytacji, znu�enia, trudno�ciami w koncentracji, zasypianiu i zabu-
rzeniami snu. Hałas zmniejsza mo�liwo�ci wykonywania prac koncepcyjnych a nawet rutynowych prac 
umysłowych, utrudnia proces uczenia si�, zmniejsza zrozumiało�� mowy. Spo�ród wielu rodzajów hałasu 
(komunikacyjny, przemysłowy i komunalny) najtrudniejszy problem, ze wzgl�du na obszar i liczb� osób 
obj�tych jego oddziaływaniem oraz praktyczne mo�liwo�ci ograniczania, stanowi aktualnie hałas komunika-
cyjny, w szczególno�ci drogowy. Zagadnienia dotycz�ce hałasu przemysłowego s� dobrze rozpoznane, ist-
niej�ce konflikty maj� zwykle charakter lokalny, a obowi�zuj�ce regulacje prawne oraz dost�pne technologie 
i metody zmniejszania hałasu, umo�liwiaj� na ogół skuteczn� eliminacj� istniej�cych zagro�e�.  

Według bada� prowadzonych przez Uni� Europejsk� około 20% mieszka�ców pa�stw Unii (tj. ok. 80 milio-
nów osób) jest w miejscu zamieszkania nara�onych na hałas o poziomie równowa�nym przekraczaj�cym 65 dB, 
uznanym za górn� granic� poziomów dopuszczalnych, natomiast około 170 milionów mieszka na terenach o 
poziomie równowa�nym pomi�dzy 55 i 65 dB, co uznaje si� za przyczyn� ró�nych stresów. Liczby te w krajach 
unijnych ci�gle rosn�. Zahamowania tej tendencji nie udało si� uzyska� mimo wieloletniej polityki ograniczania 
emisji hałasu z poszczególnych typów �ródeł (pojazdy samochodowe, statki powietrzne, ró�nego rodzaju maszy-
ny i urz�dzenia pracuj�ce na wolnym powietrzu). W Polsce liczb� osób zagro�onych hałasem szacuje si� na około 
13 mln (na podstawie danych Inspekcji Ochrony �rodowiska). Badania wykonane przez CBOS w roku 1999 
wykazały, �e 36% ludno�ci Polski jest cz�sto lub bardzo cz�sto nara�onych na uci��liwy i m�cz�cy hałas, a tylko 
28% odczuwa takie uci��liwo�ci bardzo rzadko. Dyskomfort akustyczny dotyczy najcz��ciej miejsca zamieszka-
nia, przy czym w�ród mieszka�ców miast wyst�puje on dwukrotnie cz��ciej ni� na wsi. Podstawowy problem 
stanowi� hałasy drogowe, w dalszej kolejno�ci osiedlowe i s�siedzkie, w znacznie mniejszym stopniu natomiast 
lotnicze, przemysłowe i inne (rys.1). 

Rys. 1. Nara�enie mieszka�ców Polski na hałas z ró�nych �ródeł /według CBOS z roku 1999/  

Jak wynika z danych IO� około 16% ludno�ci zagro�onej hałasem drogowym poddane jest oddziaływaniu ha-
łasu o bardzo wysokim poziomie (poziom dzienno-nocny powy�ej 70 dB).  

Aktualn� polityk� Unii Europejskiej w dziedzinie walki z hałasem okre�la dyrektywa 2002/49/WE w sprawie 
oceny i zarz�dzania hałasem w �rodowisku. Zmierza ona w kierunku stworzenia sprawnego systemu gromadzenia 
informacji o stanie klimatu akustycznego �rodowiska, szczególnie w zakresie hałasów komunikacyjnych, zapew-
nienia spójno�ci i porównywalno�ci metod i wska�ników stosowanych w ró�nych krajach oraz zwi�kszenia sku-
teczno�ci działa�, słu��cych ograniczaniu uci��liwo�ci �ródeł komunikacyjnych. Du�e znaczenie przywi�zuje si� 
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do poszukiwania nowoczesnych rozwi�za� ograniczaj�cych emisj� hałasów drogowych np. poprzez stosowanie 
tzw. „cichych” nawierzchni. 

Rys. 2. Rozkład zagro�enia ludno�ci hałasem drogowym w Polsce (poziom dzienno-nocny) 

Dyrektywa wprowadza obowi�zek wykonywania i systematycznej aktualizacji map akustycznych dla du-
�ych aglomeracji miejskich, głównych szlaków komunikacji drogowej, kolejowej i du�ych portów lotni-
czych. Po opracowaniu mapy akustycznej zaleca opracowanie planu działa� i strategii zmniejszenia hałasu. 
W pierwszej kolejno�ci działaniami takimi maj� by� obj�te obszary o najpowa�niejszej degradacji klimatu 
akustycznego, okre�lane jako „black spots” – obszary szczególnego nara�enia na hałas. Jako zadanie priory-
tetowe traktowane jest równie� niedopuszczenie do wzrostu poziomu d�wi�ku na terenach o korzystnych 
warunkach akustycznych, których powierzchnia niepokoj�co maleje. 

Dyrektywa przewiduje ujednolicenie stosowanych w krajach Unii wska�ników oceny hałasu. Proponuje 
si� dwa wska�niki: poziom całodobowy (wymagaj�cy okre�lenia poziomu hałasu dla pory dziennej, rozu-
mianej jako okres czasu 700−1900, wieczornej 1900−2300, i nocnej 2200−700) i poziom w porze nocnej. Zmiana 
ta wymaga bezwzgl�dnie po�wi�cenia wi�kszej ni� to dotychczas bywało uwagi klimatowi akustycznemu w 
porze nocnej. 

Zalecenia dyrektywy b�d� obowi�zywały w naszym kraju po wst�pieniu do Unii. Jednak�e ju� obecnie 
znowelizowane polskie przepisy prawne w dziedzinie ochrony �rodowiska, opublikowane w postaci ustawy 
Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 roku), ustawy z dnia 27 lipca 
2001 roku o wprowadzeniu ustawy − Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpadach i o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001 roku) oraz przygotowywane przepisy wykonawcze do tych aktów 
prawnych zmierzaj� w kierunku dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych oraz nadania odpo-
wiedniej rangi problemom kształtowania klimatu akustycznego �rodowiska. 

W aktualnym stanie prawnym podstawowym wska�nikiem oceny klimatu akustycznego jest poziom rów-
nowa�ny (ekwiwalentny) A hałasu LAeq, stanowi�cy �redni� w czasie warto�� poziomu hałasu, wyznaczon� 
w sposób okre�lony polsk� norm�. 

Dopuszczalne warto�ci poziomu hałasu w �rodowisku okre�la rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 13 maja 1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów d�wi�-
ku w �rodowisku (Dz. U. Nr 66 z 1998 roku), obowi�zuj�ce do czasu wprowadzenia nowego rozporz�dzenia 
w tej sprawie, jednak nie dłu�ej ni� do 30 czerwca 2003 roku. 

Szczegółowy wykaz przyj�tych kryteriów poprawno�ci klimatu akustycznego w �rodowisku zewn�trz-
nym podaj� tabele 1 i 2. 

Podstaw� okre�lenia dopuszczalnej warto�ci poziomu równowa�nego hałasu dla danego terenu jest zaklasy-
fikowanie go do okre�lonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób zagospodarowania. Spełnienie wy-
mogów rozporz�dzenia MO�ZNiL nie gwarantuje stworzenia mieszka�com warunków, w których nie 
wyst�puje uci��liwe (w skali subiektywnej uci��liwo�ci hałasu komunikacyjnego) oddziaływanie hałasu. 
Przyj�te standardy podyktowane s� realnymi mo�liwo�ciami ograniczania hałasów komunikacyjnych. 

Ustawa Prawo ochrony �rodowiska wprowadza wiele istotnych regulacji dotycz�cych problematyki hała-
su w �rodowisku. Zapisem o podstawowym znaczeniu jest artykuł 114 ustawy, zgodnie z którym w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego nale�y dokona� przyporz�dkowania poszczególnych 
terenów, wyró�nionych ze wzgl�du na sposób zagospodarowania lub pełnione funkcje, do okre�lonych kate-
gorii dopuszczalnego poziomu hałasu w �rodowisku, tj. klas terenu przyj�tych w zapowiadanym nowym 
rozporz�dzeniu w sprawie dopuszczalnych warto�ci poziomu hałasu w �rodowisku. Zapewnia to realn� 
obecno�� wymogów akustycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

54%
30%

16%
powy�ej 70 dB

65-70 dB

60-65 dB
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Tabela 1. 
Dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku powodowanego przez poszczególne grupy �ródeł hałasu, z wył�czeniem 

powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, l�dowania i przeloty statków powietrznych 

Dopuszczalny poziom hałasu − poziom d�wi�ku A w dB 

drogi lub linie kolejowe1 pozostałe obiekty i grupy �ródeł hałasu Lp. 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 40 40 35 

2 

a. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza 
miastem 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 

c. Tereny zabudowy zwi�zanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzie�y 

d. Tereny domów opieki 
e. Tereny szpitali w miastach 

55 45 45 40 

3 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami rzemie�lniczymi 

c. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 50 40 

4 

a. Tereny w strefie �ródmiejskiej miast powy-
�ej 100 tys. mieszka�ców ze zwart� zabu-
dow� mieszkaniow� i koncentracj� 
obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych 

65 55 55 45 

1− warto�ci okre�lone dla dróg i linii kolejowych stosuje si� tak�e 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 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. 

Tabela 2. 
Dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, l�dowa-

nia i przeloty statków powietrznych 

Dopuszczalny poziom hałasu wyra�ony długotrwałym, �rednim 
poziomem d�wi�ku A i równowa�nym poziomem d�wi�ku A w dB 

starty, l�dowania i przeloty statków 
powietrznych 

linie elektroenergetyczne 

Poziom d�wi�ku A w dB 

Długotrwały, �redni  Ekspozycyjny  Równowa�ny  

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 zwi�zanej ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzie�y. 

55 45 83 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- 
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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Na mocy art. 118 Prawa ochrony �rodowiska wprowadzono obowi�zek dokonywania oceny stanu aku-
stycznego �rodowiska dla: 
• aglomeracji o liczbie mieszka�ców wi�kszej ni� 100 tysi�cy, 
• terenów poza aglomeracjami, poło�onych w zasi�gu oddziaływania akustycznego dróg, linii kolejowych 

lub lotnisk, których eksploatacja mo�e spowodowa� negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 
obszarach, 

• innych terenów, wskazanych w powiatowym programie ochrony �rodowiska. 
Zgodnie z art. 118 ustawy ocena stanu akustycznego �rodowiska polega na wykonaniu mapy akustycznej. 
Okre�lenie rodzajów terenów poło�onych w zasi�gu oddziaływania akustycznego dróg, linii kolejowych 

lub lotnisk, których eksploatacja mo�e spowodowa� negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 
obszarach ma nast�pi� w drodze rozporz�dzenia ministra wła�ciwego do spraw �rodowiska. 

Sporz�dzenie map akustycznych aglomeracji licz�cych powy�ej 100 tysi�cy mieszka�ców oraz innych te-
renów wskazanych w powiatowym programie ochrony �rodowiska zapewnia starosta. Powinny one 
uwzgl�dnia� informacje wynikaj�ce z map akustycznych wykonanych dla istotnych dla terenu danej aglome-
racji dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja mo�e spowodowa� negatywne oddziaływanie 
akustyczne na znacznych obszarach (Prawo ochrony �rodowiska, art. 118, ust. 1, 2). 

Sporz�dzenie map terenów poza aglomeracjami, poło�onych w zasi�gu oddziaływania akustycznego 
dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja mo�e spowodowa� negatywne oddziaływanie aku-
styczne na znacznych obszarach le�y w gestii zarz�dzaj�cego tymi obiektami (Prawo ochrony �rodowiska, 
art.179, ust.1). Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza warto�ci dopuszczalne, wymagane jest 
opracowanie programu działa�, zmierzaj�cych do likwidacji istniej�cych niezgodno�ci z wymogami ochrony 
�rodowiska. 

W województwie wielkopolskim dwa miasta, Pozna� i Kalisz, ze wzgl�du na liczb� ludno�ci przekracza-
j�c� 100 tysi�cy, s� zobligowane do posiadania mapy akustycznej. W ramach bada� monitoringowych pro-
wadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Poznaniu, zmierzaj�cych do identyfikacji 
głównych �ródeł hałasu komunikacyjnego na terenie województwa i okre�lenia ich uci��liwo�ci dla �rodo-
wiska, wykonano dotychczas emisyjne mapy akustyczne dla 25 miast województwa (cz��� z nich wymaga 
aktualizacji, niektóre były aktualizowane). Emisyjne mapy akustyczne opracowano m.in. dla Poznania i Ka-
lisza. Dla mniejszych o�rodków posiadanie mapy akustycznej – jakkolwiek nie jest obligatoryjne – stanowi 
cenny materiał umo�liwiaj�cy wła�ciwe przygotowanie programu ochrony �rodowiska przed hałasem. 

Ustawa Prawo ochrony �rodowiska znacznie rozszerza poj�cie mapy akustycznej i wymaga mi�dzy in-
nymi, aby okre�lała ona tzw. tereny zagro�one hałasem. Za tereny takie uznaje si� obszary o szczególnie 
drastycznym stopniu degradacji klimatu akustycznego, na których poziom hałasu nie tylko przekracza warto-
�ci dopuszczalne, ale równie� wy�sze od nich poziomy progowe, co kwalifikuje dany teren do podj�cia 
�rodków ochronnych w pierwszej kolejno�ci. Wst�pne działania zmierzaj�ce do zlokalizowania tego typu 
terenów s� prowadzone od kilku lat w postaci monitoringu szczególnych uci��liwo�ci hałasu, realizowanego 
przez inspekcj� ochrony �rodowiska w koordynacji z Instytutem Ochrony �rodowiska w Warszawie. 

Warto�ci progowe poziomów hałasu zostały okre�lone w Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 
9 stycznia 2002 roku w sprawie warto�ci progowych poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). Przyj�te pozio-
my progowe przedstawiaj� tabele 3 i 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT O STANIE �RODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2002 5 

Tabela 3. 
Warto�ci progowe poziomów hałasu w �rodowisku, powodowanego przez ró�ne grupy �ródeł hałas, z wył�czeniem 

powodowanego przez starty, l�dowania i przeloty statków powietrznych 

Warto�� progowa poziomu hałasu wyra�ona równowa�nym 
poziomem d�wi�ku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe*) 
Pozostałe obiekty i grupy �ródeł 

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 czasu 

odniesienia 
równy 8 naj-

mniej korzyst-
nym godzinom 
dnia, kolejno 

po sobie nast�-
puj�cym 

Pora nocy 
przedział czasu 

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 zwi�zanej ze stałym lub wie-

logodzinnym pobytem dzieci i młodzie�y  
2) Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki 

społecznej 

65 60 60 50 

4 Tereny zabudowy mieszkaniowej 75 67 67 57 

*) warto�ci okre�lone dla dróg i linii kolejowych stosuje si� tak�e dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 

Tabela 4. 
Warto�ci progowe poziomów hałasu w �rodowisku −−−− hałasy lotnicze 

Warto�� progowa poziomu hałasu dla startów, l�dowa� i prze-
lotów statków powietrznych, wyra�ona równowa�nym pozio-

mem d�wi�ku A w dB 

Długotrwały, �redni poziom d�wi�ku A, dla długotrwałego 
przedziału czasu trwaj�cego 6 miesi�cy, najmniej korzystnych 

pod wzgl�dem 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 

społecznej, zabudowy zwi�zanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie�y 

65 55 

2 
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej  
2) Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza 

miastem. 
70 60 

1. Hałasy komunikacyjne 
1.1. Gniezno 
W roku 2002 kontynuowano pomiary poziomu równowa�nego hałasów komunikacyjnych prowadzone na 

terenie miasta Gniezna w okresie wcze�niejszym. Punkty pomiarowe lokalizowano w odległo�ci 1 m od 
badanych tras. Wszystkie zebrane wyniki dotycz�ce hałasów drogowych w bezpo�rednim s�siedztwie ulic 
poddano analizie statystycznej. Posłu�yły one do opracowania emisyjnej mapy akustycznej hałasów drogo-
wych, która zaprezentowana została w publikacji Klimat akustyczny miasta Gniezna, wydanej w serii Biblio-
teka Monitoringu �rodowiska. Ponadto wykonano pomiary poziomu hałasu panuj�cego wzdłu� głównych 
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tras komunikacyjnych miasta w wi�kszych odległo�ciach oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej wyso-
kiej intensywno�ci – na osiedlu Winiary i osiedlu Tysi�clecia (wyniki dost�pne w powy�szej publikacji). 

Wykonane badania dokumentuj� powa�n� degradacj� klimatu akustycznego miasta, zwi�zan� przede 
wszystkim ze �ródłami typu komunikacyjnego (drogowego). Tylko około 12% długo�ci ogółu przebadanych 
ulic charakteryzuj� prawidłowe warunki akustyczne. Sytuacja ta dotyczy nielicznych, najspokojniejszych 
ulic centrum miasta, osiedli Kleryka, Ustronie, Kawiary i Kustodia. Poprawne warunki akustyczne panuj� 
równie� na Rynku, w cz��ci północno-zachodniej, gdzie obowi�zuje zakaz ruchu pojazdów. 
�rednia ze zmierzonych warto�ci równowa�nego poziomu hałasu w porze dziennej (w punktach pomia-

rowych zlokalizowanych w odległo�ci 1 m od kraw��nika jezdni), wynosi zarówno dla obszaru całego miasta, 
jak i dla terenu centrum, 68,7 dB. Najcz��ciej reprezentowany przedział warto�ci poziomu równowa�nego 
hałasu dla całego obszaru miasta to 70,0 < LAeq ≤ 75,0 dB (39,0% długo�ci przebadanych ulic), na obszarze 
centrum miasta natomiast 65,0 < LAeq ≤ 70,0 dB (51,5% długo�ci przebadanych ulic). Analiza warunków 
akustycznych w bezpo�rednim s�siedztwie głównych tras komunikacyjnych �ródmie�cia wykazała, �e 
wska�niki stopnia naruszenia klimatu akustycznego wzdłu� tych tras wynosz� od około 6 dB do 12 dB, na-
tomiast analogiczne wska�niki wyznaczone dla dróg krajowych i wojewódzkich od około 12 dB do 14,5 dB. 

Z punktu widzenia nara�enia człowieka na hałas w miejscu zamieszkania, istotne s� warunki akustyczne 
panuj�ce na linii zabudowy. Precyzyjna ocena sytuacji w tym zakresie wymaga szczegółowej analizy, 
uwzgl�dniaj�cej specyfik� poszczególnych sytuacji urbanistycznych, jednak zgromadzony materiał upowa�-
nia do stwierdzenia, �e w budynki poło�one w pierwszej linii zabudowy w centrum Gniezna na ogół nara�o-
ne s� na nadmierny hałas drogowy, przy czym przekroczenia dopuszczalnych warto�ci poziomu 
równowa�nego hałasu wynosz� w porze dziennej najcz��ciej od 5 dB do 10 dB, a dla zabudowy poło�onej 
wzdłu� głównych tras komunikacyjnych centrum miasta od 6 dB do 12 dB. 

Spełnienie kryteriów poprawno�ci klimatu akustycznego w �rodowisku jest spodziewane w wi�kszo�ci 
przypadków za pierwsz� lin� zabudowy centrum. Ocena klimatu akustycznego w bezpo�rednim s�siedztwie 
budynków zlokalizowanych w skomplikowanych wn�trzach urbanistycznych, gdzie propagacji fali aku-
stycznej towarzyszy wiele zjawisk, wymaga ka�dorazowo szczegółowej analizy. 

Niekorzystne warunki akustyczne stwierdzono w s�siedztwie głównych tras komunikacyjnych miasta, w 
szczególno�ci dróg krajowych i wojewódzkich. Wska�niki stopnia naruszenia klimatu akustycznego dla tych 
tras wynosz� od 12 dB do niespełna 15 dB. Ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne w porze dziennej 
si�ga odległo�ci 35−55 m w przestrzeni niezabudowanej, a w przypadku rozległego w�zła komunikacyjnego, 
jaki tworz� Trasa 40-lecia, ul. 22 Lipca i ul. 	wirki i Wigury, obejmuje nawet południowe kra�ce zabudowy 
mieszkaniowej Osiedla Winiary, poło�one w odległo�ci powy�ej 100 m od wymienionych dróg. Szczególnie 
eksponowane na hałas s� wysokie kondygnacje wielopi�trowych budynków. Wyst�powania przekrocze� 
dopuszczalnych warto�ci poziomu równowa�nego hałasu w otoczeniu głównych tras komunikacyjnych mia-
sta nale�y oczekiwa� równie� w porze nocnej. Zmniejszenie zasi�gu uci��liwo�ci akustycznych ma miejsce 
na terenach zabudowanych, m.in. dotyczy to zespołu budynków mieszkalnych Osiedla Tysi�clecia, usytu-
owanych w wi�kszo�ci prostopadle do ulic Roosevelta i Budowlanych. W tej cz��ci miasta na ponadnorma-
tywny hałas nara�one s� głównie budynki poło�one w najmniejszych odległo�ciach od wymienionych ulic 
oraz najbli�sze �ródeł hałasu cz��ci budynków − w przypadku zabudowy zlokalizowanej prostopadle do ulic 
Roosevelta i Budowlanych. 

Osiedle Winiary, za wyj�tkiem cz��ci terenów poło�onych w zasi�gu oddziaływania najwi�kszych ulic, w 
tym budynków poło�onych w jego południowej cz��ci, nara�onych na oddziaływanie hałasów pochodz�cych 
od wielu w tym rejonie �ródeł komunikacyjnych, charakteryzuje si� poprawnymi warunkami akustycznymi. 

Przeprowadzone badania wykazały nadmiern� ekspozycj� na hałas komunikacyjny kilkunastu obiektów, 
wymagaj�cych szczególnego komfortu akustycznego − Szpitala Miejskiego, cz��ci terenów parkowych Wo-
jewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz licznych budynków szkół i przedszkoli. Do-
puszczalne warto�ci poziomu ekwiwalentnego hałasu w ich otoczeniu s� przekraczane o kilka do kilkunastu 
decybeli. W kilku przypadkach stwierdzono równie� szczególnie drastyczn� degradacj� klimatu akustyczne-
go przed elewacjami obiektów chronionych, zwi�zan� z przekroczeniem poziomów progowych szczególnej 
uci��liwo�ci hałasu. Sytuacja ta dotyczy grupy budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Pozna�-
skiej, a tak�e kilku szkół i przedszkoli, poło�onych głównie na terenie centrum miasta, w bardzo niewielkich 
odległo�ciach od hała�liwych ulic. Stwierdzone pomiarowo przypadki przekraczania na terenie Gniezna po-
ziomów progowych przedstawiono w tabeli 13. 
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Analiza uci��liwo�ci akustycznej hałasów kolejowych dla aktualnej cz�stotliwo�ci kursowania poci�gów 
pasa�erskich i towarowych doprowadziła do stwierdzenia, �e problem ten ogranicza si� obecnie do najbli�-
szego s�siedztwa (20 m) linii kolejowych i w porównaniu do zagro�enia hałasami drogowymi ma znaczenie 
drugorz�dne. Nieco wi�kszego zasi�gu oddziaływania hałasów mo�na spodziewa� si� w s�siedztwie linii 
kolejowych usytuowanych na nasypie (30 m w porze dziennej i około 50 m w porze nocnej). W przypadku 
realizacji planów rozwoju polegaj�cych na rozbudowie linii kolejowych, zwi�kszeniu cz�stotliwo�ci kurso-
wania poci�gów lub zwi�kszeniu pr�dko�ci ruchu nale�y liczy� si� ze wzrostem wpływu komunikacji kole-
jowej na klimat akustyczny miasta. 

1.2. Piła  
Piła (76,9 tys. mieszka�ców) jest wa�nym w�złem komunikacji kolejowej i drogowej. W mie�cie krzy�uj� 

si� dwie drogi krajowe: nr 11 (Pozna� − Koszalin) i nr 10 (Bydgoszcz − Gorzów Wielkopolski), b�d�ce ak-
tualnie �ródłem najwi�kszej uci��liwo�ci akustycznej. Ponadto przez Pił� przebiegaj� fragmenty dróg o mniej-
szym znaczeniu: nr 179 (kierunek zachodni), nr 180 (kierunek południowo-zachodni) i nr 188 (kierunek 
północno-wschodni).  

Pomiary hałasu drogowego wykonano w 40 punktach pomiarowych zlokalizowanych wzdłu� głównych tras 
komunikacyjnych − w odległo�ci 1 m od kraw��nika jezdni, na wysoko�ci 1,5 m nad powierzchni� ziemi.. Obj�-
to nimi ulice o ł�cznej długo�ci 30,3 km, tj. 12,6% ogólnej długo�ci ulic w mie�cie. Uzyskane warto�ci poziomu 
równowa�nego hałasu mieszcz� si� w przedziale 62,5−74,9 dB. Globalny wska�nik hałasu miasta − �rednia 
warto�� poziomu hałasu dla wszystkich punktów pomiarowych − wynosi 69,7 dB. Wyniki pomiarów, pogrupo-
wane w pi�ciodecybelowe klasy warto�ci poziomu hałasu, przedstawia tabela 5. 

Tabela 5. 
Klasyfikacja punktów pomiarowych w Pile, w zale�no�ci od zarejestrowanej warto�ci LAeq  (2002) 

Przedział warto�ci LAeq (dB) Liczba punktów Długo�� ulic (km) Wska�nik Wx (%) 

60,0<L≤65,0 5 2,33 7,69 
65,0<L≤70,0 19 14,36 47,41 
70,0<L≤75,0 16 13,60 44,90 

Razem 40 30,29 100,00 

Dopuszczalna warto�� poziomu równowa�nego hałasu w porze dziennej wynosi dla Piły, w zale�no�ci od 
zagospodarowania terenu, 55−60 dB. Jak wynika z przedstawionych danych warto�ci te s� przekroczone w 
wi�kszo�ci punktów pomiarowych (zlokalizowanych bezpo�rednio przy trasach komunikacyjnych). 

Najcz��ciej rejestrowano poziomy hałasu w przedziale 65,0 dB–70,0 dB (14,34% długo�ci przebadanych 
ulic). Zbli�ona liczba punktów i długo�� ulic charakteryzuje si� poziomem równowa�nym hałasu w przedziale 
70,0 dB – 75,0 dB (13,6% długo�ci przebadanych ulic).  

Najkorzystniejsze warunki akustyczne panuj� przy ul. Matwiejewa (punkt 38), gdzie poziom równowa�ny 
hałasu przy ulicy wynosi 62,5 dB, przy nat��eniu ruchu pojazdów około 170 pojazdów na godzin� i udziale 
pojazdów ci��kich 10,5%. Najwy�sze równowa�ne poziomy d�wi�ku – około 75 dB −−−− stwierdzono przy 
Al. Powsta�ców Wielkopolskich (punkt 16) przy nat��eniu ruchu pojazdów około 1200 pojazdów na godzin� 
i udziale pojazdów ci��kich 26,5%. Wysokie warto�ci poziomu ekwiwalentnego (przedział warto�ci 70−75 dB 
zarejestrowano równie� przy ulicach: Al. Niepodległo�ci, Pozna�skiej, Wojska Polskiego, Okrzei, Towarowej, 
Buczka, 14 Lutego, Browarnej, Ludowej, Kossaka. 

Emisyjny plan akustyczny Piły uwzgl�dniaj�cy główne �ródła hałasów drogowych przedstawia mapa 1. 

1.3. Lubo� 
Miasto Lubo� (23,5 tys. mieszka�ców) jest poło�one na południowy-zachód od Poznania. Od północy 

graniczy z aglomeracj� pozna�sk�. Przez północn� cz��� miasta przebiega autostrada A2 (w budowie). Jeden 
ze zjazdów z autostrady (w�zeł „Pozna�-D�bina”) znajduje si� na obszarze Lubonia. Blisko północno-
zachodnich granic miasta przebiega droga krajowa nr 5 Pozna� – Leszno – Wrocław, a w ci�gu ul. Armii 
Pozna� ruchliwy odcinek drogi wojewódzkiej nr 430 Pozna� – Puszczykowo – Mosina. Przez Lubo� prze-
biega ponadto intensywnie eksploatowana linia kolejowa Pozna� – Leszno – Wrocław oraz pocz�tkowy 
odcinek linii do Sulechowa (Zielonej Góry). 
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Na terenie miasta działa ponad 2800 podmiotów gospodarczych. Wi�kszo�� z nich stanowi� małe i �red-
nie zakłady zakłady wytwórcze i handlowo-usługowe ró�nych bran�. Do najwi�kszych nale�� Zakłady Che-
miczne „Lubo�” S.A. oraz Wielkopolskie Przedsi�biorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. 

Najwi�ksze uci��liwo�ci stwarza hałas samochodowy, w dalszej kolejno�ci kolejowy i w mniejszym 
stopniu przemysłowy oraz komunalny. Miasto znajduje si� równie� w zasi�gu hałasu lotniczego zwi�zanego 
z funkcjonowaniem lotniska wojskowego Pozna� Krzesiny. 

W Instytucie Akustyki UAM metod� pomiarowo-obliczeniow� wykonano map� akustyczn� hałasów dro-
gowych Lubonia. Pomiary równowa�nego poziomu d�wi�ku zrealizowano w 16 punktach poło�onych przy 
najbardziej ruchliwych ulicach, na ogół w rejonie skrzy�owa�, na wysoko�ci 4 m, sporadycznie równie� na 
wysoko�ci 1,5 m. Punkty pomiarowe sytuowano na linii najbli�szej zabudowy, w sposób pozwalaj�cy zmi-
nimalizowa� wpływ odbi� fali akustycznej od budynków (pomi�dzy budynkami, a nie przed elewacjami). W 
czasie pomiarów hałasu monitorowano warunki atmosferyczne, rejestrowano nat��enie ruchu pojazdów oraz 
szacowano �rednie pr�dko�ci ruchu. Badaniami obj�to 20 ulic o ł�cznej długo�ci około 22 km. 

Otrzymane wyniki posłu�yły do okre�lenia skalibrowanych poziomów emisji hałasu (poziomów mocy 
akustycznej) poszczególnych ulic, a nast�pnie wyznaczenia poziomów imisji hałasu, w oparciu o cyfrow� 
map� miasta, dla siatki punktów imisji z krokiem dx = dy = 5 m, według modelu generacji i propagacji hała-
su przedstawionego w monografii R. Makarewicza, Hałas w �rodowisku [1996]. W obliczeniach wykona-
nych przy pomocy autorskiego programu komputerowego uwzgl�dniono oddziaływanie z powierzchni� 
ziemi, pochłanianie przez powietrze i dyfrakcj� (ekranowanie), a w rejonach skrzy�owa� wpływ ruchu nie-
jednostajnego pojazdów na emisj� hałasu. 

Plan miasta wraz z poło�eniem punktów pomiarowych jest umieszczony na stronie internetowej Instytutu 
Akustyki UAM, po�wi�conej mapie akustycznej Lubonia (adres: http://www.ia.amu.edu.pl/mapy) 

Po kalibracji modelu obliczeniowego wynikami pomiarów, wykonano równie� map� emisyjn� hałasu 
drogowego. Obliczenia przeprowadzono dla obserwatora zlokalizowanego w odległo�ci 1 m od kraw�dzi 
jezdni i nat��e� ruchu oszacowanych na podstawie wyników pomiarów. Dobowy rozkład potoku ruchu 
okre�lono na podstawie danych zgromadzonych podczas prowadzonych bada�. Wyniki oblicze�, pogrupowa-
ne w pi�ciodecybelowe klasy warto�ci poziomu hałasu, przedstawiaj� tabele 6 i 7. 

Tabela 6. 
Klasyfikacja poziomów emisji hałasu drogowego w Luboniu, w zale�no�ci od warto�ci LAeq  w porze dziennej (2002) 

Przedział warto�ci LAeq (dB) Długo�� ulic (km) Wska�nik Wx (%) 

55,0<L≤60,0 0,90 4,2  
60,0<L≤65,0 2,68 12,3  
65,0<L≤70,0 7,49 34,4  
70,0<L≤75,0 6,96 32,0  
75,0<L≤80,0 3,71 17,1  

Razem 21,74 100,0 

Tabela 7. 
Klasyfikacja poziomów emisji hałasu drogowego w Luboniu w zale�no�ci od warto�ci LAeq w porze nocnej (2002) 

Przedział warto�ciLAeqT (dB) Długo�� ulic (km) Wska�nik Wx(%) 
50,0 < L ≤ 55,0 2,83 13,0  
55,0 < L ≤ 60,0 3,19 14,7  
60,0 < L ≤ 65,0 5,77 26,6  
65,0 < L ≤ 70,0 6,35 29,2  
70.0 < L ≤ 75.0 3,60 16,5  

Razem 21,74 100,0 

Dopuszczalna warto�� poziomu równowa�nego hałasów drogowych i kolejowych w porze dziennej wynosi 
dla Lubonia, w zale�no�ci od zagospodarowania terenu, 55−60 dB, w porze nocnej 45−50 dB. Jak wynika z 
przedstawionych danych warto�ci te s� w bezpo�rednim s�siedztwie ulic przekroczone przy wi�kszo�ci odcin-
ków analizowanych dróg w porze dziennej i przy wszystkich odcinkach dróg w porze nocnej. 
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W porze dziennej poziomy hałasu kształtuj� si� najcz��ciej w przedziale 65,0 dB–70,0 dB (34,34% długo�ci 
przebadanych ulic) i 70,0 dB–75,0 dB (32% długo�ci przebadanych ulic).  

Najniekorzystniejsze warunki akustyczne stwierdzono przy ul. Armii Pozna�, gdzie nat��enie ruchu po-
jazdów osi�ga najwy�sze warto�ci, ponadto na odcinku od skrzy�owania z ul. Powsta�ców Wielkopolskich 
do południowych granic miasta samochody poruszaj� si� z bardzo du�� pr�dko�ci� (rejestrowano pr�dko�ci 
do 120 km/godz., przy pr�dko�ci dopuszczalnej 60 km/godz.). 

W porze nocnej poziomy ekwiwalentne hałasu w bezpo�rednim s�siedztwie ulic kształtuj� si� najcz��ciej 
w przedziale 65,0 dB–70,0 dB (29,2% długo�ci obj�tych analiz� tras) i 60,0−65 dB (26,6% długo�ci obj�tych 
analiz� ulic).  

Graficzn� prezentacj� uci��liwo�ci akustycznej sieci głównych dróg Lubonia stanowi� mapy 2 i 3. 
Szczegółowe omówienie otrzymanych wyników, w tym mi�dzy innymi informacje o zasi�gu ponadnor-

matywnego oddziaływania akustycznego hałasów drogowych na terenie Lubonia, map� imisyjn� oraz map� 
konfliktów, obliczone dla wska�nika Lden zalecanego przez dyrektyw� Unii Europejskiej 2002/49/EC, map� 
oddziaływania hałasu, tj. oszacowanie populacji mieszka�ców, dla których hałas jest skrajnie dokuczliwy 
(wska�nik M według Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z 14.10.2002 roku, Dz. U. Nr 179 poz. 1498) 
oraz propozycje działa� zmierzaj�cych do poprawy warunków akustycznych s� dost�pne na cytowanej stro-
nie internetowej. 

1.4. Kalisz 
Kalisz poło�ony jest przy drogach krajowych nr 42 Łód� − Pozna� i nr 25 Bydgoszcz − Wrocław. Ponad-

to przez miasto przebiegaj� tak�e drogi wojewódzkie ł�cz�ce stolic� regionu z innymi o�rodkami miejskimi: 
nr 442 Kalisz − Wrze�nia, nr 450 Kalisz − Wieruszów, nr 470 Kalisz − Koło i nr 471 Kalisz − Ł�czyca. Mia-
sto nie posiada obwodnic, które odci��ałyby je od ruchu tranzytowego. 

W roku 1994 wykonano emisyjny plan akustyczny Kalisza (133 punkty pomiarowe przy ulicach o ł�cznej 
długo�ci 62,5 km, stanowi�cej około 25 % ogólnej długo�ci wszystkich ulic). Pomiary poziomu hałasów 
drogowych powtórzono w roku 1997 w wybranych 24 punktach, wytypowanych według kryterium najwy�-
szych i najni�szych warto�ci równowa�nego poziomu hałasu. W roku 2000 przeprowadzono badania hałasu 
drogowego w 12 punktach pomiarowych przy 7 ulicach (5 punktów pomiarowych zlokalizowano wzdłu� 
głównych ulic i 7 punktów na wysoko�ci linii zabudowy). Szczegółowe omówienie wykonanych bada� za-
mieszczono w Raporcie o stanie �rodowiska w Wielkopolsce w latach 1997−1998 i Raporcie o stanie �rodo-
wiska w Wielkopolsce w roku 2000. 

W roku 2002 przeprowadzono badania poziomów hałasu drogowego ł�cznie w 19 punktach pomiaro-
wych. W 12 punktach badania prowadzono w ramach monitoringu przedinwestycyjnego zwi�zanego z bu-
dow� nowych odcinków tras komunikacyjnych, natomiast w pozostałych 7 punktach celem pomiarów była 
analiza zmian warunków akustycznych w latach 1994, 1997 i 2002, w miejscach o stwierdzonych wcze�niej 
wysokich poziomach hałasu.  

Tabela 8. 
Wyniki pomiarów hałasu w wybranych punktach Kalisza w 2002 roku (monitoring przedinwestycyjny) 

Nat��enie ruchu pojazdów (poj./h) 
Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego (1 m od jezdni) 

Równowa�ny 
poziom hałasu 

LAeq (dB) ogółem 
pojazdy 
ci��kie 

% pojazdów 
ci��kich 

1 ul. Łódzka 33A/Wigury 75,3 1173 250 21,3 

2 ul. Łódzka 52/Ł�gowa 75,1 1126 206 18,3 

3 ul. Łódzka 168 – wylot z miasta 73,3 1062 198 18,6 

4 ul. Mieczysława Starego 62,2 1058 244 23,1 

5 ul. Południowa 72 57,4 748 136 18,2 

6 ul. Dworcowa  71,4 569 97 17,0 

7 ul. Pomiejska/Mała 72,1 461 73 15,8 

8 ul. Sta�czukowskiego/Dobrzecka 71,9 287 53 18,5 

9 ul. Sta�czukowskiego – przy szpitalu 71,3 66 4 6,1 

10 ul. Wyspia�skiego51/Kruczkowskiego 71,4 59,7 36 4 11,1 

11 ul. Sienkiewicza 37 57,5 16 3 18,8 

12 ul. Godebskiego 17 70,2 7 1 14,3 
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Przedmiotem inwestycji drogowych w Kaliszu s� nowopowstaj�ce arterie: 
− Trasa Bursztynowa – ł�cz�ca ulic� Łódzk� z Cz�stochowsk�, biegn�ca dalej ulicami Południow�, Dwor-

cow� do Górno�l�skiej; 
− poł�czenie trasy nr 12 z tras� nr 25 ulicami Sta�czukowskiego, Wyspia�skiego, Sienkiewicza i Godebskiego.  

Powstaj�cy fragment Trasy Bursztynowej poł�czy docelowo ulice Górno�l�sk� i Łódzk�, przejmuj�c ruch 
lokalny oraz cz��� przelotowego i odci��aj�c �ródmie�cie. Trasa przejdzie przez pas ulicy Czarna Droga, a 
nast�pnie przetnie rzeki Prosn� i Sw�drni�, do których podchodzi nasypem poł�czonym mostami. Pierwsza 
faza prac obejmuje wykonanie tylko jednej jezdni z docelowego etapu dwujezdniowego. Wyniki pomiarów i 
rejestracji nat��enia ruchu pojazdów zebrano w tabeli 8. 

Poziom hałasu przekraczaj�cy warto�� 70 dB odnotowano przy wszystkich obj�tych pomiarami odcin-
kach ulic, prowadz�cych ruch miejski i tranzytowy. Najniekorzystniejsze warunki akustyczne (poziom rów-
nowa�ny hałasu 75,3 dB) stwierdzono przy ul. Łódzkiej 33A, na odcinku mi�dzy wylotem projektowanej 
Trasy Bursztynowej a ul. Wigury. Podobnie wysoki poziom hałasu – 75,1 dB panuje przy ul. Łódzkiej 52, w 
pobli�u ul. Ł�gowej. Najni�sze poziomy hałasu odnotowano przy ulicach o znaczeniu lokalnym – Południo-
wej, Sienkiewicza, Wyspia�skiego, Mieczysława Starego (od 57,4 dB do 62,2 dB). Ulice te charakteryzuj� 
bardzo niewielkie nat��enia strumienia ruchu pojazdów – poni�ej 70 pojazdów na godzin�, z minimaln� 
ilo�ci� pojazdów ci��kich. Realizacja planowanych inwestycji komunikacyjnych stanowi zagro�enie dla 
terenów o aktualnie korzystnym klimacie akustycznym, w zwi�zku z czym postuluje si� podj�cie działa� 
organizacyjnych i technicznych minimalizuj�cych prognozowane uci��liwo�ci. 

Wyniki pomiarów wykonanych w punktach o szczególnie niekorzystnych warunkach akustycznych 
przedstawia tabela 9. 

Tabela 9. 
Wyniki pomiarów hałasu w wybranych ze wzgl�du na znaczn� degradacj� klimatu akustycznego punktach  

Kalisza w roku 2002 
Równowa�ny             

poziom hałasu LAeq 
(dB) 

Nat��enie ruchu pojazdów             
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego 

przy 
jezdni 

przed lini� 
zabudowy  

ogółem 
pojazdy 
ci��kie 

% pojazdów 
ci��kich 

13. ul. Warszawska 7 73,6 69,8 1574 140 8,9 

14. Aleja Wojska Polskiego/ Majkowska 6 74,5 72,1 1700 400 23,5 
15. Aleja Wojska Polskiego 98 75,3 71,3 1518 272 17,9 
16. Aleja Wojska Polskiego – przy Rondzie Westerplatte 69,9 - 1500 218 14,5 

Badania akustyczne w punktach wymienionych w tabeli 6.9. prowadzono wcze�niej w latach 1994, 1997 i 
2000. W stosunku do roku 1994 we wszystkich czterech punktach stwierdzono niewielk� popraw� warun-
ków akustycznych lub brak istotnych zmian. Najwi�kszy spadek poziomu równowa�nego hałasu (o 2,9 dB) 
nast�pił przy ulicy Warszawskiej. Stwierdzone obni�enie poziomu hałasu wi��e si� ze spadkiem nat��enia 
ruchu pojazdów, ogólnej liczby lub procentowego udziału pojazdów ci��kich w strumieniu ruchu, a tak�e 
popraw� płynno�ci ruchu i stanu nawierzchni jezdni oraz ograniczeniem pr�dko�ci.  

Poziomy hałasu zmierzone przed lini� zabudowy przekraczaj� jednak znacznie warto�ci dopuszczalne 
w �rodowisku, a według subiektywnej skali uci��liwo�ci hałasów komunikacyjnych opracowanej przez Pa�-
stwowy Zakład Higieny charakteryzuj� si� bardzo du�� lub du�� uci��liwo�ci�. 

1.5. Ostrów Wielkopolski 
Ostrów Wielkopolski (74,7 tys. mieszka�ców) pełni rol� wa�nego w�zła komunikacji kolejowej i drogowej. 

Nara�ony jest w sposób szczególny na hałasy komunikacyjne, gdy� nie posiada obwodnicy dla ruchu tranzyto-
wego, a przez miasto przebiegaj� drogi krajowe nr 25, 36 i 43 oraz droga wojewódzka nr 445. Niekorzystnym ze 
wzgl�dów akustycznych czynnikiem jest równie� cz�sto wyst�puj�ca na terenie miasta zwarta, obustronna za-
budowa. W roku 1999 WIO� wykonał emisyjn� map� akustyczn� miasta (51 punktów pomiarowych zlokalizo-
wanych w odległo�ci 1 m od kraw��nika jezdni). W roku 2002 wykonano pomiary w czterech wybranych 
punktach, celem odnotowania zmian klimatu akustycznego. Wyniki bada� przedstawia tabela 10. 
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Tabela 10. 
Wyniki pomiarów hałasu w wybranych punktach Ostrowa Wielkopolskiego w roku 1999 i 2002  

Równowa�ny poziom hałasu 
LAeq (dB) 

Nat��enie ruchu pojazdów          
(poj./h) 

Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego 

2002 1999 ogółem 
pojazdy 
ci��kie 

% pojazdów 
ci��kich 

1 ul. Wrocławska 64 77,3 76,0 1264 254 20,1 
2 ul. Sienkiewicza 13 75,3 75,5 860 148 17,2 

3 ul. Krotoszy�ska 74A 73,7 73,3 893 147 16,5 
4 ul. Wybickiego 22 71,4 68,1 417 69 16,5 

We wszystkich czterech punktach stwierdzono wysokie warto�ci poziomu równowa�nego hałasu – powy-
�ej 70 dB. W stosunku do roku 1999 w punktach 2 i 3 klimat akustyczny nie uległ zmianie, natomiast przy 
ulicy Wrocławskiej poziom równowa�ny hałasu wzrósł o 1,3 dB, przy ul. Wybickiego natomiast o 3,2 dB. 
Pogorszenie warunków akustycznych przy ul. Wrocławskiej pozostaje w zasadzie w granicy bł�du pomia-
rów, mo�e te� cz��ciowo wynika� z niewielkich ró�nic rejestrowanych nat��e� ruchu pojazdów. Wzrost 
poziomu hałasu przy ul. Wybickiego zwi�zany jest ze znacznym zwi�kszeniem nat��enia ruchu pojazdów (w 
przybli�eniu o połow�), w tym szczególnie pojazdów ci��kich (w przybli�eniu o trzy czwarte pierwotnej 
warto�ci). Zmiana ta wynika z ruchu tranzytowego do nowo powstałej Bazy Paliw PKN ORLEN S.A. przy 
ul. W�glowej. Niewielkie odległo�ci zabudowy mieszkaniowej sprawiaj�, �e przy ul. Wrocławskiej i Sien-
kiewicza stwierdzono wyst�powanie warunków zagro�enia hałasem (tabela 13). 

1.6. Powiat jaroci�ski 
Badania poziomów hałasu drogowego wykonano na terenie powiatu jaroci�skiego ł�cznie w 8 punktach, 

okre�laj�c wielko�ci emisji hałasu pochodz�cego od dróg powiatowych. Punkty pomiarowe lokalizowano w 
odległo�ci 1 m od kraw��nika jezdni w Jarocinie (2 punkty) oraz w miejscowo�ciach: Chrzan, 	erków, Wil-
kowyja, Jaraczewo, Witaszyce i Kotlin (po jednym punkcie). Wyniki bada� przedstawia tabela 11. 

Tabela 11. 
Wyniki pomiarów hałasu przy wybranych drogach powiatu jaroci�skiego w roku 2002 

Nat��enie ruchu pojazdów                 
(poj./h) 

Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego 
Równowa�ny 
poziom hałasu 

LAeq (dB) ogółem 
pojazdy 
ci��kie 

% pojazdów 
ci��kich 

1 Jarocin, ul. Moniuszki 22 70,1 470 72 15,3 

2 Jarocin, ul. Ko�ciuszki 4 64,9 262 20 7,6 
3 Witaszyce, ul. Kolejowa 8 65,1 120 13 10,8 
4 Kotlin, ul. Rymarkiewicza 4 71,6 118 23 19,5 

5 Chrzan, na wysoko�ci szkoły podstawowej 64,7 85 14 16,5 
6 	erków, ul. Jaroci�ska 10 68,6 175 17 9,7 

7 
Wilkowyja, ul. Powsta�ców Wielkopolskich 60/ 
Gorze�skiego/Le�na 

67,5 166 30 18,1 

8 Jaraczewo, ul. Golska 22 67,0 120 13 10,8 

Najwy�sze warto�ci poziomu hałasu zarejestrowano w Jarocinie, przy ul. Moniuszki 22 oraz w Kotlinie, 
przy ul. Rymarkiewicza 4. W obu przypadkach oznacza to znaczne nara�enie na hałas zabudowy mieszka-
niowej, zlokalizowanej w odległo�ci mniejszej ni� 5 m od jezdni. Niekorzystne warunki akustyczne w obu 
punktach były w znacznej mierze zwi�zane z du�ym udziałem pojazdów ci��kich w strumieniu ruchu, przy 
czym przy ul. Moniuszki około połow� ogólnej liczby pojazdów ci��kich stanowiły autobusy, przy ul. Ry-
markiewicza natomiast pojazdy rolnicze (ci�gniki i beczkowozy) doje�d�aj�ce do pobliskiej oczyszczalni.  
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1.7. Krotoszyn 
Pomiary poziomu hałasu wykonano w odległo�ci 1 m od kraw��nika jezdni w rejonie najwi�kszych 

skrzy�owa� tras komunikacyjnych miasta, prowadz�cych ruch tranzytowy, w terenie zabudowanym. W s�-
siedztwie wybranych skrzy�owa� dominuje zabudowa lu�na, jedno- i wielorodzinna, jedynie u zbiegu ulic 
Mickiewicza i Sienkiewicza zabudowa ma charakter zwarty. Wyniki bada� przedstawia tabela 12. 

Tabela 12. 
Wyniki pomiarów hałasu w wybranych punktach Krotoszyna w 2002 roku (przy skrzy�owaniach) 

Nat��enie ruchu pojazdów                     
(poj./h) 

Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego 
Równowa�ny 
poziom hałasu 

LAeq (dB) ogółem 
pojazdy 
ci��kie 

% pojazdów 
ci��kich 

1 Ko�mi�ska/Mickiewicza/Raszkowska 74,2 1284 222 17,3 

2 Sienkiewicza/Mickiewicza 73,8 1120 188 16,8 
3 Raszkowska/Wi��niów Politycznych/Pukackiego 73,1 824 156 18,9 
4 Floria�ska/Konstytucji 3 Maja/Mickiewicza 70,7 1084 172 15,9 

Wszystkie wyniki dokumentuj� znaczn� degradacj� klimatu akustycznego �rodowiska, jednak�e nie stwier-
dzono wyst�powania warunków zagro�enia hałasem (przekraczania poziomów progowych). 

2. Monitoring szczególnych uci��liwo�ci hałasów drogowych 

Ze wzgl�du na du�y zasi�g oddziaływania i liczb� osób nara�onych, podstawowym zagro�eniem dla 
mieszka�ców wi�kszo�ci terenów zurbanizowanych s� hałasy komunikacyjne, w szczególno�ci drogowe. W 
roku 2002 kontynuowano pomiary hałasów komunikacyjnych prowadzone od kilku lat w ramach monitoringu 
szczególnych uci��liwo�ci, zgodnie z programem i metodyk� bada� Instytutu Ochrony �rodowiska w War-
szawie. Ogółem badania wykonano w 35 punktach, z których 16 zlokalizowanych było na terenie Poznania 
(8 punktów przy budynkach mieszkalnych, 8 punktów przy obiektach wymagaj�cych szczególnego komfortu 
akustycznego – szkołach, przedszkolach i szpitalach), 12 na terenie Gniezna (wszystkie przy obiektach 
szczególnie chronionych), 3 na terenie Kalisza (przy budynkach mieszkalnych), dwa w Ostrowie Wielkopol-
skim (przy budynkach mieszkalnych), po jednym w miejscowo�ci Ł�kno, gmina W�growiec (przy budynku 
mieszkalnym) i w miejscowo�ci Damasławek (przy budynku mieszkalnym). Przekroczenia obowi�zuj�cych 
warto�ci poziomów progowych stwierdzono w 13 przypadkach. Wyniki pomiarów zebrano w tabeli.13. Pre-
zentacj� danych ograniczono do punktów, w przypadku których stwierdzono pomiarowo poziomy równo-
wa�ne powy�ej obowi�zuj�cych aktualnie poziomów progowych lub bardzo do nich zbli�one. Dla uzyskania 
pełnego obrazu sytuacji w zakresie wyst�powania szczególnych uci��liwo�ci hałasu w tabeli zebrano 
wszystkie zgromadzone od rozpocz�cia programu monitorowania szczególnych uci��liwo�ci wyniki, rów-
nie� te, które pochodz� z bada� prowadzonych przed rokiem 2002, je�li zachowały aktualno��. 

Pomiary wykonano w odległo�ci 1,5 m przed lini� zabudowy. Wi�kszo�� obj�tych badaniami obiektów to 
budynki mieszkalne (poziom progowy hałasów drogowych i kolejowych 75 dB w dzie�, 67 dB w nocy). 
Punkty 2, 3, 4, 5, 6, 15, 22, 23, 25, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 52, 54, 58, 59 zlokalizowano w 
s�siedztwie budynków szkół i przedszkoli, dla których obowi�zuje warto�� poziomu progowego 65 dB w 
dzie�, natomiast punkty 7, 8, 9, 10, 11, 27 i 49 w s�siedztwie obiektów szpitalnych (poziom progowy hała-
sów drogowych i kolejowych 65 dB w dzie� i 60 dB w nocy). Lokalizacj� podanych w tabeli, udokumento-
wanych pomiarowo przypadków wyst�powania szczególnych uci��liwo�ci hałasów komunikacyjnych, 
przedstawia mapa 4.  
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Tabela 13. 
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, przy Szk. Podst. 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. Niepodległo-
ści − Mielżyńskiego, przy Technikum Kolejowym 72,4  568 12 38 

6 Poznań, ul. Niezłomnych, przed Wyższą Szkołą 
Bankową  66,2  519 6 − 

7 Poznań, ul. Szkolna 8, przy Szpitalu im. J. Strusia  67,9  196 2 − 
8 Poznań, ul Podgórna, odcinek Marcinkowskie-

go − Szkolna, przy Szpitalu im. J. Strusia  72,5  625 17 21 

8 jw.  65,4 76 3 5 
9 Poznań, ul. Garbary, odcinek Zielona − Kazi-

mierza Wielkiego, przy Wielkopolskim Cen-
trum Onkologicznym  

70,4 *  892 40 − 

9 jw.  62,7 70 0 − 
10 Poznań, ul. Garbary, odcinek Zielona – Kazi-

mierza Wielkiego, przed Szpitalem Klinicznym 
Nr 1 przy ul. Długiej 1/2, od strony ul. Garbary 

72,0  996 36 − 

11 Poznań, ul. Poznańska, przed Szpitalem im. 
F. Raszei przy ul. Mickiewicza, od strony ul. 
Poznańskiej 

66,3  1092 33 − 

12 Poznań, ul. Hetmańska 102−106, 108−112, 
odcinek 28 Czerwca − Dolna Wilda 75,1  3051 243 27 

13 Poznań, ul. Hetmańska 177, odcinek Dolna 
Wilda − 28 Czerwca 77,4 W 2733 276 30 

14 Poznań, ul. Hetmańska, odcinek 28 Czerwca − 
Kolejowa, budynek przy Madalińskiego 23 77,0 W 3086 115 29 

15 Poznań, ul. Dmowskiego, przy Szkole Podsta-
wowej Nr 77 64,6  1848 208 22 

16 Poznań, ul. Hetmańska 57−69, odcinek Dmow-
skiego − Głogowska 74,7 W 1302 197 −**

17 Poznań, ul. Hetmańska, odcinek Głogowska − 
Reymonta (22 budynki) 74,7 W 1617 184 20 

18 Poznań, ul. Tomickiego 1, przy Warszawskiej 75,4  2824 194 26 
19 Poznań, ul. Garbary 97, odcinek Armii Poznań 

− Małe Garbary 75,5  1662 126 − 

19 jw.  72,3 616 56 − 
20 Poznań, ul. Główna 37, 39, odcinek Gdyńska - 

Św. Michała 74,8  1302 156 − 

20 jw.  71,6 238 65 − 
21 Poznań, ul. Główna, przy Gimnazjum Nr 20, 

odcinek Gdyńska − Św. Michała 70,3  1440 168 − 

22 Poznań, ul. Św. Marcin, przed Akademią Mu-
zyczną  72,6  3126 66 48 
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Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas pomiarów 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

dzień noc ogółem pojazdy ciężkie tramwaje
23 Poznań, ul. Żeromskiego, przy Liceum Ogólno-

kształcącym Nr VII  68,0  3058 268 − 

24 Poznań, ul. Szamarzewskiego 56−60, przy ul. 
Przybyszewskiego, odcinek Bukowska − Dą-
browskiego 

75,1  2206 240 12 

25 Poznań, ul. Przybyszewskiego, przy Szkole 
Podstawowej Nr 71 i Gimnazjum Nr 60  68,7  2322 186 18 

26 Poznań, ul. Grunwaldzka 44, od strony ul. 
Reymonta 75,4 W 2565*** 114*** 54***

27 Poznań, ul. Grunwaldzka, przed Rejonowym 
Szpitalem Wojskowym 70,5 W 1617 33 30 

28 Poznań, ul. Grunwaldzka 11−19, 23−25  75,5 W 2109 27 33 
29 Poznań, ul. Roosevelta 3, odcinek Wielkopolska 

- Dąbrowskiego 74,5  1778 72 92 

30 Poznań, ul.Głogowska 26, 28, 30, 32, 36, 38, 
odcinek Most Dworcowy – ul. Hetmańska, przy 
ul. Śniadeckich. 

76,2  2169 51 57 

31 Poznań, ul. Matejki, przy Liceum Ogólno-
kształcącym Nr 2 65,7  822 20 − 

32 Bralin, gmina Kępno, ul. Wrocławska 53 77,5  768 252 − 
33 Brzeźno, gmina Krzymów, ul. Konińska 29  76,8  1092 300 − 
34 Czarnków, ul. Putza (cała)  75,9 − 816 168 − 
35 Gniezno ul. Poznańska 14, 16, 18, 22, 24 74,5  1210 168 − 
36 Gniezno ul. Poznańska 60, 62, 62a 74,5  1210 168 − 
37 Gniezno, ul. Łubieńskiego, przy Liceum Ogól-

nokształcącym Nr II 65,6  198 12 − 

38 Gniezno, ul. Dąbrówki, odcinek Łubieńskiego −
Krzywe Koło, przy Przedszkolu Nr 3 67,0  680 36 − 

39 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 25, przy Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 72,3  936 148 − 

40 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury, przy Szkole Pod-
stawowej Nr 6 68,5  947 136  

41 Gniezno, ul. Sobieskiego 20, przy Liceum 
Ogólnokształcącym Nr III 65,2  864 66 − 

42 Gniezno, ul. Budowlanych 22, przy przedszkolu 
Nr 8 66,0  490 20 − 

43 Gościejewo 16, gmina Rogoźno, pow. obornicki 
− droga krajowa nr 11 Poznań -Koszalin 75,5 − 336 102 − 

44 Grabówno 17, gmina Miasteczko Krajeńskie, 
pow. pilski − droga krajowa nr  10 Bydgoszcz -
Szczecin 

77,4  524 212 − 

44 jw.  73,0 b.d. b.d. − 
45 Jastrowie, pow. złotowski, ul. Kieniewicza 

23−29, 36−41, − droga krajowa nr 11 Poznań -
Koszalin 

76,1  654 282 − 

46 Kalisz, ul. Łódzka, Liceum Ogólnokształcące 
im. J. Bosko  67,5  1098 272  

47 Kokanin, gmina Żelazków, pow. kaliski, Szkoła 
Podstawowa 69,4  560 132 − 
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Równowa�ny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Nat��enie ruchu podczas pomiarów 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

dzie� noc ogółem pojazdy ci��kie tramwaje 

48 Konin, ul. Kaliska 19 − Specjalny O�rodek 
Szkolno-Wychowawczy z Internatem − droga 
krajowa nr 25 Kalisz − Bydgoszcz 

70,5  624 102 − 

49 Konin, ul. Szpitalna 43, Szpital Miejski  65,1  450 84 − 
50 Leszno, ul. 17 Stycznia 2  76,0  659 45 − 
51 Okonek, pow. złotowski ul. Szczeci�ska 1−4, 

22−25, − droga krajowa nr 11 Pozna� − Kosza-
lin  

75,3  312 126 − 

52 Olszowa, gmina K�pno, szkoła podstawowa − 
droga krajowa nr 8 Warszawa-Wrocław   

78,2  684 172 − 

53 Ostrów Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 13 75,3  860 148 − 
54 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 64  76,0  1150 236 − 
55 Piekarzew, gmina Pleszew, przedszkole, droga 

krajowa nr42 
67,7  714 178 − 

56 Przybychowo, pow. czarnkowsko-trzcianecki, 
szkoła gminna, – droga wojewódzka nr 178  

72,1  243 150 − 

57 Przygodzice, pow. ostrowski, ul. Wrocław-
ska 12 

75,8  807 222 − 

58 Przygodzice, pow. ostrowski, ul. Wrocławska 
66 

75,1  738 204 − 

59 Ruda, gmina Wyrzysk, pow. pilski, Szkoła 
Podstawowa nr 4 − droga krajowa nr 10 Byd-
goszcz − Szczecin 

67,9  375 132 − 

60 Strzałkowo, pow słupecki, Al. Kard. S. Wy-
szy�skiego 8−12, kompleks budynków: szkoły 
podstawowej, przedszkola i Zwi�zku Nauczy-
cielstwa Polskiego − droga krajowa nr 2 Pozna� 
− Warszawa 

69,2  702 36 −  

61 �miłowo 45, 47, gmina Kaczory, pow. pilski 
droga krajowa nr 10 Bydgoszcz − Szczecin 

75,3  527 154 − 

62 �wiba 72, gmina K�pno − droga krajowa nr 8 
Warszawa − Wrocław 

75,5  690 234 − 

63 Tarnowo 8−11, gmina Rogo�no, pow. obornic-
ki, droga krajowa nr 11 Pozna�-Koszalin 

77,5  594 90 − 

64 Uj�cie 11−20, ul. Staszica, droga krajowa nr 11 
Pozna� − Koszalin 

77,3  816 312  − 

64 jw.****  70,8 840 150 − 
65 Witaszyce, gmina Jarocin, Al. Wolno�ci 42 74,6  736 188 − 
66 Wyrzysk, pow. pilski, ul. Bydgoska 14−22 − 

droga krajowa nr 10 Bydgoszcz − Szczecin 
75,4  544 173 − 

67 Wyrzysk, pow. pilski, ul. Ko�ciuszki 16 − droga 
krajowa nr 10 Bydgoszcz − Szczecin 

 73,5 b.d. b.d. − 

W −wst�pne rozpoznanie warunków szczególnej uci��liwo�ci, 
* − odcinek obj�ty wymian� asfaltu na „cichy”, dane pomiarowe dotycz� warunków przed wymian�; zgodnie z 

informacjami inwestora nast�piła poprawa warunków akustycznych o około 2 dB, 

** − ruch tramwajów czasowo wstrzymany ze wzgl�du na prace modernizacyjne, 
*** − ze wzgl�du na poło�enie punktu pomiarowego przy rondzie, podane nat��enia ruchu dotycz� liczby pojazdów 

poruszaj�cych si� w dwóch prostopadłych kierunkach, poło�onych najbli�ej punktu pomiarowego, 
**** − pomiar dotyczy godzinnego przedziału czasu 2200−2300, 
b.d. − brak danych 
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Wst�pne rozpoznanie wskazuje na wyst�powanie warunków szczególnej uci��liwo�ci hałasu w dalszych 
11 punktach na terenie miasta Poznania, tj. przy ulicach: 
• Zawady, odcinek Rondo �ródka − �w. Michała, w porze nocnej,  
• Solnej, odcinek Ko�ciuszki − Mły�ska, w porze nocnej, 
• Wolnica, odcinek Al. Marcinkowskiego − �w. Wojciecha, w porze dziennej i nocnej, 
• Podgórnej, odcinek Szkolna – Wrocławska w porze nocnej, 
• Królowej Jadwigi, odcinek Garbary − Półwiejska, w porze nocnej, 
• 	eromskiego, odcinek D�browskiego – �w. Wawrzy�ca, w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze 

nocnej, 
• Grunwaldzkiej, odcinek Zeylanda – Reymonta, w rejonie Collegium Chemicum w porze dziennej, 
• Fredry, odcinek Al. Niepodległo�ci − Ko�ciuszki, przy budynku UAM − Collegium Maius,  
• Marcinkowskiego 29, przy budynku Akademii Sztuk Pi�knych, 
• Strzeleckiej 10, przy Liceum Ogólnokształc�cym nr 3, 
• Polnej 33, Szpital Kliniczny nr 3, w porze nocnej. 

3. Przedsi�wzi�cia prowadz�ce do ograniczenia uci��liwo�ci hałasów drogo-
wych na terenie Wielkopolski 

Działania podj�te w ostatnich latach na terenie województwa w celu poprawy warunków akustycznych w 
�rodowisku przedstawiono szczegółowo w „Raporcie o stanie �rodowiska w roku 2001”. Jednym ze stoso-
wanych rozwi�za� jest wykorzystanie tzw. „cichych” nawierzchni. W przypadku braku mo�liwo�ci budowy 
ekranów i wprowadzania zmian w organizacji ruchu, w tym ogranicze� pr�dko�ci, rozwi�zanie to wydaje si� 
korzystne. Ka�dorazowo wymaga ono jednak analizy akustycznej, ze wzgl�du na zale�no�� oczekiwanych 
efektów od rodzaju i grubo�ci stosowanej nawierzchni, jak równie� parametrów komunikacyjnych. Pozna� 
jest pierwszym polskim miastem stosuj�cym tego typu materiały. W roku 2002 stosowan� ju� wcze�niej w 
innych punktach miasta nawierzchni� typu colsoft poło�ono na Pozna�skiej na odcinku od ulicy Ko�cielnej 
do Roosevelta oraz na ul. Reymonta, na odcinku Hetma�ska-Chociszewskiego, po stronie wschodniej.  

Lokalnie podejmowane s� działania polegaj�ce na zmniejszeniu dopuszczalnych na okre�lonym odcinku 
drogi pr�dko�ci, poprawie płynno�ci ruchu lub ograniczaniu mo�liwo�ci wjazdu pojazdów ci��kich.. 
Zmniejszenie emisji hałasu drogowego do �rodowiska osi�gane jest równie� przez zapewnienie odpowied-
niego stanu technicznego ulic. 

4. Hałasy przemysłowe 

Zgodnie z ustaw� Prawo ochrony �rodowiska zapewnienie wła�ciwego kształtowania klimatu akustycz-
nego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów rzemie�lniczych jest obowi�zkiem ich wła�ciciela 
(lub innego podmiotu posiadaj�cego do nich tytuł prawny). Na mocy art. 141 i 144 działalno�� zakładów nie 
mo�e powodowa� przekroczenia standardów emisyjnych, je�li zostały ustalone, ani te� powodowa� przekra-
czania standardów jako�ci �rodowiska poza terenem, do którego zarz�dzaj�cy ma tytuł prawny, a w przy-
padku utworzenia obszaru ograniczonego u�ytkowania, poza tym obszarem. Je�eli w otoczeniu zakładu 
hałas w �rodowisku przekracza obowi�zuj�ce warto�ci dopuszczalne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na emitowanie hałasu. Do przedło�enia wniosku o wydanie pozwolenia zakład powoduj�cy przekroczenia 
jest wzywany w drodze postanowienia przez organ wła�ciwy do wydania pozwolenia. Obowi�zek posiadania 
pozwolenia powstaje po upływie 6 miesi�cy od daty dor�czenia wspomnianego postanowienia. Pozwolenia 
wydaje si� na czas oznaczony, nie dłu�szy ni� 10 lat. Pozwolenie okre�la w mi�dzy innymi dopuszczalne 
poziomy hałasu emitowanego przez zakład, czas pracy �ródeł, dopuszczalne warianty pracy instalacji (od-
dzielnie dla dnia i nocy). Ustawa precyzuje równie� szczegółowo, kiedy pozwolenie mo�e zosta� ograniczo-
ne cofni�te lub wygasa (dział 4, rozdział 3). 

Pozwolenia nie udziela si� (art. 186), je�eli eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopusz-
czalnych standardów emisyjnych, dopuszczalnych standardów jako�ci �rodowiska, naruszenie ustale� pro-
gramów ochrony �rodowiska lub przyj�tych programów działa� zmierzaj�cych do wyeliminowania 
przekrocze� dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku, opracowanych dla terenów obj�tych przekro-
czeniami. 
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Ustawa weszła w �ycie z dniem 1 pa�dziernika 2001 roku. W stosunku do zakładów, w przypadku któ-
rych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku w terminie wcze�niejszym, 
obowi�zuj� wydane decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do �rodowiska, wygasaj�ce z 
dniem 30 czerwca 2006 roku, a do czasu ich wyga�ni�cia stosuje si� do nich przepisy Prawa ochrony �rodo-
wiska, dotycz�ce pozwole� na emitowanie hałasu do �rodowiska. 

Za przekraczanie poziomów hałasu okre�lonych w uzyskanych pozwoleniach wojewódzki inspektor 
ochrony �rodowiska wymierza w drodze decyzji administracyjne kary pieni��ne. Wysoko�� kary zale�y od 
pory doby i wielko�ci przekroczenia. W przypadku, gdy zakład realizuje terminowo działania, zmierzaj�ce 
do likwidacji stwierdzonych przekrocze� w okresie nie dłu�szym ni� 5 lat, wojewódzki inspektor ochrony 
�rodowiska mo�e na wniosek zakładu odroczy� termin płatno�ci kary lub jej cz��ci (na czas nie dłu�szy ni� 
potrzebny do realizacji podj�tych działa�) oraz zmniejszy� jej wymiar. Je�eli podj�te działania doprowadziły 
do likwidacji przekrocze� w zało�onym terminie, kara zostaje zmniejszona o wysoko�� �rodków wydatko-
wanych na realizacj� przedsi�wzi�cia. 

W okre�lonych przepisami ustawy przypadkach Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska mo�e 
wstrzyma� działalno�� powoduj�c� pogorszenie stanu �rodowiska w znacznych rozmiarach lub zagra�aj�c� 
zdrowiu lub �yciu, prowadzon� bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia, 
ustali� termin usuni�cia naruszenia lub wstrzyma� oddanie inwestycji do u�ytku. Innymi �rodkami, mobili-
zuj�cymi do działa� proekologicznych, s� grzywny, obci��aj�ce konkretne osoby winne zaniedbaniom. 

W roku 2002 WIO� kontynuował działalno�� kontroln� w zakresie hałasów przemysłowych. Przeprowa-
dzane kontrole wynikały z planowej działalno�ci oraz zgłoszonych interwencji. Ogółem przeprowadzono 
148 kontroli, obejmuj�cych głównie zakłady przemysłu drzewnego, meblarskiego, rolno-spo�ywczego 
(ubojnie, masarnie, mleczarnie, gorzelnie, wytwórnie pasz), górniczego (produkcja soli), poligraficznego, 
odzie�owego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, konstrukcji metalowych, bran�y usługowej (�lusarstwo), 
zakłady gastronomiczne, puby, markety, hurtownie i sklepy. 

Dominuj�cymi �ródłami hałasu były: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, spr��arki, 
chłodnie, czerpnie, wyrzutnie, agregaty pompowe, obrabiarki do drewna, urz�dzenia do produkcji betonu i 
elementów betonowych, maszyny do wytwarzania konstrukcji metalowych, mieszadła, młynki przemysłowe, 
aparatura nagła�niaj�ca w lokalach rozrywkowych oraz transport wewn�trzzakładowy.  

Dane dotycz�ce działalno�ci kontrolnej WIO� w zakresie hałasów przemysłowych zebrano w tabeli 14. 
Szczegółowe informacje dotycz�ce wielko�ci stwierdzonych przekrocze� przedstawia tabela 15. 

Całkowitej likwidacji przekrocze� w roku 2002 dokonało 9 jednostek: 
• Restauracja „Bee Jay’s”, Stary Rynek, Pozna�  
• Falck BSA Sp. z o.o. Wielka, Pozna� Pub „World of Pubs”, Stary Rynek, Pozna� (lokal zako�czył dzia-

łalno��), 
• Pub „Na Bruku” Stary Rynek, Pozna� (lokal zako�czył działalno��), 
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Poniecka 3b, Krobia, powiat gosty�ski 
• Przedsi�biorstwo Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit” S.A. ul. �wi�ciechowska 2, Leszno, 
• WSK PZL KALISZ S.A., 
• Zakład �lusarsko-Kotlarski Z. Dziubarczyk, Gizałki,  
• Przedsi�biorstwo Wielobran�owe „ELSTER” Sp. z o.o. , Piła (jednostka zako�czyła działalno��). 

Tabela 14 
Działalno�	 kontrolna WIO � w roku 2002 

kontrole planowane 108 
kontrole interwencyjne 40 

kontrole ogółem 148 
kontrole z pomiarami 117 
skontrolowane zakłady 145 

zarz�dzenia pokontrolne 136 
zakłady z przekroczeniami  39 
wszcz�cie post�powania o pozwolenie na emisj� hałasu 29 
zakłady, które zlikwidowały przekroczenia 9 

zakłady, realizuj�ce inwestycje przeciwhałasowe 22 
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Tabela 15 
Wyniki kontroli zakładów przemysłowych prowadzonych w roku 2001 w zakresie ochrony �rodowiska przed 

hałasem 

Wielko�ci przekrocze� warto�ci dopuszczalnych 
poziomu hałasu 

Liczba obiektów skontrolowanych przekraczaj�cych do-
puszczalne normy ochrony �rodowiska przed hałasem 

1−5 dB w porze dziennej 10 

w porze nocnej 4 

6−10 dB w porze dziennej 11 

w porze nocnej 7 

11−15 dB w porze dziennej 4 

w porze nocnej 4 

16−20 dB w porze dziennej − 

w porze nocnej 2 

21−25 dB w porze dziennej 1 

w porze nocnej − 

Popraw� klimatu akustycznego w �rodowisku wymienione zakłady uzyskały przez wymian� hała�liwych 
urz�dze� na emituj�ce hałas o mniejszym poziomie, zastosowanie obudów d�wi�kochłonnych �ródeł hałasu, 
ekranów akustycznych, tłumików akustycznych, zwi�kszenie izolacyjno�ci akustycznej przegród zewn�trz-
nych w budynkach, przebudow� instalacji wentylacyjnych, likwidacj� cz��ci �ródeł hałasu, przeniesienie 
działalno�ci produkcyjnej zakładu do innego obiektu lub jej zaprzestanie, zmian� lokalizacji głównych �ró-
deł hałasu w stosunku do obiektów i terenów chronionych. 

Inwestycje i inne działania zmierzaj�ce do ograniczenia emisji hałasu prowadz� aktualnie 22 spo�ród 
skontrolowanych zakładów: 
• Intertrans Logistic Service Sp. z o.o. ul. Parkowa, Bolewice, powiat Nowy Tomy�l, 
• P.W. SEGLA Sp. j. Baryła & Florczak, ul. Polna, Osiek Mały, 
• „Neorol” Sp. z o.o. Zakład nr 2, ul. Chrobrego, Szamotuły, 
• „Distriban” Sp. z o.o. Jaryszki, gmina Kórnik, 
• Fabryka Armatur „Swarz�dz” Sp. z o.o. ul. Z. Grudzi�skiego, Swarz�dz, 
• Z.P.U.H. „J&T’ Zakład Pralniczy, ul. Madziarska, Pozna�, 
• Piekarnia, ul. 3 Maja, Pozna�, 
• TP S.A. CKL Pozna� D�biec, ul. Klonowa, Pozna�, 
• Spółdzielnia Pracy ARWIMONT, ul. Krauthofera, Pozna�, 
• Rethmann-Sanitech Sp. z o.o. ul. Górecka, Pozna�, 
• Zakład Stolarski, ul. Marcinkowskiego, Pobiedziska, 
• Pływalnia Miejska, ul. Paderewskiego, �roda Wlkp., 
• Zakład Stolarski „PROMYK”, ul. Kostrzewskiego, Rogalinek, 
• „Metaloplastyka i �lusarstwo”, ul. Reymonta, Mosina, 
• Kopalni Soli Kłodawa,  
• Gosty�ska Fabryka Mebli w Gostyniu, ul. Ks. Olejniczaka, Gosty�, 
• Bukowsko-Grodziska Spółdzielnia Mleczarska, ul. Mossego, Grodzisk Wielkopolski, 
• PZZ S.A. Pleszew, 
• ZEC Sp. z o.o. w Ostrzeszowie, 
• Zakłady Graficzne „Winkowski” Sp. z o.o. ul. Okrzei, Piła, zakłady przy ul. Warsztatowej i Okrzei, 
• „Arpol”S.C. Andrzej Jarzyniewski, Ryszard 	wawiak, ul. Dworcowa, Rogo�no – Zakład Stolarski Nini-

no, gmina Ryczywół, powiat Oborniki. 

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w zakresie ochrony przed hałasem w poszczególnych powia-
tach omówiono w cz��ci raportu po�wi�conej działalno�ci inspekcyjnej WIO� w Poznaniu. 

Działalno�� kontrolna WIO� w zakresie hałasów przemysłowych przyczynia si� systematycznie do 
zmniejszania ilo�ci obiektów powoduj�cych degradacj� klimatu akustycznego �rodowiska. 
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MONITORING REGIONALNY �RODOWISKA GLEB 

Gleby s� wytworem zło�onego procesu glebotwórczego, na który składaj� si� oddziaływania na skał� 
macierzyst� klimatu, poło�enia w rze�bie terenu i przede wszystkim organizmów ro�linnych i zwierz�cych. 
Proces tworzenia gleb jest bardzo powolny i wieloletni. Z tego wzgl�du gleby uwa�a si� za zasób w praktyce 
nieodnawialny i gleba powinna podlega� szczególnej ochronie.  

Gleby, obok przebiegaj�cego bardzo powoli, ale stale, procesu tworzenia, podlegaj� jednocze�nie proce-
som degradacji. Niekiedy procesy degradacji mog� przebiega� bardzo szybko i mog� by� wywoływane tymi 
samymi przyczynami. Wyró�nia si� procesy degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej gleb. Degrada-
cja gleb powoduje równie� okre�lone skutki �rodowiskowe. 

Podczas omawianego monitorowania gleb ziem Wielkopolski zajmujemy si� degradacj� chemiczn� gleb, 
która polega na stratach składników pokarmowych ro�lin, nagromadzeniu si� substancji szkodliwych oraz na 
zakwaszeniu i zasalaniu gleb.  

Ska�enia gleb metalami ci��kimi, siark� siarczanow� lub mikroelementami to procesy długoletnie wyma-
gaj�ce systematycznych okresowych bada�. Badania takie s� prowadzone poprzez monitorowanie zmian 
ska�enia gleb metalami ci��kimi i innymi zwi�zkami chemicznymi, co pozwala na pewn� ocen� problemu. 
Zebrany materiał badawczy wykorzystywany jest do okre�lenia, jakie zagro�enie dla produkcji rolnej zdro-
wej �ywno�ci, stanowi poziom zawarto�ci pierwiastków �ladowych i metali ci��kich. 

Obserwacje w punktach kontrolnych, prace terenowe i analityczne w regionie województwa wielkopol-
skiego prowadzi Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu w ramach Regionalnego Monitoringu �rodowiska 
prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Poznaniu. 

1. Zało�enia monitor ingu regionalnego gleb 
Obszar województwa wielkopolskiego został obj�ty monitorowaniem ewentualnych ska�e� gleb. Rozpocz�t� 

w roku 1999 obserwacj� kontynuuje si� co roku w 60 punktach pomiarowych, których rozmieszczenie obrazuje 
zał�czona mapka. Opracowano sie� punktów pomiarowych na lata 2000–2004, według której s� prowadzone 
dalsze obserwacje stanu chemicznego gleb. 

Rok 2002 jest czwartym rokiem realizacji zada� w nowym układzie administracyjnym Wielkopolski i trzecim 
rokiem prowadzonych prac w przyj�tej na kolejne 5 lat sieci punktów pomiarowych.  

Przyj�to nast�puj�ce kryteria wyboru punktów pomiarowych: 
• tereny typowo rolnicze zwi�zane z produkcj� roln�, 
• tereny z potencjalnie wy�szym zagro�eniem zanieczyszczeniami, 
• równomierne rozmieszczenie punktów na terenie województwa w ka�dym roku poboru próbek. 

Za główne kryterium wyboru przyj�to u�ytkowanie rolnicze gleb, z uwagi na konieczno�� profilaktycznego 
zabezpieczenia nieska�onej produkcji towarowej. 

1.1. Wybór i oznaczenie punktów pomiarowych 
Za punkt pomiarowy przyj�to poletko o powierzchni jednego ara (10 m × 10 m) wyznaczone na jednolitej ty-

pologicznie glebie. Z ka�dego 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 liter� A.  

W roku 2002 próbki glebowe pobrano w 60 punktach pomiarowych wyznaczonych na trzeci rok obser-
wacji. Punkty pomiarowe rozmieszczono w ka�dym powiecie (od 1 do 4 punktów), po jednym w gminie. 
Rozmieszczenie punktów obrazuje mapa. 

Warunkiem wyboru punktu jest zapewnienie gospodarza, �e b�dzie prowadził na wybranym polu nor-
maln� gospodark� uprawow� i nawo�enia mineralnego, nie stosuj�c na obserwowanym polu w celach nawo-
zowych odpadów przemysłowych, komunalnych, a tak�e nie b�dzie stosowa� nawozów mineralnych 
i wapna nawozowego nieznanego pochodzenia. 

1.2. Zakres i rodzaj wykonywanych analiz 
Standardowy zakres wykonywanych analiz obejmuje oznaczenia: próchnicy, siarki siarczanowej, odczy-

nu pH gleby oraz formy całkowite nast�puj�cych pierwiastków: miedzi, manganu, cynku, �elaza, chromu, arse-
nu, kadmu, niklu i ołowiu. 
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Analizy laboratoryjne przeprowadzane s� zgodnie z metodyk� ustalon� dla stacji chemiczno-rolniczych 
przez Instytut Uprawy Nawo�enia i Gleboznawstwa w Puławach. 

Charakterystyk� glebow� badanych pól, obejmuj�c� kompleks glebowy, typ i podtyp gleb, dokonano na 
podstawie opisu pól na mapach glebowo-rolniczych. 

1.3. Ocena otrzymanych wyników bada� 
Otrzymane wyniki analiz Stacja Chemiczno-Rolnicza ocenia korzystaj�c z ramowych wytycznych IUNG w 

Puławach, dotycz�cych oceny ska�enia metalami ci��kimi warstwy ornej gleb oraz przyj�tej skali zanie-
czyszcze� okre�laj�cej przydatno�� obserwowanych gleb do uprawy. 

Do oceny stopnia ska�enia gleb metalami wykorzystane s� równie� normy podane w Zarz�dzeniu Mini-
stra Ochrony �rodowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 lipca 1986 roku (Monitor Polski Nr 23 z dnia 31 
lipca 1986 roku). 

Tabela 1. 
Graniczne zawarto�ci metali �ladowych (mg/kg) w powierzchniowej warstwie gleb (0–20 cm), odpowiadaj�ce 

ró�nym stopniom jej zanieczyszczenia (warto�ci zweryfikowane) 

Stopie� 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 

mied� 
(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 

Przy zaliczeniu gleby do odpowiedniego stopnia zanieczyszczenia uwzgl�dniono odczyn gleby (pH w 1 n 
KCl), skład granulometryczny (% frakcji < 0,02 mm) i zawarto�� substancji organicznej. Wła�ciwo�ci te decy-
duj� o dost�pno�ci dla ro�lin i zawarto�ci metali ci��kich w glebach. Uwzgl�dniaj�c wymienione cechy wy-
dzielono w obr�bie ka�dego stopnia zanieczyszczenia trzy grupy gleb: 
a −−−− gleby bardzo lekkie o małej zawarto�ci frakcji spławialnej (< 10 %), niezale�nie od pH;  

− gleby lekkie (10−20 % frakcji spławialnej), bardzo kwa�ne (pH < 4,5); kwa�ne* (pH 4,5−5,5) i słabo 
kwa�ne (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 oboj�tny (pH > 6,5);  
−−−− gleby �rednie (20−35 % frakcji spławialnej) bardzo kwa�ne (pH < 4,5) i kwa�ne (pH 4,5−5,5);  
−−−− gleby ci��kie (> 35 % frakcji spławialnej) bardzo kwa�ne (pH < 4,5) i kwa�ne (pH 4,6−5,5);  
−−−− gleby mineralno-organiczne (substancje organiczne 6−10 %) bez wzgl�du na pH. 

c −−−− gleby �rednio ci��kie (20−35 % frakcji spławialnej) i ci��kie (> 35 % frakcji spławialnej) słabo kwa�ne 
(pH 5,5−6,5) lub oboj�tne (pH > 6,5);  

−−−− gleby organiczno-mineralne i organiczne (substancji organicznych > 10 %) bez wzgl�du na odczyn pH. 

IUNG zaleca rolnicze u�ytkowanie gleb proponuj�c sze�ciostopniow� klasyfikacj� w zale�no�ci od stopnia 
zanieczyszczenia metalami ci��kimi: 
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Stopie� 0 − zawarto�� naturalna − gleby niezanieczyszczone o naturalnych zawarto�ciach metali �lado-
wych, które mog� by� przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, zgodnie z zasadami racjo-
nalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Stopie� I  − zawarto�� podwy�szona − gleby te mog� by� przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z 
ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci. 

Stopie� II  − słabe zanieczyszczenie − na glebach takich zachodzi ju� obawa chemicznego zanieczysz-
czenia ro�lin. Wykluczy� wi�c nale�y przede wszystkim niektóre uprawy ogrodnicze, jak np. sałata, szpinak, 
kalafior. Dozwolona jest uprawa ro�lin zbo�owych, okopowych i pastewnych. 

Stopie� III  − �rednie zanieczyszczenie − wszystkie uprawy na takich glebach nara�one s� na ska�enie. 
Dopuszcza si� upraw� ro�lin zbo�owych, okopowych i pastewnych pod warunkiem okresowej kontroli pozio-
mu metali w konsumpcyjnych cz��ciach ro�lin. Zalecane s� uprawy ro�lin przemysłowych i traw nasiennych. 

Stopie� IV  − gleby silnie zanieczyszczone − gleby takie (szczególnie gleby lekkie) powinny by� wył�-
czone z produkcji rolniczej oraz zadarnione lub zadrzewione. Na glebach lepszych mo�na uprawia� ro�liny 
przemysłowe (len, konopie, wiklina). Dopuszcza si� produkcj� materiału siewnego zbó� i traw, a tak�e 
ziemniaków dla przemysłu spirytusowego (na spirytus jako dodatek do paliwa) i rzepaku na olej techniczny. 
Zaleca si� zabiegi rekultywacyjne, a głównie wapnowanie i wprowadzanie substancji organicznej. 

Stopie� V − gleby bardzo silnie zanieczyszczone − gleby o takim stopniu zanieczyszczenia nale�y wył�-
czy� z produkcji rolniczej i podda� zabiegom rekultywacyjnym. Mo�na uprawia� (na glebach przydatnych) 
len, konopie oraz rzepak (na olej techniczny), a w dolinach rzek – wiklin�. 

Tabela 2. 
Granice tolerancji zawarto�ci pierwiastków toksycznych w glebach według IUNG Puławy [mg/kg] 

Pierwiastek Zawarto�� normalna  Dopuszczalna zawarto�� progowa  

arsen 1−20 20 

kadm 0,1−1 3 

nikiel 2−50 50 

fluor 2−100 100 

cynk 3−50 300 

mied� 2−60 100 

ołów 10−70 100 

chrom 15−70 100 

rt�� 0,02−0,15 2 

mangan 300−600  

�elazo 10000−30000  

2. Omówienie wyników bada� prowadzonych w roku 2002 
2.1. Odczyn gleby  
W praktyce rolniczej gleby silnie zakwaszone i o bardzo niskiej zawarto�ci przyswajalnych składników 

nale�y traktowa� jako gleby zdegradowane. Odczyn, którego miar� stanowi pH, jest podstawowym i najła-
twiej wymierzalnym wska�nikiem �yzno�ci gleby. Gleby u�ytków rolnych powinny wskazywa� warto�� pH 
w granicach 5,0–7,0. Warto�� pH poni�ej 4,5 sygnalizuje niebezpiecze�stwo degradacji gleby, a warto�� 
powy�ej 7,0 �wiadczy o jej alkalizacji, która mo�e wykazywa� ujemne skutki dla gleby i ro�lin. 

Mimo sporych nakładów mo�na ci�gle spotka� gleby �le nawo�one wapnem nawozowym. W 120 prób-
kach okre�lono szereg wyników pH budz�cych zastrze�enia. Odczyn gleb w badanych próbkach wahał si�  

od bardzo kwa�nego - pH - 3,0 próbka 60 
- pH - 3,9 próbka 39 
- pH - 4,0 próbka 19 A 
- pH - 4,1 próbka 21 
- pH - 4,2 próbki 19 i 56 
- pH - 4,3 próbki 6, 7, 34 
- pH - 4,4 próbka 39, 41 A, 50 A 
- pH - 4,5 próbka 60 A 
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do odczynu zasadowego – pH - 7,9 próbka 1 A 
- pH - 7,8 próbka 29 A 
- pH - 7,6 próbki 44, 44A 
- pH - 7,5 próbki 45, 46 A, 47 
- pH - 7,4 próbki 42, 45 A, 46 
- pH - 7,3 próbka 43 
- pH - 7,1 próbki 13, 14. 

Niski odczyn gleby, poni�ej 5,0 mo�e powodowa�, �e metale ci��kie staj� si� łatwiej przyswajalne i od-
działywuj� toksycznie na wzrost i rozwój ro�lin i łatwiej dostaj� si� do cyklu pokarmowego zwierz�t i ludzi. 

2.2. Zawarto�� cynku  
Niski odczyn glebowy sprzyja migracji cynku w �rodowisku, łatwiejszemu pobieraniu przez ro�liny i inne 

organizmy glebowe. O zwi�kszeniu dost�pno�ci cynku mo�e decydowa� równie� zawarto�� i wła�ciwo�ci 
substancji organicznej, z którymi cynk tworzy łatwo rozpuszczalne poł�czenia kompleksowe. Równie� pro-
cesy mineralizacji substancji organicznej mog� sprzyja� uruchamianiu tego pierwiastka, niezb�dnego w pro-
cesach reguluj�cych metabolizm organizmów �ywych. W badaniach przeprowadzonych w roku 2002 
okre�lono trzy wyniki o zawarto�ci podwy�szonej: 

Numer punktu Miejscowo�� Gmina Zawarto�� [mg/kg] 

4A Charbin Powidz 118,3 
30 B�blin Oborniki 51,7 
58 Konin Konin 64,3 

Posługuj�c si� przyj�t� wycen� wyników uwzgl�dniaj�c� odczyn glebowy, a tak�e zawarto�� frakcji 
spławialnej składu chemicznego gleby trzy wyniki z punktów pomiarowych 4, 30 i 58 zaliczono do stopnia I 
– zawarto�� podwy�szona. Wszystkie pozostałe wyniki zaliczono do stopnia 0 – zawarto�� naturalna. �red-
nia naturalna zawarto�� cynku dla gleb Polski została obliczona w granicach 32,0–40,0 mg/kg. 

2.3. Zawarto�� miedzi  
Mied� podlega silnej sorbcji przez substancj� organiczn� i materiały ilaste. Zawarto�� miedzi w glebach 

�ci�le zale�y od ich rodzaju i wykazuje dodatni� korelacj� z składem granulometrycznym. �rednia naturalna 
zawarto�� miedzi w glebach Polski wynosi 6,3 mg/kg w zale�no�ci od ich rodzaju − dla gleb najl�ejszych 
bielicowych od 6 mg/kg, 24 mg/kg w madach, do 53 mg/kg w niektórych czarnoziemach. 

Wy�sz� zawarto�� miedzi stwierdzono w punkcie pomiarowym 54 w miejscowo�ci Pyzdry, a otrzymany 
wynik 11,0 mg/kg zaliczono do stopnia I – zawarto�� podwy�szona. Pozostałe wyniki zaliczono do stopnia 0. 

2.4. Zawarto�� niklu 
Naturalna zawarto�� niklu w glebach jest bardzo zró�nicowana. 	ródłem zanieczyszczenia gleb niklem s� 

głównie emisje przemysłowe, stosowanie osadów �ciekowych w nawo�eniu, nieumiej�tne nawo�enie nawozami 
fosforowymi. Zawarto�� �rednia niklu w glebach Polski wynosi 7,4 mg/kg, przy zakresie do 30,0 mg/kg. 

Uwzgl�dniaj�c parametry wyceny wyników, oznaczenia zaliczono do zawarto�ci naturalnej. 

2.5. Zawarto�� kadmu 
Naturalne zawarto�ci kadmu w glebach Polski s� zró�nicowane w zale�no�ci od pochodzenia geologicznego 

skał macierzystych i intensywno�ci procesów ich wietrzenia. W powierzchniowej warstwie gleb zawarto�� kadmu 
wynosi 0,2−0,6 mg/kg, przy �redniej dla gleb Polski 0,3 mg/kg. Analizy zawarto�ci kadmu w przebadanych prób-
kach gleby wskazały na zawarto�� naturaln�. 

2.6. Zawarto�� ołowiu  
Wyniki bada� IUNG wskazuj�, �e naturalna zawarto�� ołowiu w glebach Polski nie przekracza 10 mg/kg, a 

w utworach o zwi��lejszym składzie granulometrycznym mie�ci si� w przedziale 13−20 mg/kg. Wycen� wyniki 
zaliczono do zawarto�ci naturalnej. 

2.7. Zawarto�� manganu, �elaza chromu i arsenu 
Wszystkie wyniki analiz manganu, �elaza, chromu i arsenu otrzymane z pobranych próbek gleby w 60 

punktach pomiarowych wykazały stopie� 0, a wi�c zawarto�� naturaln� wymienionych pierwiastków. 
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2.8. Zawarto�� siarki siarczanowej  
Według dotychczasowych stwierdze� przeci�tnie 5−10 % ogólnej zawarto�ci siarki w glebach wyst�puje w 

formie siarczanów − łatwoprzyswajalnej przez ro�liny. Zawarto�� siarki siarczanowej w glebach mineralnych 
waha si� od poni�ej 1,0 do 5,0 mg/100g gleby, natomiast w glebach organicznych si�ga 15,0 mg/100 g gleby. 

Tabela 3. 
Graniczne zawarto�ci siarki siarczanowej w warstwie próchnicznej (0 – 20 cm) gleb o ró�nym stopniu zasiarczenia 

Stopie� zawarto�ci 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 �rednie (21–35 % frakcji 0,02 mm) ≤ 2,0 2,1–3,0 3,1–4,0 > 4,0 

C gleby ci��kie (0–35 % frakcji 0,02 mm) ≤ 2,5 2,6–3,5 3,6–5,0 > 5,0 

D 
gleby mineralno-organiczne (10–20 % mate-
rii 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 

Wyró�niono cztery stopnie zawarto�ci siarki siarczanowej w glebach. Stopnie I, II, III okre�laj� (nisk�, 
�redni�, wysok�) zawarto�� S – SO4, natomiast stopie� IV − zawarto�� podwy�szon� wskutek antropopresji, 
informuje o aktualnym lub dawnym oddziaływaniu nadmiernej emisji SO2 ze �ródeł lokalnych b�d� dalekie-
go transportu. 

W 101 analizowanych próbkach stwierdzono nisk� zawarto�� siarki siarczanowej i wyniki zaliczono do I 
stopnia zawarto�ci. W pozostałych 19 próbkach stwierdzono zawarto�� wy�sz�:  

Stopie� II − zawarto�� �rednia 

Numer punktu Wie� Gmina Zawarto�� [mg/100 g gleby] 
3 Michalcza Kłecko 2,07 

14 A Sadogóra Rychtal 1,66 

24 Bestwin Zduny 2,35 
24 A Bestwin Zduny 2,70 
30 A B�blin Oborniki 2,35 

52 A Kłodzin Mie�cisko 1,86 
58 A miasto Konin miasto Konin 2,18 

Stopie� III − zawarto�� wysoka 

Numer punktu Wie� Gmina Zawarto�� [mg/100 g gleby] 
20 Rakowo Skulsk 3,37 
23 Orla Ko�min 3,80 

29 Zb�szy� Zb�szy� 2,78 
42 Sobiałkowo Miejska Górka 3,18 
45 Piersko Ka�mierz 3,83 

Stopie� IV − zawarto�� bardzo wysoka 

Numer punktu Wie� Gmina Zawarto�� [mg/100 g gleby] 
4 Charbin Powidz 5,50 

16 Gozdów Ko�cielec 36,94 

16 A Gozdów Ko�cielec 40,13 
31 A Połajewice Ryczywół 3,98 
44 Korwin Słupca 10,97 

58 miasto Konin Konin 4,10 
60 miasto Pozna� Pozna� 4,10 
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3. Podsumowanie  

Podwy�szona zawarto�� metali ci��kich, siarki siarczanowej oraz pierwiastków �ladowych w glebie jest 
nast�pstwem działalno�ci człowieka – emisji przemysłowych, motoryzacji, nadmiernej chemizacji – powo-
duj�cych degradacj� biologiczn� gleb, zanieczyszczenie wód gruntowych, a w konsekwencji przechodzenia 
ska�e� do ła�cucha pokarmowego. 

Stan zawarto�ci pierwiastków chemicznych w glebach u�ytkowanych rolniczo pod wzgl�dem zasobno�ci 
w przyswajalne składniki pokarmowe ro�lin oraz zanieczyszczenia jest bardzo istotny z uwagi na koniecz-
no�� produkcji zdrowej �ywno�ci. 

Wyró�nia si� sze�� klas stanu czysto�ci gleb, pod wzgl�dem zawarto�ci metali ci��kich:  
 zawarto�� naturalna   – klasa zerowa,  
 zawarto�� podwy�szona – klasa pierwsza, 
 gleby zanieczyszczone   – klasy od II do V. 
Na glebach o naturalnej i podwy�szonej zawarto�ci metali ci��kich mo�na uprawia� bez ogranicze� 

wszystkie ro�liny przeznaczone do spo�ycia przez ludzi i zwierz�ta gospodarskie. Wielkopolska charaktery-
zuje si� wysokim procentem gleb nieska�onych – 99,1 %. 

Nale�y pami�ta�, �e na glebach wykazuj�cych podwy�szon� zawarto�� metali ci��kich nie wolno stoso-
wa� osadów �ciekowych. Gleby zanieczyszczone (II do V) wymagaj� specjalnego traktowania zgodnie z 
zaleceniami Stacji Chemiczno-Rolniczej.  

Stosuj�c chemiczne �rodki ochrony ro�lin nale�y unika� wolno rozkładaj�cych si�, o małej selektywno�ci 
oraz takich, które musz� by� stosowane w du�ych dawkach. 

Stan zanieczyszczenia gleb w województwie wielkopolskim badany jest w ramach Regionalnego Monito-
ringu �rodowiska. Rok 2002 jest trzecim rokiem pomiarowym w pi�cioletnim cyklu obejmuj�cym lata 2000 
–2004. Badania s� prowadzone przez Stacj� Chemiczno-Rolnicz� Oddział w Poznaniu na u�ytkach rolnych i 
na obszarach z potencjalnie wy�szym zagro�eniem ska�enia gleb. 

Zawarto�� metali ci��kich i zanieczyszczenie gleb tymi składnikami w Wielkopolsce jest stosunkowo 
niewielkie i kształtuje si� głównie na poziomie zawarto�ci naturalnej. W omawianym roku bada� otrzymane 
wyniki z 120 próbek pobranych w 60 punktach pomiarowych wykazały cztery przekroczenia zawarto�ci 
naturalnej. Stwierdzono po jednym przekroczeniu w badaniach zawarto�ci miedzi i trzy wyniki w badaniach 
zawarto�ci cynku, które zaliczono do klasy pierwszej – zawarto�� podwy�szona. 

Siarka siarczanowa jako podstawowy składnik w cyklu pokarmowym ro�lin uprawnych wyst�puje w wy-
sokim procencie badanych gleb na poziomie niskiej zawarto�ci, co jest wa�ne dla producentów ro�lin krzy-
�owych i motylkowych, wymagaj�cych nawo�enia siark�, szczególnie na glebach lekkich.  

W omawianym roku bada� stwierdzono w siedmiu punktach pomiarowych zawarto�� �redni� siarki siar-
czanowej, w pi�ciu zawarto�� wysok� i w pi�ciu punktach zawarto�� bardzo wysok� na skutek antroprogre-
sji. Badania odczynu gleb (pH) wykazały wysoki procent wyników – 31,7 % odbiegaj�cy od optymalnego 
przedziału (5,0 – 7,0 warto�� optymalna pH) kwasowo�ci gleb. 24 wyniki sygnalizuj� niebezpiecze�stwo 
degradacji gleb – bardzo niskie pH, a 14 wyników wskazuje na alkalizacj� nieprzyjazn� dla gleby i ro�lin. 

Pola uprawne województwa wielkopolskiego spełniaj� warunki dla produkcji zdrowej �ywno�ci. 
Profilaktyczne prowadzenie obserwacji gleb pod uprawami w systemie monitoringu z równoczesn� kon-

centracj� na obszarach wykazuj�cych podwy�szon� zawarto�� metali ci��kich i siarki siarczanowej uwa�a 
si� za konieczne i celowe. 

Pracuj�c nad ochron� gruntów rolnych nale�y pami�ta�, �e nie mo�na nigdy dopuszcza� do silnego za-
kwaszenia gleb lub bardzo znacznego ich wyczerpania z rezerw form przyswajalnych przez ro�liny. Gleby 
silnie zakwaszone i o niskiej zasobno�ci w praktyce mo�na uwa�a� za zdegradowane. Gleby takie z trudem 
ulegaj� wzbogaceniu w składniki, nawet po zastosowaniu du�ych dawek nawozów.  

Typowa degradacja chemiczna gleb ma miejsce w przypadku ich zanieczyszczenia szkodliwymi substan-
cjami chemicznymi – metalami ci��kimi, w�glowodorami wielopier�cieniowymi, pozostało�ciami po stoso-
wanych doglebowo �rodków chemicznych ochrony ro�lin i niewła�ciwym stosowaniu osadów �ciekowych 
do nawo�enia gleb. 

Gra�yna Czysz, Andrzej �wi�cicki 
 Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział w Poznaniu 
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Tabela 3. 
Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań gleb w monitoringu regionalnym w województwie wielkopolskim w roku 2002 

Współrzędne          
geograficzne Zawartość całkowita [mg/kg] Lp. Nazwisko 

i imię rolnika 
Miejscowość   n

         

Gmina Powiat
Kompleks – 

typ – podtyp – 
gatunek gleby K

la
sa

 g
le

-
by

 

szerokość długość 

N
um

er
 

pu
kt

u 

pr
óc

hn
ic

a 
%

 

S-
SO

4
m

g/
10

0g
 

gl
eb

y 

od
cz

yn
 

pH
 

Cu Zn Cd Pb Ni Cr Mn Fe As
1                      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Zapart  
Jerzy  Szamoty  Szamocin chodzieski 4  

A pgl . gl IVa 53 02’20” 17 09’15” 1 
1A 

1,08 
0,67 

0,93 
1,13 

6,8 
7,9 

2,3 
2,0 

14,3 
11,3 

0,093 
0,013 

5,6 
14,5 

3,10 
2,50 

5,00 
5,00 

128 
110 

2900 
2733 

1,300 
1,167 

2 Jakubek  
Jacek Połajewo  Połajewo czarnkowsko-

trzcianecki 
6  

Bw ps : pl V 52 48’00” 16 44’03” 2 
2A 

1,45 
0,88 

1,35 
1,35 

5,0 
5,2 

6,0 
5,3 

36,7 
44,3 

0,187 
0,120 

12,3 
9,9 

5,17 
5,03 

10,00 
8,33 

428 
415 

6200 
5900 

2,500 
2,400 

3 Stajkowski 
Zbigniew Michalcza  Kłecko gnieźnieński 5  

A pgl . gl IVa 52 40’08” 17 21’25” 3 
3A 

2,33 
0,77 

2,07 
0,10 

5,8 
6,8 

5,7 
2,3 

29,0 
14,3 

0,160 
0,040 

7,6 
4,7 

1,97 
2,10 

6,67 
6,67 

139 
70 

3567 
2933 

1,700 
0,933 

4 Waszak  
Marek Charbin  Powidz Słupecki 5  

A pgl . gl IVa 52 25’47” 17 53’15” 4 
4A 

4,30 
0,88 

5,50 
0,88 

6,9 
6,7 

12,3 
15,0 

118,3 
41,7 

0,333 
0,027 

20,8 
6,7 

8,17 
9,03 

11,67 
25,00 

256 
254 

19667 
22667 

3,733 
6,556 

5 Marciniak  
Ryszard Gębice  Pępowo Gostyński 4  

Bw pgl . gl IIIa 51 45’19” 17 05’42” 5 
5A 

1,35 
1,04 

1,79 
1,25 

6,7 
6,6 

6,0 
4,7 

25,0 
22,3 

0,227 
0,080 

12,0 
7,3 

5,20 
5,73 

8,33 
11,67 

148 
147 

5233 
11833 

3,267 
2,933 

6 Andrzejczak 
Paweł Gołuchów  Pogorzela Gostyński 2  

B pgm . gl IIIa 51 48’14” 17 14’28” 6 
6A 

1,76 
0,26 

1,23 
0,53 

6,2 
6,0 

8,7 
7,0 

35,4 
31,3 

0,253 
0,107 

12,2 
10,8 

5,59 
9,03 

10,00 
13,33 

171 
276 

6684 
8667 

3,200 
3,000 

7 Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna Niemierzyce   Granowo Grodziski 4  

A pgl . gl IIIa 52 15’06” 16 31’52” 7 
7A 

1,45 
0,41 

1,23 
1,00 

6,0 
6,2 

2,7 
1,0 

38,0 
15,3 

0,160 
0,013 

7,9 
1,6 

2,23 
1,77 

5,00 
3,33 

140 
59 

3067 
2233 

1,833 
0,867 

8 Barski  
Kazimierz Błońsko  Rakoniewice Grodziski 9  

M ps . pl V 52 11’10” 16 08’28” 8 
8A 

1,71 
1,92 

1,48 
1,40 

4,6 
4,7 

1,0 
1,0 

10,3 
11,0 

0,093 
0,053 

2,1 
2,1 

1,47 
1,53 

3,33 
3,33 

37 
31 

1433 
1567 

0,467 
0,467 

9 Matłoka  
Eugeniusz Kurcew  Kotlin Jarociński 2  

Bw pgm . gl IIIa 51 55’58” 17 12’30” 9 
9A 

1,81 
0,41 

1,25 
1,07 

6,0 
5,9 

6,7 
9,0 

44,0 
28,3 

0,293 
0,027 

15,7 
9,6 

6,47 
10,57 

11,67 
18,33 

230 
108 

15500 
10500 

3,800 
4,400 

10 Sobczak  
Ewa Stęgosz Żerków Jarociński 4  

A pgl . gl IVa 52 02’38” 17 31’21” 10 
10A 

0,88 
0,31 

0,73 
0,83 

5,9 
5,7 

4,7 
6,7 

21,7 
20,7 

0,107 
0,013 

8,7 
5,6 

4,30 
9,13 

6,67 
11,67 

229 
194 

4733 
11667 

2,400 
3,867 

11 Ordyniak  
Stanisław Morawin   Ceków Kaliski 2  

B pgm . gl IIIb 51 50’51” 18 16’05” 11 
11A 

1,35 
0,47 

1,13 
0,38 

6,4 
6,6 

4,0 
1,0 

22,7 
7,5 

0,160 
0,013 

7,9 
2,8 

3,77 
1,84 

5,00 
3,33 

132 
60 

4500 
2350 

1,833 
1,167 

12 Ignaszak  
Stanisław Zborów 44 Żelazków  Kaliski 4  

A pgl . gl IIIb 51 50’40” 18 11’56” 12 
12A 

2,12 
0,62 

1,16 
1,02 

5,9 
6,3 

4,0 
1,3 

24,7 
7,0 

0,187 
0,040 

9,1 
3,2 

4,87 
2,47 

8,33 
5,00 

148 
42 

6133 
2167 

2,467 
1,000 

13 Uszycki  
Roman Trzbień Łęka               

Opatowska Kępiński 7  
Bw ps . pl VI 51 13’55” 18 07’16” 13 

13A 
1,35 
1,30 

1,02 
1,40 

4,7 
4,6 

2,0 
2,0 

14,3 
41,0 

0,027 
0,133 

7,2 
6,9 

1,70 
1,60 

3,33 
3,33 

84 
80 

1900 
1733 

1,133 
1,133 

14 Szpryngiel  
Jerzy Sadogóra  Rychtal Kępiński 5  

Bw ps : pl IVb 51 08’08” 17 54’17” 14 
14A 

1,97 
1,81 

1,45 
1,66 

5,9 
6,1 

5,0 
4,7 

42,0 
40,7 

0,253 
0,227 

15,7 
14,3 

6,07 
6,33 

8,33 
8,33 

395 
400 

5900 
5967 

3,333 
3,267 

15 Tamborski 
Andrzej Gaj   Dąbie Kolski 3z  

M ps . pl VI 52 06’50” 18 42’40” 15 
15A 

1,71 
0,21 

1,13 
1,11 

7,3 
5,1 

7,0 
2,7 

30,0 
29,8 

0,253 
0,080 

10,8 
5,6 

8,47 
5,73 

10,00 
6,67 

230 
171 

18000 
5517 

3,733 
1,867 

16 Broniarczy 
Krzysztof Gozdów   Kościelec kolski 7  

Bw ps . pl VI 52 11’16” 18 36’15” 16 
16A 

2,69 
0,93 

36,94 
40,13 

7,1 
6,6 

4,7 
2,7 

41,7 
14,7 

0,267 
0,107 

16,9 
9,2 

3,00 
2,63 

5,00 
5,00 

186 
129 

3467 
2967 

2,533 
1,833 

17 Szewczyk  
Krzysztof Katarzyna   Przedecz kolski 2  

Dz glp . gs IIIb 52 19’48” 18 52’49” 17 
17A 

1,76 
0,41 

1,85 
0,98 

6,2 
5,7 

3,0 
5,0 

25,3 
26,7 

0,120 
0,080 

16,0 
8,1 

4,47 
10,57 

10,00 
21,67 

109 
398 

6500 
17333 

2,500 
5,899 

18 Rewers 
Elżbieta Zberzyn  Kleczew koniński 6  

Bw ps : pl V 52 25’56” 18 08’30” 18 
18A 

2,12 
0,41 

1,38 
1,02 

6,3 
6,4 

3,7 
1,7 

42,7 
17,7 

0,120 
0,027 

11,6 
3,9 

3,00 
1,40 

6,67 
5,00 

212 
149 

4000 
3433 

1,500 
1,100 

19 Ignaszak 
Tadeusz Ignacew  Krzymów koniński 7  

Bw ps . pl VI 52 25’59” 18 21’15” 19 
19A 

2,49 
1,30 

1,50 
1,02 

4,2 
4,0 

2,7 
2,3 

26,0 
30,3 

0,187 
0,120 

14,3 
13,5 

5,03 
4,80 

6,67 
6,67 

575 
535 

5500 
5033 

3,067 
2,633 

20 Zakrzewski 
Józef Rakowo  Skulsk koniński 4  

A pgl . gl IIIb 52 29’15” 18 17’18” 20 
20A 

1,45 
0,93 

3,37 
1,30 

4,3 
6,1 

2,0 
1,7 

19,3 
11,0 

0,040 
0,027 

10,0 
3,2 

2,67 
3,57 

6,67 
5,00 

160 
92 

3767 
3300 

1,867 
1,200 

21 Głąb  
Błażej Karsy Stare  

Miasto koniński 7  
Bw ps . pl VI 52 08’51” 18 13’10” 21 

21A 
1,35 
0,31 

1,22 
0,58 

4,1 
4,3 

1,3 
0,7 

10,3 
5,7 

0,013 
0,013 

4,4 
1,7 

2,77 
2,33 

3,33 
3,33 

57 
36 

2167 
1700 

0,867 
0,533 
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Współrzędne          
geograficzne Zawartość całkowita [mg/kg] Lp. Nazwisko 

i imię rolnika 
Miejscowość   

          

Gmina Powiat
Kompleks – 

typ – podtyp – 
gatunek gleby K
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szerokość długość 
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S-
SO
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g/
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0g
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pH
 

Cu Zn Cd Pb Ni Cr Mn Fe As
1                      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 Kubera 
Maria Jerka  Krzywiń kościański 6  

Bk ps V 51 59’50” 16 51’15” 22 
22A 

0,51 
1,08 

0,39 
0,36 

5,0 
4,8 

1,7 
6,0 

8,7 
23,0 

0,040 
0,200 

2,9 
11,1 

3,23 
4,40 

5,00 
6,67 

87 
239 

3133 
4667 

0,933 
2,100 

23 Orłowski 
Roman Orla  Koźmin krotoszyński 2  

B pgm . gl IIIa 51 49’51” 17 30’12” 23 
23A 

2,02 
0,31 

3,80 
1,76 

6,1 
6,8 

4,7 
10,3 

26,7 
33,3 

0,194 
0,027 

11,5 
10,0 

5,09 
25,33 

10,00 
20,00 

109 
302 

6650 
17833 

3,400 
4,133 

24 Szarłata  
Roman Bestwin  Zduny krotoszyński 2  

Bw pgm . gl IIIa 51 40’13” 17 17’12” 24 
24A 

2,59 
0,47 

2,70 
2,35 

6,6 
6,6 

7,7 
12,7 

42,0 
37,3 

0,200 
0,093 

15,2 
10,8 

8,93 
24,00 

16,67 
20,00 

182 
264 

12500 
18500 

3,800 
5,222 

25 RSP 
Górka Duchowna Sulejewo  Lipno leszczyński 6  

A ps : gl V 51 57’20” 16 38’07” 25 
25A 

0,62 
0,62 

1,13 
0,66 

4,8 
5,6 

2,7 
4,7 

21,0 
19,0 

0,160 
0,093 

7,6 
4,4 

3,97 
9,83 

6,67 
11,67 

323 
167 

3400 
7167 

1,567 
2,133 

26 Małecki 
Ryszard Zbarzewo Włoszakowi-

ce leszczyński 6  
Bw ps  V 51 52’27” 16 22’40” 26 

26A 
1,24 
0,26 

0,56 
0,55 

5,1 
5,6 

3,7 
0,7 

21,7 
12,0 

0,107 
0,053 

13,3 
3,7 

3,07 
5,47 

6,67 
6,67 

155 
87 

2733 
3400 

2,600 
0,933 

27 Gierczyński 
Wiesław Charcice Chrzypsko 

Wielkie 
między-
chodzki 

7  
Bw ps : plg V 52 38’47” 16 12’45” 27 

27A 
1,04 
0,72 

0,55 
0,55 

6,1 
6,3 

3,3 
6,3 

32,7 
32,3 

0,147 
0,107 

8,9 
9,1 

3,63 
9,87 

8,33 
15,00 

250 
402 

4500 
11333 

3,067 
3,333 

28 Kaczmarek 
Stanisława Bolewice  Miedzichowo nowotomyski 6  

Bw ps : gl V 52 03’53” 16 07’22” 28 
28A 

1,19 
0,26 

0,78 
0,63 

5,7 
5,1 

3,0 
1,3 

23,0 
12,0 

0,147 
0,093 

14,4 
13,3 

3,63 
3,63 

8,33 
6,67 

233 
128 

4133 
2967 

2,267 
1,367 

29 Kubiak 
Marian Zbąszyń   Zbąszyń nowotomyski 9  

Dz ps : pl V 52 14’00” 15 23’00” 29 
29A 

1,66 
0,47 

0,15 
2,78 

7,0 
7,8 

6,3 
3,7 

32,0 
10,7 

0,160 
0,053 

4,3 
14,1 

4,73 
2,93 

5,00 
5,00 

210 
69 

4967 
3367 

2,500 
1,300 

30 Jeziorek Klaudia Bąblin   Oborniki obornicki 5  
A pgl . gl IVa 52 40’42” 16 14’12” 30 

30A 
1,92 
0,41 

1,47 
2,35 

6,5 
6,7 

4,3 
2,7 

51,7 
19,0 

0,333 
0,133 

5,2 
5,7 

3,97 
4,83 

6,67 
5,00 

337 
238 

4133 
4433 

2,200 
1,467 

31 Centkiewicz 
Paweł Połajewice   Ryczywół obornicki 2z  

M ps IV 52 52’42” 16 43’15” 31 
31A 

2,69 
5,02 

1,79 
3,98 

5,5 
5,1 

2,0 
3,7 

18,7 
15,3 

0,093 
0,280 

10,0 
5,9 

1,57 
1,63 

3,33 
6,67 

38 
34 

3233 
6067 

1,367 
2,200 

32 Serafin 
Zdzisław Hetmanów   Przygodzice ostrowski 7  

Bw ps . pl VI 51 29’34” 17 45’03” 32 
32A 

1,66 
0,77 

1,20 
0,95 

5,3 
4,8 

2,3 
1,3 

6,5 
5,7 

0,080 
0,053 

5,9 
2,8 

1,43 
1,50 

3,33 
3,33 

35 
20 

1784 
1767 

1,417 
0,633 

33 Słupiak 
Roman Ligota  Kobyla Góra ostrzeszowski 6  

Bw ps : pl V 51 22’20” 17 48’35” 33 
33A 

1,44 
0,93 

0,68 
0,58 

5,6 
5,1 

4,7 
3,7 

26,7 
29,0 

0,147 
0,107 

11,2 
8,9 

5,47 
6,30 

6,67 
6,67 

357 
388 

4733 
5600 

2,867 
2,633 

34 Kaźmierczak 
Zenon Jaźwiny  Kraszewice ostrzeszowski 7  

Bw ps . pl V 51 29’47” 18 11’28” 34 
34A 

3,99 
1,24 

0,83 
1,13 

3,9 
4,3 

4,0 
0,7 

30,7 
2,0 

0,200 
0,053 

10,0 
0,9 

2,23 
1,00 

5,00 
1,67 

16 
13 

1967 
700 

1,633 
0,307 

35 Goliński 
Tadeusz Grabionna Miasteczko 

Krajeńskie pilski 7  
Bw ps . pl V 53 07’10” 17 03’42” 35 

35A 
1,55 
0,31 

0,63 
0,78 

5,9 
6,1 

4,7 
3,3 

29,0 
14,7 

0,147 
0,067 

8,7 
5,5 

4,40 
6,73 

6,67 
8,33 

417 
238 

4367 
5000 

2,100 
1,967 

36 Czarnecki 
Jerzy 

Nowa Wieś 
Ujska Ujście  pilski 4  

A pgl . gl IIIa 53 02’11” 16 45’05” 36 
36A 

2,17 
0,67 

1,10 
0,67 

5,1 
5,6 

3,7 
3,0 

24,7 
17,0 

0,120 
0,080 

8,9 
6,1 

4,83 
5,73 

6,67 
6,67 

377 
388 

4967 
5533 

1,933 
1,900 

37 Pabisiak 
Bogdan Szkudła   Gołuchów pleszewski 6  

Bw ps : gl V 51 35’06” 18 48’49” 37 
37A 

1,55 
0,10 

0,51 
0,95 

4,7 
6,5 

3,0 
1,7 

17,5 
8,3 

0,093 
0,053 

2,0 
2,5 

2,07 
2,20 

3,33 
3,33 

149 
107 

2334 
1733 

1,233 
0,500 

38 Wawrzyniak 
Jerzy Kicin Czerwonak poznański 4  

Dz pgl . gl IVa 52 27’53” 17 01’28” 38 
38A 

2,33 
1,55 

0,97 
1,05 

6,3 
6,3 

7,3 
4,7 

40,3 
32,7 

0,307 
0,147 

14,5 
9,3 

6,03 
4,73 

6,67 
5,00 

445 
320 

5967 
5033 

3,067 
2,133 

39 Rolnicza Spółdz. 
Produkcyjna Komorniki  Komorniki poznański 4  

A pgl : gl IVa 52 20’13” 16 48’33” 39 
39A 

1,04 
0,47 

0,53 
0,50 

4,4 
5,9 

4,7 
2,7 

21,3 
16,3 

0,147 
0,120 

10,3 
4,8 

3,87 
4,60 

5,00 
5,00 

206 
206 

4600 
4100 

2,267 
1,283 

40 Czyż 
Adam 

Luboń 
ul. Podgórna Luboń poznański 5  

A pgl . ps : gl IVa 52 20’49” 16 52’37” 40 
40A 

1,76 
0,62 

0,54 
0,75 

5,7 
5,8 

6,0 
3,3 

31,0 
16,3 

0,147 
0,093 

13,7 
6,4 

5,30 
3,73 

6,67 
5,00 

250 
240 

5567 
3600 

2,333 
1,400 

41 Antysiak  
Stanisław Swarzędz  Swarzędz poznański 6  

Bw ps  V 52 04’33” 17 04’54” 41 
41A 

1,40 
0,82 

0,63 
0,89 

5,2 
4,4 

3,3 
3,0 

15,0 
14,7 

0,133 
0,067 

12,3 
7,7 

4,20 
4,83 

6,67 
5,00 

332 
249 

4000 
4300 

2,100 
1,500 

42 Karkosz 
Piotr Sobiałkowo Miejska Gór-

ka rawicki 2  
Bw pgm . gl IIIa 51 40’12” 16 59’26” 42 

42A 
1,71 
0,98 

3,18 
1,44 

7,4 
7,1 

6,7 
4,3 

30,7 
17,3 

0,187 
0,107 

12,5 
6,4 

6,90 
5,40 

10,00 
8,33 

168 
108 

7330 
5667 

3,267 
1,933 
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43 Józefiak 
Jan Ostrowite  Ostrowite słupecki 6  

A ps : gl V 52 02’59” 18 02’54” 43 
43A 

1,66 
0,31 

0,86 
0,75 

7,3 
6,7 

6,7 
3,0 

47,0 
16,0 

0,253 
0,053 

11,3 
4,5 

5,87 
5,07 

6,67 
6,67 

330 
175 

5733 
4967 

2,867 
1,533 

44 Kinecki 
Roman Korwin  Słupca słupecki 7  

Bw pl VI 52 19’32” 17 55’10” 44 
44A 

3,73 
0,51 

10,97 
0,23 

7,6 
7,6 

7,3 
1,0 

47,0 
14,0 

0,227 
0,053 

9,9 
2,3 

6,80 
2,90 

6,67 
3,33 

179 
58 

5767 
2967 

4,444 
1,367 

45 Gospodarstwo 
Rolne POLEKA Piersko   Kaźmierz szamotulski 2  

Bw pgm : gl IIIb 52 30’26” 16 28’53” 45 
45A 

4,35 
8,13 

3,83 
0,50 

7,5 
7,4 

9,9 
13,0 

57,2 
93,3 

0,333 
0,347 

15,5 
16,9 

8,52 
9,57 

10,00 
11,67 

287 
275 

9084 
9833 

3,667 
4,200 

46 Rolnicza Spół-
dzielnia Prod. Kluczewo   Ostroróg szamotulski 5 

A pgl  IVa 52 38’33” 16 28’21” 46 
46A 

1,30 
1,66 

0,20 
0,28 

7,4 
7,5 

7,3 
7,7 

24,0 
25,0 

0,107 
0,133 

7,7 
10,3 

9,10 
10,07 

16,67 
16,67 

208 
212 

12000 
12167 

3,800 
3,933 

47 Putz 
Tomasz Klęka Nowe Miasto średzki 6  

A ps : gl IVb 52 04’29” 17 25’21” 47 
47A 

1,04 
0,67 

0,98 
0,73 

7,5 
4,6 

4,3 
2,0 

19,0 
21,0 

0,160 
0,093 

11,2 
3,5 

3,33 
2,33 

8,33 
6,67 

203 
139 

3533 
2667 

1,600 
0,833 

48 Galon 
Wojciech Ługi 13,2 Książ Wlkp. śremski 7 

Bk ps . pl VI 51 59’29” 17 10’58” 48 
48A 

1,81 
0,36 

1,17 
0,95 

5,2 
6,8 

7,0 
1,7 

45,0 0,293 
0,087 

15,5 
4,2 

2,97 
2,07 

8,33 
3,33 

348 
110 

3167 
2433 

1,667 
1,217 

49 Nita 
Ryszard Krwony   Brudzew turecki 3z 

M ps . pl V 52 04’03” 18 37’37” 49 
49A 

1,55 
0,51 

0,55 
0,83 

6,8 
5,5 

2,3 
3,3 

18,2 
14,3 

0,160 
0,067 

8,9 
5,1 

2,90 
6,40 

5,00 
10,00 

132 
106 

3333 
6433 

1,667 
1,733 

50 Filipiak 
Karol Obrzębin   Turek turecki 6 

A ps . gl V 52 01’31” 18 28’36” 50 
50A 

1,45 
0,72 

1,17 
0,85 

5,1 
4,4 

2,3 
1,7 

19,7 
14,3 

0,107 
0,080 

12,3 
5,6 

2,27 
2,13 

5,00 
5,00 

150 
161 

3000 
3167 

1,267 
0,967 

51 Wodkowski 
Andrzej Gołańcz  Gołańcz wągrowiecki 2 

Bw pgm . gl IIIa 52 56’45” 17 18’20” 51 
51A 

3,83 
0,77 

1,49 
1,10 

4,4 
6,3 

5,7 
8,7 

28,3 
27,0 

0,200 
0,080 

12,1 
9,2 

6,73 
9,90 

11,67 
16,67 

270 
182 

6833 
13667 

2,400 
4,133 

52 Magda 
Stanisław Kłodzin  Mieścisko wągrowiecki 6 

A ps : gl IVb 52 41’39” 17 23’20” 52 
52A 

2,33 
1,04 

1,34 
1,86 

6,1 
6,4 

8,7 
8,7 

46,3 
43,0 

0,253 
0,147 

12,3 
10,5 

6,00 
6,07 

8,33 
10,00 

282 
297 

7000 
7167 

2,400 
2,067 

53 Śmidoda 
Florian Siedlec  Siedlec wolsztyński 6 

Dz ps . pl V 52 08’17” 16 00’30” 53 
53A 

1,35 
0,82 

0,85 
0,89 

6,8 
6,2 

4,0 
2,0 

24,3 
4,7 

0,160 
0,053 

10,3 
1,7 

1,80 
2,33 

3,33 
3,33 

126 
48 

2233 
1733 

1,500 
0,467 

54 Sobczak  
Zbigniew Pyzdry  Pyzdry wrzesiński 5 

A pgl : gl IVa 52 10’08” 17 41’24” 54 
54A 

1,40 
0,31 

0,95 
0,60 

6,5 
6,2 

11,0 
3,3 

34,4 
7,0 

0,227 
0,053 

20,1 
3,6 

3,80 
3,17 

6,67 
5,00 

300 
95 

4433 
3067 

1,600 
0,833 

55 Ganczar 
Czesław Jastrowie  Jastrowie złotowski 7 

Bw pl : psg VI 53 25’19” 16 49’05” 55 
55A 

1,45 
0,10 

0,55 
0,55 

6,2 
5,3 

4,7 
2,3 

29,3 
8,3 

0,200 
0,053 

12,8 
3,9 

4,70 
3,70 

8,33 
5,00 

312 
78 

5233 
4233 

1,867 
1,500 

56 Szydłowski 
Aleksander Osowo  Lipka złotowski 7 

Bw pl VI 53 06’56” 17 15’10” 56 
56A 

1,87 
0,67 

1,27 
1,48 

5,8 
4,2 

2,3 
1,0 

18,7 
10,3 

0,100 
0,067 

11,0 
3,6 

2,65 
3,80 

5,00 
5,00 

110 
39 

3517 
2167 

1,534 
0,550 

57 Szewczyk  
Małgorzata Kalisz   Kalisz Kalisz 4 

Bw płz : pl IVa 51 45’30” 18 05’00” 57 
57A 

0,82 
3,83 

0,95 
1,03 

4,6 
5,2 

5,0 
1,0 

22,7 
8,3 

0,173 
0,080 

12,9 
3,1 

5,63 
1,87 

6,67 
3,33 

293 
43 

4900 
1367 

2,200 
0,533 

58 Kałużny 
Eugeniusz Konin   Konin Konin 7 

Bw ps . pl VI 52 13’30” 18 15’00” 58 
58A 

1,61 
1,14 

4,10 
2,18 

6,6 
6,7 

9,3 
3,3 

64,3 
25,7 

0,253 
0,133 

16,1 
12,5 

3,17 
2,30 

5,00 
3,33 

134 
85 

3567 
2367 

1,467 
1,200 

59 SHR 
Antoniny Leszno   Leszno Leszno 4 

A pgl . gl IVa 51 50’30” 16 34’30” 59 
59A 

0,10 
0,41 

0,48 
0,50 

6,0 
6,3 

9,0 
4,0 

27,7 
11,0 

0,213 
0,067 

20,8 
5,5 

4,60 
3,73 

6,67 
6,67 

255 
120 

4667 
4267 

2,533 
1,800 

60 Lewandowski 
Bogdan Poznań  Poznań Poznań 6 

Bw ps : pl V 52 24’30” 16 55’00” 60 
60A 

0,10 
0,36 

4,10 
0,75 

3,0 
4,5 

2,7 
1,2 

12,7 
5,9 

0,067 
0,067 

7,9 
2,2 

2,13 
1,57 

5,00 
3,33 

31 
26 

2800 
1867 

2,200 
1,584 
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GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Akty prawne obowi�zuj�ce w zakresie gospodarki odpadami w roku 2002 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
2. Ustawa – Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy − Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpa-

dach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 
4. Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 roku o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminie (Dz. U. Nr 132, 

poz. 622 z pó�niejszymi zmianami), 
5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr  63, poz. 638), 
6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektó-

rymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 
7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Nr 7, poz. 78), 
8. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 
9. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich 

ilo�ci, dla których nie ma obowi�zku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i �rednich 
przedsi�biorstw, które mog� prowadzi� uproszczon� ewidencj� odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 

10. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie niezb�dnego zakresu in-
formacji obj�tych obowi�zkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i woje-
wódzkiej bazy danych dotycz�cej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1740), 

11. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów dokumentów sto-
sowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736), 

12. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 9 pa�dziernika 2001 roku w sprawie opłat za korzystanie ze 
�rodowiska (Dz. U. Nr 130, poz. 1453), 

13. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 29 stycznia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów innych ni� 
niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urz�dze�, w których dopuszcza si� ich termiczne przekształca-
nie (Dz. U. Nr 18, poz. 176). 

14. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 28 maja 2002 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
posiadacz odpadów mo�e przekazywa� osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie b�d�-
cym przedsi�biorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 

15. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 28 pa�dziernika 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, któ-
rych zbieranie lub transport nie wymagaj� zezwolenia na prowadzenie działalno�ci, oraz podstawowe 
wymagania dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575), 

16. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 30 pa�dziernika 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, które 
mog� by� składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595), 

17. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 8 pa�dziernika 2002 roku w sprawie składowiska odpadów oraz 
miejsca magazynowania odpadów pochodz�cych z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z prze-
twarzania tych odpadów (Dz. U. Nr 176, poz. 1456), 

18. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 21 pa�dziernika 2002 roku w sprawie odpadów pochodz�cych z 
procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mog� by� 
unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz. U. Nr 180, poz. 1513), 

19. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858), 

20. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów �cieko-
wych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140), 

21. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 roku w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608), 

22. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. Nr 8, poz. 103), 
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23. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 roku w sprawie dopuszczalnych sposobów i wa-
runków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. Nr 8, poz. 104), 

W zwi�zku z mi�dzynarodowym obrotem odpadami Minister �rodowiska w 2002 roku wydał kilka rozpo-
rz�dze� m.in.: 
24. w sprawie listy odpadów innych ni� niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwole-

nia Głównego Inspektora Ochrony �rodowiska z 5 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 56, poz. 512), 
25. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy z 6 lutego 2002 

roku (Dz. U. Nr 15, poz. 146), 
26. w sprawie wprowadzenia obowi�zku uzyskiwania zezwole� na wywóz do okre�lonych pa�stw odpadów 

innych ni� niebezpieczne z 6 lutego 2002 roku (Dz. U. Nr 15, poz. 147). 

2. Nowe terminy w zakresie gospodarowania odpadami w 2002 roku 
Nowa ustawa o odpadach okre�la zasady post�powania z odpadami w sposób zapewniaj�cy ochron� �ycia 

i zdrowia ludzi oraz ochron� �rodowiska zgodnie z zasad� zrównowa�onego rozwoju, a w szczególno�ci 
zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilo�ci odpadów i ich negatywnego oddziały-
wania na �rodowisko, a tak�e odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

W ustawie wprowadzono nowe terminy dotycz�ce gospodarowania odpadami. Ilekro� w ustawie jest mowa o: 
• gospodarowaniu odpadami – rozumie si� przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpa-

dów, w tym równie� nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów, 
• komunalnych osadach �ciekowych – rozumie si� przez to pochodz�cy z oczyszczalni �cieków osad 

z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji słu��cych do oczyszczania �cieków komunalnych oraz 
innych �cieków o składzie zbli�onym do składu �cieków komunalnych, 

• magazynowaniu odpadów – rozumie si� przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów 
przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem, 

• odpadach komunalnych – rozumie si� przez to odpady powstaj�ce w gospodarstwach domowych, a tak�e 
odpady nie zawieraj�ce odpadów niebezpiecznych pochodz�ce od innych wytwórców odpadów, które ze 
wzgl�du na swój charakter lub skład s� podobne do odpadów powstaj�cych w gospodarstwach domowych, 

• odpadach medycznych – rozumie si� przez to odpady powstaj�ce w zwi�zku z udzielaniem �wiadcze� 
zdrowotnych oraz prowadzeniem bada� i do�wiadcze� naukowych w zakresie medycyny, 

• odpadach oboj�tnych – rozumie si� przez to odpady, które ulegaj� istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; s� nierozpuszczalne, nie wchodz� w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie 
powoduj� zanieczyszczenia �rodowiska lub zagro�enia zdrowia dla ludzi, nie ulegaj� biodegradacji i nie 
wpływaj� niekorzystnie na materi�, z któr� si� kontaktuj�; ogólna zawarto�� zanieczyszcze� w tych od-
padach oraz zdolno�� do ich wymywania, a tak�e negatywne oddziaływanie na �rodowisko odcieku mu-
sz� by� nieznaczne, a w szczególno�ci nie powinny stanowi� zagro�enia dla jako�ci wód 
powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,  

• odpadach ulegaj�cych biodegradacji – rozumie si� przez to odpady, które ulegaj� rozkładowi tlenowemu 
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, 

• odpadach weterynaryjnych – rozumie si� przez to odpady powstaj�ce w zwi�zku z badaniem, leczeniem 
zwierz�t lub �wiadczeniem usług weterynaryjnych, a tak�e w zwi�zku z prowadzeniem bada� naukowych 
i do�wiadcze� na zwierz�tach, 

• odzysku – rozumie si� przez to wszelkie działania nie stwarzaj�ce zagro�enia dla �ycia, zdrowia ludzi lub 
dla �rodowiska, polegaj�ce na wykorzystaniu odpadów w cało�ci lub w cz��ci, lub prowadz�ce do odzy-
skania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, okre�lone w zał�czniku nr 5 do 
ustawy, 

• odzysku energii – rozumie si� przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii,  
• posiadaczu odpadów – rozumie si� przez to ka�dego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórc� odpa-

dów, inn� osob� fizyczn�, osob� prawn� lub jednostk� organizacyjn�); domniemywa si�, �e władaj�cy 
powierzchni� ziemi jest posiadaczem odpadów znajduj�cych si� na nieruchomo�ci, 

• recyklingu – rozumie si� przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub 
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału 
o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym te� recykling organiczny, z wyj�tkiem 
odzysku energii, 
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• recyklingu organicznym − rozumie si� przez to obróbk� tlenow�, w tym kompostowanie, lub beztlenow� 
odpadów, które ulegaj� rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu 
mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku 
odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny, 

• składowisku odpadów – rozumie si� przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów, 
• spalarni odpadów − rozumie si� przez to instalacj�, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpa-

dów w celu ich unieszkodliwienia, 
• termicznym przekształcaniu odpadów – rozumie si� przez to procesy utleniania odpadów, w tym spala-

nia, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczo-
nych do tego instalacjach lub urz�dzeniach na zasadach okre�lonych w przepisach szczegółowych, 

• unieszkodliwianiu odpadów − rozumie si� przez to poddanie odpadów procesom przekształce� biolo-
gicznych, fizycznych lub chemicznych okre�lonym w zał�czniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia 
ich do stanu, który nie stwarza zagro�enia dla �ycia, zdrowia ludzi lub dla �rodowiska, 

• wytwórcy odpadów − rozumie si� przez to ka�dego, którego działalno�� lub bytowanie powoduje po-
wstawanie odpadów, oraz ka�dego, kto przeprowadza wst�pne przetwarzanie, mieszanie lub inne działa-
nia powoduj�ce zmian� charakteru lub składu odpadów, 

• zbieraniu odpadów − rozumie si� przez to ka�de działanie, w szczególno�ci umieszczanie w pojemni-
kach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 

Ponadto w ustawach: 
• o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 roku oraz 
• o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produk-

towej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 roku wprowadzono takie terminy jak: 
odpady opakowaniowe – rozumie si� przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego 
u�ytku wycofane z ponownego u�ycia, stanowi�ce odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyj�t-
kiem odpadów powstaj�cych w procesie produkcji opakowa�; 
opłata depozytowa – rozumie si� przez to opłat� pobieran� przy sprzeda�y detalicznej akumulatorów 
ołowiowych (kwasowych) jako osobnych produktów, której zwrot nast�puje po przekazaniu zu�ytego 
akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu zbiórki zu�ytych aku-
mulatorów zorganizowanego przez przedsi�biorc�;  
opłata produktowa – rozumie si� przez to opłat� obliczan� i wpłacan� za opakowania w przypadku sprzeda�y 
produktów w tych opakowaniach, a tak�e opłat� obliczan� i wpłacan� w przypadku sprzeda�y akumulatorów 
niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarowych oraz 
urz�dze� chłodniczych i klimatyzacyjnych, wymienionych w zał�cznikach nr 1−3 do ustawy. 

Minister wła�ciwy do spraw �rodowiska, kieruj�c si� kategoriami oraz rodzajami odpadów wymieniony-
mi w zał�cznikach nr 1 i 2, składnikami odpadów wymienionymi w zał�czniku nr 3 oraz wła�ciwo�ciami 
odpadów wymienionymi w zał�czniku nr 4, okre�lił w drodze rozporz�dzenia z dnia 27 wrze�nia 2001 roku 
katalog odpadów wraz z list� odpadów  niebezpiecznych (Dz. U. Nr 112 poz. 1206, zał�cznik do rozporz�-
dzenia Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 roku). 

3. Monitoring gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego 

W ramach realizacji Pa�stwowego Monitoringu �rodowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony �ro-
dowiska prowadz� monitoring gospodarki odpadami, pozwalaj�cy gromadzi� informacje o: 
� ilo�ci wytwarzanych odpadów z uwzgl�dnieniem ich wykorzystania, usuwania lub unieszkodliwiania, 

w tym unieszkodliwiania przez składowanie; 
� składowiskach z uwzgl�dnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia; 
� pełnym obrocie odpadami niebezpiecznymi. 

W 1993 roku opracowano System Informatyczny Gospodarki Odpadami Przemysłowymi (SIGOP), który 
obejmuje informacje o ilo�ciach odpadów niebezpiecznych wytwarzanych, unieszkodliwianych i składowa-
nych. System ten został wdro�ony we wszystkich województwach i był modernizowany w zwi�zku ze zmia-
nami wprowadzanymi do ustawy o odpadach.  
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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 �rodowiska. 

Monitoring odpadów powinien stanowi� podstaw� przy opracowywaniu planów i strategii gospodarowa-
nia odpadami zarówno na poziomie gminy jak i całego kraju, gdy� pozwala zaobserwowa� zmiany ilo�ci 
wytwarzanych odpadów, mo�liwo�ci 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 zebra� informacje równie� na temat odpadów in-
nych ni� niebezpieczne wytworzonych w 2002 roku. Otrzymano dane od 437 producentów odpadów, w tym 
362 producentów odpadów niebezpiecznych. 

3.1. Odpady przemysłowe 
W 2002 roku na terenie województwa wielkopolskiego wytworzonych zostało 4 654 730,1 Mg odpadów, 

odzyskowi poddano 3 429 291,4 Mg, unieszkodliwiono przez składowanie 1 269 508,9 Mg a poza składo-
waniem 79 284 Mg (wi�ksza suma poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu zarówno przez jak i poza 
składowanie odpadów wynika z ilo�ci nagromadzonych w poprzednich latach i zagospodarowanych dopiero 
w 2002 roku) na terenie zakładów magazynowano 28 000,5 Mg odpadów. 

Zgodnie z Katalogiem odpadów wraz z list� odpadów niebezpiecznych z 27 wrze�nia 2001 roku w opar-
ciu o badania monitoringowe przeprowadzone w 2002 roku, stwierdzono, �e najwi�cej odpadów powstało z 
grupy 10 czyli z procesów termicznych −−−− 1658609,7 Mg. Z tej ilo�ci, a� 76 % stanowi� mieszanki popio-
łowo-�u�lowe, które w 76 % zostały unieszkodliwione przez składowanie. Ponadto powstało du�o odpadów 
z grupy 02 czyli odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, le�nictwa, 
łowiectwa oraz przetwórstwa �ywno�ci tj. 1233055,3 Mg. Prawie w 80 % s� to odpady z przemysłu cu-
krowniczego – wysłodki, które w cało�ci zostały wykorzystane przez rolników (tabela 1).  

Tabela 1. 
Bilans dla poszczególnych grup odpadów w roku 2002 w województwie wielkopolskim /według WIO�/ 

Odpady /Mg/ 

unieszkodliwione Grupa odpadów 
wytworzone 

magazyno-
wane 

odzysk poza składo-
waniem 

przez skła-
dowanie 

01 odpady powstaj�ce przy poszukiwaniu, 
wydobywaniu, fizycznej i chemicznej 
przeróbce rud oraz innych kopalin 

5078,7 0,0 4950,0 25,7 103,0 

02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, 
upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 
le�nictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa 
�ywno�ci 

1233055,3 10235,3 1291343,1 33154,6 7023,9 

03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z 
produkcji płyt i mebli, masy celulozo-
wej, papieru i tektury 

105169,0 245,9 90149,4 12554,0 2,1 

04 odpady z przemysłu skórzanego, fu-
trzarskiego i tekstylnego 

1207,5 25,9 1184,8 0,0 1,0 

05 odpady z przeróbki ropy naftowej, 
oczyszczania gazu ziemnego oraz piroli-
tycznej przeróbki w�gla 

3024,2 258,8 2764,3 1,1 0,0 

06 odpady z produkcji, przygotowania, 
obrotu i stosowania produktów przemy-
słu chemii nieorganicznej 

199,4 1 92,3 108,2 0,0 

07 odpady z produkcji, przygotowania, 
obrotu i stosowania produktów przemy-
słu chemii organicznej   

23071,5 272,9 19290,3 3534,4 8,5 
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Odpady /Mg/ 

unieszkodliwione Grupa odpadów 
wytworzone 

magazyno-
wane 

odzysk poza składo-
waniem 

przez skła-
dowanie 

08 odpady z produkcji, przygotowania, 
obrotu i stosowania powłok ochronnych 
(farb, lakierów, emalii ceramicznych), 
kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

810,6 52,8 151,9 597,7 25,8 

09 odpady z przemysłu fotograficznego i 
usług fotograficznych 

85,1 0,0 26,7 58,4 0,0 

10 odpady z procesów termicznych 1658609,7 4934,3 464671,6 8697,2 1196280,4 

11 odpady z chemicznej obróbki i powle-
kania powierzchni metali oraz innych 
materiałów i z procesów hydrometalur-
gii metali nie�elaznych 

5109,2 108,2 690,6 4390,7 15,0 

12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i 
mechanicznej obróbki powierzchni 
metali i tworzyw sztucznych 

21535,2 248,6 19599,2 553,3 1223,5 

13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw 
(z wył�czeniem olejów jadanych oraz 
grup 05,12 i 19) 

2006,6 82,0 1034,7 931,3 0,0 

14 odpady z rozpuszczalników organicz-
nych, chłodziw i propelentów (z wył�-
czeniem grup 07 i 08) 

41,3 0,9 22,6 24,5 0,0 

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkani-
ny do wycierania, materiały filtracyjne i 
ubrania ochronne nieuj�te w innych 
grupach 

60374,1 1383,9 56222,9 1586,6 1192,2 

16 odpady nieuj�te w innych grupach 394520,1 466,1 388908,6 3392,3 1960,6 

17 odpady z budowy, remontów i demon-
ta�u obiektów budowlanych oraz infra-
struktury drogowej (wł�czaj�c gleb� i 
ziemi� z terenów zanieczyszczonych) 

243835,0 4218,2 254595,2 2582,5 8313,2 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 1759,3 0,0 65,6 1693,7 0,0 

19 odpady z instalacji i urz�dze� słu��cych 
zagospodarowaniu odpadów, z oczysz-
czalni �cieków oraz z uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów przemysłowych 

865029,2 5434,8 832027,9 2036,8 26034,0 

20 odpady komunalne ł�cznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie 

30209,0 30,8 1499,6 3361,0 27325,7 

 Suma 4654730,1 28000,4 3429291,3 79284,0 1269508,9 

Podobnie jak w latach ubiegłych, najwi�cej odpadów powstało w powiatach: 
• grodzkim miasta Konin  1364806,5 Mg, 
• tureckim                       870714,2 Mg. 
• grodzkim miasta Pozna� 520587,4 Mg, 
• nowotomyskim               503976,4 Mg, 

W Koninie dominuj�c� grup� odpadów stanowiły odpady wytworzone przez Zespół Elektrownii P�tnów i 
Konin − z procesów termicznych czyli mieszanka popiołowo-�u�lowa z mokrego odprowadzania odpadów 
paleniskowych w ilo�ci 738017,6 Mg, a tak�e z grupy 19 czyli z instalacji i urz�dze� słu��cych zagospoda-
rowaniu odpadów z oczyszczalni �cieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych w 
ilo�ci 373068,8 Mg. W powiecie tureckim sytuacja wygl�da podobnie, dominuj�ce grupy odpadów to 10 i 19 
− wytworzone przez Zespół Elektrownii Adamów − w ilo�ciach: 418587 Mg mieszanki popiołowo-�u�lowej 
z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.(10 01 81) i 430242 Mg roztworów i szlamów z regene-
racji wymienników jonitowych. W Poznaniu dominuj� grupy odpadów 10 i 17, przede wszystkim popioły 
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lotne z w�gla oraz mieszanka popiołowo-�u�lowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych wy-
tworzonych przez Zespół Elektrociepłowni Pozna�skich. W powiecie nowotomyskim dominowała grupa 16, 
a przede wszystkim złom stalowy powstały w zwi�zku z modernizacj� Cukrowni „Opalenica” w ilo�ci 
380000 Mg. 

Znacz�ce ilo�ci odpadów powstały równie� w takich powiatach jak: kaliski, ko�cia�ski, rawicki, i �redzki. 
W tych powiatach grup� dominuj�c� wytworzonych odpadów stanowiła grupa 02 czyli odpady z rolnictwa, 
sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, le�nictwa oraz przetwórstwa �ywno�ci. Bilans odpa-
dów w poszczególnych powiatach przedstawia tabela 2.  

Tabela 2. 
Bilans odpadów w poszczególnych powiatach za rok 2002 /według WIO�/ 

Odpady /Mg/ 
Lp. Powiat 

wytworzone magazynowane 
poddane                

odzyskowi 
unieszkodliwione 

poza składowaniem 
unieszkodliwione 
przez składowanie 

1 chodzieski 7358,7 212,4 6214,8 275,8 713,8 

2 
czarnkowsko-
trzcianecki 

48039,2 424,4 17670,0 22904,0 505,0 

3 gnie�nie�ski 5523,8 2,6 5130,7 314,,5 225,4 

4 gosty�ski 59470,3 5617,0 50045,1 1100,2 2707,4 

5 grodziski 5371,4 0,2 715,1 235,0 4421,2 

6 jaroci�ski 6287,4 389,6 112298,5 782,1 522,7 

7 kaliski 113901,0 4484,2 105178,8 4207,4 26,1 

8 k�pi�ski 11268,1 48,8 2728,5 7262,9 1237,6 

9 kolski 29411,1 41,7 28575,0 91,3 709,8 

10 koni�ski 12796,5 17,2 9739,9 234,9 2826,4 

11 ko�cia�ski 168912,5 645,8 164841,5 2449,7 1180,2 

12 krotoszy�ski 161720,0 313,7 158593,4 4270,5 2637,4 

13 leszczy�skie 32440,5 126,9 29835,9 208,7 2308,6 

17 mi�dzychodzki 1764,8 0,0 931,9 15,4 817,4 

18 nowotomyski 503976,4 0,0 503830,6 145,6 0,2 

19 obornicki 8023,9 110,7 6082,1 693,0 1138,1 

20 ostrowski 44746,6 19,1 39474,4 4091,3 1176,3 

21 ostrzeszowski 14088,2 1,4 3899,2 9937,9 249,6 

22 pilski 87105,8 1955,1 81767,9 762,7 2687,6 

23 pleszewski 20243,1 24,4 15713,7 78,3 4426,8 

24 pozna�ski 25891,5 27,4 15944,1 856,4 9262,5 

25 rawicki 128028,4 7154,3 116343,1 4195,6 1551,5 

26 słupecki 10061,2 0,2 9824,0 37,7 199,3 

27 szamotulski 4523,2 2,1 3876,0 133,1 512,0 

28 �redzki 209410,6 4,1 208929,1 2,0 475,3 

29 �remski 38960,9 1,7 58833,0 18,3 6555,8 

30 turecki 870714,2 393,4 450737,2 798,0 418862,5 

31 w�growiecki 1079,8 40,9 467,9 325,5 245,6 

32 wolszty�ski 30499,0 761,0 28007,3 429,5 1443,9 

33 wrzesi�ski 38295,5 140,3 39304,5 62,7 1484,6 

34 złotowski 13974,7 303,5 11597,0 915,9 1171,2 

13 miasto Kalisz 33793,7 3741,1 35345,9 183,4 1522,1 

14 miasto Konin 1364806,5 211,3 599782,1 1199,0 770704,9 

15 miasto Leszno 21654,2 8,7 15780,4 815,0 5062,7 

16 miasto Pozna�  520587,4 775,2 491252,7 9250,8 19937,4 

Suma całkowita 4654730,1 28000,4 3429291,3 79284,1 1269508,9 
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Wytworzone odpady poddawane s� działaniom polegaj�cym na wykorzystaniu odpadów w cało�ci lub w 
cz��ci lub prowadz�cym do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wyko-
rzystaniem oraz procesom unieszkodliwiania odpadów. Opis działa� zawieraj� zał�czniki nr 5 i 6 do ustawy 
o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku. 

3.2. Odpady niebezpieczne 
W 2002 roku na terenie województwa wielkopolskiego wytworzono 30 644,2 Mg odpadów niebezpiecz-

nych, odzyskowi poddano 15 662,8 Mg, unieszkodliwiono przez składowanie 6 485,6 Mg, a poza składowa-
niem 8 202,9 Mg, na terenie zakładów magazynowano 6 485,6 Mg odpadów. 

Tabela 3. 
Bilans odpadów niebezpiecznych w poszczególnych powiatach za rok 2002 /według WIO�/ 

Odpady /Mg/ 
Lp. Powiat 

wytworzone magazynowane 
poddane 

odzyskowi 
unieszkodliwione 

poza składowaniem 
unieszkodliwione 
przez składowanie 

1. chodzieski 3777,0 95,4 3657,7 22,5 1,5 

2. czarnkowsko-
trzcianecki 

890,2 16,5 77,0 832,6 0,0 

3. gnie�nie�ski 48,1 2,1 20,0 26,3 0,0 

4. gosty�ski 91,6 1,4 61,2 29,0 0,0 

5. grodziski 10,9 0,2 1,3 9,5 0,0 

6. jaroci�ski 50,4 18,3 11,1 27,4 0,0 

7. kaliski 14,0 0,3 0,0 14,4 0,0 

8. k�pi�ski 57,8 8,9 10,7 38,6 0,0 

9. kolski 5092,1 15,2 5027,6 49,4 0,0 

10. koni�ski 278,1 1,9 160,8 123,0 0,0 

11. ko�cia�ski 97,1 0,1 4,1 92,4 0,6 

12. krotoszy�ski 76,9 0,5 3,0 73,3 0,0 

13. leszczy�skie 4,8 2,4 2,1 0,4 0,7 

14. mi�dzychodzki 21,1 0,0 0,3 15,3 5,5 

15. nowotomyski 120,6 0,0 31,6 89,0 0,0 

16. obornicki 286,5 0,2 264,8 21,6 0,0 

17. ostrowski 3654,5 3,8 83,4 3572,6 0,0 

18. ostrzeszowski 8,2 0,6 3,7 3,9 0,0 

19. pilski 615,8 6,3 296,1 292,0 22,7 

20. pleszewski 11,9 0,2 1,0 10,7 0,0 

21. pozna�ski 380,6 0,6 257,4 127,5 0,0 

22. rawicki 18,9 6,5 5,4 11,0 0,0 

23. słupecki 54,4 0,2 2,4 36,7 15,0 

24. szamotulski 30,0 2,1 13,7 14,2 0,0 

25. �redzki 399,6 0,1 1,1 2,0 396,3 

26. �remski 33,6 0,6 21,9 11,4 0,0 

27. turecki 150,8 45,9 48,2 64,4 1,1 

28. w�growiecki 71,3 1,2 36,1 34,0 0,0 

29. wolszty�ski 41,8 132,0 5,5 12,8 0,0 

30. wrzesi�ski 91,7 114,3 10,8 53,3 0,0 

31. złotowski 189,1 12,1 109,6 17,1 63,2 

32. miasto Kalisz 391,4 13,4 206,7 151,0 28,3 

33. miasto Konin 6675,0 37,1 183,4 517,9 5948,1 

34. miasto Leszno 299,8 2,2 163,0 146,2 0,0 

35. miasto Pozna�  6608,6 70,1 4880,1 1659,4 2,6 

Suma  30644,2 612,7 15662,8 8202,8 6485,6 
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Najwi�cej odpadów niebezpiecznych w roku 2002 powstało w powiatach: miasta Konin, miasta Pozna�, 
kolskim, chodzieskim i ostrowskim. Dane jednostkowe przedstawia tabela 7.3. 

W Koninie najwi�cej odpadów niebezpiecznych powstało z hutnictwa aluminium − głównie cz�stki stałe 
i pyły (ł�cznie z młynów kulowych) zawieraj�ce substancje niebezpieczne w ilo�ci 2195,3 Mg; szlamy i 
osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawieraj�ce odpady niebezpieczne-w ilo�ci 
1971,1 Mg oraz pyły z gazów odlotowych zawieraj�ce substancje niebezpieczne w ilo�ci 1425,0 Mg. 
Wszystkie te odpady wytworzone zostały przez Hut� Aluminium „Konin” i w 100 % poddano je unieszko-
dliwieniu przez składowanie.  

W Poznaniu najwi�cej odpadów niebezpiecznych powstało z hutnictwa ołowiu czyli zgary z produkcji 
pierwotnej i wtórnej w ilo�ci 2328 Mg oraz z grupy 16 baterie akumulatory ołowiowe w ilo�ci 2034,3 Mg, 
główny producent tych odpadów to Centra S.A.  

W powiecie kolskim najwi�cej wytworzono odpadów zawieraj�cych niebezpieczne substancje z fizycznej 
i chemicznej przeróbki kopalin innych ni� rudy metali w ilo�ci 4950 Mg przez Kopalnie Soli „Kłodawa” w 
cało�ci poddane odzyskowi.  

W powiecie chodzieskim dominuj�cym odpadem niebezpiecznym były baterie i akumulatory ołowiowe 
zebrane przez Przedsi�biorstwo Wielobran�owe „Jenox” S.C. z Chodzie�y w ilo�ci 3387 Mg, które prawie w 
cało�ci poddane zostały odzyskowi.  

W powiecie ostrowskim najwi�cej odpadów niebezpiecznych wytworzyła Fabryka „Wagon” S.A. w 
Ostrowie Wielkopolskim tzw. alkalia trawi�ce, czyli odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych ma-
teriałów w ilo�ci 3067,5 Mg, które w 100% zostały unieszkodliwione. 

Bilans ilo�ciowy dla poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. 
Bilans poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych w roku 2002 w województwie wielkopolskim /wg WIO�/ 

Odpady /Mg/ 
unieszkodliwione Grupa odpadów 

wytworzone 
magazyno-

wane odzysk poza skła-
dowaniem 

przez składo-
wanie 

01 odpady powstaj�ce przy poszukiwaniu, 
wydobywaniu, fizycznej i chemicznej 
przeróbce rud oraz innych kopalin 

4950,0 0,0 4950,0 0,0 0,0 

03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z 
produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, 
papieru i tektury 

0,7 0,1 0,0 0,6 0,0 

05 odpady z przeróbki ropy naftowej, 
oczyszczania gazu ziemnego oraz piroli-
tycznej przeróbki w�gla 

1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 

06 odpady z produkcji, przygotowania, obro-
tu i stosowania produktów przemysłu 
chemii nieorganicznej 

164,8 0,2 64,4 102,3 0,0 

07 odpady z produkcji, przygotowania, obro-
tu i stosowania produktów przemysłu 
chemii organicznej   

259,6 1,3 43,9 217,1 0,0 

08 odpady z produkcji, przygotowania, obro-
tu i stosowania powłok ochronnych (farb, 
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

204,5 32,4 1,3 179,1 0,0 

09 odpady z przemysłu fotograficznego i 
usług fotograficznych 

83,2 0,0 25,8 57,4 0,0 

10 odpady z procesów termicznych 8317,4 1,2 2719,6 6,1 5591,4 

11 odpady z chemicznej obróbki i powleka-
nia powierzchni metali oraz innych mate-
riałów i z procesów hydrometalurgii 
metali nie�elaznych 

4735,6 108,0 317,4 4390,3 15,0 
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Odpady /Mg/ 
unieszkodliwione Grupa odpadów 

wytworzone 
magazyno-

wane odzysk poza skła-
dowaniem 

przez składo-
wanie 

12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i 
mechanicznej obróbki powierzchni metali 
i tworzyw sztucznych 

522,9 28,6 338,8 156,6 8,9 

13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw 
(z wył�czeniem olejów jadanych oraz 
grup 05,12 i 19) 

2006,6 82,0 1034,7 931,3 0,0 

14 odpady z rozpuszczalników organicznych, 
chłodziw i propelentów (z wył�czeniem 
grup 07 i 08) 

41,3 0,9 22,6 24,5 0,0 

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny 
do wycierania, materiały filtracyjne i 
ubrania ochronne nieuj�te w innych gru-
pach 

221,3 16,1 32,7 189,1 0,6 

16 odpady nieuj�te w innych grupach 6071,4 124,0 5795,3 158,1 4,1 

17 odpady z budowy, remontów i demonta�u 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (wł�czaj�c gleb� i ziemi� z 
terenów zanieczyszczonych) 

670,0 36,9 79,6 140,5 415,0 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 1684,1 0,0 56,7 1627,4 0,0 

19 odpady z instalacji i urz�dze� słu��cych 
zagospodarowaniu odpadów, z oczysz-
czalni �cieków oraz z uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów przemysłowych 

701,1 180,7 180,0 13,1 450,6 

20 odpady komunalne ł�cznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie 

8,6 0,3 0,0 8,3 0,0 

 Suma 30644,2 612,7 15662,8 8202,9 6485,6 

4. Monitoring składowisk odpadów w województwie wielkopolskim 
W 2002 roku około 1 000 000 Mg odpadów trafiło na składowisko. Problem składowania odpadów mo�-

na uj�� w kilku aspektach: 
• du�y obszar zajmowanego terenu, 
• degradacja powierzchni ziemi, 
• zagro�enie dla wód powierzchniowych i podziemnych, czysto�ci powietrza, gleb i ro�lin oraz niszczenie 

walorów krajobrazowych. 
Składowisko odpadów według ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku to obiekt budowlany prze-

znaczony do składowania odpadów. Wyró�nia si� nast�puj�ce typy składowisk odpadów: 
− składowisko odpadów niebezpiecznych, 
− składowisko odpadów oboj�tnych, 
− składowisko odpadów innych ni� niebezpieczne i oboj�tne. 

4.1. Składowiska odpadów z sektora komunalnego 
Z bada� monitoringowych wynika, �e na terenie województwa wielkopolskiego w 2002 roku było czyn-

nych 174 składowisk w tym 124 o uregulowanym stanie prawnym oraz 50 o nieuregulowanym stanie praw-
nym, które w latach poprzednich nazywane były składowiskami komunalnymi. Obecnie w wi�kszo�ci s� to 
składowiska odpadów innych ni� niebezpieczne i oboj�tne.  

Ilo�ci odpadów nagromadzonych w roku 2002, zajmowan� powierzchni� terenu, ilo�� kwater, dat� uru-
chomienia, zabezpieczenie podło�a oraz stan formalno-prawny dla poszczególnych składowisk przedstawia 
tabela 5. 
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Tabela 5. 
Wykaz składowisk czynnych w roku 2002 na terenie województwa wielkopolskiego (według WIO�) 
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Powiat chodzieski 
1.  Budzy� Łucjanowo 1230,0 0,63 1 1997 folia 2,5 U 
2.  Chodzie�  Kamionka 1203,5 3,57 1 1986 brak 2 U 
3.  Margonin Sułaszewo 1338,0 0,57 6 1999 folia 2 U 
4.  Szamocin  Jaktorowo 1257,0 0,5 1 1993 glina  2 U 
Powiat czarnkowsko-trzcianecki 
5.  Czarnków Zofiowo 3387,0 3,0 1 1992 folia 1,2,5 U 
6.  Krzy� Huta Szklana 2552,0 1,6 1 1993 brak 2,5 U 
7.  Lubasz Sławienko 1298,4 3,4 1 2001 folia 2 U 
8.  Połajewo Sierakówko 1585,0 3,5 1 2000 folia 2 U 
9.  Trzcianka Trzcianka 5169,0 8,66 1 1996 folia 1,2 U 
10.  Wiele� Marianowo 1605,6 6,7 1 1998 folia 1,2,5 U 
Powiat gnie�nie�ski 
11.  Czerniejewo  Czerniejewo  4357,0 1,26 1 1988 brak brak NU 

12.  Gniezno Lulkowo 23429,0 22,37 4 1994 folia PEHD 1,2,4,5 U 

13.  Kiszkowo Turostówko 105,0 2,19 1 1987 brak 2 U 

14.  Kłecko  Brzozogaj  1500,0 0,5 1 1989 brak 2 U 

15.  Łubowo Le�niewo 60,0 0,32 1 1993 folia PEHD brak U 

16.  Niechanowo Nowa Wie� Niecha-
nowska 

164,0 1,8 b.d. 1973 brak brak NU 

17.  Trzemeszno �wi�te 4194,0 1,8 1 1995 folia PEHD 2 U 

Powiat gosty�ski 
18.  Borek Karolew 980,0 1,5 1 1997 folia PEHD 2,5 U 

19.  Gosty� Dalabuszki 3365,0 3,9 3 1992 folia PEHD 2,5 U 

20.  Krobia Karzec 1833,0 3,71 1 1994 utwardzenie 
gruntu 

2,5 U 

21.  P�powo Czelu�cin 354,0 1,68 2 1999 folia PEHD 2,5 U 

22.  Piaski Smogorzewo 1113,0 1,44 3 1997 brak brak U 

23.  Poniec Wydawy 325,57 2 b.d. 1993 brak brak NU 

Powiat grodziski 
24.  Granowo Granowo 3401,0 9,4 b.d. 1980 brak 2,5 U 

25.  Grodzisk Wlkp. Czarna Wie� 2917,2 3,7 1 1992 folia PEHD 1,2,5 U 

26.  Rakoniewice Go�dzin 1965,0 4,61 1 2001 folia PEHD 2,5 U 

27.  Wielichowo Łubnica 717,6 0,83 1 1983 brak 2,5 U 

28.  Wielichowo �niaty 75,83 1,04 1 1989 brak 2,4,5 U 

Powiat jaroci�ski 
29.  Jaraczewo Gola II 400,0 0,5 1 1994 folia 2,5 U 
30.  Jarocin Leszczyce 9696,7 16,36 2 1987/98 geomembrana  2,5 U 

31.  Kotlin Kotlin 451,2 1,838 2 1996 folia  2,5 U 

32.  	erków Brzostków 861,0 1,87 3 1993 folia PEHD 2,5 U 
Powiat kaliski 
33.  Brzeziny Czempisz 48,5 0,27 1 1993 brak brak U 

34.  Ceków Kolonia Kamie� 45304,2 9,22 3 1992 folia PEHD  1,2,5 U 

35.  Opatówek Cienia  b.d. 2,25 1 1990 inne brak U 
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36.  Stawiszyn Długa Wie� 534,7 1 1 1994 folia PEHD 2,5 U 

37.  Szczytniki Po�rednik 92,1 1,622 2 1999 folia brak U 

38.  	elazków 	elazków 180,0 0,55 1 1996 folia  2,5 U 

Powiat k�pi�ski 
39.  Baranów Donaborów 185,0 3,6 2 1999 folia PEHD 1 U 

40.  Bralin Nowa Wie� Ksi���ca 560,0 3,36 1 1999 folia PEHD 2,5 U 

41.  K�pno Mianowice 10198,0 5 1 1963 brak 1,4,5 NU 

Powiat kolski 

42.  Babiak 	urawieniec 140,0 0,78 1 1985 utwardzenie 
gruntu 

brak NU 

43.  Kłodawa Zbójno 4030,0 1,98 1 1999 inne 1,2,5 U 

44.  Przedecz Dziwie 238,0 1 b.d. 1975 brak brak NU 

45.  Osiek Mały Maciejewo 7854,4 3 1 1999 brak 1,2,3,4,5 U 

46.  Olszówka Umie� Poduchowny 85,0 1,68 b.d. 1985 brak brak NU 

47.  D�bie Sobótka 227,0 1,1 1 1987 brak brak NU 

48.  Ko�cielec Daniszew 176,0 2 b.d. 1983 brak brak NU 

49.  Grzegorzew Grzegorzew 365,0 1,22 3 1987 brak brak NU 

Powiat koni�ski 

50.  Kazimierz 
Biskupi 

Kazimierz Biskupi-
Nie�wiastów 

2488,0 1,5 3 1985 brak brak NU 

51.  Kleczew Kleczew 1739,2 12 5 2000 folia PEHD brak U 

52.  Konin Konin 24315,0 16,7 7 1986 inne 2,5, U 

53.  Kramsk Podgór 88,0 1,4 3 1986. brak 2 NU 

54.  Rychwał Wola Rychwalsk 358,0 0,72 1 1985 brak brak NU 

55.  Rzgów Rzgów 342,3 0,45 1 1997 folia PEHD 1,2 U 

56.  Skulsk Mielnica Du�a 700,0 1,74 1 1984 brak brak NU 

57.  Sompolno Sompolno 1707,0 0,62 b.d. 1984 brak brak NU 

58.  �lesin Goranin 136824,0 12 4 2000 folia PEHD 1,3,4,5 U 

59.  Wierzbinek Zielonka 457,0 4,63 3 1999 folia PEHD 1,2,3,5 U 

60.  Wilczyn Kownaty 686,0 b.d 2 2002 folia PEHD 1,2,4 U 

Powiat ko�cia�ski 
61.  Ko�cian Bonikowo 8602,0 6,5 3 1992 folia PEHD 2,5 U 

62.  Krzywi�  Czerwona Wie�  741,5 0,38 2 2001 folia PEHD brak U 

63.  �migiel Koszanowo 1501,0 2,65 1 1993 utwardzony 
grunt 

brak U 

Powiat krotoszy�ski 

64.  Krotoszyn Krotoszyn 13661,2 8,73 1 1977 utwardzenie 
gruntu 

1,6 U 

65.  Ko�min Orla 684,9 3,95 1 1995 folia PEHD  1,2,5 U 

66.  Rozdra�ew Chwałki 126,0 1,8 1 1989 folia  2,5 U 

67.  Sulmierzyce Sulmierzyce 270,0 5,9 5 1993 folia PEHD 1 U 

68.  Zduny Konarzew 890,0 2,65 1 1994 folia  1,2,5 U 

Powiat leszczy�ski 
69.  Krzemieniewo  Bel�cin Nowy 677,87 0,7 1 1998 folia PEHD 2,5 U 

70.  Osieczna  Trzebania 35749,04 7,5 7 1986 brak brak NU 

71.  Rydzyna Moraczewo 1024,0 2,1 11 1994 utwardzenie 
gruntu 

brak NU 
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72.  �wi�ciechowa Długie Stare 194,0 2,5 1 1990 brak brak U 

73.  Wijewo  Brenno  474,73 1,5 1 1996 folia PEHD 2,5 U 

74.  Włoszakowice Krzycko Wielkie 474,47 1 b.d. 1978 brak brak NU 

Powiat mi�dzychodzki 

75.  Chrzypsko 
Wielkie 

Ł��ce 130,7 0,4 1 1986 brak brak NU 

76.  Kwilcz Prusim 777,0 0,5 1 1988 brak brak NU 

77.  Mi�dzychód Wiktorowo 3936,0 11,03 5 1986 folia PEHD 2 U 

78.  Mi�dzychód Łowy� 1200,0 3,7 2 1990 folia PEHD brak U 

79.  Sieraków Grobia 1860,1 0,5 1 2000 folia PEHD 2 U 

Powiat nowotomyski 
80.  Ku�lin Ku�lin 630,9 4,1 3 1992 folia PEHD brak U 

81.  Lwówek Konin 500m3 2,52 b.d. 1987 brak brak NU 

82.  Miedzichowo Bolewice  349,0 0,662 1 1975 brak brak NU 

83.  Nowy Tomy�l Bukowiec 3736,0 1 1 1994 folia PEHD 1,4 U 

84.  Opalenica Jastrz�bniki  4732,0 3,2 b.d. 1981 utwardzenie 
gruntu 

4,5 NU 

85.  Zb�szy�  Nowy Dwór 1693,4 0,6 1 2000 folia PEHD 1,2,5 U 

Powiat obornicki 
86.  Oborniki  U�cikówiec 10900,0 2,45 2 1994 folia 1,2 U 

87.  Rogo�no Studzieniec 4140,0 5,7 1 1995 folia 2 U 

Powiat ostrowski 

88.  Ostrów miasto Ostrów Wlkp. 30379,7 4,48 2 1997 folia PEHD  1,2,3,4,
5 

U 

89.  Ostrów gmina Daniszyn 1350,8 0,48 1 1997 folia PEHD  1,2,5 U 

90.  Odolanów Biadaszki 819,0 4,4 1 1989 utwardzenie 
gruntu 

brak U 

91.  Raszków Moszczanka 820,3 1,77 1 1998 folia PEHD  2,5 U 

92.  Sieroszewice Psary 2917,6 10,96 1 2001 geomembrana 2,3,4,5  U 

93.  So�nie Cieszyn 406,0 2,02 1 1997 glina brak U 

Powiat ostrzeszowski 

94.  Grabów 
n/Prosn� 

Grabów-Wójtostwo b.d. 1,26 1 1981 brak brak NU 

95.  Doruchów Doruchów 284,2 1,54 1 1998 folia  2 U 

96.  Mikstat Mikstat 1000,0 1,0 1 1995 folia 2,5 U 

97.  Kobyla Góra Ignaców 277,0 2,48 2 1991 brak brak U 

98.  Ostrzeszów Ostrzeszów 4562,4 17,8 1 lata60-te brak brak U 

Powiat pilski 
99.  Biało�liwie  Biało�liwie  444,0 1,1 1 1993 brak 2 U 
100.  Łob�enica Luchowo 849,0 0,63 5 1997 folia 2 U 

101.  Szydłowo Kłoda 34720,0 19,9 1 1979 glina, iły 1,2,4,5 U 

102.  Uj�cie  Mirosław 916,0 1,8 1 1996 glina 2 U 

103.  Wyrzysk  Bagdad  1865,0 1,07 1 1997 folia 2 U 

104.  Wysoka  Wysoka Wielka 0,0 1,15 2 1984 glina 1,3,4,5 U 

Powiat pleszewski 
105.  Czermin Pieruchy 116,0 2,95 1 1997 folia PEHD b.d. U 

106.  Dobrzyca Strzy�ew b.d. 1,0 1 1980 brak brak U 
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107.  Gizałki Gizałki 136,0 0,646 1 1994 folia  1 U 

108.  Pleszew Dobra Nadzieja 6789,5 5,44 4 1988 folia PEHD 1,2,4,5 U 

Powiat pozna�ski 
109.  Buk Wysoczka 10400m3 3,84 1 1996 folia PEHD 1,2,5 U 

110.  Czerwonak  Owi�ska 7754,28 5 1 2001 folia PEHD 1,2,5 U 

111.  Dopiewo  Dopiewo 11963,5m3 1,03 1 1995 folia PEHD 2 U 

112.  Kórnik  Czmo� 148566,3 6,66 4 1995 folia PEHD b.d. U 

113.  Murowana 
Go�lina  

Biał�gi  10866m3 0,763 3 1994 folia PEHD 2 U 

114.  Pobiedziska  Borówko 7454,5 1,308 1 1996 folia PEHD 1,2,4,5 U 

115.  St�szew  Srocko Małe 8546,6 3,4 3 1995 folia PEHD 1,2,5 U 

116.  Suchy Las  Suchy Las 76114,0 48,7 5 1984 utwardzenie 
gruntu 

1,2,4,5,6 U 

117.  Swarz�dz  Rabowice  18736,0 5,09 3 1999 folia PEHD 2,5 U 

118.  Tarnowo Pod-
górne  

Rumianek  17812,3 23,22 3 1997/98 folia PEHD 1,2,4,5 U 

Powiat rawicki 
119.  Bojanowo Bojanowo 1422,2 4,62 5 1987 brak 2,5 U 

120.  Jutrosin Nadstawem 2400,0 2,07 2 1993 utwardzenie 
gruntu 

brak U 

121.  Miejska Górka Sobiałkowo 732,4 1,62 1 1988 brak brak NU 

122.  Rawicz Rawicz 3230,0 3,5 1 1999 brak brak NU 

Powiat słupecki 
123.  Powidz Ługi 619,0 1,5 1 2002 folia PEHD 2 U 

124.  Strzałkowo Kokczyn I 947,4 1,36 1 1988 brak  4 NU 

125.  Ostrowite Skrzynka 100,0 0,3 b.d. 1982 brak brak NU 

126.  Zagórów Wr�bczyn 245,0 1 b.d. 1991 brak brak NU 
127.  L�dek Ci��e� 780,0 1,5 4 1983 brak  brak NU 

128.  Słupca Borki 34600m3 9,83 1 1984 brak brak NU 

129.  Orchowo Skubarczewo 150,0 1 1 1983 inne brak NU 

Powiat szamotulski 
130.  Duszniki  Grzebienisko 9000,0 1 1 1992 folia PEHD 1,2 U 

131.  Obrzycko  Obrzycko  121,2 2,34 1 1977 brak brak NU 

132.  Ostroróg  Zapust 1500,0 3 1 1987 brak brak U 

133.  Pniewy  D�borzyce 1350,0 2 1 1995 folia PEHD 2 U 

134.  Szamotuły  Piotrkówko 10848,1 6,5 3 1994 folia PEHD 1,5 U 

135.  Wronki  Samoł��  1273,0 1,67 - 1985 brak 2,5 NU 

Powiat �redzki 
136.  Dominowo  Orzeszkowo  110,0 1,28 2 1993 folia PEHD brak U 

137.  Krzykosy  Pi�czkowo 230,0 0,6 1 1993 folia PEHD 2 U 

138.  Nowe Miasto 
nad Wart� 

Radliniec 1100,0 7 1 1991 folia PEHD brak U 

139.  �roda Wlkp. Nadziejewo  13854,0 11 2 1995 folia PEHD 1,2,5 U 

Powiat �remski 
140.  Dolsk  Pokrzywnica  631,0 b.d. 1 1993 folia PEHD brak U 

141.  Ksi�� Wlkp. Wło�cijewki 1174,0 0,7 1 1993 folia 1,2,5 U 

142.  �rem  Mateuszewo  14369,6 7,178 2 1997 folia PEHD 1,2,5 U 
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Powiat turecki 
143.  Brudzew Smolina 86,0 1 1 1988 brak brak NU 

144.  Dobra Chrapczew 720,0 3,5 1 1986 brak brak NU 

145.  Kaw�czyn Wojciechów 30,0 0,36 1 1984 brak brak NU 

146.  Kaw�czyn Milejów 15,0 0,29 1 1992 brak brak NU 

147.  Malanów Malanów 66,0 0,6 b.d. 1985 brak brak NU 

148.  Malanów Kotwasice 18,0 0,31 b.d. 1986 brak brak NU 

149.  Przykona Psary 495,6 0,7 1 1990 brak brak NU 

150.  Tuliszków Kr�pa 203,0 2,42 b.d. 1982 utwardzenie 
gruntu  

brak NU 

151.  Turek Dzier��zna 14742,0 2,63 1 1983 utwardzenie 
gruntu 

2,4,5 NU 

152.  Turek Cisew 15,0 0,8 1 1989 brak brak NU 

153.  Władysławów Rusocice 420,0 0,9 b.d. 1983 brak brak NU 

154.  Władysławów Stawki 190,0 1 b.d. 1992 brak brak NU 

Powiat wolszty�ski 

155.  Przem�t  Kaszczor 215,0 0,8 1 1997 utwardzenie 
gruntu 

brak U 

156.  Przem�t Siekówko 75,6 3,11 1 2002 folia PEHD brak U 

157.  Siedlec  Reklinek 1194,0 2,1 1 1978 utwardzenie 
gruntu 

brak U 

158.  Siedlec Kopanica 226,0 0,8 1 1975 brak brak NU 

159.  Wolsztyn  Powodowo  8886,4 1,52 2 1992 folia PEHD 1,2,5 U 

Powiat w�growiecki 
160.  Damasławek  Niemczyn 1260,0 2,1 2 1996 folia 2 U 

161.  Goła�cz Smogulec 537,5 5,0 1 1999 folia 1,2 U 
162.  Mie�cisko Jaworówko 420,0 2,0 2 1991 glina b.d. NU 

163.  Skoki Rejowiec 1620,0m³ 0,8 1 1990 glina b.d. NU 

164.  Wapno Aleksandrowo 257,0 0,93 1 1995 brak 2 U 

165.  W�growiec  Nowe Kopaszyn-
Tomiszewo 

10013,5 25,24 1 2000 folia 2 U 

Powiat wrzesi�ski 
166.  Kołaczkowo Gał�zowice 363,3 2 1 1996 folia PEHD 4 U 

167.  Nekla Starczanowo 913,0 9,032 1 1993 folia PEHD 2 U 

168.  Pyzdry Pyzdry 900,0 1 1 1983 b.d. b.d.  NU 

169.  Wrze�nia Bardo 12954,4 4,4 1 1992 folia PEHD 1,2 U 

Powiat złotowski 
170.  Jastrowie  Jastrowie  3663,6 2,70 1 1990 brak 2 U 

171.  Krajenka  Krajenka  290,0 3,4 1 1972 brak 2,4 U 

172.  Lipka  Osowo  875,0 1,1 1 1998 brak 2 U 

173.  Okonek  Anielin  1931,0 3,85 1 1985 brak b.d. U 

174.  Złotów Mi�dzybłocie 6446,8 2,55 2 1976 folia 2 U 

* 1 − badanie odcieków, 2 − piezometry, 3 − badanie opadu pyłu, 4 − badanie gleby, 5 − badanie wód podziemnych.   

4.1.1. Selektywna zbiórka odpadów 
Do zada� gminy zgodnie z ustaw� o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminie z 13 wrze�nia 1996 roku 

nale�y zapewnienie czysto�ci i porz�dku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezb�dnych do ich 
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utrzymania min.: zorganizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunal-
nych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsi�biorcami 
podejmuj�cymi działalno�� w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami. Informacje na temat prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie województwa wielkopolskiego zawiera mapa. 

4.1.2. Monitoring lokalny wokół składowisk 
Informacje o monitoringu lokalnym wokół składowisk zebrano w oparciu o raporty z bada� przesłane do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska, wykonane w roku 2002. Przedstawiaj� m.in. badania 
wód podziemnych i odcieków.  

Składowisko w miejscowo�ci Anielin (gmina Okonek powiat złotowski). Badania monitoringowe wód 
podziemnych wykonano raz w 2002 roku. Prób� pobrano z otworu studziennego. Wody okre�lono jako po-
zaklasowe, brak danych w jakim zakresie były przekroczenia.  

Składowisko w miejscowo�ci Aleksandrowo (gmina Wapno powiat w�growiecki). Badania wód pod-
ziemnych przeprowadzono raz w 2002 roku, w wodach z piezometrów dla trzech pomiarów wykazano prze-
kroczenia dla przewodnictwa, co w rezultacie dało wody pozaklasowe. 

Składowisko w miejscowo�ci Brenno (gmina Wijewo powiat leszczy�ski ziemski). Poboru próbek wód 
podziemnych z piezometrów P-1,P-2,P-3 dokonano w pa�dzierniku 2002 roku. Stwierdzono przekroczenia 
tylko w piezometrie P-1 w azocie amonowym, pozostałe analizy nie przekraczaj� warto�ci dopuszczalnych 
dla zwykłych wód podziemnych. 

Składowisko w miejscowo�ci Bonikowo (gmina Ko�cian powiat ko�cia�ski). Poboru prób wód podziem-
nych dokonano w czerwcu 2002 roku z piezometrów P-1 i P-2. Z analiz przeprowadzonych przez WIO� 
Pozna� wynika, �e przedstawione wyniki st��e� zanieczyszcze� nie wykazały przekrocze� w stosunku do 
warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. 

Składowisko w miejscowo�ci Czarna Wie� (gmina i powiat Grodzisk Wlkp. Poboru wód podziemnych z 
piezometrów P-1, P-2, P-3 dokonano w maju 2002 roku. Analizy st��e� zanieczyszcze� nie wykazały prze-
krocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. Analiza odcieków pobra-
nych ze składowiska wykazała przekroczenia w stosunku do najwy�szych dopuszczalnych warto�ci 
wska�ników zanieczyszcze� w �ciekach wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116 z 1991 roku, 
poz. 503 – zał�cznik nr 2). Stwierdzone przekroczenia wyst�puj� w: ChZT-Cr,BZT5, i zawiesinie ogólnej. 

Składowisko w miejscowo�ci Czelu�cin (gmina P�powo powiat gosty�ski). Poboru prób wód podziem-
nych dokonano we wrze�niu 2002 roku z piezometrów 1, 2, 3. Wykonane analizy wykazały przekroczenia w 
arsenie oraz w �elazie ogólnym. Innych przekrocze� w stosunku do norm dla zwykłych wód podziemnych 
nie stwierdzono. 

Składowisko w miejscowo�ci Dalabuszki (gmina Gosty� powiat gosty�ski). Próby wód podziemnych z 
piezometrów 1 i 2 pobrano w listopadzie 2002 roku. Analiza nie wykazała przekrocze� w stosunku do war-
to�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. 

Składowisko odpadów w Daniszynie dla gminy Ostrów Wielkopolski (powiat ostrowski). W 2002 roku 
pobrano próby wody z dwóch piezometrów (w pozostałych dwóch wody nie było), z drena�u podfoliowego i 
ze zbiornika odcieków. W analizowanych próbkach wód podziemnych stwierdzono przekroczenia st��e� 
kadmu, chromu, arsenu w obu piezometrach oraz manganu w jednym z nich. W próbie wód z drena�u podfo-
liowego wyst�powały wysokie st��enia miedzi, cynku, kadmu, arsenu, siarczków, chromu, fluorków, cyjan-
ków wolnych, detergentów anionowych. W odciekach wyst�powały wysokie st��enia miedzi, rt�ci, cynku, 
kadmu, arsenu, siarczków. 

Składowisko w miejscowo�ci D�browa (gmina Damasławek powiat w�growiecki). Badania monitorin-
gowe wód podziemnych wykonano raz w 2002 roku. Dla dwóch pomiarów okre�lono wody pozaklasowe. 
Przekroczenia były w azotanach i przewodnictwie. 

Składowisko w miejscowo�ci Go�ciejewo (gmina Rogo�no powiat obornicki). W 2002 roku badania mo-
nitoringowe wód podziemnych wykonano dwa razy. Dla dwóch pomiarów okre�lono wody pozaklasowe, 
przekroczenia były dla: azotanów azotynów i przewodnictwa. Kolejne dwa pomiary wykazywały wody o 
niskiej jako�ci. 

Składowisko w miejscowo�ci Go�dzin (gmina Rakoniewice powiat grodziski). Poboru próbek wód pod-
ziemnych z piezometrów P-1,P-2,P-3 dokonano w czerwcu 2002 roku. Analizy st��e� zanieczyszcze� wyka-
zały przekroczenia w piezometrze P-3 w azotanach .Innych przekrocze� w stosunku do warto�ci 
dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych nie stwierdzono. 
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Składowisko w miejscowo�ci Granowo (gmina Granowo powiat grodziski). Poboru próbek wód pod-
ziemnych z piezometrów 1, 2, 3, 4, 5 dokonano w maju 2002. Analizy st��e� zanieczyszcze� wykazały 
przekroczenia warto�ci azotu amonowego w piezometrach 1 i 3 oraz przewodno�ci w piezomerach 1, 2, 4, 5. 
Innych przekrocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych nie stwierdzono. 

Składowisko w miejscowo�ci Grzebienisko (gmina Duszniki powiat szamotulski). Badania przeprowa-
dzone w 2002 roku wykazały, �e nie nast�piła zmiana jako�ci wód podziemnych w stosunku do stanu „zero-
wego” czyli rozpoczynaj�cego monitoring wód podziemnych terenu składowiska odpadów. Przebadane 
próby wykazuj� w ró�nym stopniu zanieczyszczenia pod wzgl�dem fizyczno-chemicznym. Próby wody z 
dwóch piezometrów odpowiadaj� II klasie czysto�ci wód podziemnych, natomiast w jednym piezometrze 
woda jest pozaklasowa z uwagi na ogólne zanieczyszczenie, podobne do przedstawionego w badaniach wyj-
�ciowych czyli stanu „zerowego”. 

Składowisko w miejscowo�ci Huta Szklana (gmina Krzy� powiat czarnkowsko-trzcianecki). W 2002 ro-
ku badania wód podziemnych przeprowadzono raz. Dla dwóch pomiarów okre�lono wody wysokiej jako�ci, 
a w jednym wody pozaklasowe z uwagi na przekroczenia dla azotu amonowego. 

Składowisko w Jastrowie (gmina Jastrowo powiat złotowski). Badania wód podziemnych w 2002 roku 
wykonano raz. Prób� pobrano z piezometru i dla jednego pomiaru okre�lono wody najwy�szej jako�ci. 

Składowisko w miejscowo�ci Kamionka (gmina Chodzie� powiat chodzieski). Badania wód podziem-
nych przeprowadzono raz w 2002 roku. w wodach z piezometrów dla jednego pomiaru były przekroczenia w 
zakresie przewodnictwa, co wskazywało na wody pozaklasowe oraz dla kolejnych dwóch pomiarów wyka-
zało – wody wysokiej i niskiej jako�ci. 

Składowisko w Karolowie(gmina Borek powiat gosty�ski). Poboru prób wód podziemnych w 2002 roku 
dokonano raz dla dwóch piezometrów P-1 i P-2. Analizy wykazały przekroczenia w azocie amonowym i 
fosforanach (P-2). Innych przekrocze� w stosunku do norm dla zwykłych wód podziemnych nie stwierdzono. 

Składowisko w miejscowo�ci Karzec (gmina Krobia powiat gosty�ski). Poboru prób wód podziemnych z 
piezometrów P-1 i P-2 dokonano w czerwcu 2002 roku. Analizy wykazały przekroczenia z piezometru P-1 w 
potasie i piezometru P-2 w potasie i manganie. W pozostałych oznaczeniach przekrocze� w stosunku do 
norm dla zwykłych wód podziemnych nie stwierdzono. 

Składowisko w miejscowo�ci Kłoda (gmina Szydłowo powiat pilski). W 2002 roku badania monitorin-
gowe wód podziemnych wykonano dwa razy. Dla trzech pomiarów w piezometrach stwierdzono przekro-
czenia: Pb, Cd, CHZT-Mn, przewodnictwo, i H2S. Stwierdzono wody pozaklasowe.  

Składowisko w Kolonia Czmo� (gmina Kórnik powiat pozna�ski). Z bada� monitoringowych przepro-
wadzonych w czterech piezometrach wynika, �e wyst�puj�ce wody podziemne w rejonie Kolonii Czmo� 
charakteryzuje niska mineralizacja, odczyn lekko zasadowy (7,2−7,79 pH), naturalny zapach oraz brak za-
barwienia. Niskie s�, podobnie jak w latach ubiegłych, st��enia amoniaku, chlorków, siarczanów, manganu, 
Na, K, Ca, Cu, Zn, siarczków, fosforanów, fenoli i detergentów anionowych. Zgodnie z klasyfikacj� jako�ci 
zwykłych wód podziemnych PIO�, zweryfikowan� w 1995 roku, stwierdza si�, �e zdecydowana wi�kszo�� 
składników wód podziemnych zbadanych w lipcu 2002 roku odpowiada najwy�szej klasie jako�ci –Ia i wy-
sokiej Ib. Natomiast wyniki bada� odcieków ze składowiska (zgodnie z rozporz�dzeniem MO�ZNiL z 5 
listopada 1991 roku o najwy�szych dopuszczalnych warto�ciach wska�ników zanieczyszcze� w �ciekach 
wprowadzanych do wód i ziemi) wykazały przekroczenia st��e� dla 12 wska�ników: BZT5, NH4, K, Cl, Na, 
Fe, siarczki, As, Cr, indeks fenolowy i detergenty anionowe oraz substancje rozpuszczone.  

Składowisko w miejscowo�ci Kopaszyn (gmina W�growiec powiat w�growiecki). Przeprowadzone bada-
nia wykazały �e, od uruchomienia składowiska do grudnia 2002 roku nie nast�piła zmiana jako�ci wód pod-
ziemnych i powierzchniowych w stosunku do stanu przed rozpocz�ciem budowy tego obiektu. Wody 
poziomu gruntowego na terenie składowiska mieszcz� si� w II i III klasie – �redniej i niskiej jako�ci zwy-
kłych wód powierzchniowych. Wyniki monitorowanych otworów obserwacyjnych, które usytuowane s� na 
kierunku przepływu wód poziomu gruntowego z terenu składowiska do rynny Jeziora Durowskiego, pozwa-
laj� na stwierdzenie, �e dotychczasowa działalno�� składowiska odpadów nie powoduje jakichkolwiek nie-
korzystnych zmian w jako�ci wód. 

Składowisko w miejscowo�ci Krzemieniewo (gmina Krzemieniewo powiat leszczy�ski ziemski). Poboru 
próbek wód podziemnych z piezometrów 1 i 2 dokonano w lipcu 2002 roku. Analizy nie wykazały przekro-
cze� warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. Analiza odcieków ze studni S1 równie�, nie 
wykazała przekrocze� w stosunku do najwy�szych dopuszczalnych warto�ci wska�ników zanieczyszcze� w 
�ciekach wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116 z 1991 roku, poz. 503 –zał�cznik nr 2). 
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Składowisko w miejscowo�ci Luchowo (gmina Łob�enica powiat pilski). Próby wód podziemnych w 
2002 roku pobrano z trzech piezometrów. Stwierdzono dla poszczególnych pomiarów wody wysokiej, �red-
niej i niskiej jako�ci. 

Składowisko w Mateuszewie (gmina �rem powiat �remski). Poboru próbek wód podziemnych dokonano 
z pi�ciu piezometrów w kwietniu i pa�dzierniku 2002 roku. Analizy st��e� zanieczyszcze� nie wykazały 
przekrocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. 

Analiza odcieków pobranych ze składowiska w styczniu, kwietniu, lipcu i pa�dzierniku 2002 roku wyka-
zała przekroczenia w stosunku do najwy�szych dopuszczalnych warto�ci wska�ników zanieczyszcze� w 
�ciekach wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116 z 1991 roku, poz. 503 – zał�cznik nr 2). 
Stwierdzone przekroczenia obejmuj�: ChZT-Cr, substancje rozpuszczone, BZT5, azot ogólny, azot amono-
wy, zawiesin� ogóln� i sód. 

Składowisko w Marianowie (gmina Wiele� powiat czarnkowsko-trzcianecki). Badania monitoringowe 
wykonano raz w 2002 roku. Próby pobrano z piezometrów i studni gospodarczej. Dla dwóch pomiarów z 
piezometrów okre�lono wody �redniej jako�ci, a dla jednego wody pozaklasowe z uwagi na przekroczenia 
dla przewodnictwa i CHZT-Mn. Pomiar ze studni gospodarczej okre�lił wody najwy�szej jako�ci.  

Składowisko w miejscowo�ci Mi�dzybłocie (gmina i powiat Złotów). W 2002 roku badania wód pod-
ziemnych wykonano dwa razy. Próby pobrano z piezometrów i okre�lono wody pozaklasowe. Przekroczenia 
były w trzech pomiarach dla: przewodnictwa, CHZT-Mn , chlorków, rozpuszczonego w�gla organicznego, 
m�tno�ci, barwy, azotu amonowego, azotu organicznego, Fe, Na, K oraz substancji rozpuszczonych. 

Składowisko w Nadziejewie (gmina �roda Wlkp. powiat �redzki). Badania wykonano w kwietniu i pa�-
dzierniku. Zawarto�� składników niebezpiecznych i toksycznych w próbach wody gruntowej z czterech pie-
zometrów nie przekracza poziomów dopuszczalnych dla rejonu u�ytkowanego przemysłowo. Pozostałe 
wska�niki nie przekraczaj� poziomów dopuszczalnych dla �cieków, które mog� by� odprowadzane do wód 
do ziemi. Głównym wska�nikiem informuj�cym o oddziaływaniu odcieków spod niezabezpieczonego dna 
starego składowiska jest azot amonowy i azotanowy w wodzie z dwóch piezometrów.  

Składowisko w miejscowo�ci Niemczyn (gmina Niemczyn powiat w�growiecki). Badania monitoringowe 
w 2002 roku dla wód podziemnych wykonano dwa razy. W czterech pomiarach stwierdzono przekroczenia 
w: przewodnictwie, chlorkach, Ca, NO3, NO2 oraz twardo�ci ogólnej, co rezultacie dało wody pozaklasowe. 

Składowisko w miejscowo�ci Osowo (gmina Lipka powiat złotowski). Badania wód podziemnych w 
2002 roku wykonano raz. Prób� pobrano z piezometru i dla jednego pomiaru okre�lono wody niskiej jako�ci. 

Składowisko w Ostrowie Wielkopolskim, ul Staroprzygodzka. W 2002 roku przeprowadzono: 
− jednorazow� pełn� analiz� stanu wód podziemnych z czterech piezometrów i odcieków ze składowiska, 
− jednorazow� analiz� gleby wokół składowiska w czterech punktach pomiarowych, 
− ci�gły pomiar opadu pyłu całkowitego wokół składowiska w czterech punktach pomiarowych. 

W analizowanych próbkach wód podziemnych st��enia oznaczanych wska�ników nie przekraczały war-
to�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych (klasyfikacja PIO� 1995). Analizy odcieków wykaza-
ły wzrost st��e� zanieczyszcze�, co �wiadczyło o szczelno�ci podło�a składowiska. We wszystkich punktach 
pomiarowych warto�ci opadu pyłu były ni�sze ni� 200 g/m2/rok i w stosunku do 2001 roku nie zanotowano 
znacz�cych ró�nic. 

Równie� w oznaczanych wska�nikach zanieczyszczenia gleby nie stwierdzono przekroczenia dopusz-
czalnych norm dla obszarów typu C, do których nale�� miejsca składowania odpadów. 

Składowisko w Owi�skach (gmina Czerwonak powiat pozna�ski). Pobrano w kwietniu i pa�dzierniku 
próby wody z dwóch piezometrów, próby wody powierzchniowej z dwóch cieków płyn�cych w rejonie skła-
dowiska oraz odcieki ze składowiska. 

Zawarto�� metali ci��kich, fenoli, detergentów oraz w�glowodorów ekstrahuj�cych si� eterem naftowym 
w próbach wody gruntowej z dwóch piezometrów nie przekracza norm dla rejonu u�ytkowanego przemy-
słowo. Pozostałe wska�niki nie przekraczaj� norm, jakim powinny odpowiada� zwykłe wody podziemne II 
lub III klasy, jak równie� norm jakim powinny odpowiada� �cieki odprowadzane do wód i do ziemi. 

Składowisko w miejscowo�ci Powodowo (gmina Wolsztyn powiat wolszty�ski). Poboru próbek z piezo-
metrów nr 1, 4, 5, 6, 7 i studni S1 i S2 dokonano w kwietniu 2002 roku. Wykonane analizy wód podziem-
nych wykazały przekroczenia warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych z piezometru nr 7 
w: zawiesinie łatwoopadaj�cej, azocie amonowym, �elazie, chromie i niklu. 

Analiza odcieków ze studni S1 i S2 wykazała przekroczenia w stosunku do najwy�szych dopuszczalnych 
warto�ci wska�ników zanieczyszcze� w �ciekach wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116 z 
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1991 roku, poz. 503 – zał�cznik nr 2). Stwierdzone przekroczenia wyst�puj� w: ChZT Cr, BZT5, azocie 
amonowym, zawiesinie ogólnej i chlorkach. 

Składowisko w Rabowicach dla miasta Swarz�dz.(gmina Swarz�dz powiat pozna�ski). Próby wody do 
bada� w 2002 roku pobrano w kwietniu i pa�dzierniku z zainstalowanych czterech piezometrów, ze zbiorni-
ka ewapracyjnego oraz ze studni gł�binowej w miejscowo�ci Kruszewnia. Badania wykazały, �e wi�kszo�� 
parametrów zmienia si� sezonowo w niewielkim stopniu. Próby pobierane z czterech piezometrów ujmuj�-
cych wody spływaj�ce na teren składowiska, obecnie mo�na zaliczy� do Ib klasy czysto�ci zwykłych wód 
podziemnych. W porównaniu do lat 1998 i 1999 korzystnej redukcji uległy wska�niki �wiadcz�ce o zanie-
czyszczeniu wód m.in.: azotany, azot azotanowy, siarczany, ponadto fenole, detergenty i pestycydy, wielo-
pier�cieniowe w�glowodory aromatyczne (WWA), benzoapiren oraz metale (rt��, kadm, ołów, mied�, cynk, 
arsen, nikiel i chrom) wyst�puj� obecnie w ilo�ciach nieznacznych, �ladowych lub nie wyst�puj� w ogóle. 

Składowisko w Rumianku (gmina Tarnowo Podgórne powiat pozna�ski). Z wód pobranych do analizy 
w kwietniu wynikaj� nast�puj�ce przekroczenia zanieczyszcze� (w stosunku do warto�ci dopuszczalnych 
okre�lonych przez rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze�nia 2000 roku w sprawie warunków ja-
kim powinna odpowiada� woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w k�pieliskach oraz zasad spra-
wowania kontroli jako�ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej) dla: siarczanów, kadmu, ołowiu, niklu, 
chromu, fluorków i twardo�ci ogólnej. Wzrost zanieczyszcze� zarówno w ilo�ci jak i jako�ci w stosunku do 
ubiegłych lat mo�e �wiadczy� o oddziaływaniu eksploatowanego składowiska na wody podziemne. 

Składowisko w miejscowo�ci Ryczywół (gmina Ryczywół powiat obornicki). Badania monitoringowe 
wód podziemnych wykonano raz w 2002 roku. Dla jednego pomiaru okre�lono wody pozaklasowe. Stwier-
dzono przekroczenia warto�ci azotanów, azotynów i przewodnictwa. 

Składowisko w miejscowo�ci Sierakówko (gmina Połajewo powiat czarnkowsko-trzcianecki). Badania 
wód podziemnych w 2002 roku wykonano raz i dla jednego pomiaru okre�lono wody niskiej jako�ci. 

Składowisko w miejscowo�ci Sławienko (gmina Lubasz powiat czarnkowsko-trzcianecki). Badania mo-
nitoringowe wód podziemnych wykonano raz w 2002 roku. Zgodnie z pismem zarz�dzaj�cego nie wykazano 
przekrocze� w pobranych próbach. 

Składowisko w miejscowo�ci Smogulec (gmina Goła�cz powiat w�growiecki). Pobrane dwa razy w roku 
2002 próby wody z piezometrów dla wód podziemnych wykazały w jednym pomiarze wody niskiej jako�ci, 
w dwóch kolejnych wody �redniej jako�ci oraz w jednym były przekroczenia w przewodnictwie, co dało w 
rezultacie wody pozaklasowe. 

Składowisko w miejscowo�ci Sowiny (gmina Bojanowo powiat rawicki). Poboru próbek wód podziem-
nych dokonano w lutym 2002 roku z piezometru nr 3 (oznacze� dokonano tylko dla cynku i ołowiu). Anali-
zy st��e� zanieczyszcze� nie wykazały przekrocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych 
wód podziemnych. 

Składowisko w miejscowo�ci Studzieniec (gmina Rogo�no powiat obornicki). W 2002 roku badania mo-
nitoringowe wód podziemnych wykonano dwa razy. Dla trzech pomiarów okre�lono wody o niskiej jako�ci, 
nast�pnie jeden pomiar okre�lał wody �redniej jako�ci, kolejny wysokiej jako�ci oraz ostatni najwy�szej 
jako�ci wody. 

Składowisko w Suchym Lesie (gmina Suchy Las powiat pozna�ski). Raport z bada� wykonanych w 
2002 roku wskazuje, �e składowanie odpadów, jak dot�d nie wywołało zanieczyszczenia wód podziemnych 
w otoczeniu składowiska. W zakresie podstawowych wska�ników wody podziemne w siedmiu piezometrach 
wykazywały Ib klas� czysto�ci, w pozostałych sze�ciu II klas�. Wod� w ciekach, w stawie przy cieku oraz w 
Jeziorze Glinnowieckim tylko ze wzgl�du na twardo�� mo�na zaliczy� do III klasy czysto�ci, pozostałe pa-
rametry mieszcz� si� w II klasie czysto�ci. Natomiast stan pozaklasowy wykazuje staw przy wysypisku, 
głównie z uwagi na st��enie zwi�zków mineralnych jak i du�� zawarto�� substancji organicznych oraz wy-
sokie warto�ci ChZT-Mn i ChZT-Cr. 

Składowisko w miejscowo�ci Sułaszewo (gmina Margonin powiat chodzieski). Próby wody podziemnej 
z piezometrów pobrano raz w roku 2002 i stwierdzono wody �redniej jako�ci. 

Składowisko w miejscowo�ci �niaty (gmina Wielichowo powiat grodziski). Poboru próbek wód z piezo-
metrów P-1, P-2, P-3 dokonano w pa�dzierniku 2002 roku. Z analizy st��e� zanieczyszcze� wynika, �e nie 
ma przekrocze� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. Z analizy próbek 
gleby równie� wynika, �e nie przekraczaj� standardów gleby i ziemi (Dz. 165 z 2002 roku poz. 1359). 
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Składowisko w miejscowości Trzcianka (gmina Trzcianka powiat czarnkowsko-trzcianecki). W 2002 
roku badania wykonano dwa razy. W dwóch pomiarach z piezometrów stwierdzono wody średniej jakości i 
w dwóch kolejnych wody niskiej jakości. 

Składowisko w miejscowości Uścikowiec (gmina Oborniki powiat obornicki). Badania monitoringowe 
wód podziemnych w 2002 roku wykonano raz. Próby pobrano z drenażu podfoliowego i stwierdzono wody o 
niskiej jakości. 

Składowisko w miejscowości Wągrowiec (gmina Wągrowiec powiat wągrowiecki). W 2002 roku badania 
wód podziemnych wykonano raz. Dla jednego pomiaru stwierdzono przekroczenia azotynów.  

Składowisko w miejscowości Włościejewki (gmina Książ powiat śremski). Poboru próbek wód podziem-
nych z dwóch piezometrów dokonano w kwietniu 2002 roku. Analizy stężeń zanieczyszczeń nie wykazały 
przekroczeń w stosunku do wartości dopuszczalnych dla zwykłych wód podziemnych. 

Analiza odcieków ze studzienki odpływowej nie wykazała przekroczeń w stosunku do najwyższych do-
puszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. 
U. Nr 116 z 1991 roku, poz. 503 – załącznik nr 2). 

Składowisko w miejscowości Wysoczka (gmina Buk powiat poznański). Stan wód podziemnych w gra-
nicach składowiska wykazuje, że w okresie 2000−2002 czyli trzyletniego użytkowania jakość ich nie uległa 
istotnym zmianom, które świadczyłyby o bezpośrednim oddziaływaniu sposobu użytkowania tego terenu. 
Występujące w nieznacznym zakresie zmiany, nie powodujące deklasyfikacji jakości wód w stosunku do 
stanu zerowego wywołane były raczej poprzez opady lub niewielki wpływ sąsiadujących użytków rolnych. 
Potencjalne źródło skażenia wód gruntowych i wgłębnych może stanowić ruch samochodowy w centralnej 
części składowiska przywożących odpady jak i rozdeszczowywanie odcieków na składowisko.  

Składowisko w miejscowości Zofiowo (gmina Czarnków powiat czarnkowsko-trzcianecki). Badania wód 
podziemnych wykonano raz w 2002 roku. Dla dwóch pomiarów z piezometrów określono wody wysokiej 
jakości oraz w jednym wody pozaklasowe.  

4.2. Składowiska odpadów z sektora gospodarczego 
Wykaz składowisk odpadów z sektora gospodarczego przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. 
Składowiska odpadów z sektora gospodarczego (według WIOŚ) 

Powiat Gmina Miejscowość Użytkownik        
składowiska Opis składowiska / główny rodzaj odpadów 

czarnkowsko-
trzcianecki 

Lubasz Tarnówka Fabryki Tektury 
K. Gawiński 

Trwa rekultywacja, planowane zakończenie w 2003 
roku; składowane odpady zawierające azbest. 

gnieźnieński Trze-
meszno 

Trzemeszno PPHU IZOPOL Składowisko funkcjonuje od 1991 roku, składowane 
są odpady zawierające azbest. 

kolski Koło Koło Saint-Gobain 
Abrasivies S.A. 

Składowisko odpadów obojętnych, istnieje od 1985 r. 
Powierzchnia składowiska 1,35 ha, w 2002 nagroma-
dzono 430 Mg odpadów. 

koniński Konin Konin Fabryka Urządzeń 
Górnictwa Od-
krywkowego FU-
GO S.A.  

Składowane masy formierskie z fabryki, głównie 
odpady z podgrupy 10 09, eksploatowane od 1988 r. z 
zamiarem zamknięcia i rekultywacji do 2003 r. na-
gromadzenie odpadów w 2002 r. wynosi 3546 Mg.  

koniński Konin Konin Zakład Utylizacji 
Odpadów 
Sp. z o.o. 

Składowane są głównie odpady z huty i inne odpady 
niebezpieczne, składowisko istnieje od 1984 roku, 
obecnie jest w trakcie modernizacji poszczególnych 
kwater. W 2002 r. przyjęto 9363,67 Mg odpadów. 

koniński Konin Konin Pąt-
nów 

Cukrownia  Go-
sławice 

Składowisko zlokalizowane w wyrobisku pokopalnia-
nym w miejscowości Konin – Pątnów, istnieje od 
1978 roku. Ilość odpadów przyjętych w 2002 roku 
wynosi 6111,4 Mg, gromadzone są odpady z podgru-
py 02 04. 

koniński Ślesin Rębowow 
Sławęcinek 

Elektrownia Pąt-
nów Elektrow-
nia Konin 

Składowisko odpadów stałych eksploatowane od 1996 
roku o powierzchni 6,9 ha. Głównie gromadzone są 
odpady z podgrupy 10 01, 17 01 i 19 09. Ilość odpa-
dów przyjętych w 2002 roku wynosi 7818 Mg.. 
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Powiat Gmina Miejscowość Użytkownik        
składowiska Opis składowiska / główny rodzaj odpadów 

koniński Konin Gosławice 
Maliniec 
Wola Łasz-
czowa 

Elektrownia Konin 
Elektrownia Pąt-
nów 

.Składowisko popiołów i żużli z Elektrowni Konin 
zlokalizowane w wyrobisku byłej odkrywki w Gosła-
wicach eksploatowane od 1996 roku Ilość odpadów 
przyjętych w 2002 roku – 740085,8 Mg. 

koniński Kazimierz 
Biskupi 

Kazimierz 
Biskupi 

Elektrownia Pąt-
nów 

Składowisko „Liniowiec” odparowalnik wód nadosa-
dowych eksploatowane jest od 1990 roku o po-
wierzchni 34,14 ha.. głównie składowane odpady 
10 01 80. Ilość nagromadzonych w 2002 roku wynosi 
– 4174,9Mg. 

nowotomyski Nowy 
Tomyśl 

Bukowiec Zielonogórskie 
Zakłady Górnictwa 
Nafty i Gazu 

Składowisko płuczki wiertniczej Zielonogórskich Zakła-
dów Górnictwa Nafty i Gazu. Składowisko istnieje od 
1992 roku. Zajmuje powierzchnię 0,7 ha; wyłożone jest 
folią PEHD. 

ostrowski Ostrów 
Wlkp. 

Sobótka EKO-BUD S.C. z 
siedzibą we Wro-
cławiu 

Na składowisko głównie trafiają odpady z przemysłu 
garbarskiego, pogalwaniczne, zestalone lakiernicze, z 
przemysłu tłuszczowego i azbestowe. Składowisko 
zlokalizowane w wyrobisku piaskowni – żwirowni.  

pilski Szydłowo  Kłoda Philips Lighting 
Poland 

Odpady składowane były w mogilniku – obecnie 
nieczynny 

pilski Kaczory Śmiłowo Zakład Rolniczo-
Przemysłowy 
Farmutil S.A. 

w 1992 roku składowisko zostało uruchomione w 
2002 przyjęto 266,24 Mg odpadów. Głównie składo-
wane były niesegregowane odpady komunalne. 

poznański Luboń Luboń Zakład Chemiczny 
Luboń S.A 

Wylewisko ługów pokrystalicznych czynne było w 
latach 1971−1992. Wykonane zostało w zagłębieniu 
terenu, na piaszczystych nieużytkach, w formie zbior-
nika z obwałowaniem o wysokości 4 m bez uszczel-
nienia podłoża. 

poznański Poznań Poznań Zespół Elektrocie-
płowni Poznań-
skich S.A. 

składowisko odpadów paleniskowych. Odpady skła-
dowane są od 1984 roku; głównie żużel, stałe odpady 
z wapniowych metod odsiarczania spalin i mieszanki 
popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpa-
dów paleniskowych 

śremski Śrem Pysząca Odlewnia Żeliwa 
Śrem S.A. 

Składowisko istnieje od 1990 roku; zajmuje po-
wierzchnię 2 ha. W 2002 roku przyjęto 5204,7 Mg 
głównie odpadów 10 09 12 Raz w miesiącu wykony-
wane są badania wód podziemnych. 

turecki Przykona Gajówka, 
Olszówka, 
Laski 

Elektrownia Ada-
mów 

Składowisko odpadów paleniskowych z Elektrowni 
Adamów Odkrywka Zachodnia. Istnieje od 1987 roku. 
i zajmuje powierzchnię 140 ha. Ilość przyjętych odpa-
dów w 2002 roku wynosi 417448Mg 

turecki Przykona Jeziorko, 
Warenka 

Elektrownia Ada-
mów 

Składowisko odpadów z Elektrowni Adamów Od-
krywka Wschodnia odparowalnik wód nadosadowych 
zlokalizowane. Ilość przyjętych odpadów w 2002 roku 
– 1314 Mg. 

wolsztyński Wolsztyn Powodowo Zakład Produkcji 
Betonów „PRE-
FBET” Sp. z o.o. 

Składowisko zakładowe zajmuje powierzchnię 
1,38 ha. Uruchomione od 1989 roku. W 2002 przyjęto 
122 Mg odpadów głownie 20 03 01 I 10 13 82.. 

Opracowała Anna Karlik 
Współpraca: Lidia Kołodziej, Jolanta Pupin, Paweł Tomczak, Agnieszka Wrocławska 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
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4.3. Informacja dotycz�ca likwidacji mogilników zlokalizowanych na terenie województwa 
wielkopolskiego w roku 2002 

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowanych było 26 mogilników zawieraj�cych przeter-
minowane �rodki ochrony ro�lin i inne odpady pestycydowe. Ł�czn� ilo�� odpadów znajduj�cych si� w mo-
gilnikach oszacowano na 1853 tony, bazuj�c na danych zawartych w Programie likwidacji mogilników 
znajduj�cych si� na terenie województwa wielkopolskiego opracowanym przez Instytut Ochrony Ro�lin 
Oddział w So�nicowicach oraz w opracowanych dla poszczególnych mogilników ocenach, raportach 
oddziaływania na �rodowisko i przegl�dach ekologicznych. 

Zarz�d Województwa Wielkopolskiego przeprowadził post�powanie o udzielenie zamówienia publiczne-
go pn. Całkowita likwidacja starych składowisk odpadów niebezpiecznych, tzw. mogilników, zawieraj�cych 
przeterminowane �rodki ochrony ro�lin i opakowania po nich, znajduj�cych si� na terenie Województwa 
Wielkopolskiego w trybie przetargu nieograniczonego.  

W wyniku przeprowadzonego post�powania wyłoniono Wykonawc� – Konsorcjum: SEGI – AT Sp. z 
o.o. z siedzib� w Warszawie i EKOLOG SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzib� w Poznaniu. Umowa zawarta z 
Wykonawc� w dniu 26 marca 2002 roku przewidywała usuni�cie 1853 ton odpadów do dnia 31 grudnia 
2003 roku, a warto�� zamówienia wyniosła 18 372 080,00 złotych brutto. 

Przedsi�wzi�cie jest w 50% finansowane ze �rodków Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, w 45% ze �rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu oraz w 5% z Powiatowych Funduszy Ochrony �rodowiska i Gospodarki 
Wodnej, na terenie których znajduj� si� mogilniki. 

W dniu 20 grudnia 2002 roku została zawarta umowa dotacji pomi�dzy NFO�iGW w Warszawie a Wo-
jewództwem Wielkopolskim na udzielenie przez „Fundusz” dotacji w kwocie 9 186 040,00 zł z przeznacze-
niem na likwidacje mogilników. Równie� w dniu 20 grudnia 2002 roku została zawarta umowa dotacji z 
WFO�iGW w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim na udzielenie przez Fundusz dotacji w kwocie 
8 267 436,00 zł z przeznaczeniem na likwidacje mogilników. 

W roku 2002 przekazano Wykonawcy robót tereny, na których znajdowały si� trzy mogilniki. Były to 
mogilniki w miejscowo�ciach: Pozna� (Fort przy ul. Ksi���cej), Wagowo (gmina Pobiedziska), Hiszpania 
(gmina Krzymów). 

W ka�dym wypadku przekazanie terenu mogilnika poprzedzone było uzyskaniem przez Wykonawc� ro-
bót na jego wniosek, decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydanymi 
przez wła�ciwego Starost� Powiatu, na terenie którego zlokalizowany jest mogilnik. 

Do ko�ca 2002 roku wydobyto, przepakowano i przygotowano do transportu do spalarni na terenie Nie-
miec 200,58 Mg przeterminowanych �rodków ochrony ro�lin z trzech wymienionych mogilników. Warto�� 
wykonanych robót w roku 2002 wyniosła 628 369,00 zł. 

W roku 2003 prace kontynuowane s� na terenie 13 mogilników. 

      Tadeusz Kołodziej 
     Departament Ekologii, Infrastruktury i Mienia 

           Urz�du Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
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WPŁYWY Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE �RODOWISKA 

Opłaty z tytułu korzystania ze �rodowiska, wpłacane przez jednostki organizacyjne prowadz�ce działal-
no�� gospodarcz�, stanowi� charakterystyczn� cech� polskiego systemu finansowania ochrony �rodowiska. 
Gromadzenie tych opłat na kontach poszczególnych urz�dów marszałkowskich i ich dalsza redystrybucja na 
okre�lone fundusze celowe, przynosz� wymierne efekty zarówno dla samych funduszy, jak i podmiotów 
wnosz�cych opłaty. Korzy�ci ze sprawnie działaj�cego systemu opłat ekologicznych odczuwa równie� całe 
społecze�stwo, bowiem przynosi on widoczn� popraw� stanu �rodowiska naturalnego. 

System ten posiada okre�lone mechanizmy „karania”  i „nagradzania” wszystkich jego uczestników, w za-
le�no�ci od stopnia i kierunku ingerencji w �rodowisko naturalne. Podstawowym narz�dziem dyscyplinuj�-
cym podmioty gospodarcze, by nie szkodziły �rodowisku naturalnemu, jest system kar administracyjnych, 
nakładanych za naruszanie wymaga� jego ochrony oraz stosowanie tzw. opłat podwy�szonych. Jednostki 
organizacyjne, które terminowo wnosz� opłaty na rzecz �rodowiska i nie posiadaj� z tego tytułu zadłu�e� 
mog� stara� si� o udzielenie po�yczki ze strony wojewódzkich funduszy ochrony �rodowiska i gospodarki 
wodnej, cz��ciowego umorzenia po�yczki po spłacie okre�lonej kwoty, b�d� te� uzyskania dotacji na finan-
sowanie przedsi�wzi�� proekologicznych. 

W roku 2002, w województwie wielkopolskim, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze �rodowiska za-
mkn�ły si� kwot� prawie 170 mln zł. 

W tabeli 1. przedstawiono dynamik� i struktur� wpływów za korzystanie ze �rodowiska w latach 
2001−2002. Najwi�ksz� grup� wpływów zarówno w roku 2001, jak i w roku 2002 stanowi� opłaty za emisj� 
zanieczyszcze� do powietrza. Wysok� dynamik�, bo a� 262,5 %, wykazuj� wpływy z tytułu odpadów. Na 
tak znacz�cy przyrost wpływów z tytułu składowania odpadów miało wpływ nało�enie si� dwóch terminów 
zapłaty za ten rodzaj korzystania ze �rodowiska w roku 2002. Ustawowym terminem zapłaty za składowanie 
odpadów za rok 2001 był 28 luty 2002 roku, jednocze�nie nowe Prawo ochrony �rodowiska wprowadziło 
kwartalne terminy rozliczania wpływów za odpady za rok 2002. Ponadto w roku 2002 zmalał udział wpły-
wów z tytułu odsetek bankowych (z 2,7 % do 0,9 %) z uwagi na malej�ce oprocentowanie lokat termino-
wych, natomiast wpływy z tytułu nało�onych kar administracyjnych wpływały ju� na konta Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Poznaniu. 

Struktur� opłat za korzystanie ze �rodowiska przedstawiono na wykresie 1. 

Tabela 1. 
Dynamika i struktura wpływów za korzystanie ze �rodowiska w latach 2001 i 2002 

Rodzaje wpływów 
Wpływy 

w roku 2001 
(zł) 

Wpływy 
w roku 2002 

(zł) 

Dynamika 
(%) 

Udział                   
w roku 2001 

(%) 

Udział                           
w roku 2002 

(%) 

Opłaty za emisje zanieczyszcze� 82.598.208 87.617.283 106,08 65,02 51,73 

Opłaty za składowanie odpadów 13.664.119 35.867.167 262,49 10,76 21,17 

Opłaty za pobór wody 12.844.977 20.042.478 156,03 10,11 11,83 

Opłaty za doprowadzanie �cieków 12.440.850 23.834.812 156,03 9,79 14,07 

Kary 1.747.256 0*  1,38  

Razem wpływy z tytułu opłat i kar 123.295.410 167.361.740 135,74 97,06 98,81 

Wpływy z tytułu odsetek za zwłok� 296.250 458.612 154,81 0,23 0,27 

Wpływy z tytułu oprocentowania 
rachunku bankowego 

3.443.644 1.564.207 45,42 2,71 0,92 

Ogółem wpływy 127.035.304 169.384.559 133,34 100,00 100,00 

* zgodnie z ustaw� Prawo ochrony �rodowiska, od 1.01.2002 �rodki z kar wpływaj� na konto Wielkopolskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska i dalej rozdysponowywane s� na poszczególne fundusze ochrony �rodo-
wiska i gospodarki wodnej. 
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Wykres 1. Struktura opłat za korzystanie ze �rodowiska w latach 2001 i 2002 

W tabeli 2. przedstawiono ustawowe udziały poszczególnych funduszy ekologicznych w latach 2001 i 
2002. Prawie 78 % wpływów za korzystanie ze �rodowiska pozostaje w granicach województwa wielkopol-
skiego, stanowi�c wpływy gminnych i powiatowych funduszy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Fakt ten umo�liwia wła�ciwe i najbardziej racjonalne 
wykorzystanie tych wpływów dla dobra obszaru, z którego pochodz� opłaty. 

Tabela 2 
Ustawowe udziały poszczególnych funduszy ekologicznych w latach 2001 i 2002 

FUNDUSZ 
Przekazane 
w roku 2001 

(zł)  

Przekazane 
w roku 2002  

(zł) 

Dynamika 
(%) 

Udział 
w roku 2001 

(%) 

Udział 
w roku 2002 

(%) 

Gminne Fundusze Ochrony �rodowiska 29.746.235 43.757.416 147,10 23,10 26,84 

Powiatowe Fundusze Ochrony �rodowiska 11.732.724 16.576.402 141,30 9,11 10,17 

Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

52.798.719 66.470.659 125,90 41,01 40,77 

Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

34.208.718 36.228.771 105,91 26,57 22,22 

Główny Inspektorat Ochrony �rodowiska 266.516 0,00  0,21   

Razem 128.752.912 163.033.248 126,62 100,00 100,00 

Wykres 2. przedstawia w sposób graficzny redystrybucj� wpływów za korzystanie ze �rodowiska na po-
szczególne fundusze. 
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Wykres 2. Ustawowe udziały poszczególnych funduszy ekologicznych w latach 2001 i 2002 

W tabeli 3. przedstawiono pi�ciu najwi�kszych „odbiorców” wpływów za korzystanie ze �rodowiska w 
roku 2002. Zestawienie najwi�kszych wpływów za korzystanie ze �rodowiska na powiatowe fundusze 
ochrony �rodowiska przedstawiono graficznie na wykresie 3. 

Ustawowe udziały poszczególnych funduszy powiatowych województwa wielkopolskiego z wniesionych 
w roku 2002 opłat za korzystanie ze �rodowiska przedstawia wykres 4. Przewa�aj�cy udział w podziale 
�rodków za korzystanie ze �rodowiska wykazuje powiat grodzki koni�ski, (wpłaty Zespołu Elektrowni P�t-
nów-Adamów-Konin) oraz powiat grodzki pozna�ski (wpłaty Zespołu Elektrociepłowni Pozna�skich oraz 
Wysypiska Odpadów Komunalnych Miasta Poznania).  

Tabela 3.  
Zestawienie najwi�kszych wpływów z powiatów 

Powiat Wpływy (zł) 

grodzki koni�ski  6 418 119 

grodzki pozna�ski  2 175 509 

turecki  1 749 446 

ziemski koni�ski 966 327 

ziemski pozna�ski 941 190 

pozostałe  4 235 917 

 

grodziski  pozna�ski

grodziski  koni�ski

turecki

pozostałe

ziemski  pozna�ski

ziemski  koni�ski

 

Wykres 3. Zestawienie najwi�kszych wpływów z powiatów w roku 2002 
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Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

Główny Inspektorat Ochrony �rodowiska
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Wykres 4. Wpływy na powiatowe fundusze ochrony �rodowiska w roku 2002 
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Wykres 5. Zestawienie podziału wpływów z tytułu opłat w roku 2002 na GFO�iGW – najwi�ksze gminy 

Wielko�� opłat wnoszonych za korzystanie ze �rodowiska przez Zespół Elektrowni P�tnów-Adamów-
Konin ma tak�e decyduj�ce znaczenie na podział wpływów dla gminnych funduszy ochrony �rodowiska 
i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim. 

Gminy Przykona, Kazimierz Biskupi i �lesin wi�kszo�� swoich przychodów osi�gaj� dzi�ki składowaniu 
na ich terenie odpadów wytwarzanych przez PAK, natomiast gminy Konin i Turek z tytułu emisji substancji 
zanieczyszczaj�cych do powietrza. 

Wi�kszo�� wpływów gminnego i powiatowego funduszu ochrony �rodowiska dla Miasta Poznania 
z tytułu emisji substancji zanieczyszczaj�cych do powietrza pochodzi z wpłat Zespołu Elektrociepłowni Po-
zna�skich, a z tytułu odpadów z wpłat Wysypiska Odpadów Komunalnych. 
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Zestawienie podziału wpływów z tytułu opłat dla gminnych funduszy ochrony �rodowiska prezentuje 
wykres 5. 

Wpływy za korzystanie ze �rodowiska za rok 2002 od najwi�kszych płatników zebrano w tabeli 4, 
a w sposób graficzny przedstawiono na wykresie 6. A� 77 % wpływów spo�ród najwi�kszych, wybranych 
płatników za korzystanie ze �rodowiska pochodzi z wpłat Zespołu Elektrowni P�tnów-Adamów-Konin. 

Porównuj�c wpływy za korzystanie ze �rodowiska z okresu dwóch ostatnich lat, tj. roku 2001 i 2002, nale�y 
pami�ta�, i� zmieniły si� w tym czasie zarówno uwarunkowania prawne, jak i warunki działania jednostek orga-
nizacyjnych w sferze gospodarczej. Nowy pakiet praw w dziedzinie ochrony �rodowiska przyniósł zasadnicze 
zmiany dotycz�ce terminów i podmiotów zobowi�zanych do wnoszenia opłat (opłaty za składowanie odpadów 
wnosz� od roku 2002 wła�ciciele składowisk), przybyły dodatkowe obowi�zki dla przedsi�biorców zwi�zane 
z wprowadzeniem opłaty produktowej oraz umo�liwiono stosowanie instrumentów wynikaj�cych z Ordynacji 
podatkowej w zakresie umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatno�ci opłat. 

“WODKAN”
Przedsi�biorstwo

Wodoci�gów i Kanalizacji
Ostrów Wlkp.

1%

Wysypisko Odpadów
Komunalnych

Miasta Poznania
1%

“ECO-KOS” Sp. z o.o. Sater
Kórnik

1%

Przedsi�biorstwo Gospodarki Odpadami
“Ekoserwis” Bydgoszcz

(składuje odpady na terenie 
województwa wielkopolskiego)

2%

Pozna�skie Wodoci�gi
i kanalizacja

13%

Zespół Elektrociepłowni 
Pozna�skich

5%

Zespół Elektrowni
P�tnów-Adamów

Konin
77%

 

Wykres 6. Wpływy za korzystanie ze �rodowiska za 2002 rok od najwi�kszych płatników 

Tabela 4. 
Wpływy za korzystanie ze �rodowiska za rok 2002 od najwi�kszych płatników 

Lp. Płatnik Kwota (zł) 

1 Zespół Elektrowni P�tnów-Adamów-Konin  73 934 911,57   

2 Pozna�skie Wodoci�gi i Kanalizacja  12 472 424,79   

3 Zespół Elektrociepłowni Pozna�skich  4 351 491,44   

4 
Przedsi�biorstwo Gospodarki Odpadami "Ekoserwis" Bydgoszcz (składuj�ce 
odpady na terenie województwa wielkopolskiego) 

 1 926 107,57   

5 "ECO-KOS" Sp. z o.o. Sater z Kórnika  1 100 727,74   

6 "WODKAN" Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp.  1 092 554,61   

7 Wysypisko Odpadów Komunalnych Miasta Poznania  1 080 797,88   

Razem  95 959 015,60   

 
Wprowadzone zmiany oraz fakt, i� wi�kszo�� du�ych płatników ju� wcze�niej zainwestowała w ochron� 

�rodowiska (m.in. poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii ograniczaj�cej emisj� szkodliwych sub-
stancji do atmosfery) sprawiaj�, �e stan �rodowiska naturalnego ulega systematycznej poprawie. Nale�y 
mie� tylko nadziej�, �e proces ten b�dzie kontynuowany w najbli�szej przyszło�ci. 

 
Małgorzata �liwi�ska 

Departament Ekologii, Infrastruktury i Mienia  
Urz�d Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY �RODOWISKA 
I  GOSPODARKI WODNEJ 1993−−−−2002 

W 2003 minie 10 lat funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej jako instytucji ochrony �rodowiska posiadaj�cych osobowo�� prawn�.  

W czerwcu 1993 roku weszła w �ycie zmiana ustawy o ochronie i kształtowaniu �rodowiska, która nada-
wała osobowo�� prawn� wojewódzkim funduszom ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej oraz powołała 
gminne fundusze ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej. Działalno�� rozpocz�ło wówczas 49 wojewódz-
kich funduszy, z czego na terenie Wielkopolski działało pi��: w Kaliszu, Koninie, Lesznie Pile i w Poznaniu.  

System finansowania ochrony �rodowiska miał wi�c szczebel centralny, wojewódzki − funkcjonuj�cy jako 
jednostki z osobowo�ci� prawn� oraz gminny, gdzie �rodki funduszu stanowiły dochód gminy, gromadzony na 
odr�bnym koncie i wydatkowany wył�cznie na cele wskazane w ustawie o ochronie i kształtowaniu �rodowiska. 

Funkcjonuj�ce na obecnym terenie Wielkopolski wojewódzkie fundusze dysponowały �rodkami ró�nej 
wielko�ci, wydatkowanymi na po�yczki i dotacje wspieraj�ce przedsi�wzi�cia inwestycyjne i pozainwesty-
cyjne. Struktur� form pomocy przedstawia tabela 1, a pomoc według kierunków finansowania tabela nr 2.  

Tabela 1.  
Struktura form pomocy finansowej  ze �rodków wojewódzkich funduszy ochrony �rodowiska i gospodarki wod-

nej  w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu w latach 1993−−−−1998 [w zł] 

rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Kalisz 2.087.205 4.420.177 4.205.790 5.892.956 10.496.700 11.850.569 
po�yczki 0 3.482.462 3.395.137 4.537.686 7.739.000 9.594.614 
dotacja 2.087.205 923.715 757.903 946.520 1.712.400 1.697.638 

umorzenia 0 14.000 53.750 408.750 1.045.300 548.750 
dopłaty 0 0 0 0 0 9.567 
% pomocy bezzwrotnej  100 21 18 23 26 19 
Konin 7.290.959 16.062.387 21.280.250 31.471.125 45.609.288 69.331.955 
po�yczki 0 9.293.000 15.942.500 22.076.450 25.185.500 39.281.350 
dotacja 7.290.959 6.769.387 5.337.750 9394.675 16.671.366 24.054.525 
umorzenia 0 0 0 0 3.752.422 5.991.159 

dopłaty 0 0 0 0 0 4.921 
% pomocy bezzwrotnej 100 42 25 30 45 43 
Leszno 711.048 1.784.500 1.160.500 2.817.649 5.111.200 6.379.040 
po�yczki 0 1.242.000 986.000 2.438.800 4.192.300 5.363.500 

dotacja 711.048 542.500 170.000 368.849 846.400 801.040 
umorzenia 0 0 4.000 10000 72.500 214.500 
dopłaty 0 0 0 0 0 0 

% pomocy bezzwrotnej 100 30 15 13 18 16 
Piła 1.160.400 2.250.700 2.047.208 3.546.370 6.022.071 8.979.230 
po�yczki 0 1.345.000 1.324.300 1.952.522 3.927.094 6.116.236 
dotacja 1.160.000 905.700 722.908 1.179.248 1.821.977 2.330.994 

umorzenia 0 0 0 414.600 273.000 532.000 
dopłaty 0 0 0 0 0 0 
% pomocy bezzwrotnej 100 40 35 45 35 32 
Pozna� 1.712.845 5.548.100 10.802.350 20.593.595 30.029.239 38.684.563 
po�yczki 0 3.242.500 6.955.800 12.748200 18.305.300 24.056.000 
dotacja 1.712.845 2.305.600 2.116.800 4.202.700 5.450.700 8.187.200 
umorzenia 0 0 1.729.750 3.642.695 6.273.239 6.318.060 

dopłaty 0 0 0 0 0 123.303 
% pomocy bezzwrotnej 100 41 36 38 39 38 



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 1993−2002 2 

0

10

20

30

40

50

60

70

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kalisz

Konin

Leszno

Piła

Pozna�

 
Dynamika wzrostu warto�ci pomocy finansowej w latach 1993−−−−1999 ze �rodków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu /mln zł/ 

Tabela 2.  
Pomoc finansowa ze �rodków Wojewódzkich Funduszy Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu, 

Koninie, Lesznie, Pile i w Poznaniu według kierunków** /w zł/  

rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Kalisz 2.087.205 4.099.200 4.153.040 5.484.206 9.451.400 11.292.252 
ochrona powietrza  939.000 872.600 2.443.580 3.041.600 1.482.014 
ochrona wód  2.844.460 2.501.537 2.221.865 4.525.300 8.104.922 

gospodarka wodna  201.500 269.980 350.000 348.000 267.000 
ochrona powierzchni ziemi   64.100 283.600 126.400 777.000 775.000 
pozostałe  50.140 225.323 342.361 759.500 663.316 

Konin 7.290.959 16.062.387 21.280.250 31.471.125 41.856.866 63.335.875 
ochrona powietrza 5.036.786 10.512.375 12.745.160 20.088.556 23.912.429 32.435.195 
ochrona wód 1.877.636 3.882.400 7.061.526 8.455.000 12.424.739 24.736.000 

gospodarka wodna * * * * * *  
ochrona powierzchni ziemi  0 892.999 946.222 1.339.820 804.473 4.380.800 
pozostałe 376.550 775.612 527.342 1.587.749 4.715.225 1.783.880 

Leszno 711.048 1.784.500 1.156.500 2.807.649 5.038.700 6.164.540 
ochrona powietrza 84.000 543.000 170.600 1.159.384 2.110.200 2.349.500 
ochrona wód 0 1.020.000 531.900 1.039.500 2.025.300 2.822.000 

gospodarka wodna 491.783 0 320.000 240.165 589.000 25.000 
ochrona powierzchni ziemi  55.700 49.300 24.000 213.000 100.000 149.000 
pozostałe 79.565 172.200 110.000 155.600 214.200 819.040 

Piła 1.160.400 2.250.700 2.047.208 3.131.700 5.749.071 8.447.230 
ochrona powietrza 34.400 135.000 503.500 1.505.040 1.336.333 3.069.079 
ochrona wód 1.040.600 1.787.100 907.800 825.000 2.445.000 3.245.034 
gospodarka wodna 0 0 0 0 0 0 
ochrona powierzchni ziemi  23.000 30.000 220.000 204.060 760.000 1.228.700 
pozostałe 62.400 298.699 415.908 597.670 1.207.738 904.417 
Pozna� 1.712.845 5.548.100 9.072.600 16.950.900 23.756.000 32.243.200 
ochrona powietrza 254.555 1.251.110 2.362.000 6.105.700 7.341.700 11.232.600 
ochrona wód 751.110 2.793.400 5.315.200 8.464.000 13.543.000 16.623.000 
gospodarka wodna * * * * * *  
ochrona powierzchni ziemi  467.078 751.800 732.000 973.000 1.082.000 1.390.000 
pozostałe 240.102 751.800 663.400 1.408.200 1.789.300 2.997.600 

*w sprawozdaniach rocznych razem ochrona wód i gospodarka wodna  
** faktycznie wypłacona pomoc w formie po�yczki i dotacji  
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Tabela 3.  
Efekty ekologiczne i rzeczowe uzyskane poprzez realizacj� przedsi�wzi�� chroni�cych �rodowisko, przy udziale 

�rodków WFO�iGW w Kaliszu, Koninie, Lesznie Pile i w Poznaniu 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Kalisz        

szt - - 12 3 5 - Budowa lub modernizacja oczysz-
czalni �cieków m3/d    1930 882,5  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej mb - - 9010 47889 2888 - 
Modernizacja kotłowni ze zmian� 
paliwa na olej opałowy lub gaz 

szt - - 18 21 40 - 

Podł�czenie do sieci ciepłowniczej szt - - - 4 6 - 
Ł�czna moc kotłowni MW     36831  

Budowa sieci gazowych km - - 16490 - - - 
Zwi�kszenie powierzchni składowisk  ha - - - - 0,46 - 

Konin        

Budowa lub modernizacja oczysz-
czalni �cieków 

szt - 15 13 11 18 10 

Modernizacja kotłowni ze zmian� 
paliwa na olej opałowy lub gaz  

szt - 8 2 7 22 21 

Podł�czenie do sieci ciepłowniczej szt  15 5 4 7 12 

Spadek emisji w przeliczeniu na SO2  kg/rok   4150 4420 4594 6024 
Budowa sieci gazowych szt - 6 5 5 5 3 

Leszno         

szt - 1 1 3 3 - Budowa lub modernizacja oczysz-
czalni �cieków  m3/d   200 7304 1270  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  mb - - 1051 14851 10664,5 17644 

Modernizacja kotłowni ze zmian� 
paliwa na olej opałowy lub gaz  

szt - 4 6 10 9 27 

Podł�czenie do sieci ciepłowniczej szt - - - - - - 
Ł�czna moc kotłowni MW    1531 1482 6443 
Budowa sieci gazowych  km - - 3643 3060 1325 22564 

Zwi�kszenie powierzchni składowisk  ha - 13,78 - 3,4 0,76 - 

Piła        
szt - 4 3 3 3 4 Budowa lub modernizacja oczysz-

czalni �cieków  m3/d  5200 36380 8800 570 697,5 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  mb - 2428 2556 11356 5900 16690 
Modernizacja kotłowni ze zmian� 
paliwa na olej opałowy lub gaz  

szt - - 4 6 25 - 

Podł�czenie do sieci ciepłowniczej  szt - -   - - 
Ł�czna moc kotłowni MW   1800 15113 5933  
Budowa sieci gazowych  km - - - - - 4728 

Zwi�kszenie powierzchni składowisk  ha - - 1,98 2,1 - 2,31 

Pozna�        
szt - 10 25 23 21 24 Budowa lub modernizacja oczysz-

czalni �cieków  m3/d  2506 7728 13210 13103 2177 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  mb - 4790 5622 25944 51807 60650 
Modernizacja kotłowni ze zmian� 
paliwa na olej opałowy lub gaz  

szt - 23 23 62 93 92 

Podł�czenie do sieci ciepłowniczej  szt - - 5 8 - - 
Budowa sieci gazowych km - 22283 41000 20311 48994 30146 
Zwi�kszenie powierzchni składowisk ha - 368000 - - - - 
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Pomoc przekazana inwestorom pozwoliła na osi�gni�cie wymiernych efektów ekologicznych. Zestawie-
nie uzyskanych efektów stanowi tabela 3. 
�ródłem danych wymienionych w tabeli uzyskanych efektów ekologicznych i rzeczowych, podobnie jak 

okre�lonych w tabeli 1 i tabeli 2 danych, s� sprawozdania rzeczowo-finansowe za poszczególne lata wszyst-
kich ówczesnych wojewódzkich funduszy. Ze wzgl�du na ró�norodno�� materiału 	ródłowego dane te tylko 
cz��ciowo obrazuj� prace i stan wojewódzkich funduszy. Ka�dy z funduszy miał inne kryteria, priorytety 
oraz zasady finansowania przedsi�wzi�� ekologicznych i ka�dy inaczej redagował sprawozdania z rocznej 
działalno�ci. Trudno wi�c jednoznacznie porówna� wszystkie dane. Powy�sze zestawienie jest jedynie wy-
borem tych informacji, które były podobne we wszystkich badanych opracowaniach. Analizuj�c osi�gni�te 
efekty rzeczowe i ekologiczne nale�y pami�ta�, �e w sprawozdaniu uj�te zostały jedynie te przedsi�wzi�cia, 
które były zako�czone w danym roku sprawozdawczym, st�d nie mo�na wydatkowanych kwot w danym 
roku porównywa� z efektem ekologicznym. Cz�sto bowiem zadanie finansowanie w jednym roku, stanowiło 
efekt roku nast�pnego lub jeszcze nast�pnego. Mimo trudno�ci interpretacyjnych zestawione dane cz��ciowo 
obrazuj� zakres realizowanych przedsi�wzi��, wydatkowane kwoty oraz osi�gni�te efekty ekologiczne  

Od roku 1999, po zmianie podziału administracyjnego kraju, do systemu finansowania ochrony �rodowi-
ska wł�czone zostały powiaty. Tak wi�c, zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami funkcjonuj� naro-
dowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej. Narodowy i 
wojewódzkie fundusze posiadaj� osobowo�� prawn�, pozostałe s� funduszami celowymi pozostaj�cymi w 
dyspozycji rady powiatu czy gminy. Istot� systemu finansowania ochrony �rodowiska, jest gromadzenie 
�rodków na wyodr�bnionych kontach i wydatkowanie ich wył�cznie na działania okre�lone w Prawie ochro-
ny �rodowiska. Z zestawie� statystycznych wynika, �e system ten generuje ł�cznie około 5 mld zł rocznie, 
które wspieraj� działania inwestycyjne i pozainwestycyjne w ochronie �rodowiska.  

Prawo ochrony �rodowiska okre�la, jakie �rodki mog� stanowi� dochód funduszy, wskazuje cele, na które 
�rodki te mog� by� wydatkowane, powołuje organy statutowe narodowego i wojewódzkich funduszy oraz 
okre�la skład rad nadzorczych obu funduszy a tak�e wskazuje, w jakiej postaci �rodki mog� by� przekazy-
wane inwestorom.  

Województwo wielkopolskie nie pokrywa si� w cało�ci z terenem byłych pi�ciu województw – kaliskie-
go, koni�skiego, leszczy�skiego, pilskiego i pozna�skiego, st�d wprost nie mo�na porówna� zakresów rze-
czowych osi�gni�tych w latach 1993−1998 i w latach 1999–2002. Wydaje si� jednak, �e niewielkie ró�nice 
terytorialne nie maj� wi�kszego znaczenia zarówno po stronie dochodów WFO�iGW w Poznaniu jak i zre-
alizowanych zakresów rzeczowych. Kolejne tabele w takim samym układzie jak za pierwsze lata istnienia 
wojewódzkich funduszy, przedstawiaj� dane dotycz�ce WFO�iGW w Poznaniu. �ródłem tych danych s� 
równie� coroczne sprawozdania z działalno�ci Wojewódzkiego Funduszu.  

Dynamika pomocy ze �rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu w latach 1999−−−−2002 /mln zł/  

Tabela 4.  
Struktura form pomocy finansowej ze �rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu w latach 1999–2002 /w zł/ 

rok 1999 2000 2001 2002 

Po�yczki 82.000.232 83.562.586 74.349.020 68.155.059 

Dotacje 32.773.119 39.184.292 32.224.078 30.500.749 
Umorzenia  23.372.110 28.439.371 9.130.679 23.681.483 
Dopłaty  1.405.981 3.668.078 3.588.699 1.283.424 

Razem  139.551.442 154.854.327 119.292.476 123.620.715 
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Tabela 5. 
Pomoc (dotacje i po�yczki) ze �rodków WFO�iGW w Poznaniu według kierunków w latach 1999−−−−2002 /w zł/ 

rok 1999 2000 2001 2002 

Ochrona powietrza 21.734.648 31.393.999 19.258.476 19.200.044 
Ochrona wód 72.094.040 66.341.389 53.727.498 
Gospodarka wodna 2.664.889 

72.777.820 
2.354..000 4.855.000 

Ochrona powierzchni ziemi  13.087.000 9.233.000 7.367.600 10.831.768 
Zapobieganie powa�nym awariom 1.439.100 2.681.000 4.510.000 3.921577 
Monitoring stanu �rodowiska 1.231.831 1.763.893. 2.169.905 1.738.570 

Edukacja ekologiczna 1.222.837 1.551.450 1.180.942 1.982.425 
Ochrona przyrody 750.600 1.943.556 1.505.987 1.383.022 
Inne 548.300 1.412.150 1.884.799 1.015.904 

Razem 114.773.245 122.746.868 106.573.098 98.655.808 

Tabela 6.  
Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji przedsi�wzi�� ekologicznych przy udziale �rodków WFO�iGW 

w Poznaniu w latach 1999−−−−2002 

Efekty rzeczowe  1999 2000 2001 2002 

Budowa lub modernizacja oczyszczalni 
�cieków  

szt. 26 41 33 23 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
�cieków 

szt. 7 78 6 65 

Ł�czna przepustowo�� oczyszczalni m3/d 19.519,82 222.830 30.100 49.100 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej km 229,2 405,8 399,8 478 
Modernizacja kotłowni ze zmian� pali-
wa na olej opałowy lub gaz 

szt 220 265 187 159 

Podł�czenie do sieci ciepłowniczej szt 24 29 16 18 

SO2 kg/rok 705.100 1.355.000 632.100 340.200 
CO2 kg/rok 1.611.900 3.516.000 76.825.500 30.137.900 
NOx kg/rok 124.400 136.000 113.100 31.200 

Redukcja zanie-
czyszcze� 

pył kg/rok 1.452.500 1.692.000 1.095.900 506.800 
Budowa sieci gazowych  km 91,3 - - - 
Zwi�kszenie składowiska o pojemno�� m3 1.145.000 591.100 233.000 285.800 

Zwi�kszenie pojemno�ci zbiorników 
retencyjnych  

m3 
- 5.360.300 327.000 230.600 

Z analizy danych wynika, �e przez cały okres działania wojewódzkich funduszy najwi�ksza ilo�� �rod-
ków skierowana była na ochron� wód, w tym budow� i modernizacj� oczyszczalni �cieków oraz realizacj� 
sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja przedsi�wzi�� w tym zakresie wci�� stale dominuje w strukturze wy-
datków. W roku 2002 w wyniku zako�czenia procesów uruchamiania pomocy ze �rodków SAPARD cz��� 
inwestycji, która mogła pomoc z tego programu uzyska�, uległa wstrzymaniu. Spowodowało to do�� wyso-
kie saldo �rodków finansowych na koniec roku, całkowicie jednak pokryte zobowi�zaniami w postaci wyda-
nych promes na dofinansowanie przedsi�wzi�� infrastrukturalnych realizowanych na terenach wiejskich przy 
udziale �rodków funduszu SAPARD. Realizacja tych przedsi�wzi�� i sposób ich finansowania spowodowały 
konieczno�� zabezpieczenia �rodków zarówno na pomoc finansow� w formie po�yczki jak równie� urucho-
mienie nowego produktu – po�yczki pomostowej. �rodki z funduszu SAPARD b�d�, bowiem przekazywane 
inwestorom jako refundacja poniesionych wydatków.  

W roku 2002, w wyniku zmian prawnych do �cieków zaliczone zostały równie� wody opadowe pocho-
dz�ce z uprzemysłowionych, zanieczyszczonych, centralnych rejonów miast. Przedsi�wzi�cia maj�ce na celu 
oczyszczenie wód opadowych i ich wła�ciwe odprowadzenie pojawiły si� wi�c, jako równorz�dne w stosun-
ku do kanalizacji sanitarnej. W roku 2002 zrealizowano 21,9 km sieci wód deszczowych. W stosunku do lat 
poprzednich zwi�kszeniu uległa te� ilo�� zrealizowanych obiektów odnawialnych 	ródeł energii. W roku 
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2002 zrealizowano 11 takich przedsi�wzi��. W wi�kszo�ci były to kolektory słoneczne oraz kotłownie wy-
korzystuj�ce jako opał słom� lub zr�bki drewniane.  

W zakresie ochrony powierzchni ziemi rozpocz�te zostało jedno z najwa�niejszych przedsi�wzi�� w tej 
dziedzinie – likwidacja mogilników. Realizacja tego przedsi�wzi�cia obejmuje: 
− prace przygotowawcze i uzupełniaj�ce w zakresie oceny stopnia zanieczyszczenia �rodowiska gruntowo-

wodnego, 
− zaprojektowanie i wykonanie sieci monitoringu osłonowego, 
− likwidacj� odpadów zdeponowanych w mogilnikach, 
− rekultywacj� terenu po zlikwidowanych mogilnikach,  
− opracowanie dokumentacji powykonawczej.  
W wyniku realizacji tego przedsi�wzi�cia termicznie unieszkodliwione zostanie około 1.853 Mg odpadów 
zawieraj�cych przeterminowane �rodki ochrony ro�lin, opakowania po nich i inne odpady niebezpieczne. 
Teren po 26 mogilnikach zostanie poddany rekultywacji. Koszt tego przedsi�wzi�cia wynosi 18.372.080 zł, z 
tego 8.267.456 zł pokryte zostanie ze �rodków WFO�iGW. Termin zako�czenia przedsi�wzi�cia to 
31.12.2003 roku.  

Najwa�niejsze przedsi�wzi�cia zrealizowane w roku 2002 to:  
a) w zakresie ochrony powietrza: 

� przedsi�wzi�cia zako�czone w roku 2002 
• modernizacje kotłowni polegaj�ce na zmianie paliwa z w�glowego na gaz lub olej w : Szkole Pod-

stawowej Nr 4 w Luboniu, Szkole Podstawowej Nr 8 w Gnie	nie, Zespole Szkół w Ludomach 
(gmina Ryczywół), Szkole Podstawowej Nr 42 w Poznaniu, Zakładzie Karnym w Rawiczu, Szpi-
talu SP ZOZ w Rawiczu, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, Zakładzie Leczenia 
Uzale�nie� w Charcicach, Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Szamotułach,  

• kolektory słoneczne dla Zamku w Rydzynie, MOSiR w Koninie, Dom Pomocy Społecznej Zgro-
madzenia Sióstr Miłosierdzia �w. Wincentego a’Paulo w Poznaniu; 

� przedsi�wzi�cia dofinansowane w roku 2002 
• modernizacja systemu grzewczego w Jednostce Wojskowej �rem, na terenie SP ZOZ �rem i Ple-

szew, COSSW w Kaliszu; 
b) w zakresie gospodarki wodnej: 

� przedsi�wzi�cia dofinansowane w roku 2002 
• zbiornik wodny Murowaniec, gmina Ko	minek, 
• odbudowa Kanału Północnego Obry, 
• odbudowa rzeki M�ciny i Strugi Rudnik; 

c) w zakresie ochrony wód: 
• budowa oczyszczalni �cieków dla Zespołu Szkół Le�nych w Goraju; 

d) w zakresie ochrony powierzchni ziemi: 
• likwidacja 26 mogilników na terenie województwa wielkopolskiego realizowana przez Urz�d 

Marszałkowski, 
• utylizacja ługów pokrystalizacyjnych realizowana przez Zakłady Chemiczne „Lubo�” S.A. w Lu-

boniu; 
e) w zakresie innych kierunków: 

• edukacja ekologiczna  
− organizacja XVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, 
− dofinansowanie realizacji programu „Zielone Szkoły”, 
− rolnictwo ekologiczne Wielkopolski w drodze do Unii Europejskiej, 
− organizacja konkursu przyrodniczego o parkach krajobrazowych Polski, 
− edukacja ekologiczna społecze�stwa w zakresie wdra�ania systemowych rozwi�za� gospodarki 

odpadami na terenie gmin, 
− III Powiatowa Olimpiada Ekologiczna (Koło, Konin, Piła, Pleszew, Słupca, Turek); 

• ochrona przyrody 
− ochrona, restytucja i reintrodukcja siei szlachetnej w zdegradowanych jeziorach sielawowo-

siejowych: Winnagóra i Tuczno Wielkie, 
− zakup leków do walki z nesemoz� i warroz� w pasiekach pszczelich (Kalisz, Leszno, Piła), 
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− rekultywacja i renowacja parków zabytkowych (Go�cieszyn, Wroniawy, Kowanówko, Wolsz-
tyn, Gołuchów, Brodowo),  

− zalesienia gruntów porolnych (wszystkie nadle�nictwa); 
• monitoring – monitoring regionalny województwa wielkopolskiego 
• przeciwdziałanie skutkom powa�nych awarii – zakup samochodów ci��kich i �rednich dla Ko-

mendy Wojewódzkie Stra�y Po�arnych i Ochotniczych Stra�y Po�arnych;   
• pozostałe 

− wykupienie licencji na oprogramowanie firm ATMOTERM oraz PRO – EKO niezb�dnych do 
naliczania opłat,  

− zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzie�y z terenów o obni�onej jako�ci �rodowiska,  
− okre�lenie wpływu wyrobisk kopalnianych i zrekultywowanych na wody podziemne na terenie 

powiatów koni�skiego i turkowskiego. 
 

Ewa Hoffmann  
Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
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DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W POZNANIU 

1. Informacje ogólne 
Działalność inspekcyjna, prowadzona w oparciu o plan kontrolny, polega na kontrolowaniu podmiotów w 

zakresie wypełniania wymogów ochrony środowiska. W ciągu roku przeprowadzane są kontrole planowe 
(kompleksowe, sprawdzające) oraz interwencyjne. Łączna liczba przeprowadzanych kontroli kształtuje się 
na poziomie 1600 w ciągu roku.  
Planowanie kontroli sporządzane jest w oparciu o: 
• Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska i Wytyczne do planowania działalności IOŚ 

określone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 
• uwarunkowania i potrzeby lokalne uwzględniające specyfikę regionu województwa wielkopolskiego; 
• konsultacje prowadzone z administracją samorządową wszystkich szczebli na terenie województwa; 
• własne rozpoznanie głównych zagrożeń ekologicznych dla środowiska na terenie województwa. 
Ponadto każdego roku realizowane są cykle kontrolne w skali kraju, koordynowane przez Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska. W roku 2002 prowadzone był jeden cykl kontrolny na temat Przestrzeganie wy-
magań ochrony środowiska przez wybrane supermarkety. 

W ramach kontroli planowych (kompleksowych i sprawdzających), a także w zależności od potrzeb i 
uwarunkowań, od kontroli pozaplanowych (interwencyjnych, inwestycyjnych, na wniosek innych organów) 
realizowane są wspólne kontrole z innymi służbami, jak np. z Policją, Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, 
Inspektoratem Sanitarnym, Inspektoratem Weterynarii, Inspektoratem Ochrony Roślin czy Państwową Strażą 
Pożarną. 

Przyczynami interwencji są najczęściej nielegalne działania podmiotów gospodarczych w zakresie ochro-
ny środowiska, tj. m.in. niewłaściwa gospodarka wodno-ściekowa, odpadami, przekroczenia standardów 
emisyjnych we wszystkich komponentach środowiska, niedotrzymywanie warunków decyzji administracyj-
nych udzielających pozwoleń na korzystanie ze środowiska.   

Na skutek kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia i wykroczenia w sto-
sunku do obowiązującego prawa podejmowane są pokontrolne działania dyscyplinujące w postaci: zarządzeń 
pokontrolnych, ukarania mandatami, wniosków o ukaranie winnych kierowanych do sądów grodzkich, 
wniosków i wystąpień do organów administracji samorządowej i rządowej, wymierzenia kar administracyj-
nych w drodze decyzji. W przypadku stwierdzenia czynu o znamionach przestępstwa Wielkopolski Woje-
wódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WWIOŚ) kieruje sprawę do organów ścigania. 

Uwzględniając powyższe kryteria do realizacji planu kontroli w roku 2002 przyjęto następujące cele dzia-
łalności kontrolnej: 
• ocenę prawidłowości postępowania z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi; 
• ocenę realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom; 
• ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł energetycznych i technologicznych; 
• ocenę przygotowania zakładów do spełniania nowych wymagań ochrony środowiska, w szczególności 

wynikających z wdrażania dyrektywy IPPC; 
• likwidację odprowadzania do środowiska nieczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków; 
• ograniczanie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu; 
• wypełnianie przez inwestorów wymagań ochrony środowiska; 
• ocenę poprawności postępowania z odpadami przetwórstwa mięsnego podstawowej produkcji rolnej; 
• ocenę przestrzegania przepisów dotyczących odpadów opakowaniowych opakowaniowych przepisów o 

opłacie produktowej i depozytowej; 
• ograniczanie wpływu na środowisk zakładów przemysłu rolno – spożywczego; 
• ograniczanie uciążliwości dla środowiska obiektów Wojska Polskiego; 
• ocenę wypełniania przez podmioty gospodarcze obowiązku dotyczącego naliczania opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska; 
• przestrzeganie przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów z uwzględnieniem 

zezwoleń wydawanych przez GIOŚ; 
• przestrzeganie wymogów ochrony środowiska przez przedsiębiorców prowadzących chemiczną obróbkę 

i pokrywanie powierzchni metali oraz innych materiałów; 
• ograniczanie uciążliwości dla środowiska obiektów małych stacji paliw i lokalnych dystrybutorów; 



DZIAŁALNOŚĆ WIOŚ W POZNANIU 2 

• ochrona zasobów wód, w szczególności podziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia ludności w 
wodę do picia. 

W związku z transpozycją prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej na inspekcję zostają nakładane 
nowe zadania i to zarówno w sferze kontrolnej, jak i zakresu badań stanu środowiska. 

Wymusza to zaplanowanie i wdrożenie szeregu działań, które mają na celu dostosowanie organizacji i 
funkcjonowania WIOŚ do wymagań ustawowych. Niezbędnym staje się prowadzenie kontroli m.in. w zakre-
sie emisji promieniowania niejonizującego, realizacji zobowiązań i wymagań decyzji udzielających pozwo-
lenia zintegrowanego (dla instalacji zakwalifikowanych do IPPC), oceny stanu wód powierzchniowych pod 
kątem życia ryb, skorupiaków i mięczaków, oceny spełniania wymogów ochrony środowiska przez gospo-
darstwa wdrażające zasady rolnictwa ekologicznego, wymagań związanych z ochroną warstwy ozonowej, 
wymagań w stosunku do gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

2. Statystyka kontroli 
WIOŚ w Poznaniu prowadzi ewidencję podmiotów gospodarczych podlegających systematycznej kontro-

li. Analizując dane za lata 2001−2002 dotyczące liczby podmiotów o istotnym znaczeniu dla środowiska nie 
obserwuje się większych zmian w tym zakresie. W roku 2001 w ewidencji Inspektoratu znajdowało się 5034 
jednostek, natomiast na dzień 31.12.2002 roku – 5161 jednostek. Zauważalny jest niewielki wzrost ilości 
jednostek zarejestrowanych, tj. o 2,5%. Liczba podmiotów w ewidencji zmienia się w zależności od 
uwarunkowań na rynku oraz od ustaleń i rozpoznania prowadzonego na bieżąco przez inspekcję. 

Łącznie w roku 2002 na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono 1543 kontrole, które ob-
jęły 1399 użytkowników. W ogólnej ilości kontroli 214 (15% wszystkich kontroli) stanowią kontrole inter-
wencyjne, które w większości przypadków dotyczyły głównie uciążliwości związanej z jednym 
komponentem (kilka interwencji dotyczyło jednak dwóch i więcej komponentów). 

Sprawdzanie wymagań ochrony środowiska odbywało się między innymi poprzez wykonywanie pomia-
rów kontrolnych ilości i jakości wprowadzanych do środowiska substancji. Wśród przeprowadzonych kon-
troli wykonano 753 kontrole z pomiarami. Specyfiką prowadzonego nadzoru nad przestrzeganiem wymogów 
ochrony środowiska jest niejednokrotnie konieczność wykonania kilku kontroli w tym samym zakładzie w 
okresie roku. Dlatego liczba przeprowadzonych kontroli jest większa niż liczba skontrolowanych podmiotów.  

Dla porównania w poniższej tabeli podano dane obrazujące kształt ewidencji w latach 1999–2002. 
Tabela 1.  

Ewidencja zakładów w WIOŚ Poznań na przestrzeni lat 1999−2002 

Ilość w roku Zakres 
1999 2000 2001 2002 

Zakłady ujęte w ewidencji  4797 4711 5034 5161 
Zakłady skontrolowane 1474 1427 1395 1399 
Udział zakładów skontrolowanych do ujętych w ewidencji w % 30,7 30,3 27,7 27,1 

Na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2002 znajdował się jeden zakład przemysłowy zaliczo-
ny do najbardziej uciążliwych w skali kraju, tzw. „Lista 80”. Są to Zakłady Chemiczne LUBOŃ S.A. w Lu-
boniu. Zakłady Chemiczne LUBOŃ S.A. posiadają uregulowany stan formalnoprawny w zakresie 
korzystania ze środowiska. Głównym problemem ekologicznym występującym obecnie jest istniejące na 
terenie zakładu składowisko ługów pokrystalicznych. 

W skali województwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska objął szczególnym nadzorem 16 
jednostek organizacyjnych, ustalając ich listę według kryteriów: 
− zakłady znacząco, negatywnie wpływające na środowisko (m.in. wpływ potwierdzony wysokimi karami 

łącznymi), a w tym także takie, które zmierzają do poprawy negatywnego oddziaływania na środowisko 
poprzez podjęte inwestycje, 

− zakłady, w których na skutek nieustabilizowanego procesu technologicznego ciągu roku zdarzają się, 
krótsze lub dłuższe, okresy przekroczeń dopuszczalnych parametrów,  

− zakłady, które nie przekraczają norm ochrony środowiska, ale ze względu na potencjalne zagrożenie w 
przypadku wystąpienia poważnych awarii, mogą spowodować znaczne szkody w środowisku. 

Poniżej przedstawiono wykaz zakładów pod szczególnym nadzorem ustalonych przez WIOŚ w Poznaniu 
na rok 2002: 
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1. Zespół Elektrociepłowni Poznańskich EC II Karolin 
2. Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja − Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach 
3. Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja − Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków Poznań, ul. Serbska 
4. PKN ORLEN S.A. Oddział w Poznaniu ul. Średzka, podległy pod PKN ORLEN S.A. w Płocku  
5. Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” 
6. Huta Aluminium „Konin” 
7. PPHU „Konspol-Bis” w Słupcy 
8. Regionalna Spalania Odpadów Szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie 
9. Odlewnia Żeliwa „Śrem” w Śremie 

10. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Zetpezet” Sp. z o.o. w Pile 
11. Odlewnia Żeliwa „Drawski” S.A. w Drawskim Młynie 
12. Jednostka Wojskowa 3515 w Pile 
13. „Mercar” Sp. z o.o. w Poznaniu − Zakład Przerobu Olejów Przepracowanych w Witaszyczkach, gmina 

Jarocin 
14. Fabryka „WAGON” S.A. w Ostrowie Wlkp. 
15. „POLIFARB” Kalisz S.A.  
16. Wielkopolskie Zakłady Farmaceutyczne „BIO-WIN” SA w Murowanej Goślinie.  

Ponadto szczególną uwagą w trakcie działań kontrolnych objęte są zakłady zaliczane do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz instalacje, których funkcjonowanie może powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, czyli te, 
dla których prowadzący musi uzyskać pozwolenie zintegrowane, zwane także instalacjami typu IPPC.  

Strukturę kontroli przeprowadzonych na przestrzeni lat 1999–2002 przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 2.  

Struktura kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu w latach 1999−2002 

Ilość w roku Rodzaj kontroli 
1999 2000 2001 2002 

Ogółem 1636 1671 1562 1543 Łącznie w tym: 
w tym z pomiarami lub poborem prób do analizy 699 721 731 753 
Ogółem 534 548 461 480 

podstawowe 
w tym z pomiarem 117 133 97 98 
Ogółem 823 851 841 849 

sprawdzające 
w tym z pomiarem 480 463 529 539 
Ogółem 279 272 260 214 

interwencyjne 
w tym z pomiarem 102 125 105 116 

Tabela 3.  
Instrumenty prawno-administracyjne wykorzystywane przez WIOŚ w Poznaniu w latach 1999–2002 

Ilość w roku Zastosowany instrument prawno-administracyjny 
1999 2000 2001 2002 

Zarządzenia pokontrolne 1016 1080 996 1039 
Wnioski do organów ścigania 3 12 6 2 
Wnioski do sądów grodzkich (kolegiów ds. wykroczeń) 21 33 27 13 
Mandaty karne 63 142 84 44 
Wnioski do organów administracji 165 275 188 230 
Wszczęte postępowania egzekucyjne 30 85 83 57 
Decyzje wymierzające kary jednostkowe 817 678 544 495 
Decyzje wymierzające kary łączne 494 478 516 395 
Decyzje odraczające kary 69 107 99 68 
Decyzje o rozłożeniu kary na raty 11 5 8 4 
Decyzje ustalające koszty poboru prób i wykonania pomiarów i analiz 403 399 497 449 
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Tabela 4.  
Wysokość kar za przekroczenia ustalonych warunków korzystania ze środowiska latach 1999–2002 

Wymiar w zł w roku Charakter decyzji 
1999 2000 2001 2002 

Kary łączne za przekroczenia ustalonych 
warunków korzystania ze środowiska – ogó-
łem, w tym: 

9.567.501,7 9.272.873,9 7.441.048,2 4.272.116,5 

Kary łączne za wprowadzanie do wód lub 
do ziemi ścieków nieodpowiadających 
wymaganym warunkom 

4.267.158,6 5.962.948,6 4.773.473,0 1.429.012,5 

Kary łączne za przekroczenia ustalonych 
warunków poboru wody oraz za piętrzenie 
wody wyższe od dozwolonego 

- 1.500,5 - - 

Kary łączne za przekroczenie dopuszczal-
nej emisji do powietrza 3.476.539,6 1.409.550,3 524.407,2 605.922,9 

Kary łączne za przekroczenie dopuszczal-
nego poziomu emisji hałasu 528.062,5 697.590,9 1.021.467,4 392.054,7 

Kary łączne za składowanie odpadów 1.295.741,0 1.201.283,6 1.121.700,6 1.845.126,4 
Łącznie kary odroczone 7.043.550,1* 8.480.236,3* 8.366.634,9* 2.301.608,2

* wymiar łącznie z karami odroczonymi za lata poprzednie 

W wyniku uchybień w działalności jednostek organizacyjnych stwierdzonych na skutek kontroli prze-
prowadzonych w roku 2002, WIOŚ w Poznaniu korzystał z przysługujących mu instrumentów prawnych 
przedstawionych w tabelach 3 i 4. 

Pozytywne skutki prowadzonych działań kontrolnych są odczuwalne i w ostatnim dziesięcioleciu przy-
niosły określone korzyści, których efekty są wypadkową poprawy jakości stanu środowiska w województwie 
wielkopolskim. 

3. Działalność WIOŚ w Poznaniu w zakresie udziału w procesie inwestycyjnym 
Na szczególną uwagę zasługuje powiązanie kompetencji organów budowlanych i służb ochrony środowi-

ska w procesie inwestycyjnym oraz w planowaniu przestrzennym.  
W oparciu o art. 56 ustawy Prawo budowlane oraz art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 20 ust. 

3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, w roku 2002 WIOŚ w Poznaniu uczestniczył w kontrolach mają-
cych na celu ocenę wybranych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pod kątem speł-
niania wymagań ochrony środowiska. W 52 przypadkach wstrzymano oddanie do eksploatacji urządzeń i 
obiektów.  

4. Przeciwdziałania wystąpieniu poważnych awarii 
Od października 2001 roku na skutek wprowadzenia w życie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 

zmian do ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska zmianie uległa kwalifikacja określonych zdarzeń z nad-
zwyczajnych zagrożeń środowiska na poważne awarie, a w konsekwencji modyfikacji uległy także zapisy 
dostosowujące zadania Inspekcji w zakresie poważnych awarii. 

Poważna awaria, zgodnie z definicją ustawową, to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplo-
zja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna 
lub więcej substancji niebezpiecznych prowadzących do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Zgodnie z ustawowymi kompetencjami do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy inicjowanie dzia-
łań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania śro-
dowiska do stanu właściwego. 

W związku z tym w zakresie poważnych awarii organy IOŚ są zobowiązane do: 
• przeciwdziałania poważnym awariom; 
• podejmowania działań określonych prawem kierunkami przypadku wystąpienia poważnej awarii; 
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• współdziałania, w określonym zakresie, w akcjach zwalczania poważnych awarii z organami właściwy-
mi do jej prowadzenia; 

• prowadzenia rejestru poważnych awarii.  
Działalnością kontrolną WIOŚ w Poznaniu w zakresie przeciwdziałaniom poważnym awariom objęte zo-

stały podmioty zarejestrowane jako zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, a 
także będące potencjalnymi sprawcami poważnych awarii, które obracają substancjami niebezpiecznymi 
poniżej progów pozwalających na zaliczenie ich do zakładów o zwiększonym ryzyku. 

Kontrole miały na celu identyfikację zagrożeń, rozpoznanie stanu ilościowo-jakościowego materiałów 
niebezpiecznych, ocenę stanu zabezpieczenia źródeł zagrożenia, ocenę podejmowanych działań pod kątem 
zminimalizowania wystąpienia potencjalnego zagrożenia, ocenę organizacji i przygotowania sprzętowego 
służącego zwalczaniu i usuwaniu skutków awarii we własnym zakresie. 

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych i rozpoznawczych zweryfikowano prowadzoną przez 
WIOŚ w Poznaniu listę potencjalnych sprawców poważnych awarii. W roku 2002, w porównaniu do roku 
2001 – liczba potencjalnych sprawców poważnych awarii zwiększyła się o 4 jednostki organizacyjne, ze 117 
do 121, przy czym 8 zakładów zaliczono do zakładów dużego ryzyka (ZDR) i 16 do zakładów zwiększonego 
ryzyka (ZZR). 

Wykreślenie zakładów nastąpiło z powodów likwidacji części instalacji lub likwidacji podmiotu i są to 
jednostki: 

1. Baza Paliw PKN ORLEN w Lesznie; 
2. Baza Paliw PKN ORLEN w Gostyniu; 
3. Zakład Drobiarski „BEFRAPOL” w Obornikach. 

Po dokonaniu oceny warunków kryterialnych na listę wpisano natomiast jednostki: 
1. Wyborowa S.A. Zakład Produkcji Spirytusu w Poznaniu; 
2. Zakłady Mięsne „POZMEAT” w Poznaniu Zakład Ubojowo-Przetwórczy w Gądkach; 
3. PROGAS Eurogaz Kłodawa w Kłodawie; 
4. Rurociąg naftowy produktów finalnych Płock – Ostrów Wlkp. PKN ORLEN; 
5. Rurociąg przesyłowy PERN – Kopalnia Góra PKN ORLEN w Płocku; 
6. „IKO” Kompania Drobiarska w Augustowie, powiat grodziski, gmina Wielichowo; 
7. Baza Materiałowo-Techniczna w Toruniu, Baza w Dolaszewie gmina Szydłowo, powiat Piła. 

Działania kontrolne pod kątem przeciwdziałania poważnym awariom prowadzone były w uzgodnieniu z 
organami PSP. Przeprowadzono kontrole w 64 jednostkach ujętych na liście potencjalnych sprawców, przy 
czym 18 kontroli prowadzonych było wspólnie z przedstawicielami PSP oraz 24 kontroli interwencyjnych 
(w tym 3 zdarzeń poważnych awarii). W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom wydano 113 zarzą-
dzeń pokontrolnych zawierających 324 obowiązków, z czego w roku 2002 zrealizowano 182 (termin realiza-
cji 74 obowiązków upływa w roku 2003). Najczęściej stwierdzano uchybienia pod kątem braku 
wymaganych uregulowań formalnoprawnych, spełniania wymagań przepisów przez władających stacjami 
paliw, braku zabezpieczeń powierzchni ziemi przed ewentualnymi wyciekami różnorodnych substancji mo-
gących powodować zagrożenie (w konsekwencji zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego), braku za-
bezpieczeń zbiorników magazynowych przeznaczonych dla różnorodnych substancji przed 
niekontrolowanymi wyciekami do środowiska, braku możliwości monitoringu stanu środowiska gruntowo-
wodnego.    

W roku 2002 do poważnych awarii zakwalifikowano 3 zdarzenia (z 24 zgłoszonych), a dla porównania w 
roku 2001 – 6 zdarzeń. Zarejestrowane zdarzenia wystąpiły na skutek: 
• wycieku oleju napędowego z rozszczelnionej instalacji paliwowej autocysterny i w konsekwencji za-

nieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego – zdarzenie z dnia 18.06.2002, pomiędzy miejscowo-
ściami Krajanka i Żeleźnica; 

• wycieku oleju opałowego w wyniku wypadku drogowego autocysterny i w konsekwencji zanieczysz-
czenia środowiska gruntowo-wodnego − zdarzenie z dnia 31.07.2002 na drodze krajowej nr 10 pomię-
dzy miejscowościami Jastrowie i Ptusza; 

• wypadku autocysterny przewożącej 19 m3 benzyny i 10 m3 oleju napędowego, nie doszło do zanie-
czyszczenia środowiska gruntowo-wodnego – zdarzenie z dnia 12.11.2002 na drodze krajowej nr 10 w 
odległości około 50 m od rzeki Gwdy.  

Na wypadek wystąpienia poważnych awarii w siedzibie WIOŚ w Poznaniu oraz podległych Delegaturach w 
Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile jest wdrożony system całodobowych dyżurów pełnionych przez inspektorów. 
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Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania występowaniu poważnych awarii przedstawiciele WIOŚ 
uczestniczą w pracach wszystkich powiatowych zespołów ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa dzia-
łających przy starostach powiatowych na terenie województwa wielkopolskiego. 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii inspektorzy WIOŚ uczestniczą w akcji zwalczania skutków 
awarii współdziałając z przedstawicielami PSP oraz przedstawicielami wojewody, starostów, wójtów, burmi-
strzów, prezydentów miast w zależności od charakteru i zasięgu zagrożenia. W ramach działań ustawowych 
WIOŚ prowadzi rozpoznanie na miejscu wystąpienia poważnej awarii, badania stopnia zanieczyszczania 
środowiska, określa charakter i zasięg zagrożenia. W ramach prewencji przeprowadza kontrolę wypełniania 
wymogów ochrony środowiska przez sprawcę zdarzenia, wydaje zarządzenia pokontrolne, zakazy i ograni-
czenia w zakresie korzystania ze środowiska, przygotowuje wystąpienia do organów administracji publicznej 
w sprawie wydania decyzji zobowiązujących sprawców poważnej awarii do przywrócenia środowiska do 
stanu właściwego. W przypadku braku zidentyfikowanego sprawcy zdarzenia przedstawiciele WIOŚ uczest-
niczą w czynnościach mających na celu jego ustalenie. 

Szczególnym problemem są odpady stanowiące pozostałość po akcjach ratowniczych prowadzonych 
podczas wystąpienia poważnej awarii. W przypadku braku sprawcy awarii nie ma określonych miejsc do 
przyjęcia tych odpadów. 

Szczególnymi obiektami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla środowiska są mogilniki służące do 
gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich. W roku 2002 w ramach kon-
troli planowych skontrolowano dwa mogilniki; w Wagowie, gmina Pobiedziska i w Poznaniu przy ul. Ksią-
żęcej. Obecnie z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego podjęte zostały działania mające na 
celu kompleksowe rozwiązanie problemu mogilników i prowadzące do likwidacji wszystkich obiektów o 
tym charakterze zlokalizowanych na terenie województwa. Realizacja programu likwidacji mogilników jest 
przewidziana na lata 2002–2003. Przedsięwzięcie jest finansowane w całości ze środków NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW w Poznaniu. 

W roku 2002, podobnie jak w latach ubiegłych, większość zdarzeń o znamionach poważnych awarii wy-
niknęła z kolizji podczas transportu w ruchu drogowym, co połączone jest z przedostaniem się toksycznych 
środków przemysłowych do środowiska w wyniku uszkodzenia autocystern lub przewożonych pojemników. 
Znacznie mniejsza część tych zdarzeń wiązała się z np. rozszczelnieniem instalacji przesyłowych, technolo-
gicznych będących wynikiem awarii na terenie zakładów używających lub magazynujących substancje sta-
nowiące zagrożenie dla środowiska. 

Skutkiem ww. zdarzeń było najczęściej zanieczyszczenie gleby i powietrza oraz w nielicznych przypad-
kach wód powierzchniowych. 

5. Podsumowanie  
Głównymi problemami ekologicznymi oraz podstawowymi źródłami zanieczyszczeń o decydującym zna-

czeniu dla stanu środowiska w województwie wielkopolskim są: 
• w około 70% gmin brak jest zorganizowanych kanalizacji komunalnych obejmujących teren całej gminy 

(duży odsetek zwodociągowanych wsi nie posiada kanalizacji), co niekorzystnie wpływa na środowisko 
gruntowo-wodne, 

• zanieczyszczanie wód powierzchniowych powodowane przez nieprawidłową gospodarkę nawozową w 
rolnictwie, 

• zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych stwarzane przez nieprawidłową gospodarkę ście-
kową małych zakładów i warsztatów, które w konsekwencji nie posiadają uregulowań formalnopraw-
nych w tym zakresie, 

• niedotrzymanie wymogów w zakresie emisji substancji do powietrza w wyniku energetycznego spalania 
paliw i stosowanych technologii (lakiernictwo, odlewnictwo itp.), 

• problem niskiej emisji substancji do powietrza zwłaszcza w starej, gęstej zabudowie miast, 
• brak zorganizowanej segregacji odpadów powstających szczególnie na terenach zurbanizowanych, brak 

zorganizowanego systemu zbiórki i w konsekwencji odzysku surowców wtórnych,  
• brak opracowanego i zorganizowanego sposobu zagospodarowywania odpadów organicznych, 
• brak dostatecznej ilości zorganizowanych punktów unieszkodliwiania, odzysku bądź wykorzystania 

odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, w tym odpadów poszpitalnych, spełniających wymogi 
ochrony środowiska, 
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• narastający problem hałasu komunikacyjnego w większych miastach a także na odcinkach dróg krajo-
wych i międzynarodowych przechodzących przez małe miejscowości, 

• narastający problem uciążliwych odorów powodowanych przez instalacje przedsięwzięciami różnorakim 
charakterze (oczyszczalnie ścieków, składowiska, zakłady o profilu chemicznym, lakiernie itp.). 

Ogólnie należy stwierdzić, iż na obszarze województwa wielkopolskiego zauważalny jest niewielki 
wzrost liczby podmiotów gospodarczych, któremu sprzyja restrukturyzacja i prywatyzacja a także bardzo 
powolny, ale ogólny wzrost gospodarczy. Obserwuje się zainteresowanie inwestorów zagranicznych i krajo-
wych uruchamianiem nowych podmiotów, niejednokrotnie na bazie istniejących lub likwidowanych przed-
siębiorstw. 

Mniejsze zakłady, które indywidualnie nie stanowią potencjalnego zagrożenia, w przypadku nie prze-
strzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska łącznie stanowią większą uciążliwość lokalną, niż poje-
dyncze większe zakłady, które dyscyplinuje się w zakresie ochrony środowiska przez wykonywanie raportów o 
oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wykony-
wanie przeglądów ekologicznych, analiz porealizacyjnych, uzyskiwanie wymaganych pozwoleń (w tym 
także pozwoleń zintegrowanych), realizację wniosków wynikających z tych dokumentów, jak również przez 
włączanie służb inspekcyjnych w proces inwestycyjny już od etapu lokalizacji do odbioru końcowego. 

Generalnie obserwuje się fakt minimalizowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko przez no-
wopowstające zakłady, co spowodowane jest między innymi wdrażaniem nowocześniejszych technologii, 
podwyższaniem świadomością ekologicznej, ale także ciągle nowelizowanymi aktami zakresie wymogami 
prawnymi w zakresie realizacji takich inwestycji. 

Przyczynami interwencji są najczęściej nielegalne działania podmiotów gospodarczych w zakresie ochro-
ny środowiska. Część interwencji związana jest z uciążliwością legalnie działających zakładów, które nie 
przekraczają warunków korzystania ze środowiska. Przyczyną zgłaszania interwencji bywają także nieporo-
zumienia sąsiedzkie, nierzadko rodzinne. 

Najczęściej zastrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli interwencyjnych dotyczyły: 
• nieznajomości prawa ochrony środowiska; 
• braku urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska lub niewłaściwym ich stanem technicznym; 
• niedbałą eksploatacją urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska; 
• nieprawidłowym lub niedostatecznym wyposażeniem technologicznym w szczególności niewielkich 

zakładów i wyeksploatowanymi urządzeniami technologicznymi (jedna z przyczyn interwencji z zakresu 
hałasu). 

W ostatnim dziesięcioleciu w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego za-
uważalna jest stopniowa poprawa. Sprzyja temu dyscyplinowanie zakładów poprzez kontrole WIOŚ w Po-
znaniu skutkujące często karami pieniężnymi, grzywnami oraz decyzjami administracyjnymi a także 
organizację służb ochrony środowiska w większych i średnich zakładach oraz podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych pracowników tych służb. 

Do obszaru, gdzie zauważalna jest poprawa zaliczyć można gospodarkę komunalną w miastach i gminach 
oraz zakłady o stabilnej sytuacji finansowej. Systematyczna poprawa w zakresie przestrzegania wymogów 
ochrony środowiska następuje w branży zajmującej się paliwami płynnymi. Nowe stacje budowane są z peł-
nym zabezpieczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem i dalszą migracją substancji 
ropopochodnych. Wszystkie te stacje wyposażone są w urządzenia do oczyszczania ścieków, urządzenia do 
monitorowania stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz hermetyzację układów paliwowych minimalizują-
cą w wymaganym stopniu emisję substancji do powietrza. Wiele stacji paliwowych wybudowanych przed 
rokiem 1995 jest modernizowanych w tym kierunku. 

Stała poprawa następuje w zakresie niskiej emisji substancji do powietrza. Spowodowane jest to wymia-
nami źródeł ciepła z węglowych na olejowe i gazowe oraz eliminacją małych kotłowni poprzez podłączanie 
instalacji cieplnych do istniejących sieci cieplnych. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej powstają lokalne (gminne, wiejskie, miejskie) oczyszczalnie 
ścieków, buduje się komunalne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powyższym przedsięwzięciom 
sprzyja możliwość ubiegania się o dotacje lub niskoprocentowe kredyty udzielane ze strony Wojewódzkiego 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W ostatnich latach znacząco wzrosła ilość nowoczesnych oczyszczalni, również na terenach wiejskich, 
choć ich ilość ciągle jest niewystarczająca. Problemem pozostaje brak zorganizowanych komunalnych sieci 
kanalizacji sanitarnych i deszczowych w mniejszych ośrodkach miejskich i wiejskich. Tym samym ścieki 
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surowe nie są doprowadzane do oczyszczalni, ścieki dowożone transportem asenizacyjnym najczęściej są już 
zagniłe. W konsekwencji niemożliwym staje się utrzymanie stabilnych warunków pracy na oczyszczalni i 
osiągnięcie wymaganych efektów. Dodatkowo destabilizacji pracy oczyszczalni sprzyja fakt większej kon-
centracji zanieczyszczeń w ściekach na skutek znaczącego obniżenia zużycia wody na jednego mieszkańca. 

Problem hałasu komunikacyjnego rozwiązywany jest przez budowę obwodnic oraz ekranów akustycz-
nych przy najbardziej ruchliwych arteriach miejskich i drogach przelotowych. Zdecydowanie większe nasi-
lenie inwestycji w kierunku obniżenia poziomu hałasu komunikacyjnego stwierdza się w większych 
aglomeracjach miejskich. 

Najwięcej zaniedbań obserwuje się w gospodarce odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Poza więk-
szymi miastami w województwie wielkopolskim dominują niewielkie składowiska gminne. Składowiska 
wybudowane dom połowy lat 90-tych (i wcześniej) i eksploatowane do chwili obecnej nie posiadają prawi-
dłowych zabezpieczeń przed niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne (brak zabez-
pieczeń podłoża, urządzeń monitoringowych, systemów zbierania i oczyszczania odcieków itp.), a na 
większości obiektów brak jest, instalacji odgazowujących. 

Pozytywne działania zaczyna obserwować się w gospodarce odpadami przemysłowymi i niebezpieczny-
mi. Na obszarze Wielkopolski budowane są m.in. spalarnie odpadów poszpitalnych, zlokalizowany jest speł-
niający wszystkie wymogi Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie, składowisko odpadów komunalnych dla 
miasta Poznania oraz składowisko odpadów azbestowych w Trzemesznie. 

  
6. Wyniki działalności kontrolnej WIOŚ w Poznaniu 
 
Poniżej przedstawiono wyniki znaczących kontroli przeprowadzonych w roku 2002 przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego Delegatury w układzie powiatów. 
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Powiat chodzieski 

W roku 2002 w ewidencji WIO� Pozna� Delegatury w Pile znajdowało si� 118 podmiotów gospodar-
czych prowadz�cych działalno�� na terenie powiatu. W 30 zakładach przeprowadzono kontrole obejmuj�ce 
zagadnienia w zakresie ochrony �rodowiska. W 8 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony 
�rodowiska, w pozostałych takie naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji oczyszczalni �cieków, 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� ochrony powietrza, 
• braku regulacji formalno-prawnych w zakresie wprowadzania pyłów i gazów do powietrza, 
• braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
• przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku, 
• nie wywi�zywanie si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska, 
• przekraczanie warto�ci dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza, 
• magazynowanie odpadów niezgodnie z warunkami okre�lonymi w decyzjach administracyjnych. 

W wyniku stwierdzonych, w skontrolowanych jednostkach, narusze� przepisów ochrony �rodowiska za-
stosowano nast�puj�ce sankcje karne: 
− nało�ono 3 mandaty na ł�czn� kwot� 650,00 zł 
− wystosowano 5 wniosków o ukaranie do S�du Grodzkiego.  

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych   

Liczba Decyzje wymierzaj�ce 
kary za okres trwania 

przekroczenia Jednostka administracyjna 
kontroli 

zarz�dze� 
pokontrolnych 

decyzji ustalaj�-
cych kary biegn�ce 

mandatów 
karnych 

liczba Kwota /tys. zł/ 

Gmina Budzy� 7 5 2 1 1  0,830 
Miasto Chodzie�  15 10 11 1 6 54,308 
Gmina Chodzie� 3 1 3 0 1  0,595 

Miasto i Gmina Margonin 3 2 5 1 5  15,971 
Miasto i Gmina Szamocin 6 4 2 0 3 5,620  

Powiat chodzieski 34 22 23 3 16  77,324 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Miasto i Gmina Margonin – oczyszczalnia w Margoninie. Obiekt posiada pozwolenie wodnoprawne na 

odprowadzanie �cieków do rzeki Margoninki w ilo�ci �rednio 550 m3/d. Oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna pracuje na potrzeby Miasta i Gminy Margonin. Obecnie grawitacyjn� kanalizacj� �ciekow� na 
oczyszczalni� kierowane s� �cieki z Margonina, Margo�skiej Wsi, Próchnowa, Klotyldzina oraz Rutek. 
Obiekt posiada punkt przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych z 
terenu miasta i gminy. Na oczyszczalni� trafia �rednio 548,68 m3/d �cieków (maksymalna przepustowo�� 
oczyszczalni wynosi 610 m3/d). W toku ostatniej kontroli stwierdzono, �e �cieki oczyszczone nie spełniaj� 
dopuszczalnych parametrów pozwolenia wodnoprawnego. W zwi�zku z tym ustalono dla zakładu kar� pie-
ni��n� biegn�c� oraz wydano zarz�dzenie pokontrolne nakazuj�c usuni�cie nieprawidłowo�ci. 

Miasto i Gmina Budzy� – oczyszczalnia komunalna w Budzyniu. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna 
pracuj�ca na potrzeby miasta i gminy uruchomiona została w roku 2000. Obecnie kanalizacj� komunaln� na 
oczyszczalni� kierowane s� �cieki z Budzynia. Ponadto obiekt posiada punkt przyjmowania �cieków dowo-
�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. Na 
oczyszczalni� trafia �rednio 472,13 m3/d �cieków (maksymalna przepustowo�� 1.080,0 m3/d). Odbiornikiem 
�cieków oczyszczonych jest Kanał Budzy�ski. Przeprowadzona kontrola wykazała, �e obiekt działa wła�ci-
wie i osi�ga wymagany stopie� redukcji zanieczyszcze� okre�lony w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Miejskie Wodoci�gi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chodzie�y – oczyszczalnia Studzieniec – Ł�g. 
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna na potrzeby miasta Chodzie� uruchomiona została w roku 1999. 
Obecnie kanalizacj� komunaln� na oczyszczalni� kierowane s� �cieki z Chodzie�y, Strzelec i Rataj. Obiekt 
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posiada punkt przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych zlokali-
zowanych na terenie miasta i gminy Chodzie�. Jednostka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadza-
nie �cieków do �rodowiska. Na oczyszczalni� trafia około 3275,05 m3/d �cieków (maksymalna 
przepustowo�� 7300 m3/d). Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rzeka Bolemka. Przeprowadzona 
kontrola wykazała, �e obiekt działa wła�ciwie i dotrzymywane s� parametry okre�lone w pozwoleniu wod-
noprawnym. 

Ochrona powietrza 
Poni�ej przedstawiono najistotniejsze zakłady skontrolowane w zakresie ochrony powietrza: 

Zakłady Porcelany i Porcelitu „Chodzie�” S.A. w Chodzie�y. Jednostka zajmuje si� produkcj� porcelany 
stołowej. W zwi�zku z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in. piece tunelowe 
do wypału ostrego porcelany. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, �e w trakcie eksploatacji 
pieca nr 1 i nr 2 wyst�puj� przekroczenia w zakresie emitowanego do powietrza dwutlenku azotu w stosunku 
do parametrów dopuszczalnych okre�lonych w obowi�zuj�cym pozwoleniu na emisj� pyłów i gazów. W 
zwi�zku z powy�szym ustalono dla jednostki biegn�c� kar� pieni��n�.  

 „Jenox Akumulatory” Sp. z o.o. w Chodzie�y. Jednostka zajmuje si� produkcj� akumulatorów ołowio-
wych. W zwi�zku z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje urz�dzenia stanowi�ce 
m.in. 	ródła emisji tj.: linie monta�u akumulatorów, odlewarki ołowiu, kopeciarki, ładownie akumulatorów. 
Przeprowadzona kontrola potwierdziła, i� stwierdzone w roku 2001 przekroczenie dopuszczalnej emisji w 
zakresie tlenku w�gla z hali produkcyjnej ustało, na skutek przeprowadzonych w hali produkcyjnej zmian 
modernizacyjnych. Uzyskano równie� nowe pozwolenie w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza.  

Przedsi�biorstwo „POLSPORT” Sp. z o.o. w Szamocinie. Jednostka zajmuje si� produkcj� mebli oraz 
sprz�tu sportowego z drewna litego. W zwi�zku z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eks-
ploatuje urz�dzenia stanowi�ce 	ródło emisji m.in. maszynowni�, gdzie odbywa si� obróbka drewna oraz 
lakierni�, w której odbywa si� lakierowanie i suszenie detali z drewna. W wyniku przeprowadzonej kontroli 
stwierdzono, i� wielko�� emisji ksylenu, octanu butylu, octanu etylu i toluenu, pochodz�ca z Lakierni, w 
stosunku do wielko�ci stwierdzonych w roku 2001 uległa zmniejszeniu i nie przekracza warto�ci dopusz-
czalnych okre�lonych w obowi�zuj�cej decyzji administracyjnej.  

Ochrona przed hałasem 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze wyniki kontroli w jednostkach gospodarczych przeprowadzone w 
zakresie ochrony przed hałasem: 

Wytwórnia Papieru Toaletowego „Eko–Klan” Sp. z o.o. w Margo�skiej Wsi. Kontrola wykazała ponad-
normatywn� emisj� hałasu do �rodowiska o 4,5 dBA (w porze dnia) oraz 13,6 dBA (w porze nocy) spowo-
dowan� prac� ci�gu technologicznego, zlokalizowanego w hali produkcji o niskiej izolacyjno�ci akustycznej 
�cian (głównie wpływ pracy rozwłókniacza i pompy tłocz�cej). Dotychczasowe działania kierownictwa wy-
twórni, zmierzaj�ce do likwidacji narusze� (przez cz��ciowe wyło�enie �cian hali materiałem d	wi�ko-
chłonnym) nie przyniosły oczekiwanego efektu. Dalsze prace zmierzaj�ce w kierunku poprawy klimatu 
akustycznego �rodowiska wła�ciciel uzale�nia od wyniku post�powania administracyjnego prowadzonego 
przez Naczelny S�d Administracyjny, O�rodek Zamiejscowy w Poznaniu w zwi�zku z zaskar�eniem decyzji 
Samorz�dowego Kolegium Odwołaczego w Pile, utrzymuj�cej w mocy decyzj� o dopuszczalnej emisji hała-
su do �rodowiska. Według wła�ciciela Wytwórni niewła�ciwie sklasyfikowano teren, na którym wykonano 
pomiary akustyczne.  

P.P.H.U. „GELAM ” w Chodzie�y. Kontrola wykazała ponadnormatywn� emisj� hałasu do �rodowiska 
spowodowan� prac� 	ródeł pozbawionych zabezpiecze� akustycznych, wolnostoj�cych tj.: centralny wyci�g 
trocin ze stolarni, suszarnie tarcicy (powoduj�ce emisj� ponadnormatywn� głównie w porze nocy), trak oraz 
maszyny i urz�dzenia w halach produkcyjnych, emituj�ce energi� akustyczn� poprzez nieszczelno�ci w ich 
obudowach. Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w wysoko�ciach: 0,7 dBA (w 
godzinach 6:00–22:00 ) oraz 1,3 dBA (w godzinach 22:00–6:00).  

W obu przypadkach wła�ciciele jednostek zobowi�zani zostali zarz�dzeniami pokontrolnymi do elimina-
cji stwierdzonych nieprawidłowo�ci.  

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych w zakresie zagadnie� gospodaro-
wania odpadami s�: 
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie. Kontrola dotycz�ca funkcjonowania 
składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w pobli�u miejscowo�ci Jaktorowo wykazała nast�pu-
j�ce nieprawidłowo�ci: 
− zarz�dca obiektu nie prowadzi bada� monitoringowych wpływu składowiska na �rodowisko z wymaga-

n� cz�stotliwo�ci� i zakresem, 
− brak na obiekcie wdro�onego systemu selektywnego składowania odpadów,  
− brak wagi wozowej. 
W toku działa� pokontrolnych Delegatura w Pile skierowała wezwanie do dyrektora zakładu o natychmia-
stowe wdro�enie w wymaganym zakresie i cz�stotliwo�ci bada� monitoringowych wpływu składowiska 
odpadów w Jaktorowie na stan �rodowiska. Jednocze�nie skierowała pismo do Starosty Chodzieskiego z 
informacj� o wynikach kontroli, stwierdzaj�cych, i� posiadane dokumenty stanowi�ce uregulowania formal-
no-prawne składowiska w Jaktorowie nadal nie precyzuj� w sposób dostateczny kwestii monitoringu lokal-
nego oraz selektywnego składowania odpadów. W oparciu o art. 16 ust.1 ustawy o Inspekcji Ochrony 
�rodowiska zwrócono si� o udzielenie informacji dotycz�cych o zobowi�zaniach nało�onych na zarz�dzaj�-
cego obiektem, a wynikaj�cych z przepisu art. 57 ust.2 ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997r. (Dz. U. Nr 
96, poz. 592 z pó	niejszymi zmianami). Starosta Chodzieski stosown� decyzj� administracyjn� zobowi�zał 
zarz�dc� składowiska odpadów komunalnych w Jaktorowie do terminowego wyst�pienia z wnioskiem o 
wydanie pozwolenia na budow� składowiska odpadów komunalnych, którego przedmiotem b�dzie przebu-
dowa istniej�cego obiektu.  

Centrum Ceramiki i Technologii Alicja i Dariusz K�pka, Budzy�. Jednostka zajmuje si� produkcj� wy-
robów ceramicznych (ceramika techniczna i u�ytkowa) oraz budow� i monta�em pieców ceramicznych. 
Kontrola sprawdzaj�ca przeprowadzona w jednostce wykazała nast�puj�ce nieprawidłowo�ci: 
− brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie �cieków do ziemi �cieków, 
− brak uregulowa� formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami powstaj�cymi w wyniku prowa-

dzonej działalno�ci,  
− wła�ciciel nie wnosi bie��cych i zaległych opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska,  
− wła�ciciel nie prowadzi ewidencji odpadów,  
W wyniku działa� pokontrolnych skierowano wniosek do s�du o ukaranie wła�ciciela za stwierdzone uchy-
bienia. Wyrokiem s�du wła�ciciela zakładu uznano winnego popełnienia zarzucanych czynów i wymierzono 
mu kar� grzywny. 

Centrum Ekologicznego Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Centrum Spółka z o.o. 
w Brzeki�cu. Zakład prowadzi działalno�� w zakresie obrotu odpadami odbieranymi od ich wytwórców 
głównie po�rednicz�c w tym zakresie. Podczas kontroli stwierdzono nast�puj�ce nieprawidłowo�ci:  
− przyjmowanie odpadów niebezpiecznych bez wymaganych zezwole� w tym zakresie, 
− magazynowanie odpadów niezgodnie z warunkami okre�lonymi w posiadanych uregulowaniach formal-

no-prawnych, 
− nieuiszczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska. 
W wyniku działa� pokontrolnych skierowano m.in. wniosek do s�du o ukaranie wła�ciciela za stwierdzone 
uchybienia. Wyrokiem s�du uznano obwinionego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymie-
rzono kar� grzywny. Jednocze�nie w zwi�zku ze stwierdzonymi w toku kontroli naruszeniami decyzji 
uzgadniaj�cej warunki magazynowania odpadów na terenie zakładu Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodo-
wiska w Poznaniu wymierzył jednostce administracyjn� kar� pieni��n�. 

Spółdzielnia Rolnicza „Adorol” w Adolfowie, Radwanki. Jednostka zajmuje si� działalno�ci� rolnicz�, w 
ramach, której prowadzona jest produkcja ro�linna i zwierz�ca. Podczas przeprowadzonej kontroli stwier-
dzono nast�puj�ce nieprawidłowo�ci:  
− brak pełnych regulacji prawnych w zakresie wytwarzania odpadów innych ni� niebezpieczne oraz post�-

powania z tymi odpadami,  
− magazynowanie na terenie jednostki wytworzonych odpadów o kodach: 170605 − materiały konstruk-

cyjne zawieraj�ce azbest + 170604 – materiały izolacyjne inne ni� wymienione w 170601 i 170603, 
160107 − zu�yte filtry olejowe, 160103 − zu�yte opony, 170101 – odpady betonu. 

Odpady te nie zostały uj�te w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Margonin wyra�aj�cej zgod� Spółdzielni 
„Adorol” w Adolfowie na tymczasowe gromadzenie odpadów. Jednocze�nie lustracja dokonana w toku kon-
troli wykazała, i� 	ródła zanieczyszcze� �rodowiska na terenie zakładu mog� stanowi�: odpady zawieraj�ce 
azbest, opakowania po lekach, padłe sztuki niosek oraz obornik, lokalizowane bezpo�rednio na gruncie bez 
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�adnych zabezpiecze� przed negatywnym wpływem na �rodowisko. Równocze�nie 	ródłem zanieczyszcze� 
mo�e by� lokalna stacja paliw i spalanie odpadów na powierzchni ziemi (worki po nawozach). W wyniku 
działa� pokontrolnych z tytułu stwierdzonych nieprawidłowo�ci przedstawicielowi jednostki wymierzono 
kar� grzywny z art. 70 pkt. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). W zwi�zku ze stwierdzonym na-
ruszeniem decyzji uzgadniaj�cej warunki magazynowania odpadów na terenie zakładu Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony �rodowiska w Poznaniu wymierzył jednostce administracyjn� kar� pieni��n�.  

Ponadto w zwi�zku ze stwierdzonymi w toku kontroli naruszeniami decyzji uzgadniaj�cych warunki ma-
gazynowania odpadów na terenie zakładu Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska w Poznaniu wymie-
rzył w roku 2002 administracyjne kary pieni��ne dla nast�puj�cych jednostek:  
− Zakład Porcelany i Porcelitu „Chodzie�” S.A. w Chodzie�y,  
− Przedsi�biorstwo „Polsport” Spółka z o.o. w Szamocinie, 
− Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chodzie�y.  

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu chodzieskiego znajduje si� jeden zakład b�d�cy na li�cie potencjalnych sprawców 
awarii − Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie – Zakład Produkcyjny w Chodzie�y. Obiekt 
zaklasyfikowano do zakładów stwarzaj�cych potencjalne zagro�enie z uwagi na stosowanie znacznych ilo�ci 
amoniaku. Na terenie powiatu chodzieskiego znajduj� si� równie� inne jednostki stosuj�ce lub magazynuj�ce 
substancje niebezpieczne. Nale�� do nich w szczególno�ci „Jenox Akumulatory” sp. z o.o. w Chodzie�y 
stosuj�ce i magazynuj�ce znacz�ce ilo�ci elektrolitu oraz stacje paliw płynnych, z których cz��� nie posiada 
pełnego zabezpieczenia przed skutkami ewentualnych awarii. 

Ponadto na terenie powiatu chodzieskiego zlokalizowane s� trzy mogilniki: 
− mogilnik w miejscowo�ci Klotyldzin gmina Margonin b�d�cy we władaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych 

w Margoninie wyposa�ony w 8 bunkrów betonowych o gł�boko�ci 5 m i �rednicy 3,2 m. Obiekt eksplo-
atowano do roku 1989 zapełniaj�c odpadami agrochemikaliów 5 bunkrów w 100 % i 3 bunkry w 75 %, 

− mogilnik w miejscowo�ci Grabówka gmina Budzy� b�d�cy we władaniu Gminy Budzy�, w którym od-
pady agrochemikaliów zdeponowano bezpo�rednio w gruncie. Obiekt funkcjonował w latach 1973–1985, 

− mogilnik w miejscowo�ci Klotyldzin gmina Margonin b�d�cy we władaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w miejscowo�ci Rataje koło Chodzie�y, wyposa�ony w 4 betonowe bunkry, z których 2 zapełnione s� 
odpadami agrochemikaliów całkowicie, a pozostałe dwa w cz��ci.  

W 2002 roku na terenie powiatu chodzieskiego nie odnotowano zdarze� nosz�cych znamiona powa�nych 
awarii. 
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Powiat czarnkowsko-trzcianecki  

W roku 2002 w ewidencji WIO� Delegatury w Pile znajdowało si� 155 podmiotów gospodarczych pro-
wadz�cych działalno�� na terenie powiatu. W 59 zakładach przeprowadzono kontrole obejmuj�ce zagadnie-
nia w zakresie ochrony �rodowiska. W 10 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony 
�rodowiska, w pozostałych takie naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji oczyszczalni �cieków, 
• wprowadzania surowych �cieków do wód bez pozwolenia wodnoprawnego, 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� ochrony powietrza, 
• braku regulacji formalno-prawnych w zakresie wprowadzania zanieczyszcze� do powietrza, 
• składowania odpadów w miejscu na ten cel niewyznaczonym. 

Ponadto, w pojedynczych zakładach stwierdzono:  
• nie wywi�zywanie si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska,  
• przekraczanie warto�ci dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza,  
• przekraczanie norm akustycznych w �rodowisku,  
• brak opłat za składowanie odpadów w miejscu na ten cel niewyznaczonym.  

 W wyniku stwierdzonych, w skontrolowanych jednostkach, narusze� przepisów ochrony �rodowiska 
zastosowano w roku 2002 nast�puj�ce sankcje karne − nało�ono 6 mandatów na ł�czn� kwot�: 900,00 zł. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce 
kary za okres trwania 

przekroczenia Jednostka administracyjna 
kontroli 

zarz�dze� 
pokontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych 

liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto Czarnków 17 12 7 1 7 203,706 
Gmina Czarnków 9 7 3 1 2 5,869 

Gmina Drawsko 5 4 3 0 2 967,714 
Miasto i Gmina Krzy� Wlkp. 7 5 1 1 3 14,925 
Gmina Lubasz 7 5 5 0 1 1,134 

Gmina Połajewo 1 0 - 0 1  0,679 
Miasto i Gmina Trzcianka 16 12 13 3 9  29,742 
Miasto i Gmina Wiele� 5 4 6 0 1 9,448 

Powiat czarnkowsko-
trzcianecki 

67 49 38 6 26 1233,217 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji w Krzy�u – oczyszczalnia Krzy� Wlkp. Oczyszczalnia mechaniczno-

biologiczna dla Miasta i Gminy Krzy� Wlkp., na któr� kanalizacj� sanitarn� kierowane s� �cieki komunalne 
z miasta Krzy� Wlkp. zlokalizowana jest w Łokaczu Wielkim. Obiekt posiada punkt przyjmowania �cieków 
dowo�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. 
Jednostka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków do �rodowiska. Na oczyszczalni� 
trafia około 2111 m3/d �cieków (maksymalna przepustowo�� 3890,5 m3/d). Odbiornikiem �cieków oczysz-
czonych jest rzeka Note�. Kontrola wykazała, �e obiekt dotrzymywał parametrów okre�lonych w pozwole-
niu wodnoprawnym. Nie stwierdzono ra��cych uchybie�. 

Miejska Kanalizacja i Wodoci�gi Spółka z o.o. w Czarnkowie – oczyszczalnia miejska. Na oczyszczalni� 
grawitacyjn� kanalizacj� �ciekow� kierowane s� �cieki z miasta Czarnkowa. Obiekt posiada punkt przyjmo-
wania �cieków dowo�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie 
miasta. Na oczyszczalni� trafia około 1797,59 m3/d �cieków (maksymalna przepustowo�� 4000,0 m3/d). 
Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rzeka Note�. Stan techniczny i eksploatacja urz�dze� zabezpie-
czaj�cych wody przed zanieczyszczeniem nie budz� zastrze�e�. W trakcie kontroli stwierdzono, �e warunki 
pozwolenia wodnoprawnego s� dotrzymywane. 
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Zakład In�ynierii Komunalnej Spółka z o.o. Trzcianka −−−− Oczyszczalnia „OSINIEC”. Obiekt posiada 
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego – dopływu 
rzeki Trzcinicy w ilo�ci �redniej 2.400 m3/d. Na oczyszczalni� ogólnospławn� kanalizacj� komunaln� za 
po�rednictwem 2 przepompowni po�rednich i przepompowni centralnej kierowane s� �cieki z cz��ci miasta 
Trzcianki. Oczyszczalnia posiada punkt przyjmowania �cieków dowo�onych. Na oczyszczalni� trafia około 
1680,30 m3/d �cieków. Kontrola wykazała nieprawidłowo�ci w zakresie przekraczania dopuszczalnych pa-
rametrów w stosunku do okre�lonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W zwi�zku z tym ustalono dla zakładu 
kar� pieni��n� biegn�c� oraz wydano zarz�dzenie pokontrolne, w którym nakazano usun�� nieprawidłowo�ci. 

Ochrona powietrza 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze zakłady skontrolowane w zakresie ochrony powietrza: 
Fabryka Sprz�tu Okr�towego „MEBLOMOR” S.A. w Czarnkowie. Jednostka zajmuje si� produkcj� 

elementów sprz�tu okr�towego. W zwi�zku z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksplo-
atuje m.in. hale obróbki mechanicznej, spawania, lakierowania oraz kotłowni�. Kontrola wykazała, �e emisja 
tlenku w�gla spowodowana działaniem kotła w�glowego przekracza warunki ustalone w obowi�zuj�cej de-
cyzji administracyjnej. Ponadto stwierdzono przekroczenia emisji zanieczyszcze� gazowych powodowanej 
przez lakierni� w zakresie acetonu, toluenu, octanu etylu i octanu butylu. W zwi�zku z powy�szym ustalono 
dla jednostki kary pieni��ne. 

Zakład Wodoci�gów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzy�u Wlkp. Jednostka zajmuje si� m.in. 
dostarczeniem energii cieplnej dla odbiorców prywatnych i jednostek organizacyjnych. Jednostka eksplo-
atowała dwie kotłownie wyposa�one w kotły opalane w�glem o mocy około 2,4 MW w kotłowni nr 1 oraz 
2,0 MW w kotłowni nr 2. W wyniku kontroli w trakcie eksploatacji kotłów w�glowych stwierdzono przekro-
czenia emisji w zakresie st��e� substancji gazowych w stosunku do obowi�zuj�cych przepisów. Ustalono 
przekroczenia co do st��enia tlenku w�gla w kotłowni nr 1 oraz tlenku w�gla i dwutlenku azotu w kotłowni 
nr 2. Jednostka podj�ła prace inwestycyjne polegaj�ce na wybudowaniu nowej kotłowni opalanej olejem 
opałowym, przy jednoczesnej likwidacji obu kotłowni w�glowych. Inwestycj� zrealizowano, a przeprowa-
dzone sprawdzaj�ce pomiary emitowanych zanieczyszcze� z nowowybudowanej kotłowni wykazały do-
trzymywanie standardów emitowanych zanieczyszcze� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach.  

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowe EUROMATEX S.A. w Bornym Sulinowie, Zakład Produk-
cyjny w Krzy�u Wlkp. Jednostka zajmuje si� produkcj� mebli z drewna i płyt. W zwi�zku z prowadzonym 
procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in. hale obróbki −maszynownie, w których odbywa si� 
obróbka drewna i płyt; lakierni�, w której odbywa si� malowanie, lakierowanie i suszenie detali z drewna 
oraz kotłowni�. W wyniku kontroli stwierdzono, i� eksploatacja lakierni powoduje emisj� do powietrza sub-
stancji przekraczaj�c� warunki ustalone w obowi�zuj�cej decyzji administracyjnej w zakresie wprowadzane-
go do powietrza ksylenu i toluenu. W zwi�zku z powy�szym ustalono dla jednostki kar� pieni��n�. 

„Lubmor” Sp. z o.o. w Trzciance. Jednostka zajmuje si� produkcj� głównie elementów wyposa�enia 
statków laminatu poliestrowo-szklanego i metalu. Produkcja odbywa si� w dwóch obiektach, w których eks-
ploatowane s� m.in. hala laminowania, malowania, spawania, stolarnia, wydział metalowy oraz kotłownia. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, �e w trakcie eksploatacji kotła w�glowego wyst�puj� 
przekroczenia w zakresie emitowanego do powietrza tlenku w�gla w stosunku do parametrów dopuszczal-
nych okre�lonych w obowi�zuj�cym pozwoleniu na emisj� pyłów i gazów. W zwi�zku z powy�szym zobo-
wi�zano jednostk� do usuni�cia stwierdzonego naruszenia i obci��ono kosztami kontroli.  

Miejskie Przedsi�biorstwo Energetyki Cieplnej MEC Sp. z o.o. w Trzciance. Jednostka zajmuje si� do-
starczeniem energii cieplnej dla odbiorców prywatnych i jednostek organizacyjnych. Przedsi�biorstwo jest 
wła�cicielem trzynastu kotłowni gazowych i jednej kotłowni w�glowej. W wyniku przeprowadzonych kon-
troli, i� jednostka przekracza warunki ustalone w obowi�zuj�cych decyzjach administracyjnych, co do ilo�ci 
wprowadzanego do powietrza pyłu. W zwi�zku z powy�szym ustalono dla jednostki kar� pieni��n�. Jed-
nostka podj�ła działania zmierzaj�ce do usuni�cia naruszenia, których celowo�� potwierdzono pomiarami 
sprawdzaj�cymi. Przyczyny naruszenia zostały usuni�te.  

„R&R” Fabryka Mebli Sp. z o.o. w Trzciance. Jednostka zajmuje si� produkcj� mebli skrzyniowych z 
drewna i płyt. W zwi�zku z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in. hale ob-
róbki − maszynownie, w których odbywa si� obróbka drewna i płyt oraz lakierni�, w której odbywa si� la-
kierowanie i suszenie detali z drewna oraz kotłowni�. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, i� 
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lakiernia jest 	ródłem ponadnormatywnej emisji do powietrza acetonu. W zwi�zku z powy�szym ustalono 
dla jednostki kar� pieni��n�. 

Ochrona przed hałasem 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze wyniki kontroli w jednostkach gospodarczych przeprowadzone w 
zakresie ochrony przed hałasem: 

Zakłady Mi�sne „DUDA” S.A. w Czarnkowie. Kontrola wykazała na terenie przyległej do zakładu zabu-
dowy mieszkaniowej ul. Gda�skiej przekroczenie emitowanego hałasu w wysoko�ci: 3,6 dBA (w godzinach 
600−2200), powodowane prac� wentylatorów zlokalizowanych na dachach hali uboju i chłodni. Jednostka 
zobowi�zana została zarz�dzeniem pokontrolnym do usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci. Aktualnie 
Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego wszcz�ł wobec zakładu post�powanie w sprawie wydania 
pozwolenia na emitowanie hałasu do �rodowiska.  

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych w zakresie zagadnie� gospodaro-
wania odpadami s�: 

Miejski Zakład Komunalny, Czarnków. Kontrola przestrzegania wymaga� ochrony �rodowiska w zakre-
sie u�ytkowania składowiska w miejscowo�ci Zofiowo, gmina Czarnków wykazała nast�puj�ce nieprawi-
dłowo�ci:  
− zakład nie wykonał w ramach monitoringu �rodowiska �adnych bada� stanu jako�ci wód podziemnych 

w rejonie składowiska,  
− składowisko nie posiada stanowisk na czasowe gromadzenie surowców wtórnych, do tej pory nie wdro-

�ono segregacji odpadów,  
− wyniki bada� wód pobranych w trakcie kontroli z piezometra nr 1 zlokalizowanego w rejonie składowi-

ska wskazały na pozaklasow� jako�� tych wód według Klasyfikacji jako�ci zwykłych wód podziemnych 
dla potrzeb monitoringowych �rodowiska (PIO� 1993). 

W toku działa� pokontrolnych skierowane zostało wyst�pienie do Starosty Powiatu z informacj�, i� badania 
monitoringowe wskazuj� na fakt negatywnego wpływu składowiska na �rodowisko, który mo�e by� spowo-
dowany brakiem odpowiedniego zabezpieczenia niecki składowiska. WIO� skierowała do Starosty Powiatu 
wniosek o wszcz�cie post�powania na podstawie art. 362 ustawy Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 
kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627). 

Gmina Czarnków. Kontrola przeprowadzona została pod k�tem przestrzegania przez gmin� Czarnków 
wymaga� ochrony �rodowiska w zakresie prowadzonej na terenie gminy gospodarki odpadami. W wyniku 
kontroli stwierdzono, i� na terenie gminy funkcjonuj� lokalne nielegalne tzw. „dzikie wysypiska” odpadów 
komunalnych w miejscowo�ciach Brze	no, Huta, Sarbka i Walkowice. W toku działa� pokontrolnych WIO� 
wydane zostało zarz�dzenie pokontrolne nakazuj�ce zapewnienia zgodnego z wymogami obowi�zuj�cych 
przepisów post�powania z odpadami komunalnymi powstaj�cymi na terenie gminy oraz rozwi�zania pro-
blemu wysypisk odpadów funkcjonuj�cych nielegalnie. 

Zakład Usług Komunalnych, Krzy� Wlkp. Kontrola przestrzegania wymaga� ochrony �rodowiska w za-
kresie u�ytkowania składowiska w miejscowo�ci Huta Szklana, gmina Krzy� Wlkp. wykazała nast�puj�ce 
nieprawidłowo�ci:  
− brak zorganizowanego systemu segregacji odpadów, 
− składowisko nie posiada instalacji odgazowuj�cej kwater� składowiska uj�tej w przedło�onym organom 

administracji programie gospodarki odpadami oraz stanowisk na magazynowanie surowców wtórnych. 
W wyniku kontroli wydane zostało zarz�dzenie pokontrolne nakazuj�ce wdro�enia: systemu selektywnego 
składowania odpadów i kontrolnego monitorowania wód podziemnych w strefie oddziaływania składowiska.  

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil H.S.”– Ferma Trzody Chlewnej w Komorzewie. Przedmiotem 
kontroli było okre�lenie wpływu na �rodowisko jednostki gospodarczej oraz ustalenie zgodno�ci jej funkcjo-
nowania z wymaganiami formalnymi i prawnymi w zakresie prawa ochrony �rodowiska. Kontrola wykazała 
nast�puj�ce nieprawidłowo�ci:  
− niewła�ciwe magazynowanie odpadów, 
− niekontrolowany wyciek gnojowicy z miejsc magazynowania, co spowodowało ponadnormatywne za-

warto�ci cynku w glebie w obr�bie kortenów na gnojowic� w stosunku do warto�ci dopuszczalnych 
okre�lonych dla obszaru C w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 9.09.2002r. w sprawie standar-
dów jako�ci ziemi,  
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− niewła�ciwe uregulowania formalnoprawne w zakresie gospodarki odpadami (decyzje wydane przez 
niewła�ciwy organ). 

W toku działa� pokontrolnych skierowano do Starosty Powiatu informacj� o stwierdzeniu przekroczenia 
standardów jako�ci ziemi w zakresie wyst�powania cynku oraz wła�cicielowi obiektu wydano zarz�dzenie 
pokontrolne zobowi�zuj�ce m.in. do przywrócenia terenu znajduj�cego si� w rejonie kortenów magazyno-
wych gnojowicy do stanu wła�ciwego. Jednocze�nie na wła�ciciela obiektu decyzjami administracyjnymi 
ustalono koszty kontroli oraz ustalono kar� biegn�c� z tytułu narusze� w zakresie magazynowania odpadów 
na terenie fermy.  

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego znajduj� si� 3 jednostki gospodarcze b�d�ce na li�cie po-
tencjalnych sprawców powa�nych awarii: 
− Gospodarstwo Rolne Skarbu Pa�stwa w Brze�nie Browar w Czarnkowie, 
− Fundacja Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej �ołnierzy Rezerwy „FAR” Baza Paliw w Krzy�u, 
− Firma „Rero�” Hurtownia Paliw Olejów i Akcesorii w Czarnkowie. 
Powy�sze obiekty zaklasyfikowano do zakładów stwarzaj�cych potencjalne zagro�enie z uwagi na magazy-
nowanie i stosowanie znacznych ilo�ci takich substancji jak: amoniak, produkty naftowe. 

Ponadto na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w miejscowo�ci Górnica gmina Trzcianka zloka-
lizowany jest mogilnik, b�d�cy we władaniu Nadle�nictwa Trzcianka. Na terenie powiatu znajduj� si� tak�e 
inne jednostki dysponuj�ce takimi materiałami niebezpiecznymi jak farby, lakiery rozpuszczalniki, amoniak, 
kwasy i paliwa płynne, których stosowanie mo�e by� przyczyn� awarii ze skutkami zanieczyszczenia �ro-
dowiska, s� to m.in.: „Ekopłyta” S.A. w Czarnkowie, Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie, 
„Lubmor” Sp. z o.o. w Trzciance, Sapa Poland w Trzciance oraz stacje paliw płynnych.  

W roku 2002 na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego nie odnotowano zdarze� maj�cych znamio-
na powa�nej awarii. 
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Powiat gnie�nie�ski 

W ewidencji siedziby WIO� w Poznaniu znajduj� si� 122 podmioty gospodarcze prowadz�ce działalno�� 
na terenie powiatu. W roku 2002 przeprowadzono 25 kontroli w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej    7, 
• gospodarki odpadami    3, 
• ochrony powietrza    6, 
• przeciwdziałania powa�nym awariom    1, 
• ograniczenia uci��liwo�ci dla �rodowiska obiektów       

małych stacji paliw i lokalnych dystrybutorów  5, 
• spełniania przez zakład warunków dla uzyskania koncesji 3. 

W 9 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 16 takie naru-
szenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• braku uregulowa� formalno-prawnych w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej, 
• przekraczania warto�ci dopuszczalnych okre�lonych warunkami pozwolenia wodnoprawnego, 
• przekraczania warto�ci emisji pyłów i gazów do powietrza, 
• braku ewidencji wytwarzanych odpadów, 
• braku uregulowa� formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami, 
• braku bada� szczelno�ci zbiorników podziemnych na olej nap�dowy, 
• braku zabezpieczenia przed ewentualnym wybuchem nieeksploatowanego zbiornika magazynowego na 

olej nap�dowy, 
• niewywi�zywania si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka              

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Czerniejewo 3 2 3 - 2 13,792 

Gniezno 6 2 - - 1 0,165 
Kiszkowo 1 1 - - - - 

Kłecko 7 6 1 - - - 
Mieleszyn - - - - - - 
Niechanowo - - - - - - 

Łubowo 1 1 1 - - - 
Trzemeszno 6 4 5 - 4 6,324 
Witkowo 1 - - - - - 

Powiat gnie�nie�ski 25 16 10 - 7 20,281 

 
Gospodarka wodno-�ciekowa  
Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Oczyszczalnia �cieków Witkowo. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia zlokalizowana jest w miejsco-

wo�ci Małachowo poło�onej w odległo�ci około 1,0 km na zachód od Witkowa. Bezpo�rednie otoczenie 
terenu oczyszczalni to grunty rolne i u�ytki zielone. Najbli�sze budynki mieszkalne osiedla domów jednoro-
dzinnych i budynków indywidualnych znajduj� si� w odległo�ci powy�ej 500 m od terenu oczyszczalni. 
Przepustowo�� − 1695 m3/d, aktualnie dopływ �cieków z miasta wynosi �rednio 1330 m3/d. �cieki z miasta 
doprowadzane s� kolektorem grawitacyjnym do centralnej przepompowni �cieków i dalej na oczyszczalni�. 
Oczyszczalnia jest po remoncie i modernizacji. Posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starost� 
Gnie�nie�skiego, wa�ne do 31.12.2003r. Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rów melioracyjny pro-
wadz�cy wody do Kanału M�kowa i dalej do Strugi Witkowskiej. Podczas kontroli nie stwierdzono ra��cych 
nieprawidłowo�ci oraz naruszenia wymaganych warunków wprowadzania �cieków do �rodowiska. Osad 
nadmierny kierowany jest na pras� do odwadniania i dalej do stacji higienizacji, sk�d podawany jest na po-
letka osadowe o powierzchni 55 m2 zlokalizowane w s�siedztwie pomieszczenia prasy. Osad b�dzie wyko-
rzystywany rolniczo. 
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Oczyszczalnia �cieków w G�barzewie. Oczyszczalnia przyjmuje �cieki bytowe z Zakładu Karnego w G�-
barzewie. Ilo�� �cieków odprowadzanych do �rodowiska wynosi 25 m3/d. Odbiornikiem �cieków oczyszczo-
nych jest rów szczegółowy Mała Wrze�nica. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne, wa�ne do 
7.07.2012r. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych st��e� BZT5 i 
zawiesiny ogólnej w �ciekach oczyszczonych, w wyniku czego ustalono administracyjn� kar� biegn�c�. Kara 
ł�czna została wymierzona w lipcu 2002 roku w zwi�zku ze zmian� warunków korzystania ze �rodowiska. 

Ochrona powietrza 
Poni�ej przedstawiono najistotniejsze zakłady skontrolowane w zakresie ochrony powietrza: 

PAROC Trzemeszno sp. z o.o. Producent termoizolacyjnych wyrobów z wełny mineralnej posiadaj�cy 
ISO 9001:2000. W zakresie ochrony powietrza zakład realizuje podstawowe obowi�zki wynikaj�ce z mocy 
prawa (a w szczególno�ci: posiada pozwolenie, prowadzi ewidencj�, wnosi opłaty i przekazuje informacje do 
Urz�du Marszałkowskiego). Celem zminimalizowania uci��liwo�ci za piecami szybowymi zainstalowano 
filtry tkaninowe i urz�dzenie dopalaj�ce CO. W roku 2002 zakładowi ustalono kar� biegn�c� za przekrocze-
nie dopuszczalnych wielko�ci emisji CO. Zakład jest �ródłem znacznej ilo�ci odpadów technologicznych, 
które w cało�ci s� wykorzystywane gospodarczo. Celem ograniczenia ilo�ci odpadów zagospodarowywa-
nych na zewn�trz zakładu przewidziane jest uruchomienie młynka o wydajno�ci około 100−150 Mg/miesi�c 
do mielenia odpadów wełny. 

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kalinie Zakładu Robót Drogowo-Mostowych w Gnie�nie Przedsi�-
biorstwa In�ynieryjno-Budowlanego HYDROBUDOWA –9. Producent mas bitumicznych (w oparciu o 
surowce: grysy, piasek, asfalt) w okresie letnim. Zakład posiada decyzj� o dopuszczalnej emisji pyłów i ga-
zów, w której m.in. dla otaczarki WMB-50 opalanej olejem opałowym okre�lono dopuszczalne wielko�ci 
emisji jak dla �ródła energetycznego. Powy�sze ustalenie parametrów dopuszczalnych, ale tak�e niewła�ci-
wy stan techniczny cyklonów było przyczyn� przekrocze� dopuszczalnych wielko�ci emisji, co skutkowało 
ustaleniem administracyjnej kary biegn�cej. Od wysoko�ci ustalonej kary biegn�cej zakład wniósł odwoła-
nie. Organ drugiej instancji wszcz�ł post�powanie w tej sprawie. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych w zakresie zagadnie� go-
spodarowania odpadami s�: 

Wysypisko odpadów komunalnych w miejscowo�ci �wi�te gmina Trzemeszno. Jest to gminne wysypisko 
stałych odpadów komunalnych. Eksploatacja obecnie u�ytkowanej kwatery o powierzchni 1,2 ha prowadzo-
na jest od roku 1995. Składowisko jest wykorzystane w 95%. W zwi�zku ze stwierdzonymi nieprawidłowo-
�ciami w trakcie kontroli zarz�dzaj�cy składowiskiem został zobowi�zany do ich usuni�cia w drodze 
zarz�dze� pokontrolnych.  

Powa�ne awarie 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze wyniki kontroli w jednostkach gospodarczych przeprowadzone w 
zakresie zagro�enia wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej: 

Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ w Gnie�nie. Zakład powstał po przekształceniu si� w 
lipcu 2001 roku z dotychczasowej Okr�gowej Spółdzielni Mleczarskiej przejmuj�c dotychczasowy maj�tek. 
W eksploatowanej amoniakalnej instalacji chłodniczej znajduje si� 1100 kg amoniaku. W ramach moderni-
zacji, w maszynowni chłodniczej zamontowano detektory amoniaku wł�czone w alarmow� instalacj� �wietl-
n� i akustyczn� sygnalizuj�c� na terenie maszynowni ewentualny wyciek amoniaku z instalacji. Dodatkowo 
zamontowano drzwi przeciwpo�arowe przy wej�ciu do maszynowni. Zakład posiada aktualne po�wiadczenia 
nastawienia zaworów bezpiecze�stwa urz�dze� chłodniczych. 

Zdarzenie o znamionach powa�nej awarii  

Na terenie powiatu miało miejsce jedno zdarzenie o znamionach powa�nej awarii w miejscowo�ci Paw-
łowo gmina Czerniejewo. W wyniku kolizji drogowej doszło do wywrócenia cysterny przewo��cej gaz pro-
pan-butan w ilo�ci 19,5 tony. Cysterna nie uległa uszkodzeniu. Skutki awarii zostały usuni�te.  
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Powiat gosty�ski 
W ewidencji Delegatury WIO� w Lesznie znajduj� si� 262 podmioty gospodarcze prowadz�ce działal-

no�� na terenie powiatu. 
W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 

� gospodarki wodno-�ciekowej 8, 
� ochrony przed hałasem 2, 
� ochrony powietrza 5, 
� gospodarki odpadami 21, 
� powa�nych awarii 2, 
� kontrola instalacji zaklasyfikowanych do IPPC 1, 
� wypełniania wymaga� ochrony �rodowiska na etapie inwestycji  1. 

W 28 zakładach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych naruszenia nie 
wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
♦ nieuregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami,  
♦ braku prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów lub prowadzenia jej w niepełnym zakresie, 
♦ braku uaktualnienia i zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowisk, 
♦ zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczaj�cych �cieki, 
♦ nie wywi�zywania si� z obowi�zku wnoszenia opłat za korzystanie ze �rodowiska,  
♦ braku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie �cieków do wód lub do ziemi,  
♦ braku urz�dze� do pomiaru ilo�ci odprowadzanych �cieków oczyszczonych.  

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
♦ nieuregulowany stan formalno-prawny w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza, 
♦ brak rejestrów ilo�ci i rodzajów substancji wprowadzanych do powietrza, 
♦ nieprawidłowe post�powanie z odciekami z kwater deponowania odpadów, 
♦ niesystematyczne prowadzenie monitoringu wód podziemnnych. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary 
za okres trwania przekroczenia Jednostka                 

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Gosty� 18 13 5 - 2 16,52 

Borek Wlkp. 3 3 1 - 2 35,49 
Krobia 3 3 1 - 1 3,05 

Pogorzela 5 3 - - - - 
Poniec 5 2 - - 2 3,31 
P�powo 2 2 - - - - 

Piaski 4 1 - - 1 1,32 

Powiat gosty�ski 40 27 7 - 8 59,69 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Spo�ród wszystkich kontroli w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej najistotniejszymi były:  
Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu −−−− oczyszczalnia �cieków w Gostyniu. Rozbudo-

w� i modernizacj� obiektu zako�czono w roku 2001. Kontrola wykazała, �e �cieki z oczyszczalni w ilo�ci 
7,5 tys. m3/d odprowadzane s� do rzeki Kani bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Stwierdzono 
niewła�ciwy stan techniczny urz�dze� w szczególno�ci mechanicznej i hydraulicznej cz��ci oczyszczalni. 
Zakład nie wniósł równie� opłat podwy�szonych za I kwartał 2002 roku z tytułu wprowadzania �cieków do 
wód powierzchniowych bez pozwolenia wodnoprawnego, do czego był zobowi�zany w my�l art. 292 ustawy 
Prawo ochrony �rodowiska. 

„A RKON” Koncewicz, Łab�dzki Sp. jawna – gorzelnia Smogorzewo (gmina Piaski). Gorzelni� urucho-
miono po kilkuletniej przerwie we wrze�niu 2002 roku. W trakcie kontroli stwierdzono, �e licznik poboru 
wody jest niesprawny, jednak�e znaczna ilo�� pobieranej wody, po wychłodzeniu zawracana jest i ponownie 
wykorzystywana w procesie produkcyjnym. Powstaj�ce w gorzelni �cieki gromadzone s� w jednokomoro-
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wym osadniku, a nast�pnie wywo�one na poblisk� oczyszczalni� �cieków, lecz niewielka ich ilo�� na skutek 
rozszczelnienia dawnego wylotu z osadnika trafia do pobliskiego rowu. Ponadto emitor gazów do powietrza 
nie posiadał zainstalowanych kró�ców pomiarowych, a ewidencja wytwarzanych odpadów była niepełna. 
Zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano władaj�cego gorzelni� m.in. do: uszczelnienia w sposób trwały 
wylotu z osadnika, zainstalowania kró�ców pomiarowych oraz zaprowadzenia pełnej ewidencji wytwarza-
nych odpadów. 

Ochrona powietrza 
W trakcie kontrolo nie stwierdzono istotnych uchybie�. Najcz�stsz� nieprawidłowo�ci� było nie zgłoszenie 
instalacji wymagaj�cej zgłoszenia.  

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami w kontrolowanych zakładach stwierdzono uchybienia formalno-
prawne: brak lub niepełne rejestry wytwarzanych odpadów, brak lub nieaktualne instrukcje eksploatacji skła-
dowisk. Najistotniejszymi przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych w zakresie zagadnie� 
gospodarowania odpadami s�: 

Urz�d Miejski w Poniecu. W sposób kompleksowy kontrol� obj�to prowadzon� na terenie gminy gospo-
dark� odpadami, uwzgl�dniaj�c ich segregacj�, magazynowanie, zbiórk� i wywóz oraz składowanie jako 
docelowy sposób unieszkodliwiania. Gmina Poniec nie rozwi�zała dotychczas �adnego z elementów gospo-
darki odpadami, poza zapewnieniem dla wytwórców z terenu gminy Poniec mo�liwo�ci składowania odpa-
dów na legalnym składowisku w miejscowo�ci Poniec-Wydawy. Aktualnie podmioty gospodarcze oraz 
mieszka�cy s� zobowi�zani we własnym zakresie zapewni� sposoby magazynowania odpadów oraz ich wy-
wóz. Taki stan rzeczy powoduje, i� pewna ilo�� wytwarzanych (zwłaszcza przez indywidualne osoby) odpa-
dów komunalnych stałych nadal trafia w miejsca niepo��dane, gdzie deponowanie odpadów odbywa si� 
bezpo�rednio na gruncie, bez zabezpieczenia, bez segregacji, bez nadzoru – np. „dzikie wysypisko” odpadów 
w obr�bie miejscowo�ci takich jak: Rokosowo i Szurkowo.  

Urz�d Miasta i Gminy Pogorzela. W celu rozwi�zania gospodarki odpadami komunalnymi stałymi wy-
twarzanymi na terenie gminy przyj�to do realizacji program obejmuj�cy: 
− budow� zbiorczego punktu segregacji odpadów; 
− zorganizowanie ogólnej zbiórki odpadów; 
− wprowadzenie segregacji odpadów „u 	ródła”. 
Zako�czono budow� zbiorczego punktu segregacji odpadów. Eksploatacj� punktu oraz zbiórk� i transportem 
odpadów zajmowa� si� b�dzie kompleksowo PGKiM w Krotoszynie. Realizacja powy�szego umo�liwiła 
uporz�dkowanie terenu „dzikiego wysypiska” odpadów w Taczanówku, z tytułu którego gmina miała ustalon� 
kar�. 

Powa�ne awarie 

W zakresie zagro�enia wyst�pienia powa�nych awarii skontrolowano dwa zakłady zwi�zane z bran�� pa-
liwow�: 

Firma PPHU „EKO-LUX” s.c., Gosty�. W 2002 roku obiekt − dawna baza paliw PKN „ORLEN” S.A. 
o/Pozna� w Gostyniu przy ul. Lipowej 1 − został przej�ty przez firm� „EKO-LUX”. Zmieniono przeznacze-
nie obiektu z bazy paliw na ogólnodost�pn� stacj� paliw. Zmniejszono zdolno�ci magazynowe obiektu do 
pojemno�ci typowych dla stacji paliw. Prawie wszystkie zbiorniki magazynowe zostały wydołowane, pozo-
stawiono tylko jedn� grup� zbiornikow� dla potrzeb stacji. Poprzez faktyczn� likwidacj� bazy zminimalizo-
wano zagro�enie zanieczyszczenia �rodowiska przez niekontrolowan� migracj� ropopochodnych do gruntu i 
wód gruntowych. Powy�sze wynika z faktu, i� porz�dkuj�c teren i usuwaj�c niepotrzebnie zalegaj�ce na 
terenie byłej bazy nieszczelne beczki po olejach, zlikwidowano ognisko potencjalnych zanieczyszcze� grun-
tu produktami ropopochodnymi. Wyci�gaj�c z ziemi nieeksploatowane zbiorniki magazynowe i demontuj�c 
zb�dne instalacje paliwowe równie� zlikwidowano ognisko potencjalnych zanieczyszcze� gruntu i wód 
gruntowych produktami ropopochodnymi. Obecna wielko�� obrotu paliwami i ilo�� zbiorników magazyno-
wych pozwala stwierdzi�, �e ryzyko zagro�enia wyst�pienia sytuacji niebezpiecznych dla �rodowiska jest 
znikome w porównaniu do lat wcze�niejszych. Nie bez znaczenia dla ochrony �rodowiska jest te� fakt, �e 
obiekt po kilku latach pozostawania zamkni�tym i niedost�pnym dla ludzi z zewn�trz, obecnie jest terenem 
otwartym, przez co wszelkie nieprawidłowo�ci w prowadzeniu gospodarki produktami naftowymi s� łatwo 
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Powiat grodziski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Lesznie znajduj� si� 144 podmioty gospodarcze prowadz�ce działal-
no�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 8, 
• ochrony przed hałasem 1, 
• ochrony powietrza 3, 
• gospodarki odpadami 5, 
• powa�nych awarii 4, 
• wypełnianie wymaga� ochrony �rodowiska na etapie inwestycji     3, 
• kontrola zakładu w zwi�zku z ubieganiem si� o koncesj� na produkcj� spirytusu   1. 

W 21 zakładach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych naruszenia nie 
wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
− nieuregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami, 
− braku ewidencji wytwarzanych odpadów lub prowadzenia jej w niepełnym zakresie, 
− zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczaj�cych �cieki, 
− nie wnoszenia opłat za korzystanie ze �rodowiska, 
− braku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie �cieków do wód lub do ziemi. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
− nie zgłoszenie instalacji wymagaj�cej zgłoszenia, 
− brak rejestrów ilo�ci i rodzajów substancji wprowadzanych do powietrza, 
− niedostosowanie stacji paliw do wymaga� okre�lonych w rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

20.09.2000 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada� bazy i stacje paliw płynnych, 
− przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie �cieków. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za  
okres trwania przekroczenia Jednostka                            

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Grodzisk Wlkp. 7 7 2 - 2 21,82 

Rakoniewice 7 5 2 - 2 8,81 
Wielichowo 7 3 4 - 1 2,22 
Granowo 2 2 - - - - 

Kamieniec 2 1 2 - - - 

Powiat grodziski 25 18 10 - 5 32,85 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Spo�ród wszystkich kontroli w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej najistotniejszymi były:  
Grodziska Fabryka Wagonów „Growag” w Zdroju. Zakład posiada własn� oczyszczalni� pracuj�c� 

głównie na �ciekach komunalnych. W trakcie kontroli stwierdzono niewła�ciwy stan techniczny urz�dze�, 
brak pomiarów ilo�ci �cieków wprowadzanych do wód powierzchniowych, brak ewidencji ilo�ciowej i jako-
�ciowej odpadów powstaj�cych w procesie oczyszczania �cieków i wód opadowych prowadzonej na drukach 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie – Oczyszczalnia Wielichowo. Kontrola 
wykazała, �e oczyszczalnia nie dotrzymuje warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie dopuszczal-
nych st��e� zanieczyszcze� w �ciekach odprowadzanych do odbiornika i w zwi�zku z powy�szym ustalono 
kar� biegn�c�. Oczyszczalnia �cieków pracowała w warunkach przeci��enia hydraulicznego (ilo�� oczysz-
czanych �cieków wynosiła niekiedy ponad 1000 m3/d), co rzutowało na uzyskiwany efekt oczyszczenia �cie-
ków oraz utrudniało wła�ciw� eksploatacj� obiektu. Eksploatator oczyszczalni podj�ł działania zmierzaj�ce 
do poprawy warunków eksploatacji oczyszczalni oraz do wzrostu stopnia uzyskiwanej redukcji zanieczysz-
cze�. Zmieniono system napowietrzania �cieków w stawie nr 1, wybudowano odcinek ruroci�gu ci�nienio-
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wego oraz zakupiono now� przepompowni� �cieków. Jednak gwarancj� stabilnego uzyskania wła�ciwych 
parametrów w �ciekach oczyszczonych kierowanych do odbiornika jest rozbudowa oczyszczalni. 

„ANIMEX” Wielkopolska z/s w Konarzewie, ferma w Józefinie i Tarnowej, gmina Rakoniewice. W obu 
jednostkach WIO� dokonał kontroli na wniosek lokalnych władz samorz�dowych. Starosta Powiatu Grodzi-
skiego skierował pismo informuj�ce o planowym wprowadzeniu trzody chlewnej do obiektów fermy w Józe-
finie przeznaczonych do hodowli bydła. W wyniku kontroli ustalono, �e obiekty przeznaczone dla zwierz�t 
hodowlanych były modernizowane z uwagi na daleko posuni�t� ich dewastacj�, a Inwestor nie zamierzał 
wprowadza� zwierz�t do czasu rozstrzygni�cia skargi Starosty na postanowienia Wielkopolskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto stwierdzono, �e budynki i instalacje, w tym system 
kanalizacyjny i zbiorniki do gromadzenia gnojowicy, w obecnym stanie nie nadaj� si� do wykorzystania. 

Przeprowadzona kontrola w obiekcie „ANIMEX” w Tarnowie wykazała prowadzenie hodowli tuczni-
ków, mimo �e w planie zagospodarowania przestrzennego zapisano, i� obiekty te s� przeznaczone do ho-
dowli owiec. W efekcie ustale� kontrolnych wyst�piono do Starosty Powiatu Grodziskiego o rozpatrzenie 
mo�liwo�ci skorzystania z uprawnie� wynikaj�cych z art. 327 P.o.�., tj. zobowi�zania firmy „ANIMEX” do 
wykonania przegl�du ekologicznego. 

Ochrona powietrza 

W zakresie ochrony powietrza skontrolowano trzy zakłady. Nie stwierdzono istotnych uchybie�. Naj-
cz�stsz� nieprawidłowo�ci� było nie zgłoszenie instalacji wymagaj�cej zgłoszenia. 

Ponadto stwierdzono przekroczenia standardów emisyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku 
Wielkopolskim. 

Ochrona przed hałasem 

Na terenie powiatu grodziskiego skontrolowano jeden zakład: 
Rze�nictwo-w�dliniarstwo Dorota i Maciej Kozłowscy, Pawłówko gmina Wielichowo. Badania hałasu 

przenikaj�cego do �rodowiska wykazały, �e zakład nie przekracza standardów hałasu obowi�zuj�cych w 
�rodowisku. 

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami skontrolowano m.in. zakłady: 
Ubojnia Drobiu „WIELDRÓB” S.A. Pawłówko, gmina Wielichowo. W zakładzie stwierdzono brak 

ewidencji wytwarzanych odpadów. Bezpo�rednio po zako�czeniu kontroli zakład wstrzymała dalsz� działal-
no��. Nie podj�to działa� pokontrolnych. 

Mogilnik w miejscowo�ci Prochy, gmina Wielichowo, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Wielichowie. Zmodernizowany w pierwszej połowie lat 90-tych mogilnik, słu�y do składowania opako-
wa� po �rodkach ochrony ro�lin przekazanych przez podmioty gospodarcze i osoby prywatne z terenu nast�-
puj�cych gmin: Wielichowo, Kamieniec, Rakoniewice, Nowy Tomy�l, Buk, Opalenica, Grodzisk Wlkp., 
Lwówek, Granowo i Ku�lin. Zbiórk� odpadów/opakowa� po �rodkach ochrony ro�lin prowadz� pracownicy 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie. Na mogilnik przyjmowane s� 
tylko opakowania puste, zebrane w foliowych workach.  

„Stare odpady” zostały zło�one po uprzednim segregowaniu w kwaterze podziemnej wyło�onej foli� geo-
techniczn� dwuwarstwow�. Kwatera na „stare” odpady została przykryta z wierzchu warstw� folii i obsypa-
na warstw� ziemi i humusu. Kwatera wypełniania obecnie jest zapełniona w połowie, druga jej połowa 
b�dzie wypełniana od tego roku. Niecka na opakowania ma kształt litery V, szeroko�� 6,0 m, nachylenie 
skarp 1:1,5. Skarpy i dno niecki wyło�ono podwójn� warstw� folii geotechnicznej. A� do zapełnienia kwate-
ry jest ona okryta dachem z folii na stela�u ze stali. Do czasu wypełnienia kwater� ma okrywa� namiot fo-
liowy. Po zako�czeniu wypełniania kwatera zostanie okryta z wierzchu zgrzewan� foli�, zostan� te� 
wykonane studzienki do odgazowania. Pracownicy ZGKiM prowadz� regularny monitoring �rodowiska 
wykorzystuj�c do tego celu sie� piezometrów kontrolnych. Nie stwierdzono uchybie� w prowadzeniu bie��-
cej działalno�ci obiektu. 

Powa�ne awarie 

W roku 2002 wprowadzono na „List� potencjalnych sprawców” zakład „IKO” Kompania Drobiarska z/s 
w Augustowie. W powiecie nie ma natomiast zakładów zakwalifikowanych do zakładów o du�ym b�d	 
zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii.  
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Powiat jaroci�ski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Kaliszu znajduje si� 87 podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia-
łalno�� na terenie powiatu. W roku 2002 przeprowadzono 30 kontroli w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 11, 
• ochrona powietrza 6, 
• gospodarka odpadami 6, 
• powa�nych awarii 5, 
• wypełniani wymaga� ochrony na etapie inwestycji   2.  

W 23 zakładach spo�ród skontrolowanych w roku 2002, stwierdzono naruszenia obowi�zków wynikaj�-
cych z przepisów ochrony �rodowiska, najcz��ciej dotyczyły one: 
• braku uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami, 
• braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
• braku wymaganego prawem pozwolenia na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów, 
• braku wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód i/lub odprowadzanie �cieków do 
�rodowiska, 

• niewnoszenia opłat za korzystanie ze �rodowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka                                

administracyjna kontroli 
zarz�dze� 

pokontrolnych 
decyzji ustalaj�-

cych kary biegn�ce 
mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł./ 

Miasto i Gmina Jarocin 20 13 3 2 7 14,54 

Miasto i Gmina �erków 4 2 4 0 1 1,56 

Jaraczewo 4 2 0 0 3 2,09 

Kotlin  2 1 6 0 4 11,08 

Powiat jaroci�ski 30 18 13 2 15 29,27 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
„K otlin” sp. z o.o. −−−− oczyszczalnia �cieków. Zakładowa oczyszczalnia �cieków poza własnymi �ciekami 

przemysłowymi i bytowymi przyjmuje �cieki z terenu miejscowo�ci Kotlin. �cieki poddawane s� oczyszczaniu 
mechanicznemu, a nast�pnie wykorzystywane rolniczo poprzez rozdeszczowywanie. Odbiornikiem odcieków z 
pól nawadnianych jest rzeka Kotlinka. Na szczególne korzystanie z wód, polegaj�ce na mechanicznym oczysz-
czaniu �cieków, rolniczym ich wykorzystaniu oraz odprowadzaniu odcieków do �rodowiska wydane zostało w 
drodze decyzji pozwolenie wodnoprawne. Oczyszczalnia w okresie u�ytkowania nie była modernizowana. 
Ka�dorazowa kontrola wykazuje przekraczanie dopuszczalnych st��e� zanieczyszcze� w odciekach �cieków 
odprowadzanych do �rodowiska. W wyniku kontroli 2002 roku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 
norm w odciekach z pól nawadnianych, co stanowiło podstaw� do wydania decyzji ustalaj�cej kar� biegn�c�. 
W celu zminimalizowania oddziaływania na �rodowisko Zakład zamierza wybudowa� now� oczyszczalni�. 

Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie oczyszczalnia �cieków mechaniczno-
biologiczna w Witaszycach. Oczyszczalnia przyjmuje �cieki z terenu miejscowo�ci Witaszyce i Witaszyczki. 
Odbiornikiem �cieków jest rzeka �ybura. W wyniku kontroli stwierdzono w odprowadzanych �ciekach prze-
kroczenia dopuszczalnych warunków okre�lonych w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie 
zwi�zków biogennych. 

Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie oczyszczalnia �cieków mechaniczno-
biologiczna w Cielczy. Oczyszczalnia przyjmuje �cieki z terenu miasta i gminy Jarocin oraz gminy Jaraczewo 
(dowo�one). Odbiornikiem �cieków jest rzeka Lipinka. Ponadto na terenie oczyszczalni poddawane s� odzy-
skowi odpady zmieszane z osadami nadmiernymi z oczyszczalni. W wyniku kontroli w roku 2002 nie stwier-
dzono w odprowadzanych �ciekach przekroczenia dopuszczalnych warunków. Stwierdzono natomiast brak 
decyzji − zezwolenia na prowadzenie działalno�ci w zakresie odzysku osadów �ciekowych. W wyniku działa� 
pokontrolnych zakład usun�ł stwierdzone nieprawidłowo�ci. 
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KPCB „CERABUD” Wydział Ceramiczny w Brzostowie. Na terenie zakładu funkcjonuje mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia �cieków. Zakładowa oczyszczalnia �cieków oczyszcza �cieki pochodz�ce zarówno z 
cegielni jak i z okolicznych domów mieszkalnych. Odbiornikiem �cieków jest rów melioracyjny. 

Ochrona powietrza 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie emisji pyłów i gazów wprowadzanych do po-
wietrza były: 

KPCB „CERABUD” Wydział Ceramiczny w Brzostowie. W zakładzie stwierdzono przekroczenia, w sto-
sunku do dopuszczalnych warunków emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, w zwi�zku z czym 
została ustalona kara biegn�ca. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki odpadami były: 

MERCAR sp. z o.o. w Poznaniu Zakład Przerobu Olejów Przepracowanych w Witaszycach. Zakład 
zlokalizowany jest na terenie firmy „LENWIT” sp. z o.o. w Witaszycach i zajmuje si� przerobem przepraco-
wanych olejów na olej parametrami zbli�ony do oleju opałowego. W procesie przerobu olejów wykorzystywa-
ny jest kraking termiczny. Zakład zrealizował wszystkie uprzednio wystosowane zarz�dzenia pokontrolne 
dotycz�ce ewidencji odpadów, ewidencji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza oraz opłat za korzysta-
nie ze �rodowiska. 

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu brak obiektów zaliczanych do zakładów o du�ym lub zwi�kszonym ryzyku. Potencjal-
nym sprawc� awarii mo�e by� Zakład Przerobu Olejów Przepracowanych „MERCAR” w Witaszycach oraz 
liczne stacje benzynowe. Jednostki te s� pod stałym nadzorem WIO�. 

Zdarzenia o znamionach powa�nej awarii 

W dniu 16 listopada 2002 roku na drodze wojewódzkiej 443, Jarocin-Konin w okolicach miejscowo�ci 
Tarce doszło do zdarzenia drogowego − wypadku autocysterny, w wyniku którego nast�pił wyciek benzyny i 
oleju nap�dowego do gruntu. Badania próbek gleby pobranej w dniu 18 listopada 2002 roku wykazały naru-
szenie standardów jako�ci gleby.  

W zwi�zku z powy�szym wyst�piono do Starosty Powiatu Jaroci�skiego, przekazuj�c jednocze�nie wyniki 
bada� próbek gleby, celem podj�cia stosownych działa� wynikaj�cych z ustawy Prawo ochrony �rodowiska. 
Sprawcy zdarzenia tj. firmie „NESS” sp. z o.o. z Poznania ustalono koszty poboru próbek, wykonania pomia-
rów i analiz, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymaga� ochrony �rodowiska.  

Zdarzenia nie zaklasyfikowano jako powa�nej awarii. 
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W zakresie zagro�enia wyst�pienia powa�nych awarii skontrolowano m.in. zakład: 
Autobutlegaz sp. z o.o., Rakoniewice wie� −−−− stacja paliw płynnych w Rakoniewicach. Stacja paliw po-

wstała pierwotnie jako kontenerowa, obecnie jest w trakcie etapowo prowadzonych prac modernizacyjnych, 
celem spełnienia wszystkich wymogów przewidywanych dla stacji paliw, w tym wymogów dla tego typu 
obiektów wchodz�cych w �ycie w 2005 roku. W 2002 roku wła�ciciele stacji uzyskali pozwolenie wodno-
prawne na odprowadzanie �cieków − wód deszczowych do ziemi. Prace te były poprzedzone dobraniem i 
zamontowaniem odpowiedniego separatora produktów ropopochodnych na ko�cu sieci kanalizacyjnej, przed 
wprowadzeniem �cieków do odbiornika.  

W 2002 roku nie odnotowano na terenie powiatu �adnych zdarze� o znamionach powa�nych awarii. 
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zauwa�alne i szybciej mo�na im przeciwdziała�. Obiekt, z racji ograniczenia zdolno�ci magazynowych do 
pojemno�ci typowych dla stacji paliw, został skre�lony z „Listy potencjalnych sprawców”. 

Na terenie powiatu nie ma jednostek gospodarczych zakwalifikowanych do zakładów du�ym b�d	 zwi�k-
szonym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii. 

W 2002 roku nie odnotowano na terenie powiatu �adnych zdarze� maj�cych znamiona powa�nych awarii. 
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Powiat kaliski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Kaliszu odnotowano 117 podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia-
łalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
� gospodarki wodno-�ciekowej     24, 
� powa�nych awarii     3, 
� ochrony powietrza     5, 
� gospodarki odpadami   11, 
� wypełniania wymaga� ochrony na etapie inwestycji     5.  

W 7 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 41 zakładach, 
skontrolowanych w roku 2002, takie naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
� braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów,  
� zaniedba� w zakresie eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
� przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku, 
� nie wnoszenie opłat za korzystanie ze �rodowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary 
za okres trwania przekro-

cze� 
Jednostka                    

administracyjna 
kontroli zarz�dze� 

pokontrolnych 
decyzji ustalaj�cych 

kary biegn�ce 
mandatów 
karnych 

liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto i Gmina Stawiszyn 6 2 - - 1 0,77 

Gmina Blizanów 5 1 2 - 2 5,76 

Gmina Brzeziny 2 - 3 - - 0,00 

Gmina Ceków 5 - 3 - - 0,00 

Gmina Godziesze  2 1 2 - - 0,00 

Gmina Ko�minek 2 2 1 - 1 0,76 

Gmina Lisków 3 2 2 - 2 63,91 

Gmina Mycielin 3 1 - - - 0,00 

Gmina Opatówek 6 1 - 1 2 4,30 

Gmina Szczytniki 3 1 - - 1 0,61 

Gmina 	elazków 11 4 6 1 7 23,65 

Powiat kaliski 48 15 19 2 16 99,76 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi ustaleniami kontroli przeprowadzonych w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-
�ciekowej były: 

Oczyszczalnia �cieków w Liskowie. Eksploatacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni �cieków w Li-
skowie odbywa si� na podstawie obowi�zuj�cego pozwolenia wodnoprawnego. Przepustowo�� oczyszczalni 
wynosi 715,0 m3/d. Oczyszczalnia przyjmuje �cieki z terenu gminy Lisków. Odbiornikiem �cieków jest rów 
melioracyjny, stanowi�cy dopływ rzeki 	abianki. W roku 2002 obiekt był kontrolowany czterokrotnie, głów-
nie w zwi�zku z interwencjami dotycz�cymi jego funkcjonowania. Kontrole przeprowadzone w maju i sierpniu 
2002 roku wykazały, znaczne przekroczenia dopuszczalnych warunków ustalonych pozwoleniem wodnopraw-
nym. Ustalono, i� przyczyn� zanieczyszczenia była niewła�ciwa praca przepompowni �cieków i osadnika 
wtórnego oraz dopływaj�ce wody opadowe, które zakłócały prac� cz��ci biologicznej oczyszczalni. W zwi�z-
ku ze stwierdzon�, niewła�ciw� prac� oczyszczalni, WIO�, w drodze zarz�dze� pokontrolnych, zobowi�zał 
zakład do zwi�kszenia nadzoru nad prac� oczyszczalni. Wyst�piono tak�e do Starosty Kaliskiego o zobowi�-
zanie zakładu do ograniczenia oddziaływania na �rodowisko i rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej. Ponad-
to WIO� wyznaczył na dzie� 1.09.2004 roku termin usuni�cia narusze�, niedotrzymanie tego terminu 



DZIAŁALNO �
 KONTROLNA WIO� W POZNANIU  2 

spowoduje wstrzymanie eksploatacji oczyszczalni. Ustalono zakładowi kary biegn�ce i wymierzono kar� za 
okres trwania przekrocze�. Z uwagi na prowadzone prace inwestycyjne odroczono termin płatno�ci kary.  

Oczyszczalnia �cieków w Brzezinach. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków w Brzezinach 
przyjmuje �cieki komunalne i przemysłowe z terenu gminy Brzeziny. Odbiornikiem �cieków jest rów meliora-
cyjny − dopływ rzeki Pokrzywnicy. Eksploatatorem oczyszczalni �cieków jest Zakład Obsługi Komunalnej 
Gminy Brzeziny Spółka z o.o. W wyniku kontroli ustalono, i� na oczyszczalni� trafia około 170,0 m3 /d �cie-
ków przy maksymalnej przepustowo�ci 218,0 m3/d. Kontrola wykazała przekroczenia dopuszczalnych warto-
�ci zanieczyszcze� w �ciekach oczyszczonych. W wyniku post�powania administracyjnego wydano dla 
oczyszczalni �cieków w Brzezinach decyzj� ustalaj�c� kar� dobow� biegn�c�.  

Oczyszczalnia �cieków w Kamieniu. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków w Kamieniu przyj-
muje �cieki komunalne z miejscowo�ci Kamie� oraz �cieki bytowe dowo�one z terenu gminy. Obiekt posiada 
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków w ilo�ci docelowej 480,0 m3/d do rzeki 	abianki. Kon-
trola wykazała przekroczenia dopuszczalnych warto�ci zanieczyszcze� w �ciekach oczyszczonych. W zwi�zku 
z tym WIO�, w wyniku post�powania administracyjnego, wydał decyzj� ustalaj�c� kar� dobow� biegn�c�.  

Oczyszczalnia �cieków w Godzieszach Wielkich. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków w miej-
scowo�ci Saczyn przyjmuje �cieki komunalne podł�czone kolektorem oraz �cieki bytowe z terenu gminy Go-
dziesze Wielkie. Maksymalna przepustowo�� oczyszczalni wynosi 275,0 m3/d. Odprowadzanie �cieków 
odbywa si� na podstawie obowi�zuj�cego pozwolenia wodnoprawnego. Kontrola wykazała przekroczenia 
dopuszczalnych warto�ci zanieczyszcze�, co poskutkowało wydaniem w wyniku post�powania administracyj-
nego, decyzji ustalaj�cej kar� biegn�c� dobow�. 

Oczyszczalnia �cieków w Złotnikach Wielkich. Oczyszczalnia jest eksploatowana przez firm� Agro�el 
sp. z o.o. Przyjmuje �cieki z zamra�alni owoców w Złotnikach, z terenu gminy 	elazków, a tak�e z mleczarni 
Ceko z Goliszewa. Stwierdzono przekroczenie warto�ci dopuszczalnych azotu ogólnego w �ciekach oczysz-
czonych odprowadzanych do odbiornika. W wyniku post�powania administracyjnego wydano decyzj� ustala-
j�c� kar� dobow� biegn�c�. Z uwagi na modernizacj� oczyszczalni zakład korzysta z odroczenia terminu 
płatno�ci kary.  

Cukrownia ZBIERSK S.A. w Zbiersku. Zakład eksploatuje mechaniczno-biologiczn� oczyszczalni� �cie-
ków typu BOS, do której odprowadzane s� �cieki bytowe z zakładu oraz z osiedla cukrowni. Powstaj�ce na 
terenie cukrowni Zbiersk �cieki przemysłowe znajduj� si� w obiegu zamkni�tym. Kontrola przeprowadzona w 
pa�dzierniku 2002 roku nie stwierdziła odprowadzania tych �cieków do �rodowiska. Ustalono, �e obiekt nie 
narusza wymogów pozwolenia wodnoprawnego.  

P.P.H.U. „RECO” (gmina Opatówek). Zakład zlokalizowany w miejscowo�ci Opatówek, zajmuje si� 
sprzeda�� samochodów oraz przeprowadzaniem przegl�dów rejestracyjnych pojazdów. Kontrola przeprowa-
dzona w grudniu 2002 roku wykazała brak pozwolenia na odprowadzanie �cieków deszczowych do ziemi, 
które to naruszenie ukarane zostało mandatem karnym. Zakład po otrzymaniu zarz�dze� pokontrolnych wyko-
nał zalecenia w nich zawarte. 

Składowisko odpadów w miejscowo�ci Kamie� (gmina Ceków). Odcieki ze składowiska odprowadzane 
s� do przeznaczonego temu celowi zbiornika o pojemno�ci 350 m3. Pojemno�� zbiornika na odcieki przewi-
dziana została tylko dla jednej kwatery, co powoduje niebezpiecze�stwo jego przepełniania. Kontrola wykaza-
ła zagro�enie wód gruntowych tymi odciekami. W wyniku kontroli odcieki ze składowiska s� codziennie 
wywo�one do oczyszczalni �cieków w Kucharach.  

Ochrona powietrza 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie emisji pyłów i gazów wprowadzanych do po-
wietrza były: 

Cukrownia ZBIERSK S.A. w Zbiersku. Zakład dotrzymuje wymaga� decyzji o dopuszczalnej emisji py-
łów i gazów do powietrza. Ich �ródłem jest elektrociepłownia opalana w�glem. W toku kontroli stwierdzono, 
�e stan urz�dze� oraz instalacji doprowadzaj�cych pyły i gazy do emitora jak i z emitora jest dobry. 

Ochrona przed hałasem 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie emisji hałasu do �rodowiska były: 
Cukrownia ZBIERSK S.A. w Zbiersku. Emisj� hałasu do �rodowiska przez cukrowni� w Zbiersku regu-

luje obowi�zuj�ca decyzja Starosty Kaliskiego. �ródłami emisji hałasu na terenie cukrowni s� przede wszyst-
kim urz�dzenia produkcyjne eksploatowane w ruchu ci�głym oraz proces zasypu kamienia wapiennego. 



RAPORT O STANIE �RODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2002 3 

Przeprowadzona w pa�dzierniku 2002 roku kontrola wykazała przekroczenia dopuszczalnych poziomów emi-
sji hałasu okre�lonych w obowi�zuj�cej decyzji. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki odpadami były: 
Oczyszczalnia �cieków w Brzezinach. Wydano zarz�dzenia pokontrolne, dotycz�ce usuni�cia stwierdzo-

nych nieprawidłowo�ci w zakresie stanu formalno-prawnego gospodarki odpadami. Zarz�dzenia zostały zre-
alizowane. 

Oczyszczalnia �cieków w Godzieszach Wielkich. Kontrola wykazała nieprawidłowo�ci w zakresie post�-
powania z osadem nadmiernym, gromadzonym poza poletkami osadowymi oraz brak decyzji okre�laj�cej spo-
sób i miejsce gromadzenia odpadów przeznaczonych do wykorzystania. Wydano zarz�dzenia pokontrolne 
dotycz�ce usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci w gospodarce odpadami. Zarz�dzenia zostały zrealizo-
wane. 

Oczyszczalnia �cieków w Złotnikach Wielkich. W toku kontroli stwierdzono gromadzenie odpadów w 
miejscu do tego nieprzeznaczonym, na winnego zaniedba� nało�ono mandat karny. 

Składowisko odpadów w miejscowo�ci Kamie� (gmina Ceków). Składowisko przyjmuje odpady z terenu 
miasta Kalisza i gminy Ceków. Ilo�� gromadzonych odpadów wynosi około 175 Mg/dob�. Eksploatacj� zaj-
muje si� Przedsi�biorstwo Budownictwa Ekologicznego BUD-EKO SA ze 	nina. Aktualnie eksploatowane s� 
kwatery nr 2 i 3. Zakład posiada decyzj� zatwierdzaj�c� instrukcj� eksploatacji składowiska. 

Składowisko odpadów w �elazkowie (gmina �elazków). Zarz�dc� obiektu jest Zakład Komunalny Gminy 
	elazków sp. z o.o. Składowisko uszczelnione jest foli� PCV o grubo�ci 1,5 mm. Pojemno�� kwatery wynosi 
16,5 tys. m3. Odcieki gromadzone s� w zbiorniku o pojemno�ci 55 m3. Wokół składowiska zainstalowano 5 
piezometrów. W trakcie kontroli przeprowadzonej w lipcu 2002 roku stwierdzono odsłoni�cie folii w górnej 
cz��ci skarpy oraz brak analiz wody z zainstalowanych piezometrów. W zwi�zku z powy�szym wydane zosta-
ły zarz�dzenia pokontrolne 

Składowisko odpadów w miejscowo�ci Po�rednik (gmina Szczytniki). Składowisko zostało przekazane 
do eksploatacji w grudniu 1998 roku. Uszczelnienie podło�a i skarp wykonano foli� typu PEHD o grubo�ci 
2 mm. Wokół składowiska brak jest zainstalowanych piezometrów. 

P.P.H.U. „RECO” (gmina Opatówek). Kontrola przeprowadzona w grudniu 2002 roku wykazała brak 
uregulowa� gospodarki odpadami oraz brak ewidencji odpadów. Zakład zrealizowała zobowi�zania zawarte w 
zarz�dzeniach pokontrolnych. 

Powa�ne awarie  

Na terenie powiatu nie ma obiektów zaklasyfikowanych do zakładów o du�ym lub zwi�kszonym ryzyku 
wyst�pienia powa�nej awarii. Potencjalnymi sprawcami awarii mog� by� stacje paliw i instalacja amoniakalna 
w Zamra�alni Owoców i Warzyw w Złotnikach. 

Zdarzenia o znamionach powa�nej awarii 

W 2002 roku na terenie powiatu nie wyst�piły zdarzenia maj�ce znamiona powa�nej awarii. 
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Powiat kaliski grodzki 

W ewidencji Delegatury WIO� w Kaliszu odnotowano 108 podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia-
łalno�� na terenie miasta. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
� gospodarki wodno-�ciekowej                              6, 
� ochrony przed hałasem    6, 
� ochrony powietrza    8, 
� gospodarki odpadami    9, 
� wypełniani wymaga� ochrony na etapie inwestycji    3.  

W 8 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 24 zakładach, 
skontrolowanych w roku 2002, takie naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
� braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
� zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
� przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku, 
� nie wnoszenie opłat za korzystanie ze �rodowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba 
Decyzje wymierzaj�ce kary za 

okres trwania przekrocze� Jednostka                
administracyjna 

kontroli 
zarz�dze� 

pokontrolnych 
decyzji ustalaj�cych 

kary biegn�ce 
mandatów 
karnych 

liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto Kalisz 32 9 5 3 25 206,11 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi ustaleniami kontroli przeprowadzonych w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-
�ciekowej były: 

Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kaliszu. Zakład w dalszym ci�gu przebudowuje 
i porz�dkuje system kanalizacyjny miasta Kalisza. Wi��e si� to z likwidacj� niezalegalizowanych wylotów i 
kierowaniem �cieków do Grupowej Oczyszczalni �cieków w Kucharach. W ci�gu roku zlikwidowano dwa 
kolejne wyloty do rzeki Prosny i jej dopływów, kieruj�c �cieki do przepompowni tłocz�cej je do oczyszczalni. 
Na koniec roku �cieki odprowadzane były do odbiorników 16 wylotami. Z uwagi na realizacj� budowy 
oczyszczalni �cieków i modernizacji sieci kanalizacyjnej zakład korzysta z odroczenia terminu płatno�ci kary. 

Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu. �cieki powstaj�ce w zakładzie s� przed odprowadzeniem 
ich do kanalizacji podczyszczane. WIO� wstrzymał oddanie do u�ytku podczyszczalni �cieków z uwagi na 
brak wymaganych decyzji − pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W 2002 roku zakład usun�ł braki, w 
zwi�zku z powy�szym WIO� nie wyraził sprzeciwu przed przyst�pieniem do u�ytkowania obiektu. 

Ochrona powietrza 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie emisji pyłów i gazów wprowadzanych do po-
wietrza były: 

Elektrociepłownia Kalisz-PIWONICE SA w Kaliszu. Zakład eksploatuje najwi�ksze �ródło emisji na te-
renie południowej Wielkopolski. Kontrole przeprowadzone w 2002 roku wykazały działanie zgodne z wyma-
ganiami decyzji w sprawie dopuszczalnej emisji pyłów i gazów do powietrza. Zakład funkcjonował zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami ochrony �rodowiska.  

Zakład Ceramiki Budowlanej „WINIARY”  w Kaliszu. Przeprowadzona kontrola wykazała, �e dwa emi-
tory s� w złym stanie technicznym. W wyniku ustale� kontroli zakład dokonał wymiany emitorów.  

Kaliskie Zakłady Garbarskie S.A. Zakład zajmuje si� produkcj� skór surowych i ich uszlachetnianiem. 
Kontrola została przeprowadzona w zwi�zku z interwencjami na uci��liw� emisj� odorów z zakładu. Prze-
prowadzone badania imisji w okolicach zakładu nie wykazały przekrocze� w stosunku do obowi�zuj�cych 
norm jako�ci powietrza. Badania te zostan� powtórzone w okresie letnim 2003 roku.  

Dossche Poland sp. z o.o. – Wytwórnia Pasz Zakład był �ródłem uci��liwo�ci zapachowych. W zwi�zku 
z tym Prezydent Miasta zobowi�zał jednostk� gospodarcz� decyzj� do wykonania czynno�ci maj�cych na celu 
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ograniczenie uci��liwo�ci. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, �e zakład dokonał wymiany cy-
klonów oraz instalacji wyci�gowych, zlikwidowano stare emitory i wykonano nowe. Przeprowadzone pomiary 
emisji do powietrza potwierdziły dotrzymywanie warunków dopuszczalnych. 

Zakład Metalowy „ZAKMET”. Przeprowadzona kontrola wykazała brak realizacji zarz�dze� pokontrol-
nych b�d�cych wynikiem poprzedniej kontroli. Zakład funkcjonował w dalszym ci�gu bez wymaganego po-
zwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W zwi�zku ze stwierdzonymi wykroczeniami 
nało�ono grzywn� w postaci mandatu karnego. 

Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu. Zakład emituje pyły i gazy do powietrza pochodz�ce ze 
spalania w�gla w kotłowni grzewczej. Kontrola w roku 2002 wykazała przekroczenie dopuszczalnych wielko-
�ci emisji. W zwi�zku z powy�szym WIO� ustalił kar� biegn�c�. 

Ochrona przed hałasem 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie emisji hałasu do �rodowiska były: 
Zakłady Mi�sne „Biernacki” −−−− Supermarket „DINO” w Kaliszu. Kontrol� przeprowadzono w zwi�zku z 

interwencj� dotycz�c� uci��liwego hałasu emitowanego na skutek działalno�ci supermarketu. Kontrola wyka-
zała przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do �rodowiska, a powodowanego prac� 
urz�dze� chłodniczych. W zwi�zku ze stwierdzonym przekroczeniem wyst�piono do Prezydenta Miasta Kali-
sza o wszcz�cie post�powania maj�cego na celu wydanie pozwolenia na emisj� hałasu do �rodowiska dla su-
permarketu „DINO”. Zakład dokonał modernizacji, która pozwoliła na nieprzekraczanie dopuszczalnych 
parametrów emisji hałasu do �rodowiska. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki odpadami były: 
Zakład Metalowy „ZAKMET”. Przeprowadzona kontrola wykazała brak wypełnienia zarz�dze� pokon-

trolnych b�d�cych wynikiem poprzedniej kontroli poprzedniej kontroli. W zakładzie nie prowadzono ewidencji 
odpadów. W zwi�zku ze stwierdzonymi wykroczeniami nało�ono grzywn� w postaci mandatu karnego. 

Kaliskie Zakłady Garbarskie S.A. Przeprowadzona kontrola wykazała naruszenie wymaganych warun-
ków magazynowania odpadów na terenie zakładu, co spowodowało wydanie decyzji ustalaj�cej kar� biegn�c�. 
W wyniku działa� kontrolnych stwierdzone nieprawidłowo�ci zostały przez zakład usuni�te. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

W zwi�zku z brakiem wymaganego prawem pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych wstrzy-
mano oddanie do u�ytkowania stacji bazowej telefonii komórkowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTER-
TEL. Po uzyskaniu przez prowadz�cego instalacj� wymaganego pozwolenia Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony �rodowiska nie wniósł sprzeciwu na przyst�pienie do jej u�ytkowania. 

Powa�ne awarie  

Na terenie miasta nie ma zakładów zaklasyfikowanych do zakładów o du�ym lub zwi�kszonym ryzyku wy-
st�pienia powa�nej awarii. Potencjalnymi sprawcami awarii mog� by� stacje paliw i instalacja amoniakalna w 
PPCh „CALFROST” w Kaliszu 

Zdarzenia o znamionach powa�nej awarii 

W 2002 roku na terenie miasta nie wyst�piły zdarzenia maj�ce znamiona powa�nej awarii. 
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Powiat k�pi�ski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Kaliszu odnotowano 102 podmioty gospodarcze prowadz�ce działalno�� 
na terenie powiatu. W roku 2002 przeprowadzono 38 kontroli w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 14,  
• ochrony przed hałasem  3, 
• ochrona powietrza 11, 
• gospodarka odpadami  7, 
• powa�nych awarii  3. 

W 29 zakładach spo�ród skontrolowanych w roku 2002, stwierdzono naruszenia przepisów, w pozostałych 
takie naruszenie nie wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
� braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
� braku wymaganych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, 
� zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków, 
� składowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
� przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku, 
� nieprzestrzeganie przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 
� nie wywi�zywanie si� z obowi�zku wnoszenia opłat za korzystanie ze �rodowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje ustalaj�ce kary za 
okres trwania przekrocze� Jednostka administracji 

kontroli zarz�dze� 
decyzji wymierzaj�-
cych kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto i Gmina K�pno 15 7 9 - 12 36,45 

Gmina Baranów 11 9 1 - 2 19,45 

Gmina Bralin 2 1 - - 2 1,04 

Gmina Ł�ka Opatowska 3 2 2 - 1 0,70 

Gmina Perzów 3 1 2 - - - 

Gmina Rychtal 2 - 2 - 1 3,83 

Gmina Trzcinica 2 - 1 - - - 

Powiat k�pi�ski 38 20 17 - 18 61,47 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Komunalna oczyszczalnia �cieków w Bralinie. Gminna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków 

typu BOS została przekazana do eksploatacji w 1996 roku. Oczyszczalnia posiada przepustowo�� 200 m3/d, 
jednak z uwagi na opó�nienia w budowie kanalizacji sanitarnej jest wykorzystywana zaledwie w 50 %. Od-
biornikiem �cieków oczyszczonych jest rzeka Niesób. Stan formalno-prawny odprowadzania �cieków jest 
uregulowany. Kontrola przeprowadzona w pa�dzierniku 2002 roku wykazała przekroczenia dopuszczalnych 
warunków odprowadzania �cieków okre�lonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Wydano zarz�dzenia pokon-
trolne dotycz�ce usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci, które zostały przez zakład zrealizowane. 

Komunalna oczyszczalnia �cieków w Perzowie. Gminna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków 
w Perzowie o przepustowo�ci 356 m3/d przyjmuje �cieki z terenu gminy Perzów. Odbiornikiem �cieków jest 
rzeka Czarna Widawa. Stan formalno-prawny odprowadzania �cieków jest uregulowany. Kontrola wykazała 
znaczne przekroczenie parametrów okre�lonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Stan techniczny urz�dze� oce-
niono jako dobry. W sierpniu 2002 roku zakład zgłosił popraw� jako�ci �cieków odprowadzanych do �rodowiska 
i zaprzestanie naruszania warunków pozwolenia wodnoprawnego.  

Komunalna oczyszczalnia �cieków w Rychtalu. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków o prze-
pustowo�ci 443 m3/d, po której �cieki oczyszczone odprowadzane s� do rzeki Studnicy. Na oczyszczalni� 
trafiaj� �cieki z terenu miejscowo�ci Rychtal, doprowadzone kanalizacj� grawitacyjn� oraz �cieki dowo�one z 
innych miejscowo�ci z terenu gminy. Stosunkowo du�y udział �cieków dowo�onych powoduje zł� prac� 
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oczyszczalni. W roku 2002 były prowadzone na oczyszczalni prace modernizacyjne. Wydano zarz�dzenia 
pokontrolne dotycz�ce usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci w zakresie strony formalno-prawnej.  

Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska w K�pnie. Zakładowa, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cie-
ków oczyszcza �cieki pochodz�ce z mleczarni. Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rów melioracyjny − 
dopływ rzeki Niesób. W wyniku kontroli przeprowadzonej w styczniu 2002 roku stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych warto�ci zanieczyszcze� w �ciekach oczyszczonych. W wyniku post�powania administracyj-
nego wydano decyzj� ustalaj�c� kar� biegn�c� dobow�.  

Fabryka Aparatury Chemicznej CHEMOMET Sp. z o.o. w K�pnie. Zakład posiada mechaniczno-
biologiczn� oczyszczalni� �cieków (rów cyrkulacyjny) wybudowan� w ko�cu lat 80-tych. Odbiornikiem �cie-
ków jest rów melioracyjny − dopływ rowu Kr��kowy. W trakcie kontroli przeprowadzonych w latach ubie-
głych, podobnie jak w kwietniu i pa�dzierniku 2002 roku, stwierdzano przekroczenia dopuszczalnych 
parametrów okre�lonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W zwi�zku z takimi ustaleniami zakładowi ustalono 
kar� biegn�ca dobow�. Ponadto, w drodze decyzji, ustalono termin − pa�dziernik 2002 roku − usuni�cia naru-
szenia wymogów ochrony �rodowiska, dotycz�cy prawidłowego funkcjonowania zakładowej oczyszczalni 
�cieków. Do ko�ca 2002 roku zakład nie usun�ł narusze� wymogów ochrony �rodowiska, w zwi�zku z tym 
wszcz�to post�powanie administracyjne w sprawie wstrzymania u�ytkowania oczyszczalni. 

Ochrona powietrza  

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie ochrony powietrza były: 
DROP SA w Ostrowie Wielkopolskim −−−− Zakład Drobiarski w K�pnie. Zakład eksploatuje kotłowni� 

technologiczn� wyposa�on� w kotły parowe, wyposa�one w urz�dzenia odpylaj�ce. Zakład posiada decyzj� w 
sprawie dopuszczalnej emisji pyłów i gazów do powietrza. W trakcie kontroli w 2002 roku stwierdzono prze-
kroczenia warunków dopuszczalnych okre�lonych w decyzji. W wyniku post�powania administracyjnego usta-
lono kar� biegn�c� godzinow�.  

K�pi�skie Przedsi�biorstwo Drogowo-Mostowe SA w K�pnie. Zakład eksploatuje nast�puj�ce �ródła 
emisji gazów i pyłów do powietrza: instalacj� do wytwarzania masy bitumicznej, do podgrzewania asfaltu i 
instalacj� spawalnicz�. Instalacja posiada decyzj� w sprawie dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powie-
trza. W trakcie kontroli w maju 2002 roku dokonano kontrolnego pomiaru emisji gazów i pyłów, stwierdzaj�c 
przekroczenia warunków dopuszczalnych okre�lonych w decyzji. W wyniku post�powania administracyjnego 
wydano decyzj� ustalaj�c� kar� biegn�ca godzinow�. Wydano zarz�dzenia pokontrolne dotycz�ce, usuni�cia 
stwierdzonych nieprawidłowo�ci w zakresie strony formalno-prawnej. Zakład poinformował o zrealizowaniu 
zarz�dze�. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki odpadami były:  
Gmina Baranów −−−− składowisko w Donaborowie. Obiekt jest eksploatowany od listopada 2001 roku. Stan 

formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami jest uregulowany. Obiekt składa si� z dwóch kwater, z 
których jedna została uszczelniona foli� PEHD. Wokół obiektu wykonany drena� odciekowy. Wła�cicielem 
obiektu jest Urz�d Gminy w Baranowie. Podczas kontroli w lipcu 2002 roku stwierdzono, �e składowisko jest 
wypełnione odpadami w niewielkim stopniu. Zobowi�zano u�ytkownika składowiska do prowadzenia cyklicz-
nych bada� monitoringowych składowiska. 

Gmina Rychtal −−−− składowisko w Proszowie. Wła�cicielem obiektu jest Urz�d Gminy w Rychtalu. Pod-
czas kontroli w czerwcu 2002 roku stwierdzono, �e odpady nie s� wywo�one na składowisko od pocz�tku 
2002 roku, a Gmina przyst�piła do rekultywacji składowiska (zawarto wst�pne porozumienie z wykonawc� 
projektu rekultywacji). 

Ochrona przed hałasem 

Najistotniejsz� kontrol� przeprowadzon� w zakresie ochrony przed hałasem była: 
DROP SA w Ostrowie Wielkopolskim, Zakład Drobiarski w K�pnie. 
ródłem emisji hałasu w zakładzie 

s� urz�dzenia maszynowni chłodniczej, zlokalizowanej wewn�trz budynku. Urz�dzenia eksploatowane s� w 
ruchu ci�głym. Zakład posiada uregulowany stan formalno-prawn� w zakresie dopuszczalnych poziomów 
emisji hałasu do �rodowiska. W czerwcu 2002 roku dokonano pomiaru emisji hałasu do �rodowiska. Przepro-
wadzony pomiar wykazał przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w �rodowisku, w wyniku czego usta-
lono zakładowi kar� biegn�c� godzinow�. Ponowne pomiary przeprowadzone w lipcu 2002 roku wykazały 
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zmniejszenie emisji hałasu w stosunku do wyników pomiarów przeprowadzonych w czerwcu. Zmniejszenie to 
jest spowodowane uszczelnieniem otworów drzwiowych i okiennych w budynku maszynowni. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

W roku 2002 wstrzymano oddanie do u�ytkowania dwóch stacji bazowych telefonii komórkowej Polskiej 
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w miejscowo�ci Trzcinica i Opatów gmina K�pno. W obu przypadkach powo-
dem wstrzymania oddania do u�ytku obiektów był brak wymaganego prawem pozwolenia na emitowanie pól 
elektromagnetycznych. Po uzyskaniu przez prowadz�cych instalacje wymaganych pozwole� Wielkopolski 
Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska nie wnosił sprzeciwu na oddanie obiektów do u�ytkowania. 

Wstrzymano tak�e oddanie do u�ytku linii elektroenergetycznej 110 kV w miejscowo�ci Osiny, Przyby-
szów i Rzutnia gmina K�pno, nale��cej do Energetyki Kaliskiej SA w Kaliszu. Powodem wstrzymania odda-
nia do u�ytku obiektów był tak�e brak wymaganego prawem pozwolenia na emitowanie pól 
elektromagnetycznych. Po uzyskaniu przez prowadz�cego instalacje wymaganego pozwolenia Wielkopolski 
Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska nie wniósł sprzeciwu na oddanie do u�ytkowania ww. linii elek-
troenergetycznej. 

Powa�ne awarie  

Na terenie powiatu k�pi�skiego jeden zakład został zaklasyfikowany do zakładów o zwi�kszonym ryzyku 
wyst�pienia awarii przemysłowej. Jest to rozlewnia gazu propan-butan „Polski gaz” Sp. z o.o. Oddział Choj�-
cin Szum. Nie wyst�puj� natomiast zakłady o du�ym ryzyku wyst�pienia awarii przemysłowej. 

Zdarzenia o znamionach powa�nych awarii 

W 2002 roku na terenie powiatu k�pi�skiego nie wyst�piły zdarzenia maj�ce znamiona powa�nych awarii. 
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Powiat kolski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Koninie znajduje si� 87 podmiotów gospodarczych prowadz�cych 
działalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 16, 
• ochrony przed hałasem 6, 
• ochrony powietrza 8, 
• gospodarki odpadami 18, 
• powa�nych awarii 5, 
• wypełniania wymaga� ochrony �rodowiska na etapie inwestycji – 4, w tym 1 odbiór inwestycji. 

W trzech zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych takie 
naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków, 
• braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
• przekazywania odpadów odbiorcom nie posiadaj�cym stosownych zezwole�, 
• braku na stacjach paliw odpowiednich sorbentów do neutralizacji ropopochodnych oraz bada� szczelno-

�ci zbiorników podziemnych, 
• braku pomiarów emisji gazów i pyłów na emitorach (zgodnie z posiadan� decyzj� na emisj� gazów i 

pyłów do powietrza). 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
• przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku, 
• niedostosowanie stacji paliw do wymaga� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach, 
• brak programu zapobiegania awariom, 
• eksploatacj� składowiska niezgodnie z instrukcj� eksploatacji, 
• brak selektywnej zbiórk� odpadów. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka                            

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce  

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Babiak 5 4 1 - - - 

Chodów  2 2 1 1 - - 
D�bie  4 3 - - - - 
Grzegorzew 4 4 1 - - - 

Kłodawa 10 8 3 - 1 15,683 
Koło       25 22 2 - - - 
Ko�cielec 1 1 - - - - 

Olszówka 1 1 - - - - 
Osiek Mały 4 4 2 - - - 
Przedecz 1 1 1 - - - 

Powiat kolski   57 50 11 1 1 15,683 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Oczyszczalnia ZBW-BOS-BG-200 Polonisz gmina Babiak – posiada decyzj� Starosty Kolskiego na od-

prowadzanie �cieków oczyszczonych w ilo�ci 200 m3/d do odbiornika – kanału Morzyce-Lichenek (dopływu 
rzeki Note�). Rzeczywista ilo�� �cieków odprowadzana do odbiornika w dniu kontroli wynosiła 86,70 m3/d. 
Kontrola wykazała, �e �cieki oczyszczone nie spełniaj� wymaganych decyzj� parametrów w zakresie st��e� 
wska�ników BZT5 oraz CHZT. W konsekwencji w drodze decyzji administracyjnej ustalono kar� biegn�c� 
dobow� oraz wydano zarz�dzenie pokontrolne. Zakład wykonał nało�one obowi�zki. 

Kopalnia Soli „ Kłodawa”  – posiada pozwolenie Wojewody Wielkopolskiego na odprowadzanie �cieków 
zasolonych pochodz�cych z zakładu przeróbki mechanicznej, powierzchni budynków, dróg i placów, na 
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których osiada pył solny, stacji uzdatniania wody i hałdy znajduj�cej si� na terenie zakładu poprzez dwa 
zbiorniki retencyjne do kanału zrzutowego (rowu melioracyjnego C) i dalej do rzeki Rgilewki w ilo�ci 
145,2 m3/d. W dniu kontroli stwierdzono przelew wód zasolonych ze zbiornika retencyjnego do �rodowiska. 
Wykazane nieprawidłowo�ci były podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego i ustalenia kary biegn�-
cej dobowej. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Chodów – posiada decyzj� Starosty Kolskiego na eksploatacj� oczyszczalni 
�cieków typu Bioblok MU-100 i odprowadzanie �cieków w ilo�ci 100 m3/d do rowu melioracyjnego maj�ce-
go uj�cie do Kanału Dzierzbickiego stanowi�cego dopływ rzeki Rgilewki. Kontrola wykazała przekroczenia 
w �ciekach oczyszczonych st��e� azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Stwierdzone nieprawidłowo�ci były 
podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego zobowi�zuj�cego do usuni�cia zaniedba�. 

Ochrona powietrza 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze zakłady skontrolowane w zakresie ochrony powietrza: 
Sokołów S.A. Oddział zakłady Mi�sne w Kole −−−− zakład posiada decyzj� Starosty Kolskiego o dopuszczalnej 

emisji gazów i pyłów do powietrza. Eksploatuje kotłowni� w�glow�, gdzie zainstalowane s� dwa kotły olejowo-
gazowe oraz komory w�dzarnicze. W wyniku kontroli nie stwierdzono przekrocze� dopuszczalnej emisji gazów i 
pyłów okre�lonej decyzj�. Stwierdzone uchybienia były podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. Zakład 
wykonał zalecenia pokontrolne. 

Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole – zakład zgodnie z ustaw� Prawo ochrony �rodowiska nie jest zo-
bowi�zany do posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 
ródłem emisji gazów i 
pyłów jest kotłownia olejowo-gazowa oraz wydział proszkowni. Kontrola wykazała przekroczenia dopuszczal-
nych warto�ci dwutlenku azotu i tlenku w�gla w stosunku do okre�lonych w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska 
w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczaj�cych z procesów technologicznych i operacji 
technicznych. Stwierdzone nieprawidłowo�ci były podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. Zakład wy-
konał zalecenia pokontrolne. 

Ochrona przed hałasem 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze wyniki kontroli w jednostkach gospodarczych przeprowadzone w 
zakresie ochrony przed hałasem: 

Wyrób w�dlin i wyrobów w�dliniarskich Włodzimierz Kołodziejczak, Grzegorzew – zakład posiada de-
cyzj� okre�laj�c� dopuszczalny poziom hałasu przenikaj�cego do �rodowiska. 
ródłem zewn�trznym emisji 
hałasu s� wentylatory chłodnicze i agregator klimatyzacji pomieszcze� produkcyjnych. Kontrola nie wykazała 
przekroczenia poziomu hałasu okre�lonego decyzj�..  

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych w zakresie zagadnie� gospodaro-
wania odpadami s�: 

SUBMI�S spółka jawna Babiak −−−− prowadzi działalno�� polegaj�c� na produkcji, przetwórstwie i kon-
serwowaniu mi�sa i produktów mi�snych. Posiada decyzj� Starosty Kolskiego na wytwarzanie odpadów. Na 
skutek prowadzonej działalno�ci powstaj� nast�puj�ce odpady: produkcyjne (ko�ci, tkanka zwierz�ca) gro-
madzone w zamykanym kontenerze; oleje smarowe z maszyn i urz�dze� technologicznych przechowywane 
w beczkach, w zamykanym magazynie; lampy fluorescencyjne gromadzone w kartonowych opakowaniach, 
w magazynie elektrycznym; złom mieszaniny metali gromadzony na utwardzonym placu; odpady komunal-
ne gromadzone w metalowym zbiorniku i wywo�one na składowisko odpadów; opakowania z tworzyw 
sztucznych gromadzone w zamykanym magazynie; drewno odpadowe w formie palet składowane w za-
mkni�tym pomieszczeniu. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowo�ci stanowiły podstaw� do wydania 
zarz�dzenia pokontrolnego. Zakład poinformował o wykonaniu zalece�. 

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu kolskiego znajduj� si� dwa zakłady b�d�ce na li�cie potencjalnych sprawców awarii, 
s� to: OSM Koło, Zakłady Mi�sne Koło. 

Ponadto zagro�enie stanowi� istniej�ce na terenie powiatu stacje paliw płynnych, które podlegaj� syste-
matycznej modernizacji, w celu zminimalizowania oddziaływania na �rodowisko. 
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Powiat ziemski Konin 

W ewidencji Delegatury WIO� w Koninie znajduje si� 166 podmiotów gospodarczych prowadz�cych 
działalno�� na terenie powiatu. W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 29, 
• ochrony przed hałasem 2, 
• ochrony powietrza 8, 
• gospodarki odpadami 7, 
• powa�nych awarii 9, 
• wypełniania wymaga� ochrony �rodowiska na etapie inwestycji – 9, w tym 7 odbiorów inwestycji. 

W czterech zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych takie na-
ruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków, 
• braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
• niedostosowania stacji paliw do wymaga� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach, 
• nieuregulowanego stanu formalnoprawnego odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych, 
• braku prób szczelno�ci zbiorników podziemnych, 
• niesystematycznego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska, 
• niewła�ciwej konserwacji kró�ców pomiarowych. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
• eksploatowanie składowiska niezgodnie z instrukcj� eksploatacji, 
• nieselektywn� zbiórk� odpadów, 
• brak podr�cznego sprz�tu do neutralizacji rozlewisk ropopochodnych. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka 

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Grodziec  1 1 - - -  
Golina 7 7 1 - 1 1,770 

Kazimierz Biskupi 7 6 2 1 2 2,742 
Kleczew 3 3 2 - -  
Kramsk  1 1 - - -  

Krzymów 1 1 - - 1 1,592 
Rychwał 7 7 - - -  
Rzgów 3 3 3 - -  

Skulsk 4 4 1 - -  
Sompolno 9 8 2 1 1 1,575 
Stare Miasto 10 6 1 - -  

�lesin 7 6 - - 2 11,737 
Wierzbinek 2 1 - - -  
Wilczyn 2 2 - - -  

Powiat ziemski 
Konin 

64 56 12 2 7 19,416 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Zakład Usług Wodnych Konin – oczyszczalnia ATA-300B w Modle Królewskiej − obiekt posiada po-

zwolenie wodnoprawne Starosty Koni�skiego na odprowadzanie �cieków do rowu melioracyjnego w ilo�ci: 
− etap I – �cieki surowe (podczyszczone) z terenu Fabryki Opakowa� Kartonowych Assi Doman oraz 

�cieki dowo�one Qmax = 240 m3/d, 
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− etap II – �cieki surowe (podczyszczone) z terenu Fabryki Opakowa� Kartonowych Assi Doman oraz 
�cieki surowe z mieszkalnictwa Qmax = 360 m3/d.  

Kontrola obejmowała etap I. Nadmierny osad po urz�dzeniu Draimad i zneutralizowaniu wapnem wywo�o-
ny jest na składowisko w Kleczewie, podobnie jak skratki. W dniu kontroli stwierdzono nieprawidłowo�ci 
eksploatacyjne. W �ciekach oczyszczonych stwierdzono przekroczenie parametrów okre�lonych w pozwole-
niu. Wydano zarz�dzenie pokontrolne nakazuj�ce usuni�cie uchybie�. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku −−−− obiekt posiada pozwolenie Wojewody Koni�skiego na 
eksploatacj� oczyszczalni �cieków typu Bioblok PS-300 w Lisewie oraz na odprowadzanie oczyszczonych 
�cieków do rzeki Lisewki w ilo�ci �redniej 150 m3/d. Kontrola wykazała, �e na oczyszczalni nie osi�gano 
wystarczaj�cego poziomu redukcji zanieczyszcze�. W �ciekach oczyszczonych stwierdzono wyst�powanie 
ponadnormatywnych st��e� azotu amonowego oraz azotu ogólnego. W wyniku kontroli ustalono decyzj� 
administracyjn� kar� biegn�c� dobow� oraz wydano zarz�dzenie pokontrolne zobowi�zuj�ce do usuni�cia 
nieprawidłowo�ci. 

Urz�d Gminy i Miasta Kleczew, oczyszczalnia w Budzisławiu Ko�cielnym – administratorem oczysz-
czalni jest Zakład Remontowo-Budowlany DANBUD Zakład Pracy Chronionej. Zakład posiada decyzj� na 
eksploatacj� oczyszczalni �cieków typu Biolblok PS-200 i odprowadzanie oczyszczonych �cieków do Kana-
łu Budzisławskiego, a dalej do jeziora Wilczy�skiego w ilo�ci maksymalnej 118,40 m3/d. Oczyszczalnia 
posiada stacj� mechanicznego odwadniania i workowania osadów typu Draimad 6BCAVPK. Nadmierny 
osad jest odwadniany i workowany, po czym wywo�ony na oczyszczalni� �cieków w Kleczewie. Powstałe 
skratki s� magazynowane w wydzielonych pojemnikach, wapnowane, a nast�pnie wywo�one na wysypisko 
w Goraninie, gmina �lesin.  

Ochrona powietrza 
Poni�ej przedstawiono najistotniejsze zakłady skontrolowane w zakresie ochrony powietrza: 
Przedsi�biorstwo Przerobu Metali „Domet” sp. z o.o. Zakład w Dro�eniu gmina Krzymów – zakład po-

siada decyzj� Starosty Koni�skiego o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza. 	ródłem emisji s� 4 
piece elektryczne oporowe o pojemno�ci 500 kg ka�dy. W wyniku kontroli nie stwierdzono przekrocze� 
dopuszczalnych warto�ci emisji pyłów i gazów. Wykazane uchybienia były podstaw� do wydania zarz�dze-
nia pokontrolnego. Przedsi�biorstwo poinformowało o wywi�zaniu si� z nało�onych obowi�zków. 

KWB Konin/Kleczew −−−− kotłownia O�rodka Administracyjno-Warsztatowego. Zakład posiada decyzj� 
Wojewody Wielkopolskiego o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza. 	ródłem emisji gazów i 
pyłów s� trzy kotły o mocy 2,15 MW ka�dy oraz kocioł o mocy 1 MW. W wyniku kontroli nie stwierdzono 
przekrocze� dopuszczalnych warto�ci emisji gazów i pyłów w stosunku do decyzji. Na podstawie stwierdzo-
nych nieprawidłowo�ci zostało wydane zarz�dzenie pokontrolne, o wykonaniu którego WIO� poinformowa-
no. 

Ochrona przed hałasem 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze wyniki kontroli w jednostkach gospodarczych przeprowadzonych 
w zakresie ochrony przed hałasem: 

Przedsi�biorstwo Wielobran�owe Frontal Golina – zakład zajmuje si� przetopem złomu aluminiowego. 
	ródłami hałasu emitowanego do �rodowiska s�: wentylator stacjonarny słu��cy do odci�gania gazów znad 
pieców topielnych, wentylator przeno�ny do chłodzenia oraz prace rozładunkowe surowca do przerobu i inne 
prace towarzysz�ce produkcji. Kontrolowana jednostka nie posiada decyzji okre�laj�cej dopuszczalny po-
ziom hałasu przenikaj�cego do �rodowiska. Stwierdzone nieprawidłowo�ci były podstaw� do wydania za-
rz�dzenia pokontrolnego. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych w zakresie zagadnie� gospodaro-
wania odpadami s�: 

Przedsi�biorstwo Melioracyjno-Budowlane Melbud D i S Modła Ksi��a gmina Stare Miasto – w wyni-
ku działalno�ci powstaj� nast�puj�ce odpady: oleje silnikowe zbierane do zbiorników metalowych, zu�yte 
opony magazynowane w ró�nych miejscach na terenie zakładu, zu�yte nie nadaj�ce si� do u�ytku cz��ci 
pojazdów, filtry olejowe, płyny hamulcowe, metale �elazne i nie�elazne, odpady betonu i gruz betonowy, 
czy�ciwo z warsztatu mechanicznego. Zakład nie ma uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie 
gospodarki odpadami. Nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów. W�ród odbiorców odpadów s� tak�e 
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jednostki nie posiadaj�ce wła�ciwych wymaganych prawem zezwole�. Obiekt został zobowi�zany zarz�dze-
niem pokontrolnym do usuni�cia stwierdzonych uchybie�. Z uwagi na brak informacji wezwano władaj�ce-
go zakładem do zło�enia wyja�nie� dotycz�cych wykonania zarz�dzenia pokontrolnego.  

Przedsi�biorstwo Wielobran�owe PAT-OIL Kolonia Kra�nica gmina Golina. Działalno�� zakładu pole-
ga na transporcie i zbieraniu odpadów. Zbierane były wył�cznie przepracowane oleje i zu�yte akumulatory. 
Odpady przekazywane s� wył�cznie firmom posiadaj�cym stosowne zezwolenia. Władaj�cego obiektem 
zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano do usuni�cia stwierdzonych narusze�. 

Powa�ne awarie  

Na terenie powiatu nie zlokalizowano najwi�kszych potencjalnych sprawców powa�nych awarii. Znajdu-
j� si� tu jednak jednostki, których działalno�� mo�e spowodowa� powa�ne awarie, np. stacje i magazyny 
paliw. 

Istniej�ce na terenie powiatu ziemskiego stacje paliw płynnych s� systematycznie modernizowane i do-
stosowywane do wymaga� obowi�zuj�cych przepisów. 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze wyniki kontroli w jednostkach gospodarczych przeprowadzone w 
zakresie zagro�enia wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej: 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kalina” Piotrków Kujawski stacja paliw w miej-
scowo�ci No� gmina Wierzbinek – dzier�awiona przez Przedsi�biorstwo Wielobran�owe „Sandra” Młodo-
jewo Parcele, gmina Słupca. Stacja posiada 2 zbiorniki jednopłaszczowe, bez hermetyzacji. Nie spełnia 
wymaga� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach. Władaj�cy stacj� otrzymał zarz�dzenie pokontrolne 
celem usuni�cia stwierdzonych zaniedba�. 

Przedsi�biorstwo Handlowo-Usługowe „Petromot” stacja paliw w Skulsku – stacja posiada 5 zbiorni-
ków paliwowych jednopłaszczowych, bez hermetyzacji. Obiekt nie spełnia wymaga� okre�lonych Ministra 
obowi�zuj�cych przepisach. Stwierdzone nieprawidłowo�ci były podstaw� do wydania zarz�dzenia pokon-
trolnego w celu usuni�cia zaniedba�. 

Zdarzenia o znamionach powa�nych awarii  

Na terenie powiatu miało miejsce jedno zdarzenie o znamionach powa�nej awarii − nast�pił wypływ wód 
deszczowych z ropopochodnymi do Strugi Biskupiej. Zgłoszenia zdarzenia dokonali pracownicy WIO� wy-
konuj�cy badania monitoringowe stanu wód w rzece Struga Biskupia. O zaistniałej sytuacji poinformowano 
Komend� Miejsk� PSP w Koninie. W wyniku kontroli interwencyjnej prowadzonej przez inspektorów 
WIO� ustalono sprawc� zdarzenia – PHU Henryk Słowi�ski stacja paliw w miejscowo�ci Kazimierz Bisku-
pi. Powodem zanieczyszczenia Strugi Biskupiej była niewła�ciwa eksploatacja urz�dze� do oczyszczania 
wód deszczowych. Przeprowadzona akcja usuwania skutków awarii przez słu�by PSP oraz nadzór inspekto-
rów WIO� pozwoliły na ograniczenie zagro�enia do niezb�dnego minimum. 

s 
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Poni�ej przedstawiono najistotniejsze wyniki kontroli w jednostkach gospodarczych przeprowadzone w 
zakresie zagro�enia wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej: 

SAINT GOBAIN ABRASIVES S.A. Koło – zakład posiada baz� paliw, składaj�c� si� z 8 zbiorników w 
obwałowaniu ziemnym. Baza nie spełnia wymaga� okre�lonych w Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki w 
sprawie warunków, jakim powinny odpowiada� bazy i stacje paliw płynnych, ruroci�gi dalekosi��ne do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Zakład zaliczany jest do zakładów o 
zwi�kszonym ryzyku. Przepracowany olej magazynuje si� w zbiornikach metalowych wolnostoj�cych. Ka�-
dy z nich posiada zabezpieczenie o pojemno�ci równej pojemno�ci zbiornika. Na terenie bazy wykonano 2 
piezometry w celu prowadzenia monitoringu stanu �rodowiska gruntowo-wodnego. Stwierdzone podczas 
kontroli nieprawidłowo�ci stały si� podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. 

Miejski Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji w Kole, stacja uzdatniania wody – zakład uzdatnia wod� za 
pomoc� podchlorynu sodu dozowanego w systemie automatycznym. Ilo�� podchlorynu zmagazynowanego 
na terenie zakładu wynosi maksymalnie 0,8 tony. Do czasu wykorzystywania w procesie technologicznym 
uzdatniania wody chloru gazowego, stacja stanowiła �ródło zagro�enia wyst�pienia awarii. Obecnie u�ywa-
j�c podchlorynu sodu jednostka zminimalizowała zagro�enie wyst�pienia awarii o niekorzystnych skutkach 
dla �rodowiska.  

W 2002 roku na terenie powiatu kolskiego nie odnotowano zdarze� nosz�cych znamiona powa�nych 
awarii. 
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Powiat grodzki Konin 

W ewidencji Delegatury WIO� w Koninie znajduje si� 71 podmiotów gospodarczych prowadz�cych 
działalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 19, 
• ochrony powietrza 16, 
• gospodarki odpadami 8, 
• powa�nych awarii 6, 
• wypełniania wymaga� ochrony �rodowiska na etapie inwestycji – 15, w tym 10 odbiorów inwestycji. 

W 13 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 40 takie naru-
szenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków, 
• braku ilo�ciowej i jako�ciowej ewidencji odpadów, 
• niedostosowania stacji paliw do wymaga� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach, 
• braku wykonanego zabezpieczenia powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami substancjami ropopo-

chodnymi, szczególnie w miejscu ich magazynowania, 
• niesystematycznej konserwacji kró�ców pomiarowych (12 zakładów), 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
• nieuregulowanie opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska, 
• nieuregulowan� gospodarka odpadami, 
• brak programu zapobiegania awariom, 
• brak pomiarów emisji gazów i pyłów na emitorach (zgodnie z posiadan� decyzj� na emisj� gazów i py-

łów do powietrza). 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka admi-

nistracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce  

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Powiat grodzki 
Konin 

64 47 8 - 5 65,801 

Gospodarka wodno-�ciekowa  

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Zespół Elektrowni PAK S.A. Elektrownia Konin. Obiekt posiada pozwolenie Wojewody Wielkopolskie-

go na eksploatacj� urz�dze� oczyszczaj�cych �cieki sanitarne, przemysłowe i opadowe oraz zrzut oczysz-
czonych �cieków do kanału zrzutowego wód pochłodniczych Elektrowni, odprowadzaj�cego je do jezior 
P�tnowskiego i Liche�skiego. �cieki bytowe, w ilo�ci maksymalnej 595 m3/d, oczyszczane s� na oczysz-
czalni mechaniczno-biologicznej (oczyszczalnia pracuje w układzie automatycznym). �cieki przemysłowe, 
w ilo�ci maksymalnej 2100 m3/d, oczyszczane s� przez napowietrzany łapacz tłuszczów. Nadmierny osad 
jest kierowany do urz�dzenia do odwadniania osadu typu DRAIMAD, nast�pnie magazynowany w workach 
hydrofobowych, a w ko�cowym etapie wywo�ony do Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie celem uniesz-
kodliwienia. W �ciekach oczyszczonych nie stwierdzono przekroczenia parametrów okre�lonych w pozwo-
leniu. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowo�ci pozwoliły na wydanie zarz�dzenia pokontrolnego. 
Zakład poinformował o wykonaniu nało�onych obowi�zków. Obiekt posiada zintegrowany system zarz�-
dzania jako�ci� ISO 9001 oraz system zarz�dzania bezpiecze�stwem i higien� pracy ISO 18001. 

Cukrownia Gosławice S.A. Obiekt posiada pozwolenie na eksploatacj� oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej ze zło�em �wirowym i �redni zrzut oczyszczonych �cieków w ilo�ci 240 m3/d do jeziora P�t-
nowskiego. W roku 2002 przeprowadzono dwie kontrole: jedn� po zako�czeniu poprzedniej kampanii, drug� 
w okresie kampanijnym. Nadmierny osad pochodz�cy z oczyszczalni �cieków jest magazynowany na polet-
kach osadowych, natomiast skratki składowane do wydzielonego pojemnika, w którym s� wapnowane, a 
nast�pnie przekazywane do Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie. Nie stwierdzono naruszenia wymaga-
nych warunków wprowadzania �cieków do �rodowiska. Zakład przeprowadził modernizacj� oczyszczalni w 
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celu poprawy efektów oczyszczania �cieków. Nieprawidłowo�ci stwierdzone w trakcie kontroli stanowiły 
podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. Zakład poinformował o usuni�ciu zaniedba�. 

Ochrona powietrza 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze zakłady skontrolowane w zakresie ochrony powietrza: 
Zakład Pracy Chronionej VIN-KON S.A. w Koninie. Zgodnie z ustaw� Prawo ochrony �rodowiska za-

kład nie jest zobowi�zany do posiadania decyzji na emisj� gazów i pyłów do powietrza. Eksploatuje kotłow-
ni� olejow�. Kontrola wykazała przekroczenia dopuszczalnej warto�ci dwutlenku azotu w stosunku do 
okre�lonej w Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanie-
czyszczaj�cych z procesów technologicznych i operacji technicznych. Stwierdzone nieprawidłowo�ci były 
podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego.  

Przedsi�biorstwo Produkcyjne „Gipsitech” sp. z o.o. w Koninie −−−− zakład posiada decyzj� Prezydenta Miasta 
Konina o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza. 	ródłem emisji gazów i pyłów do powietrza jest linia 
pra�enia gipsu. Stwierdzone nieprawidłowo�ci były podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. W wyniku 
kontroli stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych warto�ci emisji do powietrza, co było powodem wydania 
decyzji biegn�cej godzinowej, od której strona wniosła odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony �rodowiska 
w Warszawie. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych w zakresie zagadnie� gospodaro-
wania odpadami s�: 

Przedsi�biorstwo Budowlano-Telekomunikacyjne „Telkon” sp. z o.o. w Koninie – zakład posiada uregu-
lowany stan formalnoprawny. 	ródła powstawania odpadów to przede wszystkim: hala warsztatowa − prace 
naprawcze pojazdów i maszyn zakładowych (akumulatory, filtry olejowe, syntetyczne oleje silnikowe, 
o�wietlenie jarzeniowe, czy�ciwo); budynki administracyjno-biurowe (papier, opakowania materiałów biu-
rowych, lampy fluorescencyjne, itp.); stacja diagnostyczna (lamy fluorescencyjne); stacja paliw (lampy flu-
oroscencyjne i sodowe zewn�trzne, osad z oczyszczania zbiorników magazynowych). Odpady gromadzone 
sa selektywnie w metalowych beczkach, które stoj� na wybetonowanym podło�u w zamykanym pomiesz-
czeniu warsztatowym. Jednostka posiada umowy z wła�ciwymi odbiorcami odpadów, którzy posiadaj� sto-
sowne zezwolenia w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, transportu i zbierania odpadów. Stwierdzone 
podczas kontroli nieprawidłowo�ci były podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. Zakład poinfor-
mował o usuni�ciu uchybie�. 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Usługowe „NOVATOR” w Koninie – zakład prowadzi działalno�� pole-
gaj�c� na zbieraniu i odzysku odpadów. Posiada uregulowany stan formalnoprawny. Współpracuje z firma-
mi maj�cymi stosowne zezwolenia. Stwierdzone nieprawidłowo�ci stanowiły podstaw� do wydania 
zarz�dzenia pokontrolnego. Obiekt poinformował o wykonaniu nało�onych obowi�zków. 

Powa�ne awarie 

Najwi�kszymi potencjalnymi sprawcami awarii na terenie powiatu s� zakłady: ZE PAK (Elektrownia 
P�tnów i Konin), Huta Aluminium Konin, Stacja uzdatniania wody. Istniej� tak�e inne jednostki, które 
mog� stanowi� 
ródło wyst�pienia powa�nej awarii, tj. stacje i magazyny paliw. Istniej�ce na terenie powia-
tu stacje paliw płynnych s� systematycznie modernizowane i zabezpieczane zgodnie z obowi�zuj�cymi wy-
mogami.  

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze wyniki kontroli w jednostkach gospodarczych przeprowadzone w 
zakresie zagro�enia wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej: 

Przedsi�biorstwo Remontowe PAK SERWIS sp. z o.o. Konin – obiekt zlokalizowany jest na terenie 
Elektrowni P�tnów. Na terenie zakładu znajduj� si� nast�puj�ce materiały niebezpieczne: tlen, acetylen, 
stargon, orgon, nafta. Spółka nie magazynuje gazów, lecz na bie��co pobiera ilo�� niezb�dn� do dziennego 
zu�ycia z magazynu TRANS PAK-u. Stwierdzenie braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakre-
sie powstaj�cych na terenie obiektu odpadów, wymaganego zgodnie z ustaw� o odpadach, było przyczyn� 
wydania zarz�dzenia pokontrolnego. PAK SERWIS poinformowała, �e uzyskała decyzje na wytwarzanie 
odpadów. 

Cukrownia Gosławice S.A. – na terenie zakładu wyst�puj� nast�puj�ce 
ródła zagro�e�: zbiorniki maga-
zynowe kwasu solnego, kwasu siarkowego i ługu sodowego, soda amoniakalna, siarka granulowana, maga-
zyn chemiczny – substancje chemiczne u�ywane w trakcie kampanii; transport samochodowy (na teren 
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Cukrowni przywo�ony jest olej nap�dowy autocystern� oraz substancje chemiczne transportem samochodo-
wym); stacja paliw – 2 zbiorniki podziemne dwukomorowe o pojemno�ci po 10 m3 oraz zbiornik podziemny 
o pojemno�ci 5 m3. Stwierdzone w dniu kontroli nieprawidłowo�ci były podstaw� do wydania zarz�dzenia 
pokontrolnego. 

Zdarzenia o znamionach powa�nych awarii  

W powiecie odnotowano jedno zdarzenie − na terenie Elektrowni Konin (Zespół Elektrowni P�tnów-
Adamów-Konin) nast�piło rozszczelnienie filtra oleju smarnego turbozespołu Nr 6 − II etapu zasilania, w 
wyniku, czego cz��� oleju smarnego spłyn�ła po ruroci�gu wody pochłodniczej do kanału zrzutowego wód 
pochłodniczych Elektrowni. Podj�ta została akcja ratunkowa przy udziale firmy utylizacyjnej AWAS oraz 
nadzorze WIO� w Poznaniu Delegatura w Koninie. Oznaczenia wska
ników (substancje ropopochodne i 
ekstrakt eterowy) w pobranych próbach wody z kanału zrzutowego wykazały przekroczenie wymaga� okre-
�lonych w obwi�zuj�cych przepisach. W wyniku ustale� zostało wydane zarz�dzenie pokontrolne nakazuj�-
ce m.in. likwidacj� skutków zanieczyszczenia �rodowiska substancjami ropopochodnymi. Ponadto obiekt 
obci��ono kosztami przeprowadzenia kontroli. 
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Powiat ko�cia�ski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Lesznie znajduje si� 258 podmiotów gospodarczych prowadz�cych 
działalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 14, 
• ochrony przed hałasem 2, 
• ochrony powietrza 6, 
• gospodarki odpadami 4, 
• powa�nych awarii 4, 
• wypełniania wymaga� ochrony �rodowiska na etapie inwestycji  1. 

W 30 zakładach stwierdzono naruszenia przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych naruszenia nie 
wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
♦ nieuregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami,  
♦ braku prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów lub prowadzenia jej w niepełnym zakresie, 
♦ zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczaj�cych �cieki,  
♦ nieuiszczania opłat za korzystanie ze �rodowiska,  
♦ braku urz�dze� do pomiaru ilo�ci odprowadzanych �cieków oczyszczonych,  
♦ przekroczenia standardów emisyjnych. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
♦ nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,  
♦ niezgłoszenie instalacji wymagaj�cej zgłoszenia,  
♦ brak rejestrów ilo�ci i rodzajów substancji wprowadzanych do powietrza, 
♦ nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie gospodarki �ciekowej, 
♦ przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka                            

administracyjna kontroli 
zarz�dze� 

pokontrolnych 
decyzji ustalaj�cych 

kary biegn�ce 
mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Ko�cian-miasto 8 6 4 - 2 210,96 

Ko�cian-gmina 4 4 4 - 1 0,90 
Czempi� 7 5 6 - 7 14,74 
Krzywi� 3 3 2 - 1 0,92 

�migiel 9 6 1 - - - 

Powiat ko�cia�ski 31 24 17 - 11 227,52 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej 
były kontrole w zakładach: 

Spółdzielnia Produkcji Rolnej i Przetwórstwa „N owa Droga” w Kurowie. Spółdzielnia prowadzi 
produkcj� ro�linn�, zwierz�c� oraz przetwórstwo mleka. �cieki bytowe oraz �cieki z mleczarni oczyszczane 
s� w zakładowej oczyszczalni typu Obra. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie stanu 
technicznego oczyszczalni, wykorzystywanie osadu z oczyszczalni w rolnictwie z naruszeniem przepisów 
obowi�zuj�cej ustawy o odpadach oraz rozporz�dzenia Ministra �rodowiska w sprawie komunalnych 
osadów �ciekowych, brak uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami oraz 
brak ewidencji powstaj�cych odpadów. 

„D anko” Hodowla Ro�lin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno-Rolny w Kopaszewie −−−− Gorzelnia 
Rogaczewo. Zakład prowadzi produkcj� ro�linn�, zwierz�c� oraz posiada własn� gorzelni�, któr� 
skontrolowano w 2002 roku. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie stanu technicznego 
urz�dze� do podczyszczania �cieków, brak urz�dzenia do pomiaru ilo�ci odprowadzanych �cieków, brak 
uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie poboru wody powierzchniowej oraz gospodarki 
odpadami, brak ewidencji powstaj�cych odpadów, a tak�e zaległo�ci w zakresie uiszczania opłat za 
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korzystanie ze �rodowiska. Wydanym zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano Zakład do usuni�cia 
stwierdzonych nieprawidłowo�ci oraz wyst�piono do Starostwa Powiatowego w Ko�cianie o cofni�cie 
Zakładowi pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie �cieków do wód powierzchniowych. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w �miglu − oczyszczalnia �cieków w Koszanowie. 
Oczyszczalni�, która oczyszcza około 1000 m3/d �cieków z miasta �migla oraz dowo�onych z terenu gminy 
�migiel, oddano do eksploatacji w roku 2002 roku. Kontrola wykazała, �e �cieki odprowadzane do wód 
powierzchniowych odpowiadaj� warunkom pozwolenia wodnoprawnego, urz�dzenia s� w dobrym stanie 
technicznym i s� wła�ciwie eksploatowane. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowo�ci dotyczyły braku 
uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami. W odpowiedzi na wydane 
zarz�dzenia pokontrolne Zakład poinformował, �e podj�to działania celem pełnego uregulowania stanu 
formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami dla wszystkich obiektów. 

Ochrona powietrza 

W zakresie ochrony powietrza skontrolowano sze�� zakładów. Nie stwierdzono istotnych uchybie�. 
Najcz�stsz� nieprawidłowo�ci� było nie zgłoszenie instalacji wymagaj�cej zgłoszenia. 

Ponadto stwierdzono przekroczenia standardów emisyjnych w gorzelni w Turwi, Karminie i Spółdzielni 
Pracy „Meblomax” w �miglu.  

Ochrona przed hałasem 

Na terenie powiatu ko�cia�skiego w zakresie ochrony przed hałasem skontrolowano trzy zakłady. 
Spo�ród skontrolowanych zakładów, w jednym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. 

Obrza�ska Spółdzielnia Mleczarska w Ko�cianie Oddział Produkcyjny w �miglu. Kontrola zakładu 
wykazała przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu okre�lonego decyzj� Starostwa Powiatowego w 
Ko�cianie. Głównym 	ródłem hałasu była chłodnia wentylatorowa funkcjonuj�ca bez zabezpiecze� 
akustycznych. Za naruszenie warunków decyzji Starosty ustalono biegn�c� kar� pieni��n�. W wyniku 
nało�enia kary zakład niezwłocznie podj�ł działania w celu zlikwidowania uci��liwo�ci. 

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami w kontrolowanych zakładach stwierdzono przede wszystkim 
uchybienia formalnoprawne oraz brak ewidencji wytwarzanych odpadów. Skontrolowano m.in.: 

Urz�d Miasta i Gminy Czempi�. W sposób kompleksowy kontrol� obj�to prowadzon� na terenie gminy 
gospodark� odpadami, uwzgl�dniaj�c ich segregacj�, gromadzenie, zbiórk� i wywóz oraz składowanie jako 
docelowy sposób unieszkodliwiania. Gmina nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów. Odpady 
deponowane s� na mi�dzygminnym składowisku w Srocku Małym, gmina St�szew. Wywozem odpadów 
stałych zajmuj� si� cztery podmioty, posiadaj�ce zezwolenie Burmistrza. W przypadku indywidualnego 
wywozu odpadów niezb�dne jest uzyskanie ka�dorazowo wła�ciwego upowa�nienia Burmistrza, 
umo�liwiaj�cego zdeponowanie odpadów na składowisku w Srocku Małym. Podmioty gospodarcze oraz 
mieszka�cy zabezpieczaj� urz�dzenia do gromadzenia odpadów we własnym zakresie, w zwi�zku, z czym to 
na nich spoczywa odpowiedzialno�� za stan techniczny eksploatowanych urz�dze� oraz dopilnowanie 
prawidłowego magazynowania oraz zbiórki odpadów. W celu kompleksowego i ostatecznego rozwi�zania 
gospodarki odpadami Gmina przyst�piła do realizacji inwestycji − Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
obejmuj�cej budow� centrum oraz opracowanie i wdro�enie selektywnej zbiórki odpadów. Opracowano 
Projekt pilotowy systemu logistycznego zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 10 gmin 
województwa Wielkopolskiego. Ponadto wspólnie z firmami zajmuj�cymi si� wywozem odpadów z terenu 
gminy rozpocz�to selektywn� zbiórk� „u 	ródła” niektórych odpadów komunalnych. 

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu przeprowadzono w roku 2002 trzy kontrole. Skontrolowano m.in.: 
Stacja paliw w �miglu-Koszanowie, Piotr Borowski. Stacja zbudowana w pocz�tku lat 90-tych jest 

modernizowana. Obecnie posiada w pełni uregulowany stan formalnoprawny. Kontrola nie wykazała 
zastrze�e�.  

Statoil Gaz sp. z o.o. Oddział w Ko�cianie − baza hurtowo-dystrybucyjna LPG. Obiekt zalicza si� do 
zakładów du�ego ryzyka wyst�pienia awarii. Baza magazynowo-dystrybucyjna wyposa�ona jest w 5 
zbiorników, w tym dwa o pojemno�ci 200 m3 oraz jeden o pojemno�ci 100 m3. Ponadto na obiekcie znajduj� 
si� 2 zbiorniki o pojemno�ci 4,80 m3 oraz jeden o pojemno�ci 2,70 m3 przeznaczone do magazynowania 
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propanu do celów grzewczych i pomocniczych w rozlewni gazu, stanowi�ce magazyn w procesie odsysania 
butli 11 kg. Ł�czna pojemno�� zbiorników na terenie bazy wynosi 512,40m3

, co wagowo oznacza mo�liwo�� 
zmagazynowania około 290 Mg gazów płynnych.  

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Zakład jest producentem i dystrybutorem gazów szlachetnych. Zalicza si� do 
zakładów o zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia awarii. 

W 2002 roku nie odnotowano na terenie powiatu �adnych zdarze� maj�cych znamiona powa�nych 
awarii. 
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Powiat krotoszy�ski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Kaliszu znajduje si� 81 podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia-
łalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono 36 kontroli, z tego w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 10, 
• ochrony przed hałasem   1, 
• ochrona powietrza   8, 
• gospodarka odpadami   8, 
• powa�nych awarii   1, 
• wypełnianie wymaga� ochrony �rodowiska na etapie inwestycji − odbiory inwestycji − 8. 

W 10 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych zakładach takie 
naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
� braku uregulowanego stanu formalnoprawnego gospodarki odpadami, 
� braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
� braku wymaganego prawem pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów, 
� braku wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód i/lub odprowadzanie �cieków do 
�rodowiska, 

� braku wymaganej ewidencji emisji gazów i pyłów do powietrza, 
� nieuiszczania opłat za korzystanie ze �rodowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary 
za  okres trwania przekro-

cze� 
Jednostka                          

administracyjna kontroli 
zarz�dze� 

pokontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych 

liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto i Gmina Krotoszyn 17 5 3 - 5 7,36 
Miasto i Gmina Kobylin  2 1 - - 1 0,51 

Miasto i Gmina Ko�min 
Wielkopolski 

12 3 1 - 3 68,88 

Miasto Sulmierzyce 1 1 - - 1 1,83 
Miasto i Gmina Zduny  2 1 1 - 1 11,35 
Gmina Rozdra�ew 2 - 1 - - - 

Powiat krotoszy�ski 36 11 6 - 11 89,93 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Gmina Rozdra�ew – gminna oczyszczalnia �cieków w Rozdra�ewie. Do oczyszczalni kanalizacj� dopro-

wadzane s� �cieki komunalne z terenu Rozdra�ewa. Dowo�one s� równie� �cieki z terenu gminy oraz Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Ko�minie. Urz�d Gminy Rozdra�ew posiada pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie oczyszczonych �cieków do �rodowiska. W ramach kontroli stwierdzono, �e kontrolowany 
obiekt nie przestrzega wymaga� ochrony �rodowiska przekraczaj�c dopuszczalne st��enia azotu ogólnego i 
fosforu ogólnego zawartych w �ciekach oczyszczonych odprowadzanych do �rodowiska. Stwierdzone prze-
kroczenia stanowiły podstaw� do ustalenia kontrolowanej jednostce dobowej kary biegn�cej. 

Gmina Ko�min Wielkopolski – komunalna oczyszczalnia �cieków. W roku 2002 zako�czona została bu-
dowa oczyszczalni �cieków, do której doprowadzane s� �cieki komunalne z terenu miasta Ko�mina. W ra-
mach kontroli stwierdzono, �e kontrolowany obiekt nie przestrzega wymaga� ochrony �rodowiska 
odprowadzaj�c do odbiornika niedostatecznie oczyszczone �cieki. Przekroczenie wynikało z prowadzonego 
rozruchu oczyszczalni. Stwierdzone przekroczenia stanowiły podstaw� do ustalenia kontrolowanej jednostce 
dobowej kary biegn�cej. 

Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie – Zakład Wodoci�-
gów i Kanalizacji. Dla potrzeb miasta i gminy Krotoszyn zakład pobiera wod� z pi�ciu uj�� wód podziem-
nych. Dla wszystkich uj�� zakład posiada pozwolenia wodnoprawne na pobór wód. Wielko�� poboru wody 
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jest rejestrowana. Nie stwierdzono przekraczania dopuszczalnych wielko�ci poboru wody. �cieki komunal-
ne, po oczyszczeniu w miejskiej oczyszczalni �cieków odprowadzane s� jednym wylotem do cieku Jawnik, 
na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Kontrola nie wykazała naruszania wymaga� okre�lonych w po-
zwoleniu. Stan taki utrzymuje si� ju� od kilku lat. 

Rze�nia MRÓZ Sp. z o.o. w Borz�ciczkach. W roku 2002 zakład zako�czył rozbudow� ubojni, co umo�-
liwiło znaczne zwi�kszenie zdolno�ci produkcyjnych. Z uwagi na wielko�� produkcji zakład b�dzie wymagał 
pozwolenia zintegrowanego. Obiekt wyposa�ony jest w oczyszczalni� �cieków, która nie zapewnia osi�gania 
wystarczaj�cego stopnia redukcji zanieczyszcze�. W dalszym ci�gu nie zako�czono budowy cz��ci biolo-
gicznej oczyszczalni. W zwi�zku ze stwierdzonymi przekroczeniami pozwolenia wodnoprawnego WIO� 
ustalił zakładowi kar� biegn�c�, wydał tak�e decyzj� o wstrzymaniu oddania do u�ytku budynku ubojni. W 
zwi�zku z tym, �e zakład zaprzestał odprowadza� �cieki do �rodowiska sprzeciw został cofni�ty. 

Ochrona powietrza 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze zakłady skontrolowane w zakresie ochrony powietrza: 
Cukrownia ZDUNY S.A. w Zdunach. Przeprowadzone w ramach kontroli pomiary emisji gazów i pyłów 

do powietrza z kotłowni zakładowej wykazały, �e kontrolowana jednostka nie przestrzega wymaga� ochrony 
�rodowiska, przekraczaj�c dopuszczalne warto�ci emisji w zakresie tlenków azotu, okre�lone w pozwoleniu 
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Stwierdzone przekroczenia stanowiły podstaw� do ustalenia 
kontrolowanej jednostce godzinowej kary biegn�cej. 

Zakład Mleczarski OVITA – NUTRICIA – W�GRÓW sp. z o.o. – Zakład w Krotoszynie. Zakład w Kro-
toszynie powstał w wyniku sprzeda�y obiektów Okr�gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krotoszynie Zakła-
dowi Mleczarskiemu OVITA – NUTRICIA – W
GRÓW sp. z o.o. w W�growie. W zakładzie produkowane 
s� wyroby mleczarskie (masło, �mietana, mleko, ma�lanka) oraz mleko w proszku. Kontrola wykazała, �e 
nabywca instalacji nie wyst�pił do Starosty Krotoszy�skiego z wnioskiem o przeniesienie na niego praw i 
obowi�zków wynikaj�cych z pozwole�, jakie posiadał poprzedni prowadz�cy instalacj� – OSM w Krotoszy-
nie. Tym samym stwierdzono brak wymaganych prawem: 
– pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, 
– pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie �cieków deszczowych do �rodowiska, 
– pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów, 
– uregulowa� w zakresie gospodarki odpadami. 
Kontrolowana jednostka została zobowi�zana w drodze zarz�dzenia pokontrolnego do usuni�cia stwierdzo-
nych nieprawidłowo�ci. 

W kilku przypadkach stwierdzono brak wymaganego pozwolenia na emitowanie pyłów i gazów do po-
wietrza oraz brak ewidencji zanieczyszcze�, m.in. w jednostkach: 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowe HENMAR w Ko�minie Wielkopolskim w zakresie emisji ga-
zów i pyłów: brak pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów zanieczyszczaj�cych pyłów z procesów 
technologicznych (spawanie, lakierowanie). 

PGKiM sp. z o.o. – Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji w Krotoszynie. 

Ochrona przed hałasem 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze wyniki kontroli w jednostkach gospodarczych przeprowadzone w 
zakresie ochrony przed hałasem: 

Przedsi�biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Krotoszynie. W ramach kontroli dokonano pomiarów 
emisji hałasu do �rodowiska. Kontrola nie wykazała narusze� w tym zakresie. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych w zakresie zagadnie� gospodaro-
wania odpadami s�: 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowe HENMAR w Ko�minie Wielkopolskim. Zakład zajmuje si� 
produkcj� kabin do ci�gników rolniczych, zabudowy i ram wózków widłowych. Kontrola wykazała brak 
uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami: brak decyzji uzgadniaj�cej pro-
gram gospodarki odpadami niebezpiecznymi, nie przedstawiono wła�ciwemu organowi informacji o wytwa-
rzanych odpadach innych ni� niebezpieczne oraz o sposobie gospodarowania nimi. Stwierdzono równie� 
brak ewidencji odpadów. Zakład nie wnosił opłat za korzystanie ze �rodowiska. Do usuni�cia nieprawidło-
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wo�ci zakład został zobowi�zany w drodze zarz�dze� pokontrolnych. O braku opłat za korzystanie ze �ro-
dowiska poinformowano Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

PGKiM sp. z o.o. – Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji w Krotoszynie. Kontrola wykazała nieprawidło-
wo�ci w zakresie gospodarki odpadami. Zakład nie przedło�ył wła�ciwemu organowi pełnej informacji o 
wytwarzanych odpadach, prowadzi działalno�� w zakresie odzysku odpadów bez wymaganego zezwolenia, 
nie prowadzi bada� osadów �ciekowych i gruntów, na których maj� by� one wykorzystywane rolniczo. Kon-
trolowana jednostka została zobowi�zana w drodze zarz�dze� pokontrolnych do usuni�cia stwierdzonych 
nieprawidłowo�ci. Zarz�dzenia zostały wykonane. 

Przedsi�biorstwo JOTKEL w Krotoszynie. Zakład funkcjonuje od roku 1994. Zajmuje si� produkcj� me-
bli metalowych oraz r�cznych wózków transportowych. Rocznie przerabiane jest około 30 tys. Mg stali. 
Kontrola wykazała brak zezwolenia na prowadzenie działalno�ci w zakresie zbierania odpadów, brak ewi-
dencji odpadów oraz niewła�ciwy sposób prowadzenia ewidencji emisji gazów i pyłów do powietrza. Zakład 
nie posiadał ponadto pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i nie wnosił opłat za korzy-
stanie ze �rodowiska w tym zakresie. O braku opłat za korzystanie ze �rodowiska poinformowano Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Do usuni�cia nieprawidłowo�ci zakład został zobowi�zany w drodze zarz�-
dze� pokontrolnych. Zakład poinformował o ich wykonaniu. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

W roku 2002 wstrzymano oddanie do u�ytkowania dwóch stacji bazowych telefonii komórkowej: PO-
LKOMTEL S.A. w Zdunach oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Biadkach. W obu przypadkach 
powodem wstrzymania oddania do u�ytku obiektów był brak wymaganego prawem pozwolenia na emitowa-
nie pól elektromagnetycznych. Po uzyskaniu przez prowadz�cych instalacje wymaganych pozwole� Wielko-
polski Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska nie wniósł sprzeciwu na oddanie do u�ytkowania ww. 
stacji bazowych telefonii komórkowej. 

Powa�ne awarie  

Na terenie powiatu krotoszy�skiego znajduje si� jeden zakład o zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia awarii 
przemysłowej. Jest to rozlewnia gazu płynnego KROTGAZ sp. jawna w Krotoszynie. Nie wyst�puj� nato-
miast zakłady o du�ym ryzyku wyst�pienia awarii przemysłowej. 

Zdarzenia o znamionach powa�nej awarii 

Na terenie powiatu nie wyst�piły zdarzenia o znamionach powa�nych awarii.  
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Powiat leszczy�ski grodzki 

W ewidencji Delegatury WIO� w Lesznie znajduje si� 215 podmiotów gospodarczych prowadz�cych 
działalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• ochrony przed hałasem 2, 
• ochrony powietrza 5, 
• gospodarki odpadami 5, 
• powa�nych awarii 3, 
• wypełniania wymaga� ochrony �rodowiska na etapie inwestycji  2. 

W 15 zakładach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony �rodowiska; w pozostałych naruszenia nie 
wyst�powały. Najcz��ciej łamanie przepisów dotyczyło: 
♦ nieuregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami,  
♦ braku ewidencji wytwarzanych odpadów, 
♦ braku ewidencji wprowadzanych na rynek opakowa�, 
♦ nieuiszczania opłat za korzystanie ze �rodowiska. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
♦ nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, 
♦ brak zgłoszenia zakładu jako zakładu o zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii, 
♦ brak zgłoszenia wprowadzania na rynek opakowa�, 
♦ niedostosowanie stacji paliw do wymaga� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach, 
♦ przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba 
Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka                            

administracyjna 
kontroli 

zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych 

liczba kwota /tys. zł/ 

miasto Leszno − 
powiat leszczy�ski 
grodzki 

17 12 4 - 4 33,85 

Ochrona przed hałasem 

W powiecie leszczy�skim grodzkim skontrolowano trzy zakłady. W dwóch stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu hałasu: 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowe „PEROPLAST” w Lesznie. W zakładzie stwierdzono prze-
kroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku. W post�powaniu pokontrolnym Delegatura 
WIO� Leszno wyst�piła do Prezydenta Miasta o wydanie pozwolenia na emisj� hałasu. Do chwili obecnej 
post�powanie w sprawie nie zostało zako�czone. 

Krawiecka Spółdzielnia Pracy „L ESZCZYNIANKA”  w Lesznie. W wyniku kontroli stwierdzono prze-
kroczenie przez Spółdzielni� dopuszczalnego poziomu hałasu ustalonego w decyzji Prezydenta Miasta Lesz-
na. Za naruszenie warunków decyzji Delegatura w Lesznie ustaliła biegn�c� kar� pieni��n�. Do chwili 
obecnej kara zachowuje bieg. 

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami w kontrolowanych zakładach stwierdzono uchybienia formalnoprawne, 
brak ewidencji wytwarzanych odpadów, brak ewidencji wprowadzanych na rynek opakowa�. Skontrolowa-
no m.in.: 
− PASJANS Sp. z o.o. (sie� Intermarsche), ul. Narutowicza 143. 
− VILEMO Sp. z o.o. (sie� Bricomarsche), ul. Narutowicza 141.  

Obydwa supermarkety zostały skontrolowane w ramach cyklu kontrolnego realizowanego na zlecenie 
GIO�, dotycz�cego przestrzegania wymaga� ochrony �rodowiska przez wybrane supermarkety. W trakcie 
kontroli zwracano uwag� na wypełnianie obowi�zków wynikaj�cych z ustawy o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych oraz ustawy okre�laj�cej obowi�zki przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektó-
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rymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. W obydwu przypadkach wydano zarz�-
dzenie pokontrolne, w którym nakazano usuni�cie uchybie�. 

Powa�ne awarie 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze wyniki kontroli w jednostkach gospodarczych przeprowadzone w 
zakresie zagro�enia wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej: 

Stacja benzynowa spółki "EDEN" przy ul. Obro�ców Lwowa. Nowooddana stacja to typowy przykład 
nowoczesnej stacji paliw o charakterze miejskim, z jednym wielokomorowym zbiornikiem podziemnym 
dwupłaszczowym, z systemem ci�głego monitoringu pracy stacji typu PETRO-VEND. Stacja została wypo-
sa�ona w wielow��owe dystrybutory paliw z układem hermetyzacji 2-go stopnia. 

Stacja paliw koncernu PKN „ORLEN” w Lesznie, ul. A. Mickiewicza. Przeprowadzono gruntown� mo-
dernizacj� stacji: wydołowano stare zbiorniki zast�puj�c je nowymi, dwupłaszczowymi z woln� przestrzeni� 
pomi�dzy �ciankami wypełnion� glikolem, dodaj�c na wyposa�enie obiektu dwa naziemne, stalowe, typowe 
zbiorniki LPG o pojemno�ci około 4.800 litrów ka�dy. W ramach rozbudowy wybudowano portalow� myj-
ni� pojazdów do 3,50 Mg z piaskownikiem i separatorem produktów ropopochodnych na wylocie �cieków z 
myjni i wprowadzeniem ich do kanalizacji miejskiej. Obiekt zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, został 
wyposa�ony w układ do elektronicznego monitoringu �rodowiska, zapewniaj�cy ci�gły nadzór nad stanem 
technicznym zbiorników magazynowych i ruroci�gów przesyłowych (szczelno��, sygnalizacja obecno�ci 
wody w zbiorniku). Stacja została wyposa�ona w nowoczesne wielow��owe dystrybutory z układem odsy-
sania oparów. 

PPF „AKWAWIT” S.A. producent m.in. spirytusu dla wytwórców wódek gatunkowych i przemysłu far-
maceutycznego, po kontroli WIO� przeprowadzonej w okresie pa	dziernik/listopad 2002 roku dokonał w 
Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie zgłoszenia obiektu do kategorii zakładów zwi�kszonego ryzyka wyst�-
pienia powa�nej awarii. Firma nie przedstawiła oprócz powy�szego zgłoszenia, programu zapobiegania awa-
riom i wewn�trznego systemu bezpiecze�stwa.  

Z roku na rok ulega zmniejszeniu liczba zakładów uj�tych na „Li�cie potencjalnych sprawców”. Powo-
dem s� likwidacje zakładów, ich przeobra�enia i zmiany profilu produkcji, co powoduje podejmowanie de-
cyzji o rezygnacji z u�ytkowania instalacji niebezpiecznych b�d	 magazynowania substancji 
niebezpiecznych. W roku 2002 wykre�lono z „Listy potencjalnych sprawców” na terenie powiatu grodzkiego 
obiekt Polskiego Koncernu Naftowego S.A. o/Pozna� −−−− baza paliw w Lesznie przy ul. Zacisze 16. Nast�-
piła całkowita jego likwidacja. Wszystkie zbiorniki zostały wydołowane, instalacje paliwowe zdemontowane 
i wywiezione. Trwa proces rekultywacji terenu prowadzony przez nowego wła�ciciela – wprowadzono do 
gruntu szczepy bakterii maj�ce na celu zredukowanie ilo�ci zwi�zków ropopochodnych zanieczyszczaj�cych 
grunt. Obecny wła�ciciel zamierza przeznaczy� w przyszło�ci teren pod budow� stacji paliw i towarzysz�ce-
go jej kompleksu handlowego.  

W 2002 roku nie odnotowano na terenie powiatu �adnych zdarze� o znamionach powa�nych awarii. 
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Powiat leszczy�ski-ziemski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Lesznie znajduje si� 288 podmiotów gospodarczych prowadz�cych 
działalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 16, 
• ochrony przed hałasem 1, 
• ochrony powietrza 4, 
• gospodarki odpadami 17, 
• powa�nych awarii 3, 
• pozostałe – kontrola instalacji zaklasyfikowanych do IPPC 1. 

W 37 zakładach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych naruszenia nie 
wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
− nieuregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami,  
− braku ewidencji wytwarzanych odpadów lub prowadzenia jej w niepełnym zakresie, 
− uaktualnienia i zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowisk, 
− zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczaj�cych �cieki, 
− nie uiszczania opłat za korzystanie ze �rodowiska,  
− braku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie �cieków do wód lub do ziemi,  
− braku urz�dze� do pomiaru ilo�ci odprowadzanych �cieków oczyszczonych.  

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
− nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,  
− nieprawidłowe post�powanie z odciekami z kwater deponowania odpadów, 
− niesystematyczne prowadzenie monitoringu wód podziemnych, 
− nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie rolniczego wykorzystania �cieków, 
− przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku, 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za  
okres trwania przekroczenia Jednostka                            

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Osieczna 7 6 - - 2 1,81 

Rydzyna 4 4 - - 1 28,44 
Lipno 5 3 - - 1 1,58 
Krzemieniewo 10 9 10 - 1 1,82 

�wi�ciechowa 6 5 - - 1 0,11 
Wijewo 3 3 - - - - 
Włoszakowice 7 5 1 - 2 9,49 

Powiat leszczy�ski 
ziemski 

42 35 11 - 8 43,25 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej 
były kontrole w zakładach: 

„A gro-Rydzyna” Sp. z o.o. w Kłodzie. W trakcie kontroli stwierdzono przeci��enie hydrauliczne zakła-
dowej oczyszczalni, uchybienia w zakresie stanu technicznego urz�dze� oczyszczaj�cych, brak urz�dzenia 
do pomiaru ilo�ci odprowadzanych �cieków oraz brak pełnego uregulowania stanu formalnoprawnego w 
zakresie gospodarki odpadami. W wyniku kontroli wydano zarz�dzenie pokontrolne zobowi�zuj�c zakład do 
usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie – oczyszczalnia Rydzyna. Podczas kontroli 
stwierdzono uchybienia z zakresu stanu technicznego oczyszczalni, a tak�e niewła�ciwe post�powanie z 
osadem �ciekowym na terenie oczyszczalni. Stwierdzone uchybienia zostały usuni�te, o czym Zakład poin-
formował WIO� w odpowiedzi na wydane zarz�dzenia pokontrolne. Zakład nie dotrzymuje warunków po-
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zwolenia wodnoprawnego na eksploatacj� oczyszczalni i odprowadzanie �cieków oczyszczonych w zakresie 
dopuszczalnych st��e� zanieczyszcze� w �ciekach oczyszczonych odprowadzanych do �rodowiska. W 
zwi�zku z tym ustalono administracyjn� kar� biegn�c� w drodze decyzji. 

Ochrona powietrza 

Spo�ród skontrolowanych w roku 2002 zakładów, stwierdzono przekroczenia emisji gazów i pyłów w 
odniesieniu do obowi�zuj�cych przepisów z emitorów gorzelni w Długich Starych i Górznie. 

Ochrona przed hałasem 

W powiecie ziemskim w zakresie ochrony przed hałasem skontrolowano jeden zakład: 
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „PAMAREX” sc. w Wijewie, Gorzelnia Rolnicza Wijewo. 

Głównym 	ródłem hałasu z zakładu była chłodnia wentylatorowa. W wyniku kontroli Delegatura w Lesznie 
wyst�piła do Starostwa Powiatu Ziemskiego o wydanie pozwolenia na emisj� hałasu. Dotychczas post�po-
wanie w sprawie nie zostało zako�czone. 

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami w kontrolowanych zakładach stwierdzono uchybienia formalnoprawne, 
brak ewidencji wytwarzanych odpadów, brak aktualnych i zatwierdzonych instrukcji eksploatacji składo-
wisk. 

Urz�d Gminy Lipno. W sposób kompleksowy kontrol� obj�to prowadzon� na terenie gminy gospodark� 
odpadami, uwzgl�dniaj�c ich segregacj�, gromadzenie, zbiórk� i wywóz oraz składowanie jako docelowy 
sposób unieszkodliwiania. W trakcie kontroli ustalono, i� gmina dotychczas nie rozwi�zała �adnego z ele-
mentów gospodarki odpadami – segregacji, gromadzenia, zbiórki, czy wywozu. Zagwarantowano jedynie dla 
wytwórców z trenu gminy Lipno mo�liwo�� wywozu odpadów przez MZO z Leszna, który jest eksploatato-
rem składowiska odpadów w miejscowo�ci Trzebania. Podmioty gospodarcze oraz mieszka�cy zapewniaj� 
urz�dzenia do gromadzenia odpadów oraz ich wywóz we własnym zakresie. Taki stan rzeczy powoduje, i� 
pewna ilo�� wytwarzanych odpadów komunalnych stałych nadal trafia w miejsca niepo��dane, zanieczysz-
czaj�c okoliczne lasy i rowy. 

Urz�d Gminy �wi�ciechowa, składowisko odpadów – Długie Nowe. Składowisko nie posiada �adnych 
decyzji administracyjnych. Dla składowiska nie opracowano instrukcji eksploatacji lub regulaminu, okre�la-
j�cego zasady post�powania z odpadami. Przedmiotowe składowisko nie posiada �adnych urz�dze� czy in-
stalacji technicznych, umo�liwiaj�cych wła�ciw� eksploatacj�. Gmina została zobowi�zana do opracowania 
Przegl�du Ekologicznego przez Starost� Leszczy�skiego. 

Urz�d Gminy Wijewo, składowisko odpadów – BRENNO. W trakcie kontroli ustalono, i� zarz�dzaj�cy 
(gmina Wijewo) składowiskiem nie wnosi opłat za składowanie odpadów. Nie prowadzi si� pełnej ewidencji 
odpadów przyjmowanych na składowisko. Dla składowiska w Brennie opracowano Przegl�d Ekologiczny, 
który został przedstawiony Staro�cie Powiatu. Ponadto zlecono opracowanie instrukcji eksploatacji, okre�la-
j�cej zasady post�powania z odpadami. 

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu przeprowadzono trzy kontrole z zakresu mo�liwo�ci wyst�pienia powa�nej awarii: 
Łagropal sp. z o.o. z/s w Kiełczewie k. Ko�ciana − Stacja paliw we Włoszakowicach. Obiekt w 2002 roku 

został przez obecnych wła�cicieli, firm� „Łagropal” z Kiełczewa przej�ty na własno�� od SKR Włoszakowi-
ce, co zapocz�tkowało zmiany w wyposa�eniu i stanie technicznym obiektu. Wykonano now�, szczeln� na-
wierzchni� jezdn� i udro�niono istniej�c� wewn�trzn� sie� kanalizacji deszczowej. Rozpocz�to 
post�powanie inwestycyjne zwi�zane z zamontowaniem separatora produktów ropopochodnych i zamonto-
waniem zbiorników naziemnych na LPG. W celu uregulowania stanu formalnoprawnego z zakresu gospoda-
rowania odpadami, wyst�piono i uzyskano od Starosty Leszczy�skiego decyzj� akceptuj�c� opracowany 
program gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. 

Baza paliw firmy „MH” Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim, Krzycko Małe. Obiekt do niedawna był prak-
tycznie wył�czony z u�ytku (od około roku 1997, a wcze�niej przez 5 lat eksploatowany w bardzo ograni-
czonym zakresie, jako baza rezerwowa, pełni�ca funkcje małego magazynu oleju nap�dowego w okresie 
wzmo�onego popytu). Baza nie była modernizowana i charakteryzowała si� niskim standardem technicz-
nym. W roku 2002, po przej�ciu bazy na własno�� przez firm� „MH”, przeprowadzono gruntown� moderni-
zacj� obiektu – wykonano szczeln� nawierzchni� jezdn� na terenie całej bazy, zorganizowano wewn�trzn� 
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kanalizacj� deszczow� z łapaczem produktów ropopochodnych, dokonano wymiany wszystkich instalacji 
okołozbiornikowych słu��cych do roztankowywania i napełniania autocystern, zadaszono i utwardzono 
(szczelna płyta wraz z geomembran�) pole tankowania wewn�trznej stacji paliw, zastosowano nowe odmier-
zacze. 

„EKOENERGIA” Pozna�/Firma Handlowa „Miro”, stacja paliw spółki „ROLIP” w upadło�ci, w Lip-
nie, przy ulicy Spółdzielczej. Obiekt po upadło�ci firmy „Rolip” dzier�awiony przez firm� „EKOENER-
GIA”, u�ytkowany jest obecnie jako punkt hurtowy – centrum magazynowo-dystrybucyjne oleju ci��kiego. 
Kontrola interwencyjna wykazała brak prób szczelno�ci zadołowanych na stacji zbiorników podziemnych i 
obowi�zkowego zgłoszenia zbiorników do u�ytkowania. O fakcie tym WIO� poinformowała Urz�d Dozoru 
Technicznego w Poznaniu.  

W powiecie nie ma zakładów zakwalifikowanych do zakładów o du�ym b�d	 zwi�kszonym ryzyku wy-
st�pienia powa�nych awarii. 

W 2002 roku na terenie powiatu nie wyst�piły zdarzenia maj�ce znamiona powa�nych awarii. 
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Powiat mi�dzychodzki 

W ewidencji siedziby WIO� w Poznaniu znajduje si� 80 podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia-
łalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono 8 kontroli w zakresie: 
� gospodarki wodno-�ciekowej 5, 
� ochrony powietrza 2, 
� ograniczenia uci��liwo�ci dla �rodowiska obiektów małych stacji paliw i lokalnych dystrybutorów 1, 

W trzech zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 5 takie na-
ruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
− braku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z uj�cia, 
− przekraczania warto�ci dopuszczalnych okre�lonych warunkami pozwolenia wodnoprawnego, 
− przekraczania warto�ci emisji gazów i pyłów emitowanych do powietrza, 
− braku uregulowa� formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami, 
− braku ewidencji wytwarzanych odpadów, 
− braku bada� szczelno�ci zbiorników podziemnych na paliwo, 
− braku zabezpieczenia gruntu przed przedostawaniem si� paliwa z miejsc rozładunku cystern. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka              

administracyjna kontroli 
zarz�dze�             

pokontrolnych 
decyzji ustalaj�cych 

kary biegn�ce 
mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Chrzypsko Wielkie 1 1 - - - - 

Kwilcz 1 - 2 - - - 
Mi�dzychód  4 4 3 - 2 5,349 
Sieraków 2 - 1 - 1 2,491 

Powiat mi�dzychodzki 8 5 6 - 3 7,840 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Spo�ród wszystkich kontroli w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej najistotniejszymi były:  
Oczyszczalnia �cieków Mi�dzychód. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków dla miasta Mi�-

dzychód oddana została do eksploatacji na pocz�tku roku 1998. Wi�kszo�� �cieków dopływa do oczyszczal-
ni miejsk� kanalizacj� sanitarn�, cz��ciowo o charakterze ogólnospławnym. Z nieskanalizowanych cz��ci 
Mi�dzychodu oraz miejscowo�ci przyległych �cieki dowo�one s� do oczyszczalni taborem asenizacyjnym. 
Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków oczyszczonych do odbiornika. Ilo�� 
�cieków oczyszczonych zrzucanych do �rodowiska wynosi �rednio 2864 m3/d. Odbiornikiem �cieków jest 
rów szczegółowy „A” i dalej rzeka Warta. Kontrola WIO� wykazała przekroczenia dopuszczalnych warto�ci 
wska�ników z pozwolenia wodnoprawnego, co poci�gn�ło za sob� ustalenie kary biegn�cej za przekroczenie 
st��e� azotu amonowego. Osad odwodniony po prasie magazynowany jest na poletku przy w��le osadowym. 
Cało�� osadu po prasie wykorzystywana jest do rekultywacji składowiska w miejscowo�ci Wiktorowo, tere-
nów przy oczyszczalni �cieków oraz do kompostowania przez indywidualnego rolnika. 

Domy Pomocy Społecznej w miejscowo�ciach Piłka i Zamy�lin. Miejscowo�ci Piłka i Zamy�lin, w któ-
rych zlokalizowane s� obiekty DPS poło�one s� w zachodniej cz��ci powiatu mi�dzychodzkiego, przy dro-
dze Mi�dzychód-Wiejce-Skwierzyna. W DPS Piłka zamieszkuje około 108 pensjonariuszy, zatrudnionych 
jest około 30 osób obsługi. W DPS Zamy�lin zamieszkuje około 40 pensjonariuszy, zatrudnionych jest około 
20 osób obsługi. Na terenie DPS Piłka znajduj� si�: obiekty mieszkalne, pralnia, hotel pracowniczy, kuchnia 
obsługuj�ca oba DPS, kotłownia w�glowa o mocy 410 kW, oczyszczalnia �cieków obsługuj�ca oba DPS. Na 
terenie DPS Zamy�lin znajduj� si�: obiekty mieszkalne i administracyjne, kotłownia w�glowa o mocy 230 
kW. Na terenie DPS Zamy�lin istnieje lokalna kanalizacja sanitarna zako�czona zbiornikiem bezodpływo-
wym, z którego �cieki wywo�one s� taborem asenizacyjnym do oczyszczalni DPS w Piłce. Oczyszczalnia 
wykonana została w roku 1994 w miejsce istniej�cej oczyszczalni opartej na pracy osadnika gnilnego typu 
OGM-9 i pola filtracyjnego. Po zmodernizowaniu w roku 2001 jest to oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna, pracuj�ca na zło�u biologicznym. �rednia ilo�� �cieków oczyszczonych − 50 m3/d. Odbiorni-
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kiem �cieków jest rów melioracyjny i dalej rzeka Warta. Władaj�cy obiektami posiada pozwolenie wodno-
prawne na odprowadzanie oczyszczonych �cieków do �rodowiska, wa�ne do 30.06.2006 roku. Kontrola 
przeprowadzona przez WIO� wykazała przekroczenia dopuszczalnych st��e� we wska�niku zanieczyszcze� 
azot ogólny, w stosunku do okre�lonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W zwi�zku z tym ustalono kar� 
biegn�c�.  

Oczyszczalnia �cieków w Radgoszczy. Jest obiektem eksploatowanym przez Wojewódzki Zakład Kon-
serwacji Urz�dze� Wodnych i Melioracyjnych z siedzib� w Gorzowie Wielkopolskim. Starosta Mi�dzy-
chodzki wydał decyzj� udzielaj�c� pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacj� oczyszczalni. Odbiornikiem 
�cieków oczyszczonych jest Struga Kaplinka i dalej rzeka Warta. Termin wa�no�ci pozwolenia wodnopraw-
nego 31.12.2008 roku. Ilo�� �cieków nie przekracza 14 m3/dob�, stanowi� je wył�cznie �cieki bytowe z bu-
dynków mieszkalnych cz��ci wsi Radgoszcz. Osady pochodz�ce z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni. 
s� od wielu lat gromadzone na poletkach osadczych. Kontrola przeprowadzona w 2002 roku wykazała prze-
kroczenia dopuszczalnych warto�ci wska�ników okre�lonych w pozwoleniu wodnoprawnym, co poci�gn�ło 
za sob� ustalenie kary biegn�cej za przekroczenie azotu ogólnego.  

Oczyszczalnia �cieków w Zb�szyniu. Oczyszczalnia przyjmuje �cieki komunalne z miejscowo�ci Zb�-
szy�. �cieki dopływaj� z miasta dwoma ruroci�gami tłocznymi, przyjmowane s� równie� �cieki dowo�one. 
Ilo�� �cieków odprowadzanych do �rodowiska wynosi �rednio 367 m3/d. Odbiornikiem �cieków oczyszczo-
nych jest rzeka Obra. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków oczysz-
czonych do �rodowiska, wa�ne do 31.12.2011 roku. Podczas kontroli przeprowadzonej w roku 2001 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego st��enia azotu ogólnego w �ciekach oczyszczonych, co spowo-
dowało ustalenie kary biegn�cej. W roku 2002 oczyszczalnia została zmodernizowana. 

Ochrona powietrza 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze zakłady skontrolowane w zakresie ochrony powietrza: 
Zakłady Mi�sne BARTEK w Sierakowie. Na terenie zakładu znajduje si� kotłownia technologiczno-

grzewcza wyposa�ona w wytwornice pary o mocy 2078 kW oraz 1850 kW. Nast�piła zmiana �ródła zasila-
nia wytwornic z oleju opałowego na gaz ziemny (olej stanowi �ródło awaryjne, przechowywany jest w dwu-
płaszczowym zbiorniku o pojemno�ci 25m3). Obok kotłowni znajduje si� 7 komór w�dzarniczych i komora 
parzelnicza. Obecnie ka�da komora w�dzarnicza posiada własny dymogenerator. Po wymianie urz�dze� 
wytwarzaj�cych dym stwierdzono ograniczenie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza (potwierdziła 
to kontrola przeprowadzona przez WIO� w Poznaniu).  

Fabryka Mebli Tapicerowanych CHRISTIANAPOL sp. z o.o. w Łowyniu. Fabryka zlokalizowana jest w 
południowo-wschodniej cz��ci miejscowo�ci Łowy�. W promieniu do 300 m od granic zakładu nie wyst�puje 
zabudowa mieszkalna. W zakładzie �ródłami emisji zorganizowanej s�: 
− kotłownia grzewcza z trzema kotłami: dwa olejowe o mocy 1,86MW i 2,30 MW i opalany drewnem o 

mocy 840 kW,  
− hala obróbki maszynowej z dwoma zorganizowanymi �ródłami emisji zapylonego powietrza, 
− kabiny do klejenia g�bki. 
Zakład posiada uregulowany stan formalnoprawny w zakresie dopuszczalnej emisji gazów i pyłów 
wprowadzanych do powietrza. Zakład nie wykonał w 2002 roku pomiarów emisji z kotłowni zakładowej. 
Zakład posiada decyzj� zezwalaj�c� na prowadzenie działalno�ci, w wyniku której powstaj� odpady. W 
latach 2000−2001 zakład wytworzył wi�ksze ilo�ci odpadów niebezpiecznych ni� okre�lone w decyzji. W 
powy�szej decyzji nie uwzgl�dniono wszystkich rodzajów odpadów innych ni� niebezpieczne powstaj�cych 
w zakładzie. Spo�ród odpadów wytwarzanych w zakładzie wiele jest gospodarczo wykorzystywanych (m.in. 
wióry, trociny, makulatura, tworzywa sztuczne, �cinki tkanin). S� one przekazywane do firm zajmuj�cych 
si� skupem surowców wtórnych lub ich przerobem. Unieszkodliwianiu podlegaj� głównie odpady 
niebezpieczne. S� to akumulatory, zu�yte �ródła �wiatła zawieraj�ce rt��, woda poamoniakalna. Odpady te 
przekazywane s� do firm, które posiadaj� stosowne zezwolenia. 
adne z odpadów niebezpiecznych 
wytwarzanych w zakładzie nie s� składowane w �rodowisku. 

Powa�ne awarie 

Zdarze� o znamionach powa�nych awarii nie zanotowano. 
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Powiat nowotomyski 

W ewidencji siedziby WIO� w Poznaniu znajduje si� 88 podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia-
łalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono 20 kontroli w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 7, 
• ochrony powietrza 3, 
• ochrony przed hałasem 1, 
• przeciwdziałania powa�nym awariom 4, 
• ograniczenia uci��liwo�ci dla �rodowiska obiektów małych stacji paliw i lokalnych dystrybutorów 2, 
• spełniania przez zakład warunków dla uzyskania koncesji 3. 

W 9 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 11 takie naru-
szenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• braku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie �cieków deszczowych do �rodowiska, 
• przekraczania warto�ci dopuszczalnych okre�lonych warunkami pozwolenia wodnoprawnego, 
• braku uregulowa� formalnoprawnych w zakresie odprowadzania wód chłodniczych do �rodowiska, 
• niewywi�zywania si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska, 
• braku ewidencji wprowadzanych do powietrza gazów �ródeł pyłów ze �ródeł energetycznych, 
• braku ewidencji wytwarzanych odpadów, 
• przekroczenia warto�ci dopuszczalnych poziomu hałasu emitowanego do �rodowiska, 
• braku bada� szczelno�ci zbiorników podziemnych do magazynowania oleju nap�dowego i benzyn, 
• braku zabezpieczenia gruntu przed mo�liwo�ci� przedostawania si� serwatki na stanowiskach do rozle-

wania. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka              

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Ku�lin - - - - - - 

Lwówek 3 1 2 - - - 
Miedzichowo 5 2 1 - - - 

Nowy Tomy�l 5 4 2 - 2 3,189 
Opalenica 5 3 1 - - - 
Zb�szy� 2 1 2 - 1  0,512 

Powiat nowotomyski 20 11 8 - 3 3,701 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Spo�ród wszystkich kontroli w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej najistotniejszymi były:  
Oczyszczalnia �cieków w miejscowo�ci Konin. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków typu 

BIOBLOK Ws-400, stanowi�ca własno�� Miasta i Gminy Lwówek, eksploatowana jest przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Lwówku. Do oczyszczalni doprowadzone s� �cieki komunalne z Lwówka i z oko-
licznych wsi. Około 30 % oczyszczanych �cieków stanowi� �cieki przemysłowe. �cieki oczyszczone, w 
ilo�ci �rednio 350 m3/d, odprowadzane s� do rowu melioracyjnego, stanowi�cego dopływ Czarnej Wody. 
Obecnie trwa rozbudowa oczyszczalni �cieków (planowany termin zako�czenia rozbudowy i modernizacji 
istniej�cej oczyszczalni − I półrocze 2003 roku). Przeprowadzona kontrola nie wykazała przekroczenia, 
okre�lonych w obowi�zuj�cym pozwoleniu wodnoprawnym, dopuszczalnych warto�ci zanieczyszcze� w 
�ciekach odprowadzanych do �rodowiska. 

Oczyszczalnia w Troszczynie. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków, stanowi�ca własno�� 
Miasta i Gminy Opalenica, eksploatowana jest przez Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy. Do oczyszczalni doprowadzone s� wył�cznie �cieki komunalne 
z Opalenicy. �cieki oczyszczone, w ilo�ci �rednio 360 m3/d, odprowadzane s� do rzeki Mogilnicy Zachod-
niej. Przeprowadzona kontrola wykazała przekroczenie, okre�lonych w obowi�zuj�cym pozwoleniu wodno-
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prawnym, dopuszczalnych warto�ci zanieczyszcze� w �ciekach odprowadzanych do �rodowiska. W zwi�zku 
z tym w wyniku post�powania administracyjnego wydano decyzj� ustalaj�c� wymiar kary biegn�cej. 

Ochrona powietrza 

Poni�ej przedstawiono najistotniejsze zakłady skontrolowane w zakresie ochrony powietrza: 
Przedsi�biorstwo Produkcji Elektronicznej WIELKOPOLSKA sp. z o.o. w Nowym Tomy�lu. Zakres 

działalno�ci firmy obejmuje produkcj� elektrycznych elementów ł�cznikowych z najró�niejszymi zespołami 
przył�czeniowymi. Jedynym �ródłem zaopatrzenia zakładu w wod� na cele socjalno-bytowe i porz�dkowe 
jest wodoci�g miejski Nowego Tomy�la. Zakład posiada podpisan� umow� z PWiK w Nowym Tomy�lu. Na 
terenie kontrolowanej jednostki powstaj� �cieki: komunalne i deszczowe. �cieki komunalne z budynku admini-
stracyjno-produkcyjnego odprowadzane s� do kolektora kanalizacji miejskiej. Wody opadowe (deszczowe) 
pochodz�ce z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z dróg i parkingów o trwałej nawierzchni, uj�te s� w 
system kanalizacyjny i odprowadzane s� do rowu melioracyjnego bez wymaganego pozwolenia wodnopraw-
nego. Zakład posiada uregulowany stan formalnoprawny w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza ze 
wszystkich �ródeł zlokalizowanych na swoim terenie. Za okres 2000−I półrocze 2002 zakład nie uiszczał opłat 
za wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów ze �ródeł energetycznych. Zakład posiada decyzj� zezwalaj�c� 
na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Spo�ród odpadów innych ni� niebezpieczne wytwarzanych w 
zakładzie wiele stanowi surowce wtórne (m.in. makulatura, złom, tworzywa sztuczne). S� one przekazywane 
do firm zajmuj�cych si� skupem surowców wtórnych. 
adne z odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w 
zakładzie nie s� składowane w �rodowisku − s� one przekazywane firmom zewn�trznym posiadaj�cym sto-
sowne pozwolenia.   

Powa�ne awarie 

W zakresie zagro�enia wyst�pienia powa�nych awarii skontrolowano m.in. zakłady: 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa 

Nafty i Gazu, Zielona Góra, KOPALNIA BUK. Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego BUK zlokalizo-
wana jest w U�ci�cicach gmina Opalenica. W bezpo�rednim s�siedztwie znajduj� si� grunty orne. W kierun-
ku wschodnim graniczy z firm� DORADO, w odległo�ci około 600 m znajduje si� zabudowa mieszkalna wsi 
U�ci�cice i w kierunku zachodnim w odległo�ci około 600 m zabudowa mieszkalna wsi Kozłowo. W kie-
runku południowym w odległo�ci około 400 m usytuowany jest jeden budynek mieszkalny, a w odległo�ci 
500 m płynie rzeka Mogilnica. W kierunku północnym w bezpo�rednim s�siedztwie zakładu znajduje si� 
rów melioracyjny, droga i grunty orne. Zakład zajmuje si� wydobyciem ropy naftowej i towarzysz�cego jej 
gazu ziemnego z odwiertów Buk 14 i Buk 15. W przygotowaniu jest dokumentacja nowego odwiertu  Mi-
chorzewo 1. Ropa naftowa magazynowana jest w siedmiu zbiornikach naziemnych o pojemno�ci 50 m3 ka�-
dy. Gaz ziemny spalany jest w pochodni i cz��ciowo wykorzystywany we własnej kotłowni. Wydobywanej 
ropie naftowej towarzyszy woda zło�owa (solanka). Prowadzony jest proces odsiarczania ropy naftowej z 
siarkowodoru za pomoc� barbotuj�cego gazu ziemnego. Zbiorniki magazynowe ropy naftowej posiadaj� 
protokoły badania szczelno�ci. Zakład posiada ISO 9001, 14 001, 18 001. Zakład przeszedł proces certyfika-
cji Zintegrowanych Systemów Zarz�dzania Jako�ci�, �rodowiskiem oraz BHP. Po kontroli WIO� zakład jest 
w trakcie zabezpieczenia ziemi na stanowisku odbioru solanki ze zbiornika do autocysterny i zabezpieczenia 
ziemi pod nalewakami ropy naftowej na stanowisku załadunku autocystern ze zbiorników magazynowych 
ropy naftowej. 

Baza Paliw w Nowym Tomy�lu. Baza została zakupiona od PKN ORLEN przez Przedsi�biorstwo Wielo-
bran�owe DUET z siedzib� w Granowie. Na terenie bazy prowadzone s� prace zwi�zane z rekultywacj� 
gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi. Nowy wła�ciciel bazy planuje przeprowadzenie 
prac zwi�zanych z uzbrojeniem terenu w sie� kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz jej wł�czenie w sie� 
kanalizacji miejskiej, wymian� zbiorników magazynowych na dwupłaszczowy, dwukomorowy zbiornik do 
magazynowania benzyny i oleju nap�dowego i instalacj� zbiorników na gaz. 

Zdarze� o znamionach powa�nych awarii nie zanotowano. 
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Powiat obornicki 

W roku 2002 w ewidencji WIO� Delegatury w Pile znajdowało si� 110 podmiotów gospodarczych pro-
wadz�cych działalno�� na terenie powiatu. W 40 zakładach przeprowadzono kontrole obejmuj�ce zagadnie-
nia w zakresie ochrony �rodowiska. W 7 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony 
�rodowiska, w pozostałych takie naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej naruszenia dotyczyły: 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków,  
• wprowadzania surowych �cieków do wód bez pozwolenia wodnoprawnego,  
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� ochrony powietrza,  
• braku regulacji formalnoprawnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,  
• nieprawidłowej eksploatacji składowiska.  

Ponadto, w pojedynczych przypadkach stwierdzono:  
• niewywi�zywanie si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska,  
• przekraczanie warto�ci dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza,  
• przekraczanie norm akustycznych w �rodowisku. 

W wyniku stwierdzonych narusze� przepisów ochrony �rodowiska zastosowano nast�puj�ce sankcje karne: 
− nało�ono 2 mandaty na ł�czn� kwot� 500,00 zł, 
− wystosowano 2 wnioski o ukaranie do S�du Grodzkiego. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania naruszenia Jednostka 

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto i Gmina 
Oborniki Wlkp. 

21 20 10 1 12 79,303 

Miasto i Gmina 
Rogo�no Wlkp. 

16 10 4 1 7 42,684 

Gmina Ryczywół 8 3 6 0 2 13,771 

Powiat obornicki 45 33 20 2 21 135,758 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
AQUABELLIS Spółka z o.o. Rogo�nie Wielkopolskim −−−− oczyszczalnia w Rogo�nie. Nowowybudowana 

oczyszczalnia �cieków, której rozruch rozpocz�to w II połowie 2002 roku, posiada pozwolenie wodnopraw-
ne na odprowadzanie do rzeki Wełny �cieków oczyszczonych w ilo�ci �redniej 1.500 m3/d. Z cz��ci miasta 
Rogo�na �cieki kierowane s� na oczyszczalni� grawitacyjn� kanalizacj� �ciekow�. Ponadto obiekt posiada 
punkt przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych z nieskanalizo-
wanej cz��ci gminy Rogo�no. Na oczyszczalni� trafia około 601,00 m3/d �cieków. W toku ostatniej kontroli 
stwierdzono nieprawidłowo�ci w zakresie niedotrzymywania parametrów pozwolenia wodnoprawnego, w 
zwi�zku z tym ustalono dla zakładu kar� pieni��n� biegn�c� oraz wydano zarz�dzenie pokontrolne nakazu-
j�ce usuni�cie nieprawidłowo�ci. Jednostka zrealizowała zarz�dzenie oraz zło�yła zasadny wniosek o ustanie 
kary biegn�cej. 

Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji w Obornikach −−−− oczyszczalnia Oborniki Wlkp. Na oczysz-
czalni� w Obornikach Wlkp., zlokalizowan� przy ulicy Obrzyckiej, grawitacyjn� kanalizacj� �ciekow� kie-
rowane s� �cieki z cz��ci miasta. Obiekt posiada punkt przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych 
ze zbiorników bezodpływowych z gminy Oborniki Wlkp. Jednostka posiada pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie �cieków do �rodowiska Na oczyszczalni� trafia około 1879 m3/d �cieków (maksymalna prze-
pustowo�� 6250 m3/d). Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rzeka Warta. Przeprowadzona kontrola 
wykazała dotrzymywanie parametrów pozwolenia wodnoprawnego oraz nieprawidłowo�ci eksploatacyjne. 
Wydano zarz�dzenie pokontrolne, w którym nakazano ich usuni�cie. Zakład wywi�zał si� z nało�onych 
obowi�zków. 

Miasto i Gmina Ryczywół – oczyszczalnia w Ryczywole. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna pracuj�ca 
na potrzeby miasta i gminy Ryczywół eksploatowana jest przez Gminny Zakład Usług Wodnych i Meliora-
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cyjnych w Czarnkowie z siedzib� w Brze�nie. Obecnie na oczyszczalni� kanalizacj� kierowane s� �cieki z 
miejscowo�ci Ryczywół, natomiast z terenu gminy �cieki dowo�one s� wozami asenizacyjnymi. Obiekt po-
siada punkt przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych. Na oczysz-
czalni� trafia około 231,06 m3/d �cieków (maksymalna przepustowo�� 434,0 m3/d). Odbiornikiem �cieków 
oczyszczonych jest rzeka Flinta. Kontrola wykazała, �e obiekt nie dotrzymywał parametrów pozwolenia 
wodnoprawnego (ustalono dla zakładu kar� biegn�c� za przekroczenie dopuszczalnych warunków odprowa-
dzania �cieków w zakresie wska�ników fosforu ogólnego i BZT5). Po przeprowadzonej kontroli wezwano 
eksploatatora oczyszczalni do spowodowania wła�ciwej pracy oczyszczalni. W odpowiedzi na wezwanie 
Wójt Gminy Ryczywół wykazał, �e w 2002 roku Rada Gminy Ryczywół przyj�ła uchwał� w sprawie reali-
zacji budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przył�czami oraz w 2003 roku zostanie zlecone opracowanie do-
kumentacji na modernizacj� oczyszczalni �cieków oraz zagospodarowanie osadów �ciekowych. Realizacja 
tych zada� przewidziana została na lata 2003–2005. 

Ochrona powietrza 

Spo�ród skontrolowanych w roku 2002 zakładów, w nast�puj�cych stwierdzono przekroczenia w stosun-
ku do dopuszczalnych warunków emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza:  

Przedsi�biorstwo Rolno-Przemysłowe „Agro-Włodarz” Sp. z o.o. w Rudej −−−− Gorzelnia Rolnicza w Go-
�ciejewie. Jednostka zajmuje si� produkcj� spirytusu i w tym celu eksploatuje kotłowni� wyposa�on� w ko-
cioł opalany w�glem, o mocy około 0,9 MW. Kontrola wykazała, �e zakład nie dotrzymuje warto�ci 
standardów okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach, w zakresie st��enia tlenku w�gla oraz dwutlenku 
azotu. W zwi�zku z powy�szym zobowi�zano jednostk� do usuni�cia stwierdzonego naruszenia i obci��ono 
kosztami kontroli.  

Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. Obornikach Wlkp. Zakład w Obornikach Wlkp. Jednostka zajmuje 
si� produkcj� mebli i elementów mebli z drewna i płyt i w tym celu eksploatuje m.in. hale obróbki − maszy-
nownie, w których odbywa si� obróbka drewna i płyt; lakierni�, w której odbywa si� barwienie, lakierowanie 
i suszenie detali z drewna oraz kotłowni�. W wyniku kontroli stwierdzono, �e zakład przekracza warunki 
ustalone w obowi�zuj�cej regulacji prawnej, co do ilo�ci wprowadzanego do powietrza acetonu oraz metylo-
etyloketonu. W zwi�zku z powy�szym ustalono dla jednostki biegn�c� kar� godzinow�. 

Huta Szkła „LUCYNA” Janusz Nowakowski w Obornikach Wlkp. Jednostka zajmuje si� wytopem szkła 
sodowego i w tym celu eksploatuje m.in. wanny szklarskie. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzo-
no, i� jednostka przekracza warunki ustalone w obowi�zuj�cej regulacji prawnej w zakresie ilo�ci wprowa-
dzanego do powietrza dwutlenku azotu. W zwi�zku z powy�szym ustalono dla jednostki biegn�ca kar� 
godzinow�.  

Kuchnia Europejska Sp. z o.o. w Poznaniu Chłodnia „MARIA” w Rogo�nie Wlkp. Jednostka zajmuje 
si� przechowalnictwem owoców i warzyw i w tym celu eksploatuje kotłowni� wyposa�on� w kotły opalane 
w�glem o ł�cznej mocy około 2,09 MW. W wyniku kontroli stwierdzono, i� jednostka nie dotrzymuje war-
to�ci standardów okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach w zakresie st��enia dwutlenku azotu. W zwi�z-
ku z powy�szym zobowi�zano jednostk� do usuni�cia stwierdzonego naruszenia i obci��ono kosztami 
kontroli.  

Ochrona przed hałasem 

W zakresie ochrony przed hałasem skontrolowano sze�� zakładów, w tym:  
− trzy z bran�y drzewnej: Fabryk� Mebli – Twaróg „Ludwik Styl” w Rogo�nie Zakład Nr 2 przy ul. Fa-

brycznej (dwukrotnie), Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. „Meble Oborniki” w Obornikach, 
A. Jarzyniewski, R. �wawiak „ARPOL” S.C. Rogo�no – Zakład Stolarski Ninino, 

− dwa z bran�y spo�ywczej: Topialni� Smalcu „Top – Smal” w Ryczywole, BGW – Zakład Przetwórstwa 
Mi�snego w Obornikach, 

− jeden z bran�y metalowej: „AMA” Sp. z o.o. w Kowanowie. 
Emisj� ponadnormatywn� stwierdzono w:  
Wielkopolskich Fabrykach Mebli S.A. w Obornikach. Kontrola wykazała przekroczenia norm akustycz-

nych w porze: dnia – w wysoko�ci 7,3 dBA i nocy – w wysoko�ci 15,5 dBA, spowodowane głównie prac� 
wentylatorów odpylania kotłowni. Jednostka zobowi�zana została zarz�dzeniem pokontrolnym do eliminacji 
narusze�, a dokumentacja z kontroli przekazana została Staro�cie Powiatu Obornickiego, celem wszcz�cia 
post�powania w sprawie wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do �rodowiska.  
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„ARPOL” S.C. – Zakład Stolarski Ninino. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 
w wysoko�ci: 6,0 dBA (w godz. 600–2200), spowodowane prac� centralnego układu odwiórowania maszyn w 
hali produkcyjnej oraz układu odpylania frezarki numerycznej. Zakład podj�ł realizacj� przedsi�wzi�cia 
zmierzaj�cego do usuni�cia naruszenia. Do wykonania pozostały zadania polegaj�ce na modernizacji układu 
odpylania hali produkcyjnej wraz z izolacj� jego zewn�trznej cz��ci. Termin zako�czenia inwestycji zapla-
nowano na dzie� 31 lipca 2003 roku.  

Kontrola z pomiarami przeprowadzonymi na terenach obj�tych ochron� akustyczn�, s�siaduj�cych z: Za-
kładem Nr 2 Fabryki Mebli „Ludwik Styl” w Rogo�nie oraz Sp. z o.o. „AMA” w Kowanowie nie wykazała 
przekrocze�.  

Gospodarka odpadami 

Przykładami najistotniejszych wyników kontroli przeprowadzonych na terenie powiatu obornickiego w 
roku 2002 w zakresie gospodarki odpadami s�: 

Gmina Ryczywół. Kontrola przeprowadzona została w zwi�zku z realizacj� zadania polegaj�cego na re-
kultywacji składowiska odpadów w miejscowo�ci Ryczywół. W trakcie kontroli stwierdzono, �e zgodnie z 
zatwierdzonym projektem rekultywacji, wykonano techniczne prace rekultywacyjne składowiska. Obecnie 
prowadzony jest etap rekultywacji biologicznej obiektu. Z uwagi na stwierdzenie w roku 1996, �e składowa-
nie odpadów w Ryczywole odbywa si� w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, Wojewódzki Inspektor 
Ochrony �rodowiska w Pile ustalił dla Gminy Ryczywół kary pieni��ne za rok 1996, 1997 i 1998. W roku 
1997 Gmina Ryczywół ui�ciła kar� ustalon� za składowanie odpadów w roku 1996. Uwzgl�dniaj�c, fakt 
realizowania przez Gmin� inwestycji polegaj�cych na rekultywacji składowiska przy ul. Działkowej w Ry-
czywole oraz zamiarze budowy składowiska odpadów w Tłukawach, Wojewódzki Inspektor Ochrony �ro-
dowiska odroczył terminy płatno�ci kary za rok 1997 do dnia 31.12.2001 roku. Decyzja ta została zmieniona 
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska w Poznaniu w roku 1999, zmiana dotyczyła rezygna-
cji z obowi�zku budowy wysypiska w Tłukawach i nało�enia obowi�zku wykonania w terminie do dnia 
31.03.2000 roku mi�dzygminnego składowiska odpadów w miejscowo�ci Sierakówko, gmina Połajewo. 
Kara za rok 1998 równie� została odroczona, pod warunkiem wykonania w terminie do dnia 31.03.2000 
roku mi�dzygminnego składowiska odpadów w miejscowo�ci Sierakówko, gmina Połajewo oraz zako�cze-
nia rekultywacji składowiska w Ryczywole w terminie do dnia 31.12.2001 roku. Podczas niniejszej kontroli 
stwierdzono, �e Gmina Ryczywół wykonała prace rekultywacyjne przedmiotowego składowiska oraz w roku 
2000 wspólnie z Gmin� Połajewo oddała do u�ytkowania składowisko odpadów w miejscowo�ci Sieraków-
ko. W zwi�zku z wykonaniem przedsi�wzi�cia b�d�cego podstaw� udzielonego odroczenia terminu płatno-
�ci ł�cznych kar pieni��nych i usuni�ciem przyczyny wymierzenia kary, w toku działa� pokontrolnych 
umorzono Gminie Ryczywół kary ł�czne za rok 1997 i 1998. 

Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Obornikach. Kontrola w 
Przedsi�biorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Obornikach dotyczyła składo-
wiska odpadów w U�cikówcu i wykazała szereg nieprawidłowo�ci w zakresie nieprzestrzegania wymaga� 
ochrony �rodowiska. 

W zwi�zku z naruszeniami wykazanymi w trakcie kontroli, przedstawiciela zakładu ukarano kar� grzyw-
ny. Jednocze�nie w toku działa� pokontrolnych, do Marszałka Województwa, Starosty Obornickiego i Bur-
mistrza Miasta i Gminy Oborniki skierowano pisma informuj�ce o ustaleniach z kontroli celem ich 
wykorzystania słu�bowego zgodnie z przysługuj�cymi kompetencjami. Ponadto dla zarz�dzaj�cego składo-
wiskiem wydano zarz�dzenie pokontrolne nakładaj�ce obowi�zek wyeliminowania wykazanych uchybie�.  

Powa�ne awarie  

Na terenie powiatu obornickiego znajduj� si� trzy zakłady b�d�ce na li�cie potencjalnych sprawców awa-
rii, z czego jeden zaliczono do zakładów zwi�kszonego ryzyka tj.: 
− „Metalplast – Oborniki” Sp. z o.o. w Obornikach Wlkp. (zakład zwi�kszonego ryzyka),  
− Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska w Obornikach, 
− Kuchnia Europejska Sp. z o.o. Chłodnia „Maria” w Rogo�nie.  
Powy�sze obiekty zaklasyfikowano do zakładów stwarzaj�cych potencjalne zagro�enie z uwagi na stosowa-
nie przez nich znacznych ilo�ci takich substancji jak: pentan, amoniak.  

Istnieje równie� szereg innych jednostek, których eksploatacja mo�e spowodowa� awari� i zanieczyszcze-
nie �rodowiska gruntowo-wodnego. W szczególno�ci dotyczy to stacji paliw płynnych, z których cz��� nie 
posiada pełnego zabezpieczenia �rodowiska, wymaganego obowi�zuj�cymi przepisami.  
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W roku 2002 na terenie powiatu obornickiego nie odnotowano zdarze� nosz�cych znamiona powa�nych 
awarii.  
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Powiat ostrowski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Kaliszu odnotowano 166 podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia-
łalno�� na terenie powiatu Ostrów Wielkopolski. 

W 2002 roku przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej  27, 
• ochrony przed hałasem  3, 
• ochrony powietrza 11, 
• gospodarki odpadami 16, 
• wypełniania przez inwestorów wymaga� ochrony �rodowiska, kontrole inwestycji – 6. 

W pi�ciu skontrolowanych zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska. W pozo-
stałych zakładach stwierdzono naruszanie przepisów oraz wyst�pienie uchybie� w zakresie wymaga� ochrony 
�rodowiska. Naruszenie obowi�zuj�cych przepisów najcz��ciej dotyczyło: 
• braku uregulowa� formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami, 
• braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
• magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych, 
• nieprawidłowego stanu technicznego oraz niewła�ciwej eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków, 
• braku uregulowa� formalnoprawnych w zakresie ochrony powietrza, 
• braku ewidencji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, 
• braku wykonywanych pomiarów emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
• przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku, 
• niewnoszenie opłat za korzystanie ze �rodowiska, 
• nielegalne spalanie odpadów. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary 
za okres trwania przekro-

cze� 
Jednostka                                    

administracyjna kontroli 
zarz�dze� 

pokontrolnych 
decyzji ustalaj�cych 

kary biegn�ce 
mandatów 
karnych 

liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto Ostrów Wielko-
polski 15 10 2 - 7 10,54 

Miasto i Gmina Nowe 
Skalmierzyce 11 6 1 - 3  8,94 

Miasto i Gmina Odola-
nów 

12 4 7 - 1  1,49 

Miasto i Gmina Raszków 3 1 2 - 2 2,28 

Gmina Ostrów Wielko-
polski 11 8 5 - 3  22,16 

Gmina Przygodzice 2 - 1 - - - 

Gmina Sieroszewice 6 1 2 - - - 

Gmina So�nie 3 2 - - - - 

Powiat ostrowski 63 32 20 - 16 45,41 

Gospodarka wodno �ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej by-
ły: 

Oczyszczalnia �cieków w R�bczynie gmina Raszków. Do oczyszczalni �cieków doprowadzane s� �cieki ko-
munalne pochodz�ce z miast Ostrowa Wielkopolskiego i Raszkowa oraz z miejscowo�ci le��cych w pobli�u 
oczyszczalni zlokalizowanych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i Raszków. U�ytkownikiem oczyszczalni 
jest Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji „WODKAN”  SA w Ostrowie Wlkp. posiadaj�ce pozwolenie 
wodnoprawne na odprowadzanie �cieków. Aktualnie oczyszczalnia znajduje si� w fazie rozruchu technolo-
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gicznego, którego zako�czenie przewiduje si� w połowie 2003 roku. W wyniku kontroli stwierdzono narusze-
nie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie substancji biogennych. Wydano zarz�dzenia pokontrol-
ne.  

Oczyszczalnia �cieków na osiedlu Nowa Kr�pa w Ostrowie Wlkp. Jest to mechaniczno-biologiczna oczysz-
czalnia �cieków typu BIOBLOK-100. Eksploatacj� oczyszczalni zajmuje si� Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i 
Kanalizacji „WODKAN” SA w Ostrowie Wlkp. Oczyszczone �cieki odprowadzane s� do rowu melioracyjne-
go (dopływ rzeki Ołobok) na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Do oczyszczalni doprowadzane s� �cieki 
bytowe oraz opadowe z cz��ci osiedla Nowa Kr�pa w Ostrowie Wlkp. Przeprowadzane kontrole oczyszczalni 
wykazuj� jej znaczne przeci��enie hydrauliczne, a dopuszczalne wska	niki zanieczyszcze� w odprowadzanych 
�ciekach s� systematycznie przekraczane, za co u�ytkownik oczyszczalni obci��any jest karami pieni��nymi. 
Płatno�� kary jest odroczona z uwagi na realizacj� inwestycji – budow� nowej oczyszczalni �cieków w R�b-
czynie, do której podł�czone zostan� �cieki z całego osiedla Nowa Kr�pa. 

Oczyszczalnia �cieków w Antoninie gmina Przygodzice. Wła�cicielem oczyszczalni �cieków jest Gmina 
Przygodzice natomiast jej u�ytkownikiem Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych „WODA” w Przygodzicach. 
Jest to oczyszczalnia typu stawowego, do której doprowadzane s� �cieki komunalne z miejscowo�ci Antonin. 
Oczyszczone �cieki odprowadzane s� do rowu melioracyjnego i dalej do Strugi Nied	wieckiej. W wyniku kon-
troli nie stwierdzono przekrocze� warunków okre�lonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Ochrona przed hałasem 

W zakresie ochrony przed hałasem, na terenie powiatu skontrolowano trzy zakłady, z których najistotniej-
szym był: 
PPH „Jagódka” Lody, Mro�onki, P. Jagodzi�ski, Nowe Skalmierzyce. Zakład zajmuje si� produkcj� lodów. 

Przeprowadzona kontrola wykazała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do �rodo-
wiska. Wydano stosowne zarz�dzenia pokontrolne, zobowi�zuj�c zakład do wyciszenia pracuj�cych agrega-
tów oraz sformułowano wniosek o wszcz�cie post�powania celem uzyskania pozwolenia okre�laj�cego 
dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do �rodowiska. 

Ochrona powietrza  

Spo�ród skontrolowanych w roku 2002 zakładów, w nast�puj�cych stwierdzono przekroczenia w stosunku 
do dopuszczalnych warunków emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza:  

PPH-U GALCHEM - ZAP Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. Zakład zajmuje si� galwaniczn� obróbk� metali, w 
ramach której prowadzone s� m.in. procesy cynkowania, cynowania, anodowania, trawienia i chromowania. 
Przeprowadzona w zakładzie kontrola wykazała, �e zakład nie posiada uregulowanego stanu formalnoprawne-
go w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz w zakresie gospodarki odpadami. W wyniku kontroli 
wydano odpowiednie zarz�dzenia pokontrolne, o wykonaniu których zakład powiadomił Delegatur� WIO� w 
Kaliszu.  

ZMK DELIKATES Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. Zakład zajmuje si� przetwórstwem ryb. Strona formalno-
prawna działalno�ci zakładu jest uregulowana wył�cznie w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej i gospodarki 
odpadami. Obiekt zaopatrywany jest w wod� z miejskiej sieci wodoci�gowej w Ostrowie Wlkp. �cieki prze-
mysłowe i bytowe odprowadzane s� do kanalizacji miejskiej w Ostrowie Wlkp. na podstawie umowy zawartej 
z PWiK „WODKAN” SA w Ostrowie Wlkp. Kontrola wykazała brak pozwolenia na emisj� pyłów i gazów do 
powietrza, niewła�ciwe naliczanie opłat za korzystanie ze �rodowiska oraz brak informacji zło�onej Marszał-
kowi Województwa Wielkopolskiego o wprowadzaniu na rynek krajowy produktów w opakowaniach. W wy-
niku kontroli zakład otrzymał zarz�dzenia pokontrolne nakazuj�ce usuni�cie nieprawidłowo�ci.  

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wlkp. Zakład zaopatruje w energi� ciepln� znaczn� cz��� 
Ostrowa Wlkp. Strona formalnoprawna w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza jest uregulowana. 
Przeprowadzane w zakładzie kontrole wykazuj� okresowe przekraczanie dopuszczalnych st��e� substancji 
okre�lonych w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Zakładowi ustalono kar� biegn�c� 
za przekraczanie dopuszczalnej emisji z kotłów w�glowych nr 1, 2 i 4 w zakresie NOx, SO2 i CO.  

Zakład Rze�niczo-W�dliniarski I.M. �liwi�scy, A. Knioła w Ostrowie Wielkopolskim. Zakład zajmuje si� 
ubojem trzody chlewnej i produkcj� w�dliniarsk�, a jego działalno�� jest przedmiotem cz�stych skarg ze strony 
s�siadów. Woda na potrzeby zakładu pobierana jest z wodoci�gu miejskiego w Ostrowie Wlkp. �cieki prze-
mysłowe odprowadzane s� do zbiornika bezodpływowego, sk�d wywo�one s� do oczyszczalni �cieków w 
R�bczynie. W trakcie kontroli stwierdzono, �e zakład nie posiada pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza. W wyniku przeprowadzonej kontroli, wystosowano zarz�dzenia pokontrolne, w których zobo-
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wi�zano wła�ciciela zakładu do uregulowania strony formalnoprawnej w zakresie emisji substancji wprowa-
dzanych do powietrza oraz zaprowadzenia ewidencji tej emisji. 

Gospodarka odpadami 

Przykładami najistotniejszych wyników kontroli przeprowadzonych na terenie powiatu ostrowskiego w ro-
ku 2002 w zakresie gospodarki odpadami s�: 

Fabryka „WAGON” S.A. Ostrów Wlkp. Zakład posiada uregulowan� stron� formalnoprawn� w zakresie 
gospodarki odpadami. Przeprowadzona kontrola wykazała jednak magazynowanie odpadów na terenie zakładu 
bez wymaganej decyzji okre�laj�cej miejsce i sposób ich magazynowania. Stwierdzono równie�, �e zakład nie 
wnosi opłat za korzystanie ze �rodowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, za 
pobór wody z własnych uj�� i odprowadzanie �cieków do �rodowiska, a tak�e podwy�szonych opłat za maga-
zynowanie odpadów bez wymaganej decyzji. O fakcie tym poinformowano Marszałka Województwa Wielko-
polskiego. Kontrola nie wykazała przekroczenia dopuszczalnych warto�ci substancji emitowanych do 
powietrza ze 	ródeł technologicznych. Nie stwierdzono równie� przekroczenia dopuszczalnych warto�ci zanie-
czyszcze� w wodach deszczowych odprowadzanych do �rodowiska.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie −−−− składowisko odpadów w Moszczance. Aktualnie eksploato-
wana jest kwatera nr 1 posiadaj�ca zabezpieczenie − uszczelnienie dna i skarp foli� PEHD. Obiekt posiada 
uregulowan� stron� formalnoprawn�. Przeprowadzona kontrola wykazała, �e wła�ciciel obiektu nie przepro-
wadza bada� monitoringowych składowiska – nie wykonuje bada� wód podziemnych pobieranych z piezome-
trów. W wyniku kontroli wydano odpowiednie zarz�dzenia pokontrolne. Zakład powiadomił Delegatur� WIO� 
o wykonaniu zarz�dze� pokontrolnych, przedkładaj�c aktualne wyniki analiz wód pobranych z piezometrów 
zainstalowanych wokół składowiska. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

W roku 2002 wstrzymano oddanie do u�ytkowania stacji bazowej telefonii komórkowej Polskiej Telefonii 
Cyfrowej Sp. z o.o. w miejscowo�ci Raszków. Powodem wstrzymania oddania do u�ytku obiektu był brak 
wymaganego prawem pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych. Po uzyskaniu przez prowadz�ce-
go instalacj� wymaganych pozwole� Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska nie wniósł 
sprzeciwu w zakresie rozpocz�cia u�ytkowania obiektu.. 

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu ostrowskiego znajduje si� jeden zakład zaliczany do zakładów du�ego ryzyka (ZDR). 
Jest to Baza Paliw PKN „ORLEN”  zlokalizowana w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy W�glowej. Obiekt 
posiada uregulowan� stron� formalnoprawn�. 

Obiektem mog�cym stanowi� potencjalne zagro�enie dla �rodowiska jest ponadto mogilnik zlokalizowany 
w miejscowo�ci Młynów (gmina Ostrów Wlkp.). W roku 2002 trwały przygotowania do jego likwidacji, która 
ma nast�pi� w roku 2003. 

Zdarzenia o znamionach powa�nej awarii 

W roku 2002 na terenie powiatu ostrowskiego nie zanotowano �adnych zdarze�, które nosiłyby znamiona 
powa�nej awarii.  
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Powiat ostrzeszowski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Kaliszu znajduje si� 67 podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia-
łalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono na terenie powiatu 21 kontroli w tym w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 7, 
• ochrony powietrza 8, 
• gospodarki odpadami   5, 
• wypełniania przez inwestorów wymaga� 

ochrony �rodowiska, kontrole inwestycji  1. 

W 12 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 9 takie naru-
szenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• braku uregulowanej strony formalnoprawnej gospodarki odpadami, 
• braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
• niewnoszenia opłat za korzystanie ze �rodowiska, 
• braku wymaganego prawem pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 
• braku kró�ców pomiarowych na instalacjach wprowadzaj�cych substancje do powietrza. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce 
kary za okres trwania 

przekrocze� Jednostka administracyjna 
kontroli 

zarz�dze� 
pokontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto i Gmina Ostrzeszów 8 4 2 - 4 23,04 
Miasto i Gmina Grabów nad 
Prosn� 

3 - 1 - 1 2,19 

Miasto i Gmina Mikstat 3 2 - - 1 2,62 

Gmina Czajków - - - - 1 5,77 
Gmina Doruchów 2 1 - - - - 
Gmina Kobyla Góra  2 1 - - - - 

Gmina Kraszewice 3 1 - - - - 

Powiat ostrzeszowski 21 9 3 - 7 33,62 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Spółka Wodno-�ciekowa STRZEGOWA w Ostrzeszowie. Spółka eksploatuje mechaniczno-biologiczn� 

oczyszczalni� �cieków w Ostrzeszowie. Na oczyszczalni� trafiaj� �cieki komunalne, przemysłowe i desz-
czowe z terenu Ostrzeszowa i przyległych miejscowo�ci. W roku 2002 do oczyszczalni podł�czono kanali-
zacj� doprowadzaj�c� �cieki z terenu miasta Mikstatu. Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rzeka 
Strzegowa. W trakcie kontroli nie stwierdzono przekraczania dopuszczalnych warunków okre�lonych w 
pozwoleniu wodnoprawnym. 

Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosn�. Zakład eksploatuje oczyszczalni� �cieków w Gra-
bowie. Oczyszczalnia działa od czerwca 1996. Odprowadzanie �cieków odbywa si� na podstawie pozwole-
nia wodnoprawnego. Stan techniczny urz�dze� oczyszczalni jest dobry. W trakcie kontroli nie stwierdzono 
przekraczania dopuszczalnych warunków wprowadzania �cieków do �rodowiska. 

Ochrona powietrza 

Zakłady, w których przeprowadzono kontrole głównie pod k�tem ochrony powietrza to: 
OZChG POLLENA Ostrzeszów. Zakład zajmuje si� produkcj� �rodków chemii gospodarczej (proszki do 

prania, mydła). Zakład eksploatuje kotłowni� opalan� w�glem kamiennym oraz instalacje technologiczne. 
Strona formalnoprawna emisji do powietrza oraz gospodarki odpadami jest uregulowana. W trakcie kontroli 
nie stwierdzono przekrocze� warto�ci dopuszczalnych. Kontrola nie wykazała naruszania wymaga� ochrony 
�rodowiska. 

Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie. Zakład zajmuje si� wytwarzaniem elementów 
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galanterii ceramicznej, dachowej i ogrodzeniowej. Stwierdzono brak uregulowanej strony formalnoprawnej 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi ni� niebezpieczne oraz brak ewidencji wytwarzanych odpa-
dów. Eksploatacja instalacji do wypalania ceramiki odbywała si� bez wymaganego prawem pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, nie zainstalowano tak�e kró�ców pomiarowych. Ponadto w 
zakładzie nie prowadzono ewidencji emisji substancji wprowadzanych do powietrza. Zakład nie wnosił opłat 
za korzystanie ze �rodowiska. Po kontroli wydano zarz�dzenia dotycz�ce usuni�cia stwierdzonych nieprawi-
dłowo�ci, które zostały przez zakład zrealizowane. 

Ferma Drobiu H. Nieruchalski w Kaliszkowicach Ołobocznych gmina Mikstat. Zakład zajmuje si� ho-
dowl� drobiu (kurczaki i kaczki). Obsada wynosi około 17 tys. kurcz�t i 25 tys. kaczek. Stwierdzono brak 
wymaganego prawem pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów oraz brak ewidencji wy-
twarzanych odpadów. Wydano zarz�dzenia pokontrolne nakazuj�ce usuni�cie stwierdzonych nieprawidło-
wo�ci. 

SZWAGROS Sp. z o.o. Masarstwo-W�dliniarstwo w Kraszewicach. Zakład zajmuje si� ubojem i prze-
twórstwem �ywca. W zakładzie stwierdzono eksploatacj� instalacji w�dzarniczej bez wymaganego prawem 
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz brak ewidencji emisji substancji wprowa-
dzanych do powietrza.. Stwierdzono równie� brak uregulowanej strony formalnoprawnej gospodarki odpa-
dami oraz brak ewidencji wytwarzanych odpadów. W wyniku kontroli wydano zarz�dzenia pokontrolne, 
zobowi�zuj�ce zakład do usuni�cia wszystkich stwierdzonych uchybie�.  

Gospodarka odpadami 

Zakłady, w których zwrócono szczególn� uwag� na gospodark� odpadami to: 
Fabryka Aparatury Elektrycznej EMA-ELFA Sp. z o.o. w Ostrzeszowie. Zakład zajmuje si� produkcj� 

cz��ci elektrycznych. W trakcie kontroli stwierdzono brak uregulowanej strony formalnoprawnej gospodarki 
odpadami, brak ewidencji wytwarzanych odpadów, niewywi�zywanie si� z obowi�zku wnoszenia opłat za 
korzystanie ze �rodowiska oraz brak ewidencji emisji substancji wprowadzanych do powietrza. Zakład nie 
posiadał tak�e umowy na dostarczanie wody i odbiór �cieków. Wydano zarz�dzenia pokontrolne. W trakcie 
kontroli sprawdzaj�cej stwierdzono usuni�cie powy�szych nieprawidłowo�ci. 

Stacja Paliw AMI w Mikstacie. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze Mikstat – Antonin. Stacja prowa-
dzi sprzeda� benzyn, oleju nap�dowego oraz olejów konfekcjonowanych i luzem. W trakcie kontroli stwier-
dzono brak uregulowanej strony formalnoprawnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi ni� 
niebezpieczne oraz brak ewidencji wytwarzanych odpadów. Po kontroli wydano zarz�dzenia dotycz�ce usu-
ni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci, które zostały przez zakład zrealizowane.  

PUP Adam Boci�ga Ostrzeszów. Przedmiotem działalno�ci zakładu s� usługi transportowe, wywóz nie-
czysto�ci stałych i płynnych. Zakład posiada baz� transportow� w miejscowo�ci Olszyna. Stwierdzono brak 
wymaganego zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów oraz brak ewidencji odpadów zbie-
ranych i wytwarzanych.  

Gmina Doruchów – składowisko odpadów komunalnych w Doruchowie-Rudniczysko. Składowiskiem 
zarz�dza Urz�d Gminy w Doruchowie. Obiekt jest eksploatowany od listopada 1997 roku. W trakcie kontroli 
stwierdzono brak ewidencji składowanych odpadów zgodnej z klasyfikacj� odpadów oraz brak bada� moni-
toringowych składowiska. Zakład uzyskał decyzj� zatwierdzaj�c� instrukcj� eksploatacji składowiska odpa-
dów innych ni� niebezpieczne. Po kontroli wydano zarz�dzenia dotycz�ce usuni�cia stwierdzonych 
nieprawidłowo�ci, które zostały przez zakład zrealizowane. 

Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Ostrzeszowie – składowisko odpadów komunalnych w Ostrzeszowie. 
Składowiskiem zarz�dza Zakład Oczyszczania w Ostrzeszowie. Obiekt jest eksploatowany od czerwca 1999. 
Nie stwierdzono nieprawidłowo�ci w eksploatacji składowiska. Zakład uzyskał decyzj� zatwierdzaj�c� in-
strukcj� eksploatacji składowiska odpadów innych ni� niebezpieczne. 

PHU BIGMET w Ostrzeszowie. Zakład zajmuje si� rozlewem wyrobów winiarskich i napojów. Kontrol� 
przeprowadzono w zwi�zku z wnioskiem zakładu o wydanie za�wiadczenia o spełnianiu wymaga� ochrony 
�rodowiska niezb�dnym do otrzymania koncesji na konfekcjonowanie wyrobów spirytusowych. Stwierdzono 
brak pozwolenia na zmian� sposobu u�ytkowania obiektu oraz decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi. Zakład nie zło�ył te� informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospo-
darowania nimi. W zakładzie nie prowadzono ewidencji wytwarzanych odpadów. Po kontroli wydano zarz�-
dzenia dotycz�ce usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci, które zostały przez zakład zrealizowane. 
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Promieniowanie elektromagnetyczne 

W roku 2002 wstrzymano oddanie do u�ytkowania dwóch stacji bazowych telefonii komórkowej Polskiej 
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.: w miejscowo�ci Ignaców gmina Kobyla Góra i w Doruchowie. W obu przy-
padkach powodem wstrzymania oddania do u�ytku obiektów był brak wymaganego prawem pozwolenia na 
emitowanie pól elektromagnetycznych. Po uzyskaniu przez prowadz�cych instalacje wymaganych pozwole� 
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska wyraził zgod� na oddanie do u�ytkowania ww. 
stacji bazowych telefonii komórkowej. 

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego nie wyst�puj� zakłady o zwi�kszonym i du�ym ryzyku wyst�pienia 
powa�nej awarii przemysłowej.  

W miejscowo�ci Grabów-Wójtostwo zlokalizowany jest mogilnik przewidziany do likwidacji w latach 
2003−2004. 

Zdarzenia o znamionach powa�nej awarii 

W roku 2002 na terenie powiatu ostrzeszowskiego, nie zanotowano zdarze� o znamionach powa�nych 
awarii.  
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Powiat pilski 

W roku 2002 w ewidencji WIO� Delegatury w Pile znajdowało si� 261 podmiotów gospodarczych pro-
wadz�cych działalno�� na terenie powiatu. W 81 zakładach przeprowadzono kontrole obejmuj�ce zagadnie-
nia w zakresie ochrony �rodowiska. W 8 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony 
�rodowiska, w pozostałych takie naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej naruszanie przepisów dotyczyło: 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków,  
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� ochrony powietrza,  
• braku regulacji formalnoprawnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,  
• składowania odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym.  

Ponadto, w pojedynczych przypadkach stwierdzono:  
• niewywi�zywanie si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska,  
• przekraczanie warto�ci dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza,  
• brak wymaganych pomiarów st��e� zanieczyszcze� wprowadzanych do powietrza,  
• przekraczanie norm akustycznych w �rodowisku,  
• brak opłat z tytułu składowania odpadów w miejscu na ten cel niewyznaczonym,  
• magazynowanie odpadów niezgodnie z warunkami decyzji organu gminy.  

W wyniku stwierdzonych narusze� przepisów ochrony �rodowiska zastosowano nast�puj�ce sankcje karne: 
− nało�ono 4 mandaty na ł�czn� kwot� 700,00 zł, 
− wystosowano 3 wnioski o ukaranie do S�du Grodzkiego. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce 
kary za okres trwania 

przekroczenia Jednostka administracyjna 
kontroli 

zarz�dze� 
pokontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary jednostkowe 

mandatów 
karnych 

liczba kwota /tys. zł/ 

Gmina Biało�liwie 4 6 5 0 2 9,325 

Gmina Kaczory 8 6 5 0 3 1,516 
Miasto i Gmina Łob�enica 8 4 4 0 3 11,147 
Gmina Miasteczko Kraje�skie 1 0 2 0 1  0,714 

Miasto Piła 40 33 16 2 11 129,464 
Gmina Szydłowo 8 6 3 0 − − 
Miasto i Gmina Uj�cie 8 7 6 1 4 10,786 
Miasto i Gmina Wyrzysk 9 8 3 1 3 16,486 
Miasto i Gmina Wysoka 4 3 3 0 4 1,638 

Powiat pilski 90 73 47 4 31 191,076 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji w Wyrzysku – oczyszczalnia w Wyrzysku. Obiekt posiada po-

zwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do rzeki Łobzonki �cieków oczyszczonych w ilo�ci �redniej 1.146 
m3/d. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna pracuje na potrzeby Miasta i Gminy Wyrzysk. Obecnie kana-
lizacj� �ciekow� uzbrojon� w przepompownie po�rednie i przepompowni� centraln� na oczyszczalni� kiero-
wane s� �cieki z Wyrzyska, Dobrzyniewa, Glesna, Anusina oraz Falmierowa. Obiekt posiada punkt 
przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych z pozostałych miejsco-
wo�ci zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wyrzysk. Na oczyszczalni� trafia �rednio 700 m3/d �cie-
ków. W toku ostatniej kontroli stwierdzono nieprawidłowo�ci w zakresie nie dotrzymywania parametrów 
pozwolenia wodnoprawnego. W zwi�zku z tym ustalono dla zakładu kar� pieni��n� biegn�c� oraz wydano 
zarz�dzenie pokontrolne, w którym nakazano usun�� nieprawidłowo�ci. Jednostka zło�yła wniosek o ustanie 
kary biegn�cej, który został przez WIO� Pozna� rozpatrzony pozytywnie. 

Spółka Wodno-�ciekowa „GWDA” Piła −−−− Leszków – oczyszczalnia �cieków dla Piły. Na oczyszczalni� 
grawitacyjn� kanalizacj� �ciekow� kierowane s� �cieki z miasta Piły i gminy Szydłowo. Obiekt posiada 
punkt przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych z terenu powiatu 
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pilskiego. Na oczyszczalni� trafia około 17.030,43 m3/d �cieków (maksymalna przepustowo�� 33.672 m3/d). 
Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rzeka Gwda. Stan techniczny i eksploatacja urz�dze� zabezpie-
czaj�cych wody przed zanieczyszczeniem nie budzi uwag. Kontrola wykazała, �e obiekt dotrzymywał wa-
runków pozwolenia wodnoprawnego. 

Gmina Biało�liwie −−−− oczyszczalnia Biało�liwie. Na oczyszczalni� mechaniczno-biologiczn� w Biało�li-
wiu pracuj�c� na potrzeby gminy Biało�liwie grawitacyjn� kanalizacj� �ciekow� kierowane s� �cieki komu-
nalne z Biało�liwia i Dworzakowa. Obiekt posiada punkt przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych 
ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy (Pobórka Wielka, Nie�ychowo, Krostkowo, D�bówko No-
we, Biało�liwie). Stopie� skanalizowania miejscowo�ci Biało�liwie okre�la si� na około 85 %. �cieki dowo-
�one stanowi� około 3 %. Jednostka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków. Na 
oczyszczalni� trafia około 319 m3/d �cieków (maksymalna przepustowo�� 853,3 m3/d). Odbiornikiem �cie-
ków jest rów przydro�ny, dopływ rowu melioracyjnego N-33-1-1. Przeprowadzona kontrola wykazała, �e 
obiekt nie dotrzymywał parametrów pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zawarto�ci fosforu ogólnego, w 
zwi�zku z czym ustalono kar� biegn�c�.  

Ochrona powietrza 

Spo�ród skontrolowanych w roku 2002 zakładów, w nast�puj�cych stwierdzono przekroczenia w stosun-
ku do dopuszczalnych warunków emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza: 

Przedsi�biorstwo Kazimierz Gawi�ski Zakład Tworzyw Sztucznych w Biało�liwiu.  Jednostka zajmuje si� 
produkcj� z laminatu poliestrowo-szklanego. W zwi�zku z prowadzonym procesem technologicznym jed-
nostka eksploatuje m.in. hal� laminowania, malowania oraz kotłowni�. W wyniku przeprowadzonej kontroli 
stwierdzono, i� jednostka przekracza warunki ustalone w obowi�zuj�cej regulacji formalnoprawnej, co do 
ilo�ci wprowadzanego do powietrza styrenu. W zwi�zku z powy�szym ustalono dla jednostki kar� pieni��n�.  

1 Baza Materiałowo-Techniczna w Toruniu Skład nr 4 w Dolaszewie. Jednostka eksploatuje na swoim 
terenie m.in.: kotłownie grzewczo-technologiczne opalane w�glem kamiennym. S� to kotłownie: niskopara-
metrowa o ł�cznej mocy zainstalowanych kotłów 1,218 MW oraz wysokoparametrowa o ł�cznej mocy zain-
stalowanych kotłów 5,82 MW. W wyniku kontroli stwierdzono przekroczenia, co do st��enia tlenku w�gla, 
powodowane na skutek eksploatacji kotłowni niskoparametrowej. W zwi�zku z powy�szym ustalono dla 
jednostki kar� pieni��n�. 

Przedsi�biorstwo Projektowo-Usługowe „Hydronika” E. Kmita w Koszalinie −−−− Oddział Terenowy Piła. 
Jednostka zajmuje si� dostarczeniem energii cieplnej głównie dla odbiorców prywatnych. Przedsi�biorstwo 
dzier�awi kotłowni� w�glow�. W wyniku przeprowadzonych kontrolnych pomiarów emisji zanieczyszcze� 
pyłowo-gazowych do powietrza z kotłowni w�glowej stwierdzono, i� jednostka przekracza warunki ustalone 
w obowi�zuj�cej regulacji prawnej, co do ilo�ci wprowadzanego do powietrza tlenku w�gla. W zwi�zku z 
powy�szym ustalono dla jednostki kar� pieni��n�.  

Szpital Specjalistyczny w Pile. Jednostka eksploatuje na swoim terenie kotłowni� wyposa�on� w kotły 
opalane w�glem kamiennym o ł�cznej mocy 8,3 MW. W wyniku kontroli stwierdzono, i� jednostka przekra-
cza warunki ustalone w obowi�zuj�cej regulacji formalnoprawnej, co do st��enia tlenku w�gla i dwutlenku 
azotu. W zwi�zku z powy�szym ustalono dla jednostki kar� pieni��n�. Jednostka podj�ła działania zmierza-
j�ce do usuni�cia naruszenia, których celowo�� potwierdzono w trakcie kontroli sprawdzaj�cej. Przyczyny 
naruszenia zostały usuni�te.  

Philips Lighting Poland S.A. w Pile. Jednostka zajmuje si� produkcj� 	ródeł �wiatła. W zwi�zku z pro-
wadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in. piece do wytopu szkła, linie produkcji 
	ródeł �wiatła (lamp kompaktowych, �wietlówek, �arówek) i podzespołów oraz kotłowni�. W wyniku kon-
troli stwierdzono, i� w Zakład Produkcji �wietlówek jest 	ródłem przekrocze� warunków ustalone w obo-
wi�zuj�cej regulacji formalnoprawnej, co do ilo�ci wprowadzanego do powietrza tlenku w�gla oraz octanu 
butylu. W zwi�zku z powy�szym ustalono dla jednostki kar� pieni��n�. Jednostka podj�ła działania zmierza-
j�ce do usuni�cia naruszenia, których celowo�� potwierdzono sprawdzaj�cymi pomiarami. Przyczyny naru-
szenia zostały usuni�te. 

Zakłady Metalurgiczne „POMET” S.A. w Poznaniu Wydział Zamiejscowy Odlewni Metali Nie�ela-
znych w Pile. Jednostka zajmuje si� produkcj� odlewów ze stopów aluminium i miedzi. W zwi�zku z pro-
wadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in. piece odlewnicze oraz hale produkcyjne, 
w których odbywa si� obróbka mechaniczna odlewów. W wyniku kontroli stwierdzono, i� wytapiania jest 
	ródłem przekrocze� warunków ustalonych w obowi�zuj�cej regulacji formalnoprawnej, co do ilo�ci wpro-
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wadzanego do powietrza tlenku w�gla oraz dwutlenku azotu. W zwi�zku z powy�szym ustalono dla jednost-
ki kar� pieni��n�.  

„EKOLOG-INWEST” Sp. z o.o. w Pile Zakład Produkcyjny w Szydłowie. Jednostka zajmuje si� pro-
dukcj� elektrycznych lamp o�wietleniowych. W zwi�zku z prowadzonym procesem technologicznym jed-
nostka eksploatuje m.in. lakierni�, w której odbywa si� malowanie, lakierowanie i suszenie detali oraz 
kotłowni�. W wyniku kontroli stwierdzono, i� lakiernia jest 	ródłem przekrocze� warunków ustalonych w 
obowi�zuj�cej regulacji prawnej, co rodzaju wprowadzanego do powietrza toluenu. W zwi�zku z powy�-
szym ustalono kar� pieni��n�.  

Zakład Rolno-Przemysłowy „FARMUTIL HS” w �miłowie. Jednostka zajmuje si� produkcj� szerokiego 
asortymentu rolno-spo�ywczego oraz termicznym przekształcaniem odpadów pochodzenia zwierz�cego. W 
zwi�zku z prowadzonym procesem technologicznym eksploatowane s� m.in.: linie utylizacji oraz kotłownie. 
W wyniku kontroli stwierdzono, i� kotłownia centralna jest 	ródłem przekrocze� warunków ustalonych w 
obowi�zuj�cej regulacji formalno-prawnej, w zakresie st��enia tlenku w�gla. W zwi�zku z powy�szym usta-
lono dla jednostki kar� pieni��n�. Jednostka podj�ła działania zmierzaj�ce do usuni�cia naruszenia, których 
celowo�� potwierdzono w trakcie kontroli sprawdzaj�cej. Ponadto jednostka stanowi powa�n� uci��liwo�� 
zwi�zan� z emisj� zwi�zków odoroczynnych (tzw. złowonnych). 

Ochrona przed hałasem 

W roku 2002, w zakresie ochrony przed hałasem skontrolowano 7 jednostek; w tym:  
− 2 markety w ramach cyklu kontrolnego na wniosek Głównego Inspektora Ochrony �rodowiska w War-

szawie: Supermarket NOMI w Pile oraz Market „Piotr i Paweł” w Centrum Handlowym IBI w Pile. Z 
uwagi na lokalizacj� marketów w terenie, pomiary przeprowadzono w otoczeniu pierwszego z ww.  nie 
wykazały one przekrocze� norm akustycznych dla poło�onej w s�siedztwie zabudowy mieszkaniowej 
przy ul. Ogi�skiego;  

− 2 zakłady z bran�y spo�ywczej: Masarnia „ Romex ” w Osieku, Netze Frucht w Kosztowie; 
− 2 zakłady z bran�y metalowej: Zakład Wytwarzania Urz�dze� Kotłowych – Barci�ski w Pile, Przedsi�-

biorstwo Wielobran�owe „ ELSTER ” w Pile oraz drukarni� „Winkowski” Oddział przy ul. Okrzei i 
Warsztatowej w Pile  

Udokumentowano ponadnormatywn� emisj� hałasu do �rodowiska z terenu: PW „ ELSTER” − jednostki 
produkuj�cej kontenery stalowe − oraz drukarni „Winkowski ”.  Uci��liwo�� hałasowa pierwszej z wymie-
nionych jednostek trwała od sierpnia do połowy wrze�nia 2002 roku i zmieniała si� wraz z przebiegiem cy-
klu produkcyjnego − od wielko�ci przekroczenia 6,5 dBA (odpowiadaj�cego pracom zwi�zanym z 
przygotowaniem materiału) do warto�ci 12,4 dBA (odpowiadaj�cej monta�owi kontenera) w porze dnia. 
Powy�sze naruszenia powodowane były przenikaniem do �rodowiska przez elementy przegród o niskiej 
izolacyjno�ci akustycznej hałasu produkcyjnego. Spowodowane było to m.in. z uwagi na wysoki procent 
przeszklenia �ciany hali produkcyjnej usytuowanej równolegle do granicy posesji, na której wykonano po-
miar.  

„WINKOWSKI” Sp. z o.o. w Pile realizuje wieloetapow� inwestycj� na rzecz ochrony �rodowiska przed 
hałasem. Oddział przy ul. Warsztatowej 8 rozpocz�ł działania inwestycyjne w roku 2000, termin ich zako�-
czenia przewidziany jest na dzie� 31.12.2005r. W wyniku prac dotychczas wykonanych, do których nale�y 
zaliczy� m.in. zabudow� okien i wyciszenie dachu w pomieszczeniu wyci�gu �cinek drobnych, wyciszenie 
dachu centralnej �cinkowni, w roku 2002 stwierdzono: usuni�cie ponadnormatywnej emisji hałasu, w wyso-
ko�ci 3,8 dBA (w porze dnia) oraz obni�enie wielko�ci przekrocze� w porze nocy o 5 dBA (od warto�ci 14,9 
dBA do warto�ci 9,9 dBA). Oddział przy ul. Okrzei 5 rozpocz�ł działania inwestycyjne w roku 1999, termin 
ich zako�czenia przewidziany jest na dzie� 31.12.2004r. W wyniku prac dotychczas zrealizowanych, do 
których nale�y zaliczy� m.in.:  
− przeniesienie urz�dze� wyci�gowych do wiórów papierowych do pomieszczenia zamkni�tego w obr�bie 

introligatorni a nast�pnie na teren Wydziału przy ul. Warsztatowej, 
− wymian� okien w hali produkcyjnej od strony placu rynkowego, 
− przeniesienie maszyn introligatorskich typu Normbinder z Wydziału przy ul.Okrzei do Wydziału przy 

ul. Warsztatowej, 
− monta� 3 ekranów akustycznych z płyt pochłaniaj�cych d	wi�k,  
w roku 2002 stwierdzono: usuni�cie ponadnormatywnej emisji hałasu w wysoko�ci 2,0 dBA (w porze dnia) 
oraz obni�enie wielko�ci przekrocze� w porze nocy o 3,6 dBA (od warto�ci 11,8 dBA do warto�ci 8,2 dBA). 
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Za naruszenia wymaga� ochrony �rodowiska w zakresie ochrony przed hałasem ustalone zostały administra-
cyjne kary pieni��ne. Terminy płatno�ci wymierzonych kar ł�cznych za okres kolejnych lat kalendarzowych 
zostały odroczone do dnia zako�czenia działa� inwestycyjnych.  

Gospodarka odpadami 

Przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych na terenie powiatu pilskiego w roku 2002 s� nast�-
puj�ce kontrole dotycz�ce zagadnie� ochrony powierzchni ziemi: 

Miejski Zakład Oczyszczania −−−− wysypisko z siedzib� w Pile. Kontrola składowiska w miejscowo�ci Kło-
da wykazała nast�puj�ce nieprawidłowo�ci:  
− brak uregulowanego stanu w zakresie odprowadzania do �rodowiska �cieków opadowych,  
− brak prowadzenia pełnego, wymaganego zakresu monitoringu lokalnego, w szczególno�ci w zakresie 

bada� biogazu i odcieków składowiskowych,  
− brak uszczelnienia niecki składowiskowej, 
− negatywne oddziaływanie na �rodowisko gruntowo-wodne. 
W trakcie kontroli składowiska odpadów komunalnych ustalono, �e woda z piezometrów usytuowanych na 
odpływie wód gruntowych nie mie�ci si� w przyj�tej klasyfikacji jako�ciowej zgodnej z publikacj� pn. Kla-
syfikacja jako�ci zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringowych �rodowiska [PIO� 1993] i 
Wska�niki metodyczne dotycz�ce tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych [PIO� 
1995]. Badania monitoringowe wskazały niekorzystny wpływ odcieków składowiskowych na �rodowisko, 
co spowodowane jest brakiem wła�ciwego zabezpieczenia niecki składowiskowej. Wobec powy�szych usta-
le� WIO� w Poznaniu Delegatura w Pile wniosła do Starosty Powiatu Pilskiego o wszcz�cie post�powania 
maj�cego na celu wyegzekwowanie realizacji zobowi�za� nało�onych na zarz�dzaj�cego decyzjami admini-
stracyjnymi.  

W roku 2002 w Miejskim Zakładzie Oczyszczania – Wysypisko Piła przeprowadzona została równie� 
kontrola miejsca magazynowania oraz wykorzystania gruzu w Pile, przy ul. D�browskiego, w zakresie pra-
widłowo�ci post�powania z odpadami wykorzystywanymi w prowadzonej inwestycji zwi�zanej z zagospo-
darowaniem doliny rzeki Gwdy. Kontrola wykazała, i� w obr�bie działki prócz odpadów porozbiórkowych i 
gruzu zalegaj� tak�e odpady o charakterze komunalnym.  

W wyniku kontroli wydano zarz�dzenia pokontrolne zobowi�zuj�ce zarz�dzaj�cego do usuni�cia niepra-
widłowo�ci.  

Gmina Łob�enica. Kontrola przeprowadzona została pod k�tem przestrzegania przez gmin� Łob�enica 
wymaga� ochrony �rodowiska w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami. W wyniku kontroli stwierdzo-
no, i�  
− na terenie gminy funkcjonuj� lokalne, nielegalne tzw. „dzikie wysypiska” odpadów komunalnych w 

pobli�u miejscowo�ci Witrogoszcz, Kruszki, Liszkowo i Dziekciarnia; 
− zorganizowany system zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy nie obejmuje wszystkich miej-

scowo�ci. Brak usytuowanych przy posesjach mieszkalnych pojemników na odpady komunalne; 
− zbiórka selektywna ograniczona jest wył�cznie do gromadzenia szkła i tworzyw sztucznych.  
W toku działa� pokontrolnych Gminie wydane zostało zarz�dzenie pokontrolne zobowi�zuj�ce do obj�cia 
szerszym zasi�giem wdro�onego systemu zorganizowanej zbiórki odpadów na terenie gminy, z mo�liwo�ci� 
segregacji, wła�ciwego zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów, rozwi�zania problemu „dzikich 
wysypisk” oraz nielegalnych składowisk odpadów, funkcjonuj�cych szczególno�ci funkcjonuj�cych w po-
bli�u miejscowo�ci Witrogoszcz, Kruszki, Liszkowo, Dziekciarnia. 

Spółka Wodno-�ciekowa „Gwda” Piła-Leszków. Kontrola przeprowadzona w zakładzie wykazała, i�:  
− jednostka nie posiada pełnych regulacji formalno-prawnych w zakresie wytwarzanych odpadów,  
− spółka niezgodnie z warunkami posiadanej decyzji Prezydenta Miasta Piły wydanej na oparciu o art.21 

ust.7 ustawy o odpadach magazynuje na swoim terenie ró�nego rodzaju odpady, wykorzystywane na-
st�pnie do produkcji kompostu,  

− spółka bez uregulowanego stanu formalno-prawnego przyjmuje w ramach prowadzonego odzysku odpa-
dy od innych wytwórców,  

− wykonane w ramach kontroli badania kompostu wyprodukowanego z odpadów wykazały, i� nie spełnia 
on wymaga� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach prawnych dla nawozu organicznego.  

W ramach działa� pokontrolnych wy6dano wła�ciwe zarz�dzenia pokontrolne.  
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NOMI S.A. – Sklep w Pile. Kontrol� przeprowadzono w ramach cyklu kontrolnego na wniosek Główne-
go Inspektora Ochrony �rodowiska w Warszawie. Zakresem kontroli obj�to przestrzeganie wymaga� ochro-
ny �rodowiska oraz wynikaj�cych z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowi�zkach przedsi�biorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 
63, poz. 639) i z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 
63, poz. 638). Kontrola wykazała nast�puj�ce nieprawidłowo�ci: 
− jednostka nie uzyskała �adnych uzgodnie� formalno-prawnych wynikaj�cych z obowi�zuj�cej ustawy o 

odpadach,  
− jednostka nie prowadzi wymaganej prawem pełnej ewidencji odpadów,  
− jednostka nie wnosiła opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska w zakresie gospodarki  

odpadami, 
− bez wymaganych uzgodnie� formalnoprawnych jednostka dokonała zbiórki odpadów niebezpiecznych w 

postaci przepracowanych akumulatorów, 
− jednostka nie zgłosiła Marszałkowi Województwa faktu wprowadzenia na rynek produktów w opako-

waniach. 
W ramach działa� pokontrolnych na zakład nało�one zostały obowi�zki dotycz�ce usuni�cia stwierdzonych 
narusze�. 

„DRYFEX” Spółka z o.o. Piła −−−− market „Piotr i Paweł”. Kontrol� przeprowadzono w ramach cyklu 
kontrolnego na wniosek Głównego Inspektora Ochrony �rodowiska w Warszawie. Zakresem kontroli obj�to 
przestrzeganie wymaga� ochrony �rodowiska oraz wynikaj�cych z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obo-
wi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i 
opłacie depozytowej i z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 
Kontrola wykazała nast�puj�ce nieprawidłowo�ci:  
− jednostka nie uzyskała �adnych uzgodnie� formalnoprawnych wynikaj�cych z obowi�zuj�cej ustawy o 

odpadach, 
− jednostka nie prowadzi wymaganej prawem pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów, 
− jednostka nie wniosła opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska w zakresie odpadów. 
W ramach działa� pokontrolnych WIO� na zakład nało�one zostały obowi�zki dotycz�ce usuni�cia stwier-
dzonych narusze�.  

W zwi�zku ze stwierdzonymi w toku kontroli naruszeniami decyzji uzgadniaj�cych warunki magazyno-
wania odpadów na terenie zakładu Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska w Poznaniu wymierzył w 
roku 2002 administracyjn� kar� pieni��n� dla nast�puj�cych jednostek:  
− Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. Mirosław Ujski, gmina Uj�cie,  
− Przedsi�biorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowe Celmar w Pile,  
− Winkowski Spółka z o.o. w Pile.  

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu pilskiego znajduj� si� cztery zakłady b�d�ce na li�cie potencjalnych sprawców po-
wa�nych awarii, z czego jeden zaliczono do zakładów zwi�kszonego ryzyka wyst�pienia powa�nej awarii: 
− 1 Baza Materiałowo-Techniczna w Toruniu – Skład nr 4 w Dolaszewie koło Piły (zakład zwi�kszonego 

ryzyka), 
− Philips Lighting Poland S.A. w Pile, 
− Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Zetpezet" Sp. z o.o. w Pile, 
− Zakład Rolniczo-Przemysłowy "Farmutil HS" Chłodnia w �miłowie. 
Powy�sze obiekty zaklasyfikowano do zakładów stwarzaj�cych potencjalne zagro�enie z uwagi na stosowa-
nie przez nich znacznych ilo�ci takich substancji, jak: produkty naftowe, amoniak, kwasy i ługi, gazy tech-
niczne ( tlen, wodór, azot, argon), rozpuszczalniki (octan butylu, aceton, butanol). 

Ponadto na terenie powiatu pilskiego zlokalizowane s� inne zakłady, które magazynuj� i stosuj� w proce-
sach technologicznych takie substancje, jak: farby, lakiery, rozpuszczalniki, gazy techniczne i paliwa płynne 
itp. W szczególno�ci nale�y do nich zaliczy� Zakłady Graficzne „Winkowski” Sp. z o.o. w Pile, Zakłady 
Naprawcze Lokomotyw Spalinowych Spółka z o.o. w Pile, ”Messer Polska” Oddział Gazów Technicznych 
w Pile, Nerta Polska – Filia w Pile oraz stacje paliw płynnych zlokalizowane na terenie powiatu pilskiego, z 
których cz��� nie posiada skutecznego zabezpieczenia przed skutkami awarii.  
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W roku 2002 odnotowano jedno zdarzenie nosz�ce znamiona powa�nej awarii, które miało miejsce na 
drodze krajowej nr 10. W wyniku wypadku drogowego nast�piło wywrócenie zestawu autocysterny, której 
zbiornik nie uległ rozszczelnieniu i tym samym nie doszło do wycieku paliwa. Jednak z uwagi na ilo�� 
i rodzaj przewo�onego ładunku (19.000 l. benzyny i 10.000 l. ON) istniało realne zagro�enie ska�enia gruntu 
i wód rzeki Gwdy, przepływaj�cej w odległo�ci 50 m od miejsca zdarzenia. 
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Powiat pleszewski  

W ewidencji Delegatury WIO� w Kaliszu znajduje si� 88 podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia-
łalno�� na terenie powiatu. 
W 2002 roku przeprowadzono 43 kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 16, 
• ochrony przed hałasem  4, 
• ochrony powietrza  8, 
• gospodarki odpadami  5, 
• powa�nych awarii  5, 
• wypełniania przez inwestorów wymaga� ochrony �rodowiska – odbiory inwestycyjne  5. 

W 36 zakładach, spo�ród skontrolowanych w roku 2002, stwierdzono naruszenia przepisów oraz wyst�-
pienie uchybie� w stosunku do wymaga� ochrony �rodowiska, w pozostałych naruszenia takie nie wyst�powa-
ły.  

Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
• nieuregulowania strony formalnoprawnej gospodarki odpadami, 
• nieuregulowania stanu formalnoprawnego odprowadzania �cieków do �rodowiska, 
• niedostosowania stacji paliw do okre�lonych wymaga�, 
• nie wywi�zywania si� z obowi�zku wnoszenia opłat za emisj� gazów i pyłów do �rodowiska. 

Ponadto w trzech 3 stwierdzono przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary 
za okres trwania przekro-

cze� 
Jednostka administra-

cyjna kontroli 
zarz�dze� 

pokontrolnych 
decyzji ustalaj�cych 

kary biegn�ce 
mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Miasto i Gmina Pleszew 21 10 9 1 4 25,72 

Gmina Chocz 4 3 0 1 1 2,19 

Gmina Czermin 0 0 0 0 0 0,00 

Gmina Dobrzyca 6 3 0 1 3 3,54 

Gmina Gizałki 7 4 2 0 1 9,37 

Gmina Gołuchów 5 3 1 0 2 4,79 

Powiat pleszewski 43 23 12 3 11 45,61 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Spółka Wodno-�ciekowa PROSNA − Oczyszczalnia �cieków w Kucharach dla Kalisza, Nowych Skal-

mierzyc i okolicznych miejscowo�ci. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków poło�ona jest na terenie 
wsi Kuchary w gminie Gołuchów. Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rzeka Prosna. W roku 2001 za-
ko�czono budow� i oddano oczyszczalni� do eksploatacji. Wykorzystanie przepustowo�ci oczyszczalni osi�-
gn�ło poziom 50 %. Kontrola przeprowadzona w roku 2002 wykazała dotrzymywanie wymaga� pozwolenia 
wodnoprawnego. WIO� wystosował zarz�dzenia pokontrolne dotycz�ce usuni�cia stwierdzonych nieprawi-
dłowo�ci w zakresie strony formalnoprawnej. 

Przedsi�biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie −−−− Oczyszczalnia �cieków w Zielonej Ł�ce. Jest to 
komunalna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków dla miasta i gminy Pleszew. Odbiornikiem �cie-
ków oczyszczonych jest rzeka Ner. Kontrola przeprowadzona w styczniu 2002 roku wykazała niedotrzymy-
wanie wymaga� pozwolenia wodnoprawnego. WIO� ustalił zakładowi kar� pieni��n� biegn�c�. W lutym 
2002 roku zakład zaprzestał naruszania wymogów pozwolenia wodnoprawnego. 

Przedsi�biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gizałkach −−−− Oczyszczalnia �cieków w Gizałkach. Rozruch 
technologiczny gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni �cieków rozpocz�to 18 czerwca 2001 roku. 
Obiekt przyjmuje �cieki ze skanalizowanej cz��ci Gizałek oraz dowo�one. Odbiornikiem �cieków oczyszczo-
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nych jest rzeka Prosna. Kontrola przeprowadzona w sierpniu 2002 roku wykazała przekroczenie st��enia fos-
foru ogólnego w stosunku do st��enia dopuszczalnego okre�lonego w pozwoleniu wodnoprawnym. WIO� 
ustalił zakładowi kar� pieni��n� biegn�c�. Ponadto WIO� wyst�pił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego w Pleszewie informuj�c o eksploatacji oczyszczalni bez wymaganego pozwolenia na u�ytkowanie. 
W listopadzie zakład zgłosił WIO� popraw� jako�ci odprowadzanych �cieków i tym samym spełnianie wymo-
gów pozwolenia wodnoprawnego. 

Zakład Drobiarski „ADROS” sp. z o.o. W roku 2002 przeprowadzono w zakładzie dwie kontrole: 
− sprawdzaj�c�, w wyniku której stwierdzono odprowadzanie �cieków przemysłowych do �rodowiska po-

przez kanalizacj� deszczow�, 
− interwencyjn�, zwi�zan� z nielegalnym odprowadzaniem �cieków.  
Kontrola interwencyjna wykazała niewła�ciw� eksploatacj� zbiorników na �cieki przemysłowe. WIO� ustalił 
zakładowi koszty poboru próbek i wykonania analiz �cieków oraz wystosował zarz�dzenia pokontrolne. Na 
osob� winn� narusze� nało�ono mandat karny. 

Ochrona powietrza  

Najistotniejsz� kontrol� przeprowadzon� w zakresie ochrony powietrza była: 
Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew−−−−Dobrzyca. Kontrola wykazała przekroczenia standardów 

emisyjnych. Przyczyn� przekrocze� jest wyeksploatowany kocioł opalany w�glem. WIO� ustalił zakładowi 
koszty poboru próbek i wykonania analiz. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejsze kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki odpadami: 
Przedsi�biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gizałkach −−−− Składowisko w Gizałkach. Strona formalno-

prawna działania obiektu jest uregulowana. Obiekt składa si� z jednej kwatery o powierzchni – 0,64 ha, która 
uszczelniona jest foli� PCV o grubo�ci 1,5 mm. Wokół obiektu wykonany jest drena� zbieraj�cy odcieki. Pod-
czas kontroli stwierdzono nieprawidłowo�ci w sposobie eksploatacji składowiska. 

Przedsi�biorstwo Skupu i Przerobu Surowców Wtórnych „DELTA” sp. jawna w Pleszewie. W lutym 
2002 roku przeprowadzono kontrol� zakładu w zwi�zku z zawiadomieniem o zamiarze oddania do u�ytku hali 
produkcyjnej. Kontrola wykazała, �e obiekt nie spełnia wymaga� ochrony �rodowiska, w zwi�zku z powy�-
szym WIO� wydał decyzj� wnosz�c� sprzeciw przed oddaniem obiektu do u�ytku. Po ustaniu przyczyn wy-
dania ww. decyzji, na wniosek zakładu WIO� wydał decyzj� wyra�aj�c� zgod� na oddanie do u�ytku nowej 
hali produkcyjnej. 

Ochrona przed hałasem 

Kontrole przeprowadzone w roku 2002 nie wykazały przekrocze� dopuszczalnego poziomu hałasu. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

W roku 2002 wstrzymano oddanie do u�ytkowania stacji bazowej telefonii komórkowej PTK 
CENTERTEL w Lubomierzu. Powodem wstrzymania oddania do u�ytku obiektu był brak wymaganego pra-
wem pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych. Po uzyskaniu przez prowadz�cego instalacje wy-
maganych pozwole� Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska wyraził zgod� na oddanie do 
u�ytkowania tej stacji. 

Powa�ne awarie  

Na terenie powiatu w rejestrze zakładów o zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia awarii znajduje si� zakład 
GASPOL SA Region Zachodni w Pleszewie. Innymi potencjalnymi sprawcami awarii mog� by� stacje paliw 
i instalacje amoniakalne w zakładach mleczarskich w Dobrzycy i Kowalewie. 

Przedsi�biorstwo Komunalne Sp. z o.o. −−−− Stacja paliw w Pleszewie przy ul. Fabrycznej. Kontrol� prze-
prowadzono w zwi�zku ze zgłoszeniem Przedsi�biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. o zamiarze przyst�pienia do 
u�ytkowania obiektu stacji paliw. Kontrola wykazała, �e obiekt nie spełnia wymaga� ochrony �rodowiska, w 
zwi�zku z powy�szym WIO� wydał decyzj� wyra�aj�c sprzeciw przed oddaniem do u�ytku stacji paliw. 

Zdarzenia o znamionach powa�nych awarii 

W 2002 roku na terenie powiatu pleszewskiego nie wyst�piły zdarzenia o znamionach powa�nej awarii. 
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Powiat pozna�ski ziemski 

W ewidencji siedziby WIO� w Poznaniu znajduj� si� 395 podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia-
łalno�� na terenie powiatu. W roku 2002 przeprowadzono 133 kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 30, 
• gospodarki odpadami 26, 
• transgranicznego przemieszczania odpadów  2, 
• ochrony powietrza 48, 
• ochrony przed hałasem 11, 
• przeciwdziałania powa�nym awariom  6, 
• ograniczenia uci��liwo�ci dla �rodowiska małych stacji paliw i dystrybutorów  1, 
• spełniania przez inwestorów wymaga� ochrony �rodowiska 9, 
• spełniania przez zakład warunków dla uzyskania koncesji 2. 

W 45 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 88 takie 
naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• przekraczania warto�ci dopuszczalnych okre�lonych warunkami pozwolenia wodnoprawnego, 
• braku dokumentacji �wiadcz�cej o wła�ciwej gospodarce �ciekowej w jednostkach posiadaj�cych zbior-

niki bezodpływowe, 
• braku ewidencji wytwarzanych odpadów, 
• braku decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
• braku uregulowa� formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami, 
• braku bada� szczelno�ci zbiorników podziemnych słu��cych do magazynowania substancji ropopochodnych, 
• braku zabezpieczenia przed przedostawaniem si� substancji ropopochodnych do kanalizacji deszczowej 

na stanowisku rozładunku autocystern, 
• przekraczania warto�ci emisji gazów i pyłów emitowanych do powietrza, 
• braku ewidencji ilo�ci gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, 
• przekraczania warto�ci dopuszczalnych poziomu hałasu emitowanego do �rodowiska, 
• niewnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka admini-

stracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /zł/ 

Buk 4 3 1 - 1 20,707 
Czerwonak 16 10 2 - 1 0,949 

Dopiewo 3 3 3 - 2 51,378 
Kleszczewo 1 1 1 - - - 
Komorniki 7 5 1 1 3 119,327 

Kostrzyn 2 1 3 1 1 2, 758 
Kórnik 11 5 1 - 1 2, 080 
Lubo� 12 9 1 4 1 14,740 
Mosina 10 8 1 - - - 

Murowana Go�lina 3 2 - - 1 9,578 
Pobiedziska 7 4 3 - 1 1,041 
Puszczykowo 1 1 - - - - 

Rokietnica 4 3 1 - - - 
St�szew 8 2 1 - 1 1,697 
Suchy Las 9 7 - - - - 

Swarz�dz 16 10 1 - - - 
Tarnowo Podgórne 19 14 8 1 4 66,863 

Powiat pozna�ski 
ziemski 

133 88 28 7 17 291,124 
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Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi na terenie powiatu pozna�skiego ziemskiego były: 
Składowisko Odpadów Komunalnych SATER KÓRNIK w Czmoniu 
Obecnie eksploatowana jest IV kwatera w oparciu o pozwolenia na budow� i u�ytkowanie. Prowadzone 

s� prace rekultywacyjne kwater I−III. Teren na granicy składowiska obsadzony jest pasem ro�linno�ci o sze-
roko�ci 7−10 m. 

Ochrona powietrza. Składowisko jest 	ródłem emisji niezorganizowanej, głównie metanu oraz CO2, 
amoniaku, siarkowodoru, tlenków azotu i siarki, zwi�zków odorogennych, bakterii i grzybów. Pomiary st�-
�e� gazów i pyłów przeprowadzone w bezpo�rednim s�siedztwie składowiska nie wykazały przekrocze� 
dopuszczalnych wielko�ci st��e� amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Badania mi-
krobiologiczne wykazały przekroczenia niektórych typów grzybów i bakterii, w szczególno�ci w rejonie 
obsługi kompaktora i obok wagi. Celem ograniczenia emisji podj�to decyzj� o budowie elektrowni wykorzy-
stuj�cej biogaz – instalacja turbin przewidziana jest na kwiecie� 2003 roku. 

Gospodarka odpadami. Składowane odpady komunalne i inne ni� niebezpieczne (w ilo�ci powy�ej 
25 tys. Mg/kwartał) wytwarzane s� na terenie gminy Kórnik, miasta Poznania i innych gmin. 

Celem ograniczenia oddziaływania na �rodowisko prowadzona jest segregacja z masy odpadów dowo�o-
nych na teren kwatery, stosuje si� przeno�ne ogrodzenie, zag�szcza i przesypuje składowane odpady, a wy-
je�d�aj�ce pojazdy przeje�d�aj� przez brodzik dezynfekcyjny. 

Gospodarka wodno-�ciekowa. Usytuowane w s�siedztwie składowiska uj�cie wody (do zaopatrzenia Ko-
lonii Czmo� i składowiska odpadów) słu�y do zaopatrzenia w wod� do celów socjalnych i gospodarczych w 
ilo�ci około 900 m3/miesi�c. Badania wód z usytuowanych w s�siedztwie składowiska, 4 piezometrów nie 
wykazuj� ujemnego wpływu wysypiska na jako�� wód podziemnych. Na terenie składowiska powstaj� �cieki 
bytowe (gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i okresowo kierowane do oczyszczalni w miejscowo�ci 
Borówiec) oraz odcieki składowiskowe i �cieki opadowe gromadzone w szczelnych zbiornikach ewapora-
cyjnych i kr���ce w obiegu zamkni�tym, wykorzystywane do zraszania kwatery w okresach suszy. 

ANIMEX WIELKOPOLSKA S.A. Ferma tuczu trzody chlewnej w Wi�ckowicach  
Kontrol� przeprowadzono w nast�pstwie skarg mieszka�ców na uci��liwo�� odorów, zwi�zan� z prowa-

dzeniem tuczu trzody chlewnej. W trakcie kontroli nie stwierdzono wyst�powania zwi�zków złowonnych. 
Ferma obsadzana jest prosi�tami, które po osi�gni�ciu wagi 25–30 kg (12–15 tygodni �ycia) s� stopniowo 
wywo�one na stałe miejsca tuczowe.  

W zakresie ochrony powietrza zakład prowadzi ewidencj� wielko�ci emisji stanowi�c� podstaw� do wy-
soko�ci opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska. Ferma nie posiada pozwolenia na emitowanie ga-
zów i pyłów do powietrza. 

W zakresie gospodarki odpadami ferma nie posiada uregulowanego stanu formalnoprawnego. Władaj�cy 
obiektem prowadzi ewidencj� wielko�ci wytwarzanych odpadów. Pryzma obornika znajduje si� na terenie 
nale��cym do fermy. 

W zakresie gospodarki wodno-�ciekowej stan formalnoprawny nie jest uregulowany. Dotyczy to odpro-
wadzania wód opadowych do �rodowiska. Woda na wszystkie cele zakładu pobierana jest z wodoci�gu 
gminnego  

Firma ANIMEX wykonała obowi�zki nało�one zarz�dzeniami pokontrolnymi w zakresie działa� dora	-
nych. Przekazano równie� wła�ciwym organom stosown� dokumentacj� celem uregulowania stanu formal-
noprawnego w zakresie ochrony powietrza oraz odprowadzania wód opadowych do �rodowiska. Post�powanie 
w zakresie wydania pozwolenia na dopuszczaln� emisj� gazów i pyłów do powietrza jest w toku.  

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Wielkopolskie zakłady Farmaceutyczne BIOWIN w Murowanej Go�linie. Zakład kontrolowany wsku-

tek przez WIO� licznych interwencji kierowanych przez mieszka�ców oraz gminne władze samorz�dowe. 
W zakresie gospodarki wodno-�ciekowej stwierdzono szereg uchybie�, m.in. – odprowadzanie �cieków 
przemysłowych wraz z deszczowymi do rowu melioracyjnego, co było powodem wyst�pienia Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony �rodowiska do Ministra Rolnictwa o cofni�cie koncesji dla firmy BIOWIN na 
wyrób, ska�anie i odwadnianie spirytusu. Podj�te przez zakład działania maj�ce na celu usuni�cie uchybie� 
doprowadziły do przywrócenia przez Ministra Rolnictwa koncesji i na kontynuowanie produkcji.  

Ostatnia kontrola przeprowadzona w grudniu 2002 roku wykazała, �e zakłady wszystkie �cieki przemy-
słowe wraz z deszczowymi wywo�� do oczyszczalni �cieków w Koziegłowach. BIOWIN posiada stosowne 



RAPORT O STANIE �RODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2002 3 

umowy zawarte z Pozna�skimi Wodoci�gami i Kanalizacj� i okresowo przedstawia dokumenty potwierdza-
j�ce bilans pobieranej wody i ilo�ci wywo�onych �cieków do oczyszczalni. �cieki bytowe zakład doprowa-
dza poprzez kanalizacj� sanitarn� do oczyszczalni �cieków w Szlach�cinie. Zakład podj�ł wiele 
przedsi�wzi�� zmierzaj�cych do poprawy stanu gospodarki wodno-�ciekowej m.in. poprzez wydzielenie 
systemu zakładowej kanalizacji �cieków przemysłowych, uj�cie w obieg zamkni�ty wód chłodz�cych silniki 
pomp i wód pochodz�cych z chłodzenia kurtynowego zbiorników fermentacyjnych, które mog� by� wł�czo-
ne do produkcji lub w obieg wody na wie�y chłodniczej. W celu poprawy parametrów �cieków deszczowych 
spływaj�cych z terenu zakładu, na pocz�tku roku 2003 zakład zamierza dokona� gruntownego czyszczenia i 
wypłukania osadników na kanalizacji deszczowej.  

Oczyszczalnia �cieków w Rokietnicy. Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna zlokalizowana na gruntach 
wsi Bytkowo jest eksploatowana przez Przedsi�biorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy. Zaopatrywanie 
w wod� mieszka�ców gminy Rokietnica odbywa si� z wodoci�gu 
ydowo (i Rostworowo), Napachanie, 
Mrowino (i Zmysłowo) i cz��ciowo z Poznania na podstawie umów z PWiK. Przedsi�biorstwo posiada de-
cyzj� Starosty Pozna�skiego udzielaj�c� pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych 
�cieków do rzeki Samicy Kierskiej. Termin wa�no�ci decyzji 31.12.2010 roku. Obecnie oczyszczalnia 
przyjmuje maksymalnie do 450m3 �cieków na dob�. W zwi�zku ze znacznym rozwojem tych terenów pod 
zabudow� mieszkaniow�, a tym samym wzrostem liczby mieszka�ców, sukcesywnie rozbudowywana jest 
kanalizacja sanitarna. Rozpocz�to prace zwi�zane z modernizacj� i rozbudow� oczyszczalni. Dora	nie zmo-
dernizowano układ pompowy oraz wyposa�ono punkt zlewczy w urz�dzenia słu��ce do pomiaru ilo�ci �cie-
ków dowo�onych. Planowane zako�czenie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni planowane jest na I 
półrocze 2006 roku. Podczas kontroli przeprowadzonej w II kwartale 2002 roku stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych warto�ci st��enie azotu ogólnego w stosunku do okre�lonych w pozwoleniu wodnopraw-
neym, co poci�gn�ło za sob� ustalenie kary biegn�cej. Osady po�ciekowe po odwodnieniu na prasie DRA-
IMAD s� wywo�one na składowisko w miejscowo�ci Rumianek, gmina Tarnowo Podgórne. 

Oczyszczalnia �cieków w Nagradowicach. Oczyszczalnia nale�y do Gminy Kleszczewo. Przyjmuje �cie-
ki komunalne z terenu gminy. �rednia ilo�� �cieków odprowadzanych do �rodowiska wynosi 80 m3/d. Od-
biornikiem �cieków oczyszczonych jest ciek W�gierka, dopływ Strugi �redzkiej. Oczyszczalnia posiada 
pozwolenie wodnoprawne, wa�ne do 31.12.2005 roku. Podczas kontroli przeprowadzonej w 2002 roku 
stwierdzono w �ciekach oczyszczonych przekroczenie dopuszczalnych st��e� azotu ogólnego, BZT5 i zawie-
siny ogólnej, co spowodowało ustalenie kary biegn�cej. Obecnie oczyszczalnia jest w trakcie modernizacji.  

Ochrona powietrza 

Spo�ród skontrolowanych w roku 2002 zakładów, najbardziej znacz�ce były: 
NOVOL sp. z o.o. w Komornikach. Producent szpachlówek poliestrowych, podkładów i lakierów akry-

lowych, posadzek poliuretanowych w jednostkowych opakowaniach posiadaj�cy certyfikat DIN ISO 9001. 
W zakresie ochrony powietrza zakład realizuje obowi�zki wynikaj�ce z mocy prawa. Celem ograniczenia 
emisji rozpuszczalników organicznych zainstalowano kolumn� skraplaj�c�. W roku 2002 zakład był ukarany 
za przekroczenie dopuszczalnych wielko�ci emisji gazów i pyłów ze 	ródła technologicznego. 

„Autolak” −−−− lakiernictwo i blacharstwo pojazdowe. Autoryzowana stacja obsługi, Waldemar Klauza. 
Swarz�dz. W bezpo�rednim s�siedztwie zakładu znajduj� si� budynki mieszkalne oraz podmioty prowadz�ce 
działalno�� gospodarcz�. W zakładzie wykonuje si� naprawy powypadkowe samochodów osobowych: prace 
blacharskie oraz lakierowanie. Stan formalnoprawny w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz 
gospodarki odpadami jest uregulowany. W trakcie kontroli wykazano przekroczenie emisji dopuszczalnej z 
lakierni. Zostało wszcz�te post�powanie maj�ce na celu ustalanie kary biegn�cej. Decyzj� z dnia 25.11.2002 
roku Starosta Pozna�ski wydał nowe pozwolenie na emisj� gazów i pyłów do powietrza. W �wietle nowej 
decyzji nale�y uzna�, �e przekroczenie ustało. Zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano kontrolowany za-
kład do usuni�cia stwierdzonych uchybie�. 

MOBILAK Przedsi�biorstwo Wielobran�owe, Eugeniusz Tracewski. Suchy Las. W zakładzie wykonuje 
si� naprawy blacharskie oraz lakierowanie samochodów. Stan formalnoprawny w zakresie ochrony powie-
trza i gospodarki odpadami jest uregulowany. W czasie kontroli nie stwierdzono przekrocze� emisji dopusz-
czalnej. Zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano kontrolowany zakład do usuni�cia stwierdzonych uchybie�. 

Lakiernictwo Resi�scy s.c. Prze�mierowo. W zakładzie wykonuje si� lakierowanie pojazdów (samocho-
dów osobowych), głównie ich elementów. Zakład posiada kabin� lakiernicz� własnej konstrukcji. Substancje 
z kabiny odprowadzane s� do powietrza, poprzez filtr podłogowy emitorem o wysoko�ci 7 metrów. Zakład 
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posiada decyzj� Starosty Pozna�skiego okre�laj�c� rodzaje i ilo�ci gazów i pyłów dopuszczonych do wpro-
wadzania do powietrza z emitora lakierni. W trakcie kontroli stwierdzono przekroczenie emisji octanu buty-
lu, co skutkowało ustaleniem zakładowi kary biegn�cej. 

„Hawle” Sp. z o.o. Koziegłowy. Spółka zajmuje si� produkcj� wyrobów umo�liwiaj�cych kompleksowe 
uzbrojenie sieci wodoci�gowych. Na gotowy wyrób składaj� si� w wi�kszo�ci gotowe podzespoły i półfa-
brykaty, które poddaje si� obróbce i monta�owi ko�cowemu. �ródła emisji stanowi�:  
− kotłownia gazowa wyposa�ona w kocioł wodny opalany gazem ziemnym o mocy 720kW, 
− piec tunelowy o mocy 0,18 MW – paliwo gaz GZ-35, 
− stanowisko malowania zanurzeniowego i malowania r�cznego. 
Zakład wnosi opłaty za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska. 

Przedsi�biorstwo Specjalistyczne UNICUM, Koziegłowy. Zakład zajmuje si� wykonywaniem nadruków 
etykiet na surowcach samoprzylepnych. W pomieszczeniu znajduj� si� maszyny do typografii, fleksografii 
oraz sitodruku. Maszyny do nadruku metodami typograficzn� i fleksograficzn� zaopatrzone s� w odci�gi 
zainstalowane na ko�cu linii drukowania. Trzecia maszyna posiada dwa odci�gi substancji. Proces utwar-
dzania ka�dego rodzaju nadruku zachodzi dzi�ki na�wietlaniu promieniami UV. W zakresie powietrza za-
kład posiada decyzj� Starosty Pozna�skiego o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów wprowadzanych do 
powietrza.  

MAN Bus Polska sp. z o.o. Sady. �ródłami zorganizowanej emisji gazów i pyłów do powietrza na terenie 
Zakładu s�: gazowa kotłownia grzewczo-technologiczna z dwoma parowymi kotłami o mocy 2,6 MW i 
5,2 MW, spawalnia i lakiernia. Zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze 
	ródeł zlokalizowanych na swoim terenie. Kontrola wykazała, i� emisja z lakierni jest przekroczona w 
stosunku do dopuszczalnych warto�ci okre�lonych w decyzji o dopuszczalnej emisji. Na tej podstawie WIO� 
w Poznaniu ustalił zakładowi biegn�c� kar� pieni��n�. W zakresie gospodarki odpadami stwierdzono, �e 
wi�kszo�� wytwarzanych odpadów stanowi� surowce wtórne (m.in. makulatura, złom, szkło, drewno). S� 
one przekazywane do firm zajmuj�cych si� skupem surowców wtórnych. 
adne z odpadów niebezpiecznych 
wytwarzanych w zakładzie nie s� składowane w �rodowisku.  

Gospodarka odpadami 

Przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych na terenie powiatu pozna�skiego ziemskiego w roku 
2002 s� nast�puj�ce kontrole dotycz�ce zagadnie� gospodarki odpadami: 

Autoryzowany Dealer VW Krotoski −−−− Cichy, Wysogotowo. Zakład prowadzi usługi w zakresie serwisu i 
sprzeda�y samochodów głównie marki VW. Prowadzony jest równie� demonta� samochodów przeznaczo-
nych do kasacji. Podczas kontroli stwierdzono brak pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, 
oraz brak przedło�enia do wła�ciwego organu informacji o wytwarzanych odpadach innych ni� niebezpiecz-
ne i sposobach zagospodarowania tych�e odpadów. Wydano zarz�dzenia pokontrolne zobowi�zuj�ce do 
usuni�cia stwierdzonych uchybie�. 

PRESS−−−−EKO sp. z o.o. w Bolechowie. Zakład zajmuje si� unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych, 
głównie płynnych. Posiada uregulowany stan formalnoprawny w tym zakresie. W trakcie kontroli nie 
stwierdzono uchybie� w zakresie przestrzegania wymogów ochrony �rodowiska. 

RUTEN Gospodarka Odpadami Przemysłowymi w Bolechowie. Zakład zajmuje si� unieszkodliwianiem 
odpadów przemysłowych (stałych i płynnych) w oparciu o metod� wi�zania chemicznego. Kontrola prze-
prowadzona została przed oddaniem obiektu do eksploatacji. Nie stwierdzono uchybie�, które uniemo�liwi-
łyby przekazanie obiektu do u�ytkowania. 

Ochrona przed hałasem 
W roku 2002, w zakresie ochrony przed hałasem skontrolowano 11 jednostek, w tym:  
Ubojnia i Przetwórnia Drobiu w Rokietnicy. Przedmiotem działalno�ci zakładu jest ubój drobiu. Wenty-

lacja obiektu jest grawitacyjna. Agregaty chłodnicze pracuj� podczas trwaj�cego uboju. Podczas przeprowa-
dzonej kontroli w zakresie przestrzegania przez zakład przepisów ochrony �rodowiska w zakresie hałasu 
stwierdzono, �e ubojnia nie posiada pozwolenia okre�laj�cego dopuszczalne poziomy hałasu, jakie mo�e 
emitowa� do �rodowiska. Pomiary w ubojni wykonano podczas normalnej pracy agregatu chłodniczego. Na 
podstawie przeprowadzonych bada� akustycznych i otrzymanych wyników stwierdzono, �e zakład powoduje 
przekroczenia ustalonych warto�ci kryterialnych okre�lonych dla pory dziennej i nocnej. W zwi�zku ze 
stwierdzonym przekroczeniem Wojewódzki Inspektor wyst�pił do Starostwa Pozna�skiego w celu wszcz�cia 
post�powania o wydanie pozwolenia na emisj� hałasu.  
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Zakład Stolarski PAKOR s.c. w Swarz�dzu. W zakładzie produkowane s� stela�e tapicerskie. Podstawo-
wymi surowcami stosowanymi w produkcji s�: drewno, płyty pil�niowe, płyty wiórowe. Zakład wyposa�ony 
jest w nast�puj�ce urz�dzenia: pilarki ta�mowe, pilarki tarczowe, wiertarki r�czne, wielopiła, dwupiła, zszy-
wacze pneumatyczne, maszyna do rozkroju płyt, instalacja odpylaj�ca. Podczas przeprowadzonej kontroli w 
zakresie przestrzegania przez zakład przepisów ochrony �rodowiska w zakresie hałasu stwierdzono, �e jed-
nostka posiada decyzj� okre�laj�c� dopuszczalne poziomy hałasu, jakie mo�e emitowa� do �rodowiska. Po-
miary poziomu hałasu zostały przeprowadzone podczas normalnej pracy zakładu, przy zamkni�tej bramie 
wjazdowej. Na podstawie wykonanych pomiarów oraz otrzymanych wyników bada� akustycznych stwier-
dzono, �e praca zakładu nie powoduje przekroczenia przyj�tego kryterium w porze dziennej.  

Powa�ne awarie 

W ramach kontroli w zakresie zapobiegania wyst�pieniu powa�nym awariom skontrolowano 6 zakładów 
w, w tym: 

Pozna�skie Wodoci�gi i Kanalizacja Sp. z o.o. Wydział Produkcji Wody w Mosinie. W zakładzie u�y-
wane s�: chloryn sodu, kwas solny, chlor gazowy. Po przeprowadzonej w roku 1999 modernizacji zast�pio-
no, dotychczas u�ywany w procesie oczyszczania wody, chlor gazowy na dwutlenek chloru. Zbiorniki 
magazynowe substancji niebezpiecznych zainstalowane s� w pomieszczeniach nad wannami ochronnymi. 
Pomieszczenia wyposa�one s� w instalacje alarmowe z czujkami wykrywaj�cymi obecno�� oparów po-
szczególnych substancji i poł�czone z sygnalizacj� akustyczn� sygnalizuj�c� przekroczenie dopuszczalnych 
st��e� w powietrzu w razie rozszczelnienia. Odpowietrzenia zbiorników magazynowych wyprowadzone s� 
poprzez zbiorniki z roztworami neutralizuj�cymi opary chloru i chlorowodoru. Instalacja do produkcji dwu-
tlenku chloru zlokalizowana w pomieszczeniu zabezpieczonym jak opisano wy�ej. W zakładzie przeszkolo-
no grup� ratownicz� spo�ród pracowników obsługi w zakresie ratownictwa chemicznego. Na wyposa�eniu 
grupy oprócz sprz�tu ochrony osobistej znajduj� si� dodatkowo: aparaty oddechowe na spr��one powietrze, 
maski przeciwgazowe, ubrania gazoszczelne. Na terenie zakładu prowadzi si� wspólnie z PSP �wiczenia w 
zakresie usuwania zagro�enia w warunkach symulowanej awarii. 

Pozna�skie Wodoci�gi i Kanalizacja Sp. z o.o. Wydział Wodoci�gów Swarz�dz −−−− Murowana Go�lina w 
Swarz�dzu Gruszczyn. W zakładzie u�ywane s� substancje niebezpieczne: chloryn sodu, chlor gazowy, olej 
opałowy. W roku 2002 przeprowadzono modernizacj� procesu uzdatniania wody, w wyniku której u�ywa si� 
dwutlenku chloru zamiast chloru gazowego. Chlor magazynowany jest w pomieszczeniu wyposa�onym w 
instalacj� wykrywaj�c� obecno�� chloru w pomieszczeniu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego 
st��enia chloru w pomieszczeniu wł�czane s� automatycznie wentylatory podaj�ce powietrze z pomieszcze-
nia na absorbery w�glowe. Zbiorniki magazynowe chlorynu sodu oraz instalacja do produkcji dwutlenku 
chloru umieszczone nad wannami ochronnymi w pomieszczeniach z instalacj� alarmow�. Zbiorniki magazy-
nowe oleju opałowego zainstalowane nad wann� ochronn� w wydzielonym pomieszczeniu. 

Zdarze� o znamionach powa�nych awarii nie zanotowano. 
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Powiat pozna�ski grodzki 

W ewidencji siedziby WIO� w Poznaniu znajduj� si� 302 podmioty gospodarcze prowadz�ce działalno�� 
na terenie powiatu. W roku 2002 przeprowadzono 92 kontrole w zakresie: 

� gospodarki wodno-�ciekowej 12, 
� gospodarki odpadami 19, 
� ochrony powietrza  9, 
� ochrony przed hałasem 24, 
� przeciwdziałania powa�nym awariom  8, 
� spełniania przez inwestorów wymaga� ochrony �rodowiska 6, 
� spełniania przez zakład warunków dla uzyskania koncesji    14. 

W 41 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 51 takie 
naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• przekroczenia warto�ci dopuszczalnych okre�lonych warunkami pozwolenia wodnoprawnego, 
• przekroczenia warto�ci emisji gazów i pyłów emitowanych do powietrza, 
• braku ewidencji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza emitowanych ze �ródeł technologicznych, 
• braku uregulowa� formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami, 
• braku ewidencji wytwarzanych odpadów, 
• braku informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w miejscu sprzeda�y – dotyczy super-

marketów, 
• braku uzgodnie� warunków rekultywacji gruntów zanieczyszczonych, 
• braku zabezpiecze� przed mo�liwo�ci� przedostawania si� substancji ropopochodnych do gruntu na sta-

cjach paliw, 
• przekraczania warto�ci dopuszczalnych poziomu hałasu emitowanego do �rodowiska, 
• niewywi�zywania si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka       

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Powiat pozna�ski 
grodzki 

92 51 12 - 17 108,69 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Oczyszczalnia �cieków przy ul. Nadwarcia�skiej. Wła�cicielem oczyszczalni jest Przedsi�biorstwo In�y-

nieryjne „TRUST” w Poznaniu. Oczyszczalnia przyjmuje �cieki komunalne, dopływaj�ce kolektorem z osie-
dla domków jednorodzinnych „Lubczykowa Góra” w Poznaniu. �rednio dobowa ilo�� �cieków 
odprowadzanych do �rodowiska − 46 m3/d. Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rzeka Warta. Oczysz-
czalnia posiada pozwolenie wodnoprawne, wa�ne do 31.12.2005 roku. Podczas kontroli stwierdzono prze-
kroczenie dopuszczalnego st��enia fosforu ogólnego w �ciekach oczyszczonych, co spowodowało ustalenie 
kary biegn�cej. Ponadto stwierdzono nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami 
i brak wnoszenia opłat za korzystanie ze �rodowiska. 

Ochrona powietrza 

Spo�ród skontrolowanych w roku 2002 zakładów, najbardziej znacz�ce były: 
„F ILMAR METALL RECYKLING” ul. Wołczy�ska. Zakład prowadzi skup segregowanego i niesegre-

gowanego złomu metali nie�elaznych i ich stopów w ró�nej postaci. W zakładzie zamontowane s� trzy piece 
tyglowe wyposa�one w niskoemisyjne, energooszcz�dne palniki oleju opałowego. Wszystkie piece podł�-
czone s� do jednego stalowego emitora. W trakcie kontroli nie stwierdzono narusze�. 
P.P.U. „A RIEL” −−−− Zakład produkcyjny Pozna�-Kiekrz, ul. Szkutnicza. Zakład jest zlokalizowany po�ród 
zabudowy mieszkaniowej jedno- i dwukondygnacyjnej. W zakładzie produkuje si� meble sosnowe. Zakład 
jest wyposa�ony w maszyny stolarskie do mechanicznej obróbki drewna oraz jedno stanowisko lakiernicze. 
Stan formalnoprawny w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza jest uregulowany. W trakcie kontroli 
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przeprowadzonej w styczniu 2002 roku nie stwierdzono przekrocze� emisji dopuszczalnej. Zakład nie pro-
wadził ewidencji odpadów. W wyniku kontroli wydano zarz�dzenia pokontrolne zobowi�zuj�ce do usuni�cia 
uchybie�. 

Gospodarka odpadami 

Przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych na terenie powiatu pozna�skiego grodzkiego w roku 
2002 s� nast�puj�ce kontrole dotycz�ce zagadnie� gospodarki odpadami: 

Zakład Obwodów Drukowanych PLATER Sp. z o.o. Pozna�, ul. �wierzawska. Zakład wydzielił si� z 
byłego zakładu TELETRA, jako osobny podmiot gospodarczy. Główna działalno�� zakładu to produkcja 
obwodów drukowanych z przeznaczeniem dla elektroniki. W trakcie kontroli stwierdzono brak ewidencji 
ilo�ciowo-jako�ciowej wytwarzanych odpadów i decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi. Zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano zakład do uregulowania stanu formalnopraw-
nego oraz usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci. 

Centrum Handlowe AUCHAN, Pozna�, ul. Głogowska. Centrum Handlowe Auchan oddano do u�ytku 
w czerwcu 2001 roku. W ofercie handlowej hipermarketu znajduj� si� artykuły spo�ywcze, przemysłowe i 
codziennego u�ytku. W trakcie kontroli stwierdzono brak ewidencji ilo�ciowo-jako�ciowej wytwarzanych 
odpadów i wprowadzenia obowi�zków wynikaj�cych z ustawy o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawy o opakowa-
niach i odpadach opakowaniowych. Zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano zakład do uregulowania sta-
nu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami oraz usuni�cia pozostałych nieprawidłowo�ci. 

Firma VIKOM Przedsi�biorstwo Usług Komunalno-Transportowych Pozna�, ul. Dobrzyckiego. Firma 
zajmuje si� odbiorem odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych z terenu miasta Poznania. Prowadzi 
selektywn� zbiórk� takich odpadów jak: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, metale. W 2002 roku pozy-
skano około 2500 Mg makulatury, 160 Mg tworzyw sztucznych, 420 Mg szkła. Ze wzgl�du na prowadzenie 
działalno�ci gospodarczej w zakresie odzysku i transportu odpadów, zakład powinien posiada� pozwolenie 
na wytwarzanie odpadów lub decyzj� zatwierdzaj�c� program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Za-
rz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano zakład do uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie gospo-
darki odpadami oraz usuni�cia pozostałych nieprawidłowo�ci. 

HIPERMARKET JUMBO Pozna� ul. Wojciechowskiego. W ofercie handlowej Hipermarketu Jumbo 
znajduj� si� artykuły spo�ywcze, przemysłowe i codziennego u�ytku. Obiekt został oddany do u�ytku w 
1997 roku, powierzchnia handlowa obiektu wynosi ł�cznie z galeriami handlowymi 10261 m2. W trakcie 
przeprowadzania kontroli stwierdzono nast�puj�ce nieprawidłowo�ci: 
− brak ewidencji ilo�ciowo-jako�ciowej wytwarzanych odpadów, 
− brak przekazywania u�ytkownikom informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie 

dost�pnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku odpadu opakowaniowego, wła�ciwego post�powania z 
odpadami opakowaniowymi.  

Zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano zakład do uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie go-
spodarki odpadami oraz usuni�cia pozostałych nieprawidłowo�ci. 

Market NETTO Artykuły Spo�ywcze Sp. z o.o. Pozna�, ul. Serbska. Obecnie na terenie Polski działa 
ponad 50 marketów nale��cych do sieci Netto Sp. z o.o. przy 100 % udziale kapitału zagranicznego, z głów-
n� siedzib� firmy w Szczecinie. W ww. markecie wydzielone s� stoiska sprzeda�y owoców i warzyw, w�dlin, 
serów, artykułów kosmetycznych i codziennego u�ytku. Podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono: 
− brak opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska w zakresie ochrony powietrza, 
− brak ewidencji ilo�ciowo-jako�ciowej wytwarzanych odpadów, 
− brak ewidencji ilo�ci i rodzajów gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, 
− brak przekazywania u�ytkownikom informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie 

dost�pnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku odpadu opakowaniowego, wła�ciwego post�powania z 
odpadami opakowaniowymi,  

− brak prowadzenia ewidencji masy i ilo�ci opakowa� wprowadzanych na rynek w sposób umo�liwiaj�cy 
ustalenie poziomu odzysku i recyklingu, 

− brak zgłoszenia Marszałkowi Województwa informacji o rodzajach opakowa� wprowadzanych na rynek 
krajowy. 

Zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano zakład do uregulowania stanu formalnoprawnego oraz usuni�cia 
pozostałych nieprawidłowo�ci. 
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Ochrona przed hałasem 

W roku 2002, w zakresie ochrony przed hałasem skontrolowano 24 jednostki, w tym:  
„HEYE POLSKA” Sp. z o.o. ul. Mogile�ska. Przedmiotem działalno�ci Zakładu jest regeneracja form 

szklarskich u�ywanych do produkcji butelek, produkcja i remont podzespołów i maszyn dla hut szkła oraz 
monta� ła�cuchów płytkowych do przeno�ników transportuj�cych butelki. Podczas przeprowadzonej kontro-
li przestrzegania przez zakład przepisów ochrony �rodowiska w zakresie hałasu stwierdzono, �e jednostka 
posiada decyzj� okre�laj�c� dopuszczalne poziomy hałasu, jakie mo�e emitowa� do �rodowiska. Kontrola 
wykazała, �e zakład nie powoduje przekroczenia ustalonych w decyzji warto�ci kryterialnych. 

Zakład Produkcyjno-Usługowy KOBAMET ul. Widłakowa. Przedmiotem działalno�ci zakładu s� prace 
�lusarskie i monta� konstrukcji stalowych dla sklepów i budownictwa, spawanie, malowanie. Podczas prze-
prowadzonej kontroli przestrzegania przez zakład przepisów ochrony �rodowiska w zakresie hałasu stwierdzo-
no, �e jednostka nie posiada pozwolenia okre�laj�cego dopuszczalne poziomy hałasu, jakie mo�e emitowa� 
do �rodowiska. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz otrzymanych wyników bada� akustycznych 
stwierdzono, �e zakład nie powoduje przekroczenia ustalonych warto�ci kryterialnych. 

FALCK BSA Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Wielka. Jednostka prowadzi działalno�� detektywistyczn� i 
ochroniarsk�, działalno�� pomocnicz� finansow�, wykonuje instalacje elektryczne sygnalizacyjne, wynajmu-
je samochody ci��arowe oraz prowadzi pozaszkolne formy kształcenia. Podczas przeprowadzonej kontroli w 
zakresie przestrzegania przez jednostk� przepisów ochrony �rodowiska przed hałasem stwierdzono, �e firma 
nie posiada pozwolenia okre�laj�cego dopuszczalne poziomy hałasu, jakie mo�e emitowa� do �rodowiska. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz otrzymanych wyników bada� akustycznych nie stwierdzono 
przekrocze� warto�ci kryterialnych okre�lonych dla pory dziennej, natomiast stwierdzono przekroczenia 
warto�ci kryterialnych w porze nocnej. W zwi�zku ze stwierdzonym naruszeniem wymaga� ochrony �rodo-
wiska Inspektorat wyst�pił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wszcz�cia post�powania 
w celu wydania pozwolenia na emisj� hałasu do �rodowiska.  

RPC BEBO POLSKA Sp. z o.o. w Poznaniu. Przedmiotem działalno�ci zakładu jest produkcja wyrobów 
i opakowa� z tworzyw sztucznych. Podczas przeprowadzonej kontroli w zakresie przestrzegania przez jed-
nostk� przepisów ochrony �rodowiska przed hałasem stwierdzono, �e firma nie posiada pozwolenia okre�la-
j�cego dopuszczalne poziomy hałasu, jakie mo�e emitowa� do �rodowiska. Na podstawie przeprowadzonej 
kontroli oraz otrzymanych wyników bada� stwierdzono, �e zakład nie powoduje przekroczenia ustalonych w 
rozporz�dzeniu warto�ci kryterialnych dla pory dziennej i nocnej. 

Powa�ne awarie 

W ramach kontroli w zakresie zapobiegania wyst�pieniu powa�nym awariom skontrolowano osiem za-
kładów, w tym: 

Wyborowa S.A. −−−− Zakład Produkcji Spirytusu w Poznaniu. Zakład został zakwalifikowany do zakładów 
o zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii. Maksymalna ilo�� magazynowanego alkoholu etylo-
wego wynosi 21 mln litrów tj. 16590 Mg. Zakład posiada Plan Ratowniczy oraz zasady post�powania na 
wypadek wyst�pienia awarii, katastrofy lub innego miejscowego zagro�enia uzgodniony z Komendantem 
Miejskim Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. Bazy magazynowe surówek i rektyfikatów znajduj� si� w misach 
awaryjnych oraz s� wyposa�one w instalacje przeciwpo�arow�, zraszaczow� i pianow�.  

Pozna�skie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Poznaniu. Firma zajmuje powierzchni� 
około 19 ha. Od strony północnej i wschodniej graniczy z budynkami mieszkalnymi, od zachodu i południa z 
torami kolejowymi i dalej z Lokomotywowni� PKP. Zakład zajmuje si� napraw� lokomotyw elektrycznych i 
spalinowych, produkcj� nowych wózków do taboru kolejowego, a tak�e produkcj� autobusów szynowych. 
Na terenie zakładu znajduj� si� zbiorniki magazynowe paliwowe, podziemne na olej przepracowany i na olej 
nap�dowy oraz zbiorniki na solank� i st��ony kwas siarkowy. Maksymalna pojemno�� magazynowa zbior-
ników paliw wynosi około 1000 m3, eksploatuje si� zbiorniki o pojemno�ci ł�cznej około 400 m3. Nasycalnia 
wirników i stojanów maszyn elektrycznych jest obiektem stanowi�cym zagro�enie po�arowe Z-1. Stosowane 
s� zabezpieczenia: czujniki dymowe i temperaturowe, czujniki reaguj�ce na st��enie oparów, sygnalizacj� 
d�wi�kow� i �wietln�, automatyczne uruchamiane urz�dzenia ga�nicze z dwutlenkiem w�gla. Zakład posiada 
Instrukcj� na wypadek nadzwyczajnego zagro�enia �rodowiska ZNTK Pozna� S.A. W wyniku kontroli WIO� 
zakład został zobowi�zany do wykonania zabezpiecze� �rodowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi 
skutkami wyst�pienia powa�nej awarii.  
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Powiat rawicki 

W ewidencji Delegatury WIO� w Lesznie znajduje si� 248 podmiotów gospodarczych prowadz�cych 
działalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 9, 
• ochrony przed hałasem 2, 
• ochrony powietrza 5, 
• gospodarki odpadami 13, 
• powa�nych awarii 1, 
• instalacji zakwalifikowanych do IPPC 1, 
• wypełniania przez inwestorów wymaga� ochrony �rodowiska  1. 

W 27 zakładach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych naruszenia nie 
wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
− nieuregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami,  
− braku prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów lub prowadzenia jej w sposób niewła�ciwy, 
− braku uaktualnienia i zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowisk, 
− zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczaj�cych �cieki,  
− nie uiszczania opłat za korzystanie ze �rodowiska,  
− braku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie �cieków do wód lub do ziemi,  
− braku urz�dze� do pomiaru ilo�ci odprowadzanych �cieków oczyszczonych.  

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
− nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,  
− brak systematycznego monitoringu wód podziemnych, 
− brak po�redniej warstwy izolacyjnej na składowisku odpadów, 
− brak rejestru wywo�onych �cieków, 
− nieuporz�dkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami, 
− przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka                            

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych Liczba kwota /tys. zł/ 

Rawicz 17 13 1 - 1 3,90 
Bojanowo 6 5 - - 3 47,85 
Jutrosin 1 1 1 - - - 

Miejska Górka 3 3 - - 2 620,50 
Pakosław 5 5 3 - - - 

Powiat rawicki 32 27 5 - 6 672,25 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej 
były kontrole w zakładach: 

Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. – oczyszczalnia Rawicz. Zakład nie dotrzymuje 
warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie dopuszczalnych st��e� zanieczyszcze� w �ciekach od-
prowadzanych do rzeki Masłówki. Ulega pogorszeniu stan techniczny oczyszczalni. Doprowadzenie do wła-
�ciwego stanu technicznego urz�dze� wymagałoby wył�czenia ich z eksploatacji, co w przypadku 
oczyszczalni w Rawiczu jest powa�nym problemem, poniewa� oczyszczalnia pracuje na jednym ci�gu 
oczyszczania �cieków z pojedynczym osadnikiem wtórnym i zag�szczaczem osadu. Niezb�dnym stało si� 
wi�c  rozpocz�cie rozbudowy oczyszczalni 

Zakład Przetwórstwa Mi�snego H. J. Majerowicz w Białymkale. Zakład nie posiada uregulowanego sta-
nu formalnoprawnego w zakresie odprowadzania �cieków oraz zanieczyszczonych wód opadowych do wód 
powierzchniowych. Posiadane urz�dzenia oczyszczaj�ce nie gwarantuj� wła�ciwego oczyszczenia �cieków, 
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co w zwi�zku ze znaczn� ilo�ci� odprowadzanych �cieków, wywiera negatywny wpływ na odbiornik. Po-
mimo, �e Zakład korzystał z odroczenia terminu płatno�ci kar ł�cznych za odprowadzanie �cieków o ponad-
normatywnych ładunkach zanieczyszcze� w latach 1999 i 2000, nie zako�czył modernizacji zakładowej 
oczyszczalni w wyznaczonym terminie. W zwi�zku z powy�szym WIO� podwy�szył wymiar kar o 50 %. 
Zakład odwołał si� do GIO� od decyzji zwi�kszaj�cej wymiar kar. W wyniku rozstrzygni�cia post�powania  
decyzja została przez GIO� utrzymana w mocy. 

Prowadzona obecnie modernizacja odbywa si� według nowej koncepcji Hydrotech D�browa Górnicza. W 
trakcie kontroli stwierdzono, �e nie wykonywano pomiarów ilo�ci �cieków odprowadzanych do odbiornika, 
Zakład nie posiadał instrukcji eksploatacji urz�dze� oczyszczaj�cych. Cz��� urz�dze� była niewła�ciwie 
eksploatowana. W zakresie gospodarki odpadami stwierdzono, �e sposób post�powania z odpadami jest od-
mienny od sposobu okre�lonego w posiadanym zezwoleniu na wytwarzanie odpadów, wydanym decyzj� 
Starosty Rawickiego w roku 1999. W zakładzie nie prowadzono �cisłej ewidencji wszystkich powstaj�cych 
odpadów. 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowe Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Gi�ewska w Poznaniu – 
Zakład Produkcyjny w Słupi Kapitulnej. Problem gospodarki �ciekowej istnieje od chwili uruchomienia 
Ubojni Indyka w Słupi Kapitulnej w maju 1998 roku. Zgodnie z postanowieniem Wojewody Leszczy�skie-
go, wydanym na etapie projektowania, �cieki z Zakładu miały by� gromadzone w zbiorniku bezodpływo-
wym i dowo�one na oczyszczalni� w Rawiczu. Rozwi�zanie to było traktowane jako tymczasowe, a 
docelowym miała by� budowa własnej oczyszczalni �cieków. Samo uruchomienie Zakładu warunkowano 
oddaniem do eksploatacji biologicznej oczyszczalni �cieków w Rawiczu. Według ustale� Inspektoratu wła-
�ciciel Zakładu nie zawarł umowy z ZWIK w Rawiczu na odbiór �cieków oraz nie wywoził ich na oczysz-
czalni�. W latach 1999−2001 Wojewódzki Inspektorat przeprowadził w zakładzie liczne kontrole 
interwencyjne, w tym 3 kontrole na wniosek Starostwa Powiatowego w Rawiczu, do którego napływały 
liczne skargi od mieszka�ców Słupi Kapitulnej na uci��liwo�� zapachow� zwi�zan� z wylewaniem �cieków 
na okoliczne pola oraz ich odprowadzaniem do rowu melioracyjnego przy drodze do le�niczówki Krasnolip-
ki. W wyniku ustale� Inspektorat dwukrotnie (w 2000 i 2001 roku) zawiadamiał Prokuratur� Rejonow� w 
Rawiczu o dokonaniu przest�pstwa przez ówczesnego wła�ciciela Zakładu Pana B. Gi�ewskiego. Prowadzo-
ne post�powanie karne do dnia dzisiejszego nie zako�czyło si� prawomocnym wyrokiem. W listopadzie 
2002 roku wpłyn�ła do Inspektoratu kolejna interwencja mieszka�ca wsi Słupia Kapitulna dotycz�ca zale-
wania jego gruntów �ciekami pochodz�cymi z Zakładu. Przeprowadzona wizja lokalna potwierdziła zasad-
no�� zgłaszanej interwencji i wykazała, �e znaczny areał gruntów został wykorzystany jako miejsce 
wylewania �cieków. Według ustale� Inspektoratu do ziemi, głównie w pobli�u Zakładu, wprowadzane jest 
dobowo około 198 m3 �cieków o bardzo wysokich st��eniach zanieczyszcze�. Kontrola interwencyjna prze-
prowadzona w Zakładzie wykazała, i� poza faktem nielegalnego wylewania �cieków na okoliczne pola, nie 
przestrzega si� szeregu innych przepisów z zakresu ochrony �rodowiska. Brak jest uregulowa� prawnych w 
zakresie gospodarki odpadami oraz ewidencji powstaj�cych odpadów. Urz�dzenia do podczyszczania �cie-
ków s� eksploatowane niewła�ciwie. Po skompletowaniu wszystkich materiałów dowodowych w dniu 
14.01.2003 roku Inspektorat zawiadomił Prokuratur� Rejonow� w Rawiczu o popełnieniu przest�pstwa z art. 
182 K.k. 

Ochrona powietrza 

W kontrolowanych zakładach w zakresie emisji do powietrza stwierdzono: brak dokonania zgłoszenia in-
stalacji wymagaj�cej zgłoszenia oraz przekroczenia wielko�ci dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powie-
trza w Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Ochrona przed hałasem 

Na terenie powiatu rawickiego w zakresie ochrony przed hałasem skontrolowano 2 zakłady: 
Wielkopolskie Tartaki „Witar” Tartak Rawicz: Zakład posiada decyzj� o dopuszczalnym poziomie hała-

su. Przeprowadzona kontrola wykazała dotrzymywanie przez zakład warunków ustalonych w decyzji. 
Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Matuszewski w D�bnie Polskim. Zakład prowadzi 

działalno�� w zakresie produkcji wyrobów z betonu dla budownictwa. Główne 	ródła hałasu z zakładu to 
stoły wibracyjne oraz betoniarki. Kontrola wykazała naruszenie norm akustycznych w �rodowisku. W post�-
powaniu pokontrolnym Delegatura w Lesznie wyst�piła do Starostwa Powiatowego w Rawiczu o wszcz�cie 
post�powania celem wydania pozwolenia na emisj� hałasu. Do chwili obecnej post�powanie nie zostało za-
ko�czone. 
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Gospodarka odpadami 

W kontrolowanych zakładach stwierdzono uchybienia formalnoprawne, brak ewidencji wytwarzanych 
odpadów, brak aktualnych i zatwierdzonych instrukcji eksploatacji składowisk, a najistotniejsze z nich to: 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, �lusarstwo – J. Białek, Rawicz.. Zakład zajmuje si� produkcj� w 
zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych (produkcja wanien, brodzików i kratek �ciekowych). W trakcie 
kontroli stwierdzono, i� zakład nie prowadzi ewidencji powstaj�cych odpadów oraz nie nalicza i nie uiszcza 
opłat za korzystanie ze �rodowiska. Stwierdzono równie� nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie 
gospodarki odpadami oraz emisji gazów i pyłów do powietrza ze 	ródeł technologicznych. 

PPH Eksport – Import – J. Dymkiewicz, Rawicz. Zakład prowadzi działalno�� w zakresie produkcji 
kostki brukowej, bloczków betonowych, ogrodze� betonowych i nagrobków z granitu. Zakład nie zło�ył 
informacji staro�cie o wytworzonych odpadach i o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami. Nie 
nalicza i nie uiszcza opłat za emisj� gazów i pyłów do powietrza. Odpady powstaj�ce w trakcie prowadzonej 
działalno�ci nie s� ewidencjonowane. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie, Bojanowo −−−− składowisko odpadów ko-
munalnych – SOWINY. W trakcie przeprowadzonej na składowisku kontroli, nie stwierdzono znacz�cych 
uchybie� w eksploatacji składowiska. Jedynym uchybieniem był brak systematycznego stosowania warstwy 
izolacyjnej na rozplantowanych warstwach odpadów. ZGKiM w Gołaszynie posiada opracowany Przegl�d 
ekologiczny wraz z aneksem oraz Program gospodarki odpadami komunalnymi. Przedstawiona podczas 
kontroli Instrukcja eksploatacji składowiska, nie spełniała wymaga� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepi-
sach.  

Powa�ne awarie 

W 2002 roku powstała nowa patronacka stacja paliw firmy BP, której inwestorem było przedsi�biorstwo 
prywatne P.W. „ATUT” z Rakoniewic. Nowopowstała stacja paliw jest przykładem nowoczesnej stacji 
przygotowanej dla obsługi klienta tranzytowego na trasie krajowej nr 5. Obiekt jest wyposa�ony w podziem-
ne zbiorniki dwupłaszczowe z układem kontroli elektronicznej systemu PETRO-VEND i nowoczesne sepa-
ratory produktów ropopochodnych. W ramach stacji funkcjonuje bezobsługowa, biologiczna oczyszczalnia 
�cieków typu „Nebraska” z łapaczem tłuszczu na wylocie z cz��ci gastronomicznej obiektu. Stacja została 
wyposa�ona w nowoczesne, bardzo wydajne stanowiska wydawania paliw z układem odsysania oparów 
(system VRS). 

W powiecie nie ma zakładów zakwalifikowanych do zakładów o du�ym b�d	 zwi�kszonym ryzyku wy-
st�pienia awarii.  

W 2002 roku nie odnotowano na terenie powiatu �adnych zdarze� maj�cych znamiona powa�nych awarii. 

 



RAPORT O STANIE �RODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2002 1 

Powiat słupecki 

W ewidencji Delegatury WIO� w Koninie znajduje si� 65 podmiotów gospodarczych prowadz�cych 
działalno�� na terenie powiatu. W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 21, 
• ochrony powietrza 9, 
• gospodarki odpadami 7, 
• powa�nych awarii 5, 
• wypełniania przez inwestorów wymaga� ochrony �rodowiska – 6, w tym 5 odbiorów inwestycji. 

W pi�ciu zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych takie 
naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków, 
• braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
• niesystematycznego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska, 
• braku podr�cznego sprz�tu do neutralizacji rozlewisk substancji ropopochodnych, 
• braku decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami, 
• niewła�ciwej konserwacji kró�ców pomiarowych. 

 Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
• nieuregulowany stan formalnoprawny gospodarki odpadami, 
• brak decyzji na odzysk i wytwarzanie odpadów, 
• brak prób szczelno�ci podziemnych zbiorników paliw. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary 
ł�czne Jednostka                            

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary jednostkowe 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

L�dek  5 3 2 - 1 3,753 

Orchowo 11 8 2 1 1 1,157 
Ostrowite  4 1 1 - - - 

Powidz  2 1 - - - - 
Słupca  11 10 5 2 3 12,990 
Strzałkowo 13 13 2 1 2 1,895 

Zagórów 2 2 1 - - - 

Powiat słupecki 48 38 13 4 7 19,795 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej 
były kontrole w zakładach: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Zagórów – oczyszczalnia biologiczna typu BIO-
BLOK PS-200×2 posiada pozwolenie wodnoprawne Starosty Słupeckiego na odprowadzanie �cieków 
oczyszczonych do kanału Czarna Struga w ilo�ci 600 m3/d. W trakcie kontroli stwierdzono wyst�pienie awa-
rii drugiego ci�gu technologicznego oczyszczalni. W wyniku nieprawidłowo�ci nast�pił wypływ osadu na 
osadniki wtórne, co wpłyn�ło na pogorszenie jako�ci �cieków na odpływie. Kontrola wykazała, �e �cieki 
oczyszczone odprowadzane do odbiornika nie spełniaj� warunków dopuszczalnych okre�lonych w pozwole-
niu. Władaj�cemu oczyszczalni� wydano zarz�dzenia pokontrolne maj�ce na celu wyeliminowanie niepra-
widłowo�ci. Zakład poinformował o usuni�ciu zaniedba�. 

O�rodek Socjoterapii i Rehabilitacji w Kosewie. Obiekt posiada decyzj� Wojewody Koni�skiego na eks-
ploatacj� oczyszczalni typu „Miniblok” i odprowadzanie �cieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego, a 
dalej do jeziora Powidzkiego w ilo�ci 55 m3/d. Kontrola wykazała, �e oczyszczalnia nie uzyskuje parame-
trów okre�lonych w pozwoleniu wodnoprawnym dla denitryfikacji. Osad nadmierny i skratki wywo�one s� 
do oczyszczalni w Słupcy. Stwierdzone uchybienia były podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. 
Zakład poinformował o usuni�ciu usterek. 
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Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe „Rolgos” Paruszewo sp. z o.o. Obiekt posiada pozwolenie na rolni-
cze wykorzystanie �cieków poprodukcyjnych do nawo�enia własnych u�ytków zielonych. Wst�pnie �cieki 
oczyszczane s� na oczyszczalni mechanicznej, a nast�pnie poprzez przeno�n� deszczowni� z agregatem 
pompowym rozdeszczowywane w grunt. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowo�ci były podstaw� do 
wydania zarz�dzenia pokontrolnego. Zakład poinformował o usuni�ciu zaniedba�. Ponadto ustalenia kontro-
lne stanowiły podstaw� do poinformowania Starosty Słupeckiego o niewła�ciwej eksploatacji studni znajdu-
j�cych si� na terenie spółki. Ostatecznie Zarz�d spółki podj�ł decyzj� o rezygnacji z korzystania z uj�cia wód 
podziemnych i zwrócił si� z wnioskiem o wydanie decyzji o wyga�ni�ciu pozwolenia wodnoprawnego.  

Ochrona powietrza 

Najistotniejszymi przykładami ustale� kontrolnych w zakresie ochrony powietrza s�: 
Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców Strzałkowo – zakład nie jest zobowi�zany do posiadania po-

zwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego. 	ródłem emisji gazów i pyłów s� 
dwa kotły o mocy ł�cznej 1,3 kW. W wyniku kontroli stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych warto�ci 
st��e� tlenku azotu i w�gla okre�lonych w przepisach. Nieprawidłowo�ci stwierdzone w trakcie kontroli 
stanowiły podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. 

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Mostostal w Słupcy – Zakład posiada certyfikat ISO 9001. Władaj�cy 
obiektem posiada decyzj� Starosty Słupeckiego ustalaj�c� rodzaje i ilo�ci substancji wprowadzanych do 
powietrza. 	ródła emisji gazów i pyłów: kotłownia składaj�ca si� z 7 kotłów; malarnia (4 emitory); wydział 
obróbki wst�pnej (3 emitory); spawalnia (3 emitory). Przeprowadzona kontrola wykazała przekroczenie do-
puszczalnych warto�ci substancji emitowanych do powietrza. Stwierdzone uchybienia stanowiły podstaw� 
do wystosowania zarz�dzenia pokontrolnego. Obiekt poinformował o usuni�ciu usterek.  

Gospodarka odpadami 

Najistotniejsze kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki odpadami w roku 2002 w powiecie 
słupeckim to: 

Firma „ADAM” Materiały Budowlane i Ceramiczne Orchowo – zakład nie posiada �adnych uregulo-
wa� formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami. Powstaj�ce odpady: z magazynu materiałów bu-
dowlanych przekazywane s� firmie Wtórne Przetwarzanie Tworzyw Sztucznych Janowiec Wielkopolski; 
odpady tworzyw sztucznych odbierane s� przez firmy LOBBE Bydgoszcz, ALWATER Piła, Przedsi�bior-
stwo Usług Komunalnych Kalisz. Zakład nie prowadzi ewidencji odpadów i kart ich przekazu. Nie posiada 
informacji, czy firmy, które odbieraj� odpady s� do tego uprawnione. Stwierdzone nieprawidłowo�ci były 
podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. Za wytwarzanie odpadów bez wymaganych decyzji uka-
rano wła�ciciela zakładu mandatem karnym. 

Powa�ne awarie 

Najwi�kszym potencjalnym sprawc� powa�nych awarii na terenie powiatu jest Konspol-Bis w Słupcy, a 
tak�e stacje paliw płynnych, które s� systematycznie modernizowane i zabezpieczane zgodnie z wymaga-
niami obowi�zuj�cych przepisów. W zakresie potencjalnego zagro�enia powa�n� awari� skontrolowano 
m.in.: 

Wielkopolskie Przedsi�biorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. Lubo� Zakład Produkcyjny „Staw” – 
na terenie zakładu znajduj� si� substancje chemiczne mog�ce by� przyczyn� wyst�pienia powa�nej awarii: 
kwas solny, kwas azotowy, bezwodnik kwasu octowego, wodorotlenek oraz pirosiarczyn, podchloryn, olej 
opałowy. Obiekt posiada plan operacyjno-ratowniczy na wypadek wyst�pienia awarii. Stwierdzone w trakcie 
kontroli uchybienia stały si� podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. Zakład poinformował o wy-
wi�zaniu si� z nało�onych obowi�zków. 

Przedsi�biorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Słupca – stacja paliw wyposa�ona jest w 3 zbiorniki 
jednopłaszczowe bez hermetyzacji. Władaj�cy stacj� nie uzyskał decyzji zatwierdzaj�cej program gospodar-
ki odpadami niebezpiecznymi powstaj�cymi na terenie zakładu. Obiekt nie spełnia wymaga� okre�lonych w 
obowi�zuj�cych przepisach. Celem usuni�cia zaniedba� zakład otrzymał zarz�dzenie pokontrolne. Zalecenia 
zostały wykonane. Zaplanowano modernizacj� stacji polegaj�c� na wymianie zbiorników na dwupłaszczowe 
z urz�dzeniami monitoruj�cymi i zabezpieczaj�cymi. 

Zdarze� o znamionach powa�nych awarii nie zanotowano. 
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Powiat �remski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Lesznie znajduj� si� 68 podmioty gospodarcze prowadz�ce działalno�� 
na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 5, 
• ochrony przed hałasem 1, 
• ochrony powietrza 5, 
• gospodarki odpadami 6, 
• powa�nych awarii                 1, 
• instalacji zakwalifikowanych do IPPC 1. 

W 14 zakładach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych naruszenia nie 
wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
− nieuregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami,  
− braku ewidencji wytwarzanych odpadów,  
− zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczaj�cych �cieki,  
− braku urz�dze� do pomiaru ilo�ci odprowadzanych �cieków oczyszczonych,  
− nieuiszczania lub niewła�ciwego uiszczania opłat za korzystanie ze �rodowiska.  

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
− brak pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód podziemnych, 
− brak systematycznego monitoringu wód podziemnnych,. 
− brak aktualnej i zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka                            

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys.zł./ 

�rem 10 7 5 - - - 
Dolsk 6 5 - - - - 
Ksi�� Wlkp. 1 1 2 - 2 14,39 

Brodnica 2 - - - - - 

Powiat �remski 19 13 7 - 2 14,39 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
SUNSET SUITS MEN’S FASHION – MODA M�SKA Zakład nr 2 w Krzy�anowie. W trakcie kontroli 

stwierdzono odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych �cieków do wód powierzchniowych bez wyma-
ganego pozwolenia wodnoprawnego, niewła�ciwy stan techniczny oczyszczalni. Zakład nie prowadził po-
miarów ilo�ci odprowadzanych �cieków oraz nie posiadał uregulowanego stanu formalnoprawnego w 
zakresie gospodarki odpadami. Nie uiszczono nale�nych opłat za korzystanie ze �rodowiska. 

Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w �remie – oczyszczalnia Orkowo. Oczyszczalnia 
posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków do rowu, dalej do Kanału Tesiny-Orkowo 
wpływaj�cego do rzeki Warty. Za wprowadzanie �cieków do wód z naruszaniem warunków okre�lonych w 
pozwoleniu wodnoprawnym ustalono Przedsi�biorstwu kar� pieni��n� biegn�c�. Ponadto wykazano, �e do 
przedmiotowej oczyszczalni dopływaj� �cieki surowe o bardzo wysokich st��eniach znacznie przewy�szaj�-
cych warto�ci zakładane w projekcie. Podczas kontroli nie stwierdzono zaniedba� w zakresie utrzymania 
stanu technicznego urz�dze� oczyszczaj�cych. Na oczyszczalni nie zamontowano urz�dzenia do pomiaru 
ilo�ci odprowadzanych �cieków. 

Ochrona powietrza 

Spo�ród skontrolowanych w roku 2002 zakładów, w dwóch stwierdzono przekroczenia standardów emi-
syjnych: w gorzelni w Pokrzywnicy i Okr�gowej Spółdzielni Mleczarskiej w �remie. 
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Ochrona przed hałasem 

Na terenie powiatu �remskiego w zakresie ochrony przed hałasem skontrolowano jeden zakład. 
Rze�nictwo-W�dliniarstwo U. i W. Ciachowscy sc. w Dolsku. Zakład nie posiada pozwolenia na emisj� 

hałasu. Przeprowadzona kontrola wykazała, �e emisja hałasu z zakładu nie przekracza poziomów dopusz-
czalnych okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach. 

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami w kontrolowanych zakładach stwierdzono głównie uchybienia formal-
noprawne, brak ewidencji wytwarzanych odpadów, brak aktualnych i zatwierdzonych instrukcji eksploatacji 
składowisk. 

Urz�d Miejski w �remie, składowisko odpadów komunalnych – Góra. Kontrol� przeprowadzono w 
zwi�zku z zako�czeniem prac rekultywacyjnych. Składowisko zostało zamkni�te w roku 1998. Prace rekul-
tywacyjne prowadzono na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej. Odbiór ko�cowy prac miał 
miejsce 31.10.2002 roku. 

Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w �remie, składowisko odpadów 
komunalnych – Pokrzywnica. W trakcie kontroli nie stwierdzono zaniedba� eksploatacyjnych. Uzupełnienia 
i uaktualnienia, a nast�pnie zatwierdzenia przez Starost� wymaga instrukcja eksploatacji. 

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu �remskiego w tym zakresie skontrolowano jeden zakład. 
Wielobran�owe Przedsi�biorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Ryszarda Strzelec w �remie, stacja 

paliw przy ul. Nowowiejskiej. Kontrola WIO� wykazała, �e wła�ciciel nie posiadał pozwolenia wodnopraw-
nego na pobór wód podziemnych z własnego uj�cia, nie prowadził pełnej ewidencji odpadów powstaj�cych 
na terenie stacji, jak równie� nie prowadził bada� monitoringowych wód podziemnych. 

W powiecie nie ma podmiotów zakwalifikowanych do zakładów o du�ym b�d	 zwi�kszonym ryzyku wy-
st�pienia powa�nej awarii. 

W 2002 roku nie odnotowano na terenie powiatu zdarze� maj�cych znamiona powa�nych awarii. 
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Powiat �redzki 

W ewidencji siedziby WIO� w Poznaniu znajduj� si� 93 podmioty gospodarcze prowadz�ce działalno�� 
na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono 27 kontroli w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 9, 
• ochrony powietrza 5, 
• ochrony przed hałasem 2, 
• gospodarki odpadami 5, 
• przeciwdziałania powa�nym awariom 1, 
• ograniczenia uci��liwo�ci dla �rodowiska obiektów  

małych stacji paliw i lokalnych dystrybutorów 2, 
• spełniania przez zakład warunków dla uzyskania koncesji 1, 
• spełniania przez inwestorów wymaga� ochrony �rodowiska 2. 

W 11 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 16 takie naru-
szenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• przekraczania warto�ci dopuszczalnych okre�lonych warunkami pozwolenia wodnoprawnego, 
• braku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie �cieków deszczowych do �rodowiska, 
• braku ewidencji wytwarzanych odpadów, 
• braku uregulowa� formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami, 
• braku wykonanego zabezpieczenia przed ewentualnym przedostaniem si� do gruntu substancji olejowych, 
• przekraczania warto�ci emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, 
• braku ewidencji ilo�ci i rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, 
• przekroczenia warto�ci dopuszczalnych poziomu hałasu emitowanego do �rodowiska, 
• niewywi�zywania si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka admi-

nistracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota (tys. zł) 

Dominowo 2 2 1 - - - 
Krzykosy 1 1 1 - 1 2,317 
Nowe Miasto  4 1 3 1 3 7,795 

�roda 18 12 6 - 8 36,446 
Zaniemy�l 2 - 1 - 1 28,694 

Powiat �redzki 27 16 12 1 13 75,253 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Oczyszczalnia �cieków Winnogóra. Jest to zblokowana kontenerowa oczyszczalnia �cieków komunalnych 
dla Zakładu Do�wiadczalnego oraz dla całej miejscowo�ci Winnogóra. Posiada pozwolenie wodnoprawne 
wa�ne do 30.12.2004 roku. Ilo�� �cieków odprowadzanych do �rodowiska wynosi �rednio dobowo 65 m3/d. 
Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rzeka Miłosławka. Kontrola WIO� wykazała przekroczenie do-
puszczalnego wska�nika azotu ogólnego, co stanowiło podstaw� ustalenia kary biegn�cej. Zakład posiada 
decyzj� Starosty �redzkiego zezwalaj�c� na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych ni� niebez-
pieczne. Decyzja wa�na jest do 31.12.2004 roku. Osad �ciekowy po przekompostowaniu wykorzystywany 
jest rolniczo na własnych polach gospodarstwa. 

Oczyszczalnia �cieków w Koszutach. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków, stanowi�ca wła-
sno�� Miasta i Gminy �roda Wlkp., eksploatowana jest przez Miejskie Przedsi�biorstwo Energetyki Ciepl-
nej, Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w �rodzie Wlkp. Do oczyszczalni doprowadzone s� wył�cznie 
�cieki komunalne z miejscowo�ci Koszuty. �cieki oczyszczone, w ilo�ci �rednio dobowo 28 m3/d odprowa-
dzane s� do rowu melioracyjnego, stanowi�cego dopływ Rowu Koszuckiego. Kontrola wykazała przekro-
czenie dopuszczalnych warto�ci zanieczyszcze� w �ciekach odprowadzanych do �rodowiska, okre�lonych w 
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obowi�zuj�cym pozwoleniu wodnoprawnym. W zwi�zku z tym w wyniku post�powania administracyjnego 
wydano decyzj� ustalaj�c� wymiar kary pieni��nej biegn�cej. We wrze�niu 2002 roku stwierdzono ustanie 
naruszenia wymaganych warunków odprowadzania �cieków. 

Oczyszczalnia �cieków w Ł�knie. Oczyszczalnia stanowi własno�� Gminy Zaniemy�l, eksploatowana jest 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemy�lu. Do oczyszczalni doprowadzone s� wył�cznie �cieki 
komunalne z terenu Gminy Zaniemy�l. W skład obecnie eksploatowanej oczyszczalni �cieków wchodz� 
cztery stawy: dwa zaizolowane foli� stawy napowietrzane oraz dwa stawy ziemne doczyszczaj�ce. �cieki 
oczyszczone, w ilo�ci �rednio dobowo 300 m3/d odprowadzane s� do Rowu Polwickiego, stanowi�cego do-
pływ rzeki Maskawy. Gmina przyst�piła do rozbudowy i modernizacji oczyszczalni − planowany termin 
zako�czenia inwestycji − 31.07.2003 roku. Przeprowadzona kontrola wykazała przekroczenie, okre�lonych 
w obowi�zuj�cym pozwoleniu wodnoprawnym, dopuszczalnych warto�ci zanieczyszcze� w �ciekach od-
prowadzanych do �rodowiska. W zwi�zku z tym, w wyniku post�powania administracyjnego wydano decy-
zj� ustalaj�c� wymiar kary pieni��nej biegn�cej. 

Ochrona powietrza 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie ochrony powietrza były: 
IMA �roda Obrabiarki do drewna Sp. z o.o. �roda Wlkp. Zakład zajmuje si� produkcj� podzespołów do 

maszyn do obróbki drewna. 
ródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z terenu zakładu jest malarnia oraz 
dwa kotły gazowe o ł�cznej mocy 378 kW. Substancje z malarni odprowadzane s� do powietrza poprzez 
mat� z włókniny oraz wentylator wyci�gowy emitorem o wysoko�ci 10 m i �rednicy 0,6 m. Zakład ma ure-
gulowany stan formalnoprawny w zakresie emisji substancji do powietrza. Kontrola wykazała przekroczenia 
warunków okre�lonych w decyzji Starosty �redzkiego o dopuszczalnej emisji, co skutkowało ustaleniem 
kary biegn�cej. W wyniku wydanych zarz�dze� pokontrolnych zakład uregulował stan formalnoprawny w 
zakresie gospodarki odpadami. 

Zakład Ceramiki Sanitarnej Stanisław Hybner, �roda Wlkp. Zakład prowadzi działalno�� polegaj�c� na 
produkcji urz�dze� sanitarnych tj. umywalki, miski ust�powe, bidety, urz�dzenia kompaktowe, postumenty, 
półpostumenty. 
ródłami emisji gazów i pyłów do powietrza z zakładu s�: dwa piece ceramiczne do wypa-
lania wyrobów opalane gazem ziemnym o mocy 3,5 MW i 2,4 MW, stanowisko odkurzania, kabina szkli-
wierska, w której nast�puje rozpylanie zawiesiny szkliwa na wyrób, ponadto 14 ramowych nagrzewnic 
opalanych gazem ziemnym o mocy 17 kW ka�da. W czasie trwania kontroli, w III kwartale 2002 roku, uru-
chamiany był trzeci piec ceramiczny o mocy 6 MW. Zakład do ko�ca 2002 roku posiadał decyzj� o dopusz-
czalnej emisji gazów i pyłów do powietrza, przy czym decyzja nie uwzgl�dniała wszystkich emitorów 
obj�tych obowi�zkiem posiadania pozwolenia.  

St�szewskie Zakłady Meblarskie Zakład w Nowym Mie�cie nad Wart�. Zakład zajmuje si� produkcj� 
mebli skrzyniowych z litego drewna i płyt wiórowych. Na terenie zakładu �ródła emisji gazów i pyłów do 
powietrza stanowi: kotłownia w�glowa, kabina lakiernicza i polewarka. Urz�dzenia w dziale obróbki maszy-
nowej wyposa�one s� w odci�gi miejscowe. Lakiernia wyposa�ona jest w polewark� i sezonowni� oraz w 
kabin� natryskow�. Kontrolna wykazała przekroczenie dopuszczalnych warto�ci acetonu, izobutanolu, tolu-
enu i octanu butylu emitowanych do powietrza. W konsekwencji zostało wszcz�te post�powanie maj�ce na 
celu ustalenie biegn�cej kary godzinowej. 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „HYDRO-POPM” sp. z o.o. �roda Wlkp. W zakła-
dzie �ródłami emisji zorganizowanej s�: kotłownie i nagrzewnice gazowe oraz malarnia. Zakład posiada uregu-
lowany stan formalnoprawny w zakresie dopuszczalnej emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza. 
Kontrola wykazała przekroczenia dopuszczalnych warto�ci okre�lonych w decyzji o dopuszczalnej emisji. 
Zakład posiada uregulowany stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami. Spo�ród odpadów wy-
twarzanych w zakładzie segregacji podlegaj� surowce wtórne m.in. makulatura, złom. S� one przekazywane 
do firm zajmuj�cych si� skupem surowców wtórnych. �adne z odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w 
zakładzie nie s� składowane w �rodowisku − s� one przekazywane firmom zewn�trznym posiadaj�cym sto-
sowne pozwolenia.  

Producent Styropianu „GENDERKA” Jacek Genderka Zakład w Grójcu (Szlachcin). Zakład zlokali-
zowany na gruntach wsi Czarne Pi�tkowo koło miejscowo�ci Grójec w gminie �roda Wlkp. i zajmuje si� 
produkcj� styropianu. Do produkcji u�ywany jest polistyren spieniany. Jedynym �ródłem zaopatrzenia za-
kładu w wod� na cele socjalno-bytowe i potrzeby kotłowni parowej jest wodoci�g gminy �roda Wlkp. Za-
kład posiada umow� podpisan� z Miejskim Przedsi�biorstwem Energetyki Cieplnej Wodoci�gów i 
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Kanalizacji spółka z o.o. w �rodzie Wlkp. na dostaw� wody z wodoci�gu. �cieki bytowe z budynku admini-
stracyjno-socjalnego odprowadzane s� do stalowego bezodpływowego zbiornika podziemnego, sk�d wywo�o-
ne s� przez koncesjonowanego przewo�nika na komunaln� oczyszczalni� �cieków. W kontrolowanej jednostce 
�ródłami emisji zorganizowanej s�: kotłownia w�glowa, w której zainstalowany jest kocioł parowy o wydajno-
�ci pary 1200 kg/h i mocy 1,3 MW oraz spieniarka do spieniania polistyrenu. Zakład posiada uregulowany stan 
formalnoprawny w zakresie dopuszczalnej emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza.  

Gospodarka odpadami 

Przykładem kontroli przeprowadzonej w zakresie gospodarki odpadami jest: 
Mc Bauchemie Sp. z o.o., �roda Wlkp. Firma zajmuje si� głównie produkcj� i sprzeda�� materiałów bu-

dowlanych do klejenia płytek, dodatków do betonu oraz kleju do tapet. W trakcie kontroli stwierdzono brak 
ewidencji ilo�ciowo-jako�ciowej wytwarzanych odpadów i decyzji na magazynowanie odpadów. Zakład nie 
wnosił opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska w zakresie emisji substancji wprowadzanych do po-
wietrza. Zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano zakład do uregulowania stanu formalnoprawnego w za-
kresie stwierdzonych nieprawidłowo�ci. 

Ochrona przed hałasem 

Przykładem kontroli przeprowadzonej w zakresie ochrony przed hałasem jest: 
Pływalnia Miejska w �rodzie Wlkp. Na pływalni znajduj� si� 2 baseny, jeden o wymiarach w rzucie 

25 m × 12,5 m oraz drugi mniejszy o wymiarach w rzucie 6 m × 6 m. Pływalnia wyposa�ona jest w wentyla-
cj� nawiewn�, wyprowadzon� ponad dach budynku. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, �e jed-
nostka nie posiada pozwolenia okre�laj�cego dopuszczalne poziomy hałasu, jakie mo�e emitowa� do 
�rodowiska. Pomiary wykonano podczas normalnej działalno�ci pływalni przy otwartych i zamkni�tych 
oknach budynku. Wyniki wykazały, �e u�ytkowanie pływalni przy zamkni�tych oknach nie powoduje prze-
krocze� warto�ci kryterialnych, natomiast przekroczenia wyst�puj� przy otwartych oknach.  

Powa�ne awarie 

W zakresie przeciw działaniom wyst�pieniu powa�nych awarii skontrolowano: 
�redzka Spółdzielnia Mleczarska „Jana” w �rodzie Wlkp. Zakład, zlokalizowany jest w centrum miasta, 

zajmuje si� przerobem mleka i produkcj� wyrobów mleczarskich. Do celów chłodniczych słu�y amoniak, 
kr���cy w instalacji w ilo�ci około 700 kg oraz freon R 401 A kr���cy w instalacji w ilo�ci około 100 kg. 
Nad zbiornikami amoniaku w maszynowni chłodniczej zainstalowane s� kurtyny wodne. Zakład posiada 
wa�ne po�wiadczenie nastawienia zaworów bezpiecze�stwa urz�dze� chłodniczych. Zakład opracował „Za-
sady post�powania na wypadek zagro�enia po�arowego i innego miejscowego zagro�enia”, które zostały 
uzgodnione przez wła�ciwego Komendanta PSP.  

Zdarze� o znamionach powa�nych awarii nie zanotowano. 
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Powiat szamotulski 

W ewidencji siedziby WIO� w Poznaniu znajduj� si� 134 podmioty gospodarcze prowadz�ce działalno�� 
na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono 40 kontroli w zakresie: 
• gospodarki wodno-�ciekowej 18, 
• gospodarki odpadami 1, 
• ochrony powietrza 5, 
• ochrony przed hałasem 2, 
• przeciwdziałania powa�nym awariom 6, 
• ograniczenia uci��liwo�ci dla �rodowiska obiektów 

małych stacji paliw i lokalnych dystrybutorów 5, 
• spełniania przez inwestorów wymaga� ochrony �rodowiska 1, 
• spełniania przez zakład warunków dla uzyskania koncesji 2. 

W 14 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 26 takie 
naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• braku uregulowa� formalnoprawnych w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej, 
• przekraczania warto�ci dopuszczalnych okre�lonych warunkami pozwolenia wodnoprawnego, 
• braku prowadzonych bada� osadów �ciekowych przekazywanych do rolniczego wykorzystania, 
• przekraczania warto�ci dopuszczalnej emisji substancji wprowadzanych do powietrza, 
• braku pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 
• braku ewidencji wytwarzanych odpadów, 
• braku pozwolenia na prowadzenie działalno�ci w zakresie odzysku odpadów, 
• przekroczenia warto�ci dopuszczalnych poziomu hałasu emitowanego do �rodowiska, 
• braku zabezpieczenia gruntu przed przedostawaniem si� paliwa z miejsc rozładunku cystern, 
• nie wywi�zywania si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka                     

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota (tys. zł) 

Duszniki 1 1 - - - - 
Ka�mierz 7 4 4 - 2 2,098 

Obrzycko 6 6 3 - 1 2,752 
Ostroróg 4 3 - - - - 
Pniewy 5 3 3 - 3 7,400 

Szamotuły 9 6 4 - 1 0,196 
Wronki 8 3 7 - 11 45,873 

Powiat szamotulski 40 26 21 - 18 58,320 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Oczyszczalnia �cieków Ki�czyn. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna �cieków komunalnych dla 

miejscowo�ci Ki�czyn i Nowa Wie�. Cz��� �cieków surowych dopływa do oczyszczalni kanalizacj� sanitar-
n�, a cz��� jest dowo�ona. Przy czym �cieki z terenu gminy s� tak�e cz��ciowo dowo�one do oczyszczalni w 
miejscowo�ci Witkowice. Oczyszczalnia w Ki�czynie jest po remoncie i modernizacji. Posiada pozwolenie 
wodnoprawne wa�ne do 31.12.2012 roku. Podczas kontroli nie stwierdzono ra��cych narusze�. Ilo�� �cie-
ków odprowadzanych do �rodowiska wynosi �rednio dobowo 237 m3/d. Odbiornikiem �cieków oczyszczo-
nych jest rów melioracyjny i dalej rzeka Sama. Osad z oczyszczalni wywo�ony jest do oczyszczalni w 
Szamotułach celem dalszej jego przeróbki. Po odwodnieniu osad wykorzystywany jest na rekultywacj� skła-
dowiska w miejscowo�ci Kopanina. Przebadany osad spełniaj�cy wła�ciwe wymagania cz��ciowo oddawany 
jest dla rolników indywidualnych jako nawóz. 
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Oczyszczalnia �cieków w Biezdrowie. Oczyszczalnia typu Nebraska M-7 powstała w roku 2002 i znajduje 
si� we władaniu Gminy Wronki. Posiada pozwolenia wodnoprawne wa�ne do dnia 30.04.2012 roku. Zbu-
dowana została dla potrzeb szkoły i budynków mieszkalnych dla pracowników szkoły zaopatrywanych w 
wod� z wodoci�gu we Wróblewie. Do oczyszczalni odcinkiem kanalizacji sanitarnej doprowadzane s� wy-
ł�cznie �cieki bytowe w ilo�ci nieprzekraczaj�cej 15 m3/dob�. Przy budowie oczyszczalni wykorzystano 
istniej�cy zbiornik bezodpływowy adaptuj�c go na zbiornik wyrównawczo-u�redniaj�cy. Odbiornikiem �cie-
ków oczyszczonych jest pobliski rów melioracyjny. Kontrola WIO� przeprowadzona w III kwartale 2002 
roku wykazała przekroczenia dopuszczalnych st��e� wska�ników zanieczyszcze� zawartych w �ciekach 
oczyszczonych. Stanowiło to podstaw� do ustalenia kary biegn�cej. 

Oczyszczalnia �cieków w Podrzewiu. Obiekt jest eksploatowany przez Komunalny Zakład Bud�etowy w 
Dusznikach. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia �cieków posiada przepustowo�� 210 m3/dob�, w tym 
do 100 m3/dob� �cieków dowo�onych. Starosta Szamotulski wydał decyzj� udzielaj�c� pozwolenia wodno-
prawnego na eksploatacj� oczyszczalni. Termin wa�no�ci decyzji 30.06.2005 roku. Odbiornikiem �cieków 
oczyszczonych jest rów melioracyjny. Podczas kontroli WIO� nie stwierdzono nieprawidłowo�ci. Osady 
zatrzymane w oczyszczalni s� przekazywane na oczyszczalni� w Grzebienisku, gdzie s� odwadniane na pra-
sie Draimad. Po odwodnieniu s� one wykorzystywane na terenie składowiska w Grzebienisku.  

Oczyszczalnia �cieków w Ka�mierzu. Oczyszczalnia przyjmuje �cieki komunalne z miejscowo�ci Ka�-
mierz. Ilo�� �cieków odprowadzanych do �rodowiska wynosi �rednio dobowo 150 m3/d. Odbiornikiem �cie-
ków oczyszczonych jest rów melioracyjny i dalej rzeka Sama. Oczyszczalnia posiada pozwolenie 
wodnoprawne, wa�ne do 31.12.2010 roku. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia wymaganych wa-
runków wprowadzania �cieków do �rodowiska. 

Ochrona powietrza 

Najistotniejsz� kontrol� przeprowadzon� w zakresie ochrony powietrza była: 
SPOMASZ-POLKON Sp. z o.o. Wronki. Spółka zajmuje si� produkcj� naczep i przyczep do przewozów 

kontenerów oraz zespołów jezdnych do przyczep. Produkcja odbywa si� w jednej hali podzielonej na działy. 

ródłami emisji gazów i pyłów do powietrza z terenu zakładu s�: stanowiska spawalnicze, z których zanie-
czyszczenia odprowadzane s� za pomoc� dwóch wentylatorów zamocowanych w �cianie budynku, oczysz-
czarka wykorzystywana do obróbki powierzchniowej elementów stalowych i �eliwnych przed malowaniem i 
malarnia, w której lakieruje si� wszystkie konstrukcje. Do oczyszczania w oczyszczarce stosuje si� �rut sta-
lowy ci�ty, którym pod wysokim ci�nieniem traktuje si� materiał oczyszczany. Oczyszczarka wyposa�ona 
jest w czterokomorowy separator tkaninowy. W czasie kontroli trwała modernizacja malarni, w której odby-
wał si� monta� emitora oraz wentylatora usuwaj�cego zanieczyszczone powietrze. Zakład ma uregulowany 
stan formalnoprawny w zakresie wprowadzania substancji do powietrza. Z uwagi na trwaj�ce prace moderniza-
cyjne w malarni (monta� emitora), pomiary emisji gazów i pyłów zostan� wykonane w terminie pó�niejszym. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejsz� kontrol� przeprowadzon� w zakresie gospodarowania odpadami była: 
Przedsi�biorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wronki. Wysypisko odpadów komunalnych w Samoł��u. Skła-

dowisko eksploatowane było od 1985 roku, jego powierzchnia całkowita wynosi około 1,67 ha. Na składo-
wisku stwierdzono brak jakichkolwiek zabezpiecze� przed przenikaniem odcieków do gruntu i wód 
wgł�bnych oraz studzienek odgazowuj�cych. Opracowany projekt rekultywacji przewiduje rekultywacj� 
składowiska w kierunku le�nym. Zako�czenie eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Samoł��u 
nast�piło w IV kwartale 2002 roku. Zarz�dzaj�cy składowiskiem planuje podj�cie działa� rekultywacyjnych 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 

Ochrona przed hałasem 

Najistotniejsz� kontrol� przeprowadzon� w zakresie ochrony przed hałasem była: 
Wytwórnia Pasz i Koncentratów „NEOROL” Sp. z o.o. w Szamotułach. W zakładzie prowadzona jest 

produkcja pasz sypkich i w formie granulatu. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, �e jednostka 
nie posiada pozwolenia okre�laj�cego dopuszczalne poziomy hałasu, jakie mo�e emitowa� do �rodowiska. 
Pomiary wykonano podczas normalnej pracy zakładu. Na podstawie otrzymanych wyników bada� akustycz-
nych stwierdzono, �e zakład powoduje przekroczenia dopuszczalnych warto�ci okre�lonych w przepisach. 
Najwi�ksze przekroczenie wyst�puje w porze dziennej. Przekroczenie to spowodowane jest równoczesn� 
prac� wentylatora dachowego i napełnianiem zbiorników ekspedycyjnych granulatem. W zwi�zku ze stwier-
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dzonym naruszeniem wymaga� ochrony �rodowiska tut. Inspektorat wyst�pił do Starostwa Powiatowego w 
Szamotułach w sprawie wszcz�cia post�powania o wydanie pozwolenia na emisj� hałasu do �rodowiska.  

Powa�ne awarie 

Najistotniejsz� kontrol� przeprowadzon� w zakresie przeciwdziałania wyst�pieniu powa�nej awarii była: 
Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Zetpezet sp. z o.o. Wronki. Zakład prowadzi działalno�� produkcyj-

n� w zakresie przetwórstwa ziemniaków przemysłowych. Teren zakładu graniczy z rzek� Wart� oraz lini� 
kolejow� relacji Pozna�-Szczecin. Głównymi �ródłami zagro�enia s� zbiorniki magazynowe kwasu solnego, 
oleju opałowego, wody amoniakalnej. Wszystkie zbiorniki zainstalowane s� nad wannami zabezpieczaj�cy-
mi �rodowisko gruntowo-wodne. Ewentualne rozszczelnienie zbiorników stanowi �ródło zagro�enia bezpo-
�rednio dla powietrza. �cieki deszczowe pochodz�ce z terenu zakładu odprowadzane s� bez podczyszczania 
do rzeki Warty. Zasadniczym zagro�eniem dla wód rzeki jest mo�liwo�� rozszczelnienia autocysterny przed 
jej rozładunkiem. Zakład posiada opracowan� instrukcj� alarmowania w przypadku powstania po�aru lub 
innego miejscowego zagro�enia.  

Zdarzenia o znamionach powa�nych awarii 

Na terenie powiatu szamotulskiego miało miejsce jedno zdarzenie zakwalifikowane do powa�nych awarii. 
W miejscowo�ci Lipnica gmina Szamotuły, w wyniku przewrócenia autocysterny nast�pił wyciek do gruntu 
oleju nap�dowego w ilo�ci około 700 l. Powierzchnia zanieczyszczonego gruntu wynosiła około 100 m2. Staro-
sta Szamotulski zobowi�zał sprawc� do przeprowadzenia rekultywacji zanieczyszczonego terenu.  
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Powiat turecki 

W ewidencji Delegatury WIO� w Koninie znajduje si� 86 podmiotów gospodarczych prowadz�cych 
działalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
� gospodarki wodno-�ciekowej 15, 
� ochrony przed hałasem 2, 
� ochrony powietrza 4, 
� gospodarki odpadami 7, 
� powa�nych awarii 8, 
� wypełniania przez inwestorów wymaga� ochrony �rodowiska – 7, w tym 6 odbiorów inwestycji. 

W 11 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych 31 takie 
naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 

� zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków,  
� braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
� niedostosowania stacji paliw do wymaga� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach,  
� nieuregulowanej strony formalnoprawnej odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych, 
� braku prób szczelno�ci podziemnych zbiorników paliw i instalacji doprowadzaj�cej, 
� braku programu zapobiegania awariom, 
� nieuregulowanej gospodark� odpadami, 
� braku pomiarów emisji gazów i pyłów na wprowadzanych do powietrza. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
� przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku, 
� braku na stacjach paliw odpowiednich sorbentów do neutralizacji substancji ropopochodnych. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary 
ł�czne Jednostka                            

administracyjna kontroli 
zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�cych 
kary jednostkowe 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Brudzew  2 2 - - - - 
Dobra   4 4 - - - - 

Kaw�czyn 4 3 - - - - 
Malanów 2 1 1 - - - 
Przykona 4 3 2 1 - - 

Tuliszków  2 2 - - - - 
Turek 23 14 2 - 3 4,044 
Władysławów 2 2 - - - - 

Powiat Turek 43 31 5 1 3 4,044 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej 
były kontrole w zakładach: 

Zakład Gospodarki Komunalnej BPH sc. we Władysławowie. Oczyszczalnia SBR posiada pozwolenie 
Starosty Tureckiego na eksploatacj� i odprowadzanie �cieków oczyszczonych w ilo�ci maksymalnej 250 m3/d 
do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Rgilewki. Ilo�� �cieków odprowadzanych w dniu kontroli wynosiła 
95 m3/d. Osad nadmierny gromadzony jest w zbiorniku otwartym o pojemno�ci 600 m3 z zainstalowanymi 
mieszadłami oraz układem kanalizacji grawitacyjnej do odparowywania wody nadosadowej. Zakład posiada 
umow� z Przedsi�biorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku na odbiór osadu nadmierne-
go, natomiast skratki s� gromadzone w wydzielonym pojemniku o pojemno�ci 100 litrów, wapnowane i 
wywo�one na składowisko w Smolinie. Nieprawidłowo�ci stwierdzone w trakcie kontroli były podstaw� do 
wydania zarz�dzenia pokontrolnego. Zakład poinformował o wykonaniu nało�onych obowi�zków. 
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Urz�d Gminy Przykona – oczyszczalnia Lemna w Psarach posiada pozwolenie Starosty Tureckiego na 
eksploatacj� oczyszczalni i odprowadzanie �cieków oczyszczonych w ilo�ci maksymalnej 298 m3/d do rzeki 
Teleszyny. Rzeczywista ilo�� odprowadzanych �cieków oczyszczonych �redniodobowo wynosi 161 m3/d. 
Kontrola wykazała wysokie st��enia azotu amonowego w �ciekach odprowadzanych do odbiornika. Zatrzy-
mane w procesie oczyszczania �cieków skratki s� wapnowane, gromadzone w zasieku i wywo�one na skła-
dowisko komunalne. Stwierdzone nieprawidłowo�ci były podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. 
Zakład poinformował o usuni�ciu zaniedba�. 

Urz�d Gminy Malanów – oczyszczalnia Lemna posiada pozwolenie na odprowadzanie �cieków do rzeki 
	abianki w ilo�ci �redniej 320 m3/d. Rzeczywista ilo�� �cieków odprowadzanych w dniu kontroli wynosiła 
84,23 m3/d. Kontrola wykazała przekroczenie st��enia azotu amonowego w �ciekach oczyszczonych odpro-
wadzanych do odbiornika. Skratki z oczyszczalni s� wywo�one na składowisko, natomiast osad (rz�sa wod-
na) b�dzie usuwana tak�e na gminne składowisko po uprzednim jej wysuszeniu. Stwierdzone 
nieprawidłowo�ci stanowiły podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. Zakład poinformował WIO� 
o usuni�ciu zaniedba�. 

Ochrona powietrza 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie ochrony powietrza były: 
Mleczarnia Turek – zakład posiada decyzj� Starosty Tureckiego o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów 

do powietrza. 
ródłem emisji jest kotłownia w�glowa, gdzie zainstalowane s� cztery kotły OR-5 o mocy 
5 MW ka�dy. W wyniku kontroli stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych warto�ci emisji. Stwierdzone 
nieprawidłowo�ci były podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku −−−− zakład nie ma obowi�zku posiadania decyzji udzielaj�cej pozwolenia 
na emisj� substancji z kotłowni zakładowej, natomiast jest zobowi�zany do posiadania pozwolenia na emisj� 
gazów i pyłów do powietrza ze spalarki odpadów. Kontrola wykazała przekroczenia dopuszczalnych warto�ci 
emisji do powietrza. Władaj�cy instalacj� podj�ł decyzj� o modernizacji spalarki odpadów w takim stopniu, aby 
spełnia� okre�lone przepisami wymagania. 

Ochrona przed hałasem 

Przykładem kontroli w zakresie ochrony przed hałasem jest: 
Przedsi�biorstwo Wielobran�owe Pomstal, Masarnia Szadów Pa�ski −−−− zakład posiada decyzj� okre�laj�-

c� dopuszczalny poziom hałasu przenikaj�cego do �rodowiska. 
ródłem zewn�trznym emisji hałasu do �rodowi-
ska s� 3 szt. agregatorów chłodniczych zasilaj�cych pomieszczenia chłodni, kompresor pracuj�cy na potrzeby 
w�dzarni. Kontrola nie wykazała przekroczenia poziomu hałasu okre�lonego decyzj�.  

Gospodarka odpadami 

Przykładem kontroli w zakresie gospodarki odpadami jest: 
Przedsi�biorstwo Handlowo-Usługowe ARNO w Dobrej – firma prowadzi warsztat mechaniki pojazdo-

wej oraz detaliczn� sprzeda� cz��ci samochodowych, m.in. akumulatorów. Posiada decyzj� zatwierdzaj�c� 
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenie na prowadzenie działalno�ci w zakresie 
zbierania odpadów tj. zu�ytych baterii i akumulatorów. Miejsce magazynowania odpadów jest wydzielone i 
zorganizowane w sposób wła�ciwy. Odpady typu sorbenty, materiały filtracyjne, zaolejone czy�ciwo i filtry 
olejowe przechowywane s� w pojemnikach bez zamkni�cia. Oleje silnikowe magazynowane s� w specjal-
nym pojemniku dostarczanym przez odbiorc�, akumulatory magazynowane s� luzem w wydzielonej cz��ci 
warsztatu na podło�u utwardzonym. Odbiorcy odpadów posiadaj� stosowne decyzje administracyjne. Kon-
trola wykazała pewne nieprawidłowo�ci, co stanowiło podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. 
Obiekt poinformował o wykonaniu otrzymanych zalece�. 

Powa�ne awarie 
Najwi�kszymi potencjalnymi sprawcami awarii na terenie powiatu s� zakłady: ZE PAK Elektrownia 

Adamów, OSM Turek. 
Ponadto na terenie powiatu istniej� stacje paliw płynnych stanowi�ce tak�e �ródło zagro�enia wyst�pienia 

awarii. S� one systematycznie modernizowane i zabezpieczane zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie 
przepisami. Kontrol� obj�to: 

Przedsi�biorstwo Pa�stwowej Komunikacji Samochodowej Turek stacja paliw – stacja posiada 9 zbior-
ników jednopłaszczowych, dystrybutory bez hermetyzacji oraz 4 stalowe komory rozładunkowe. Nie spełnia 



RAPORT O STANIE �RODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2002 3 

wymaga� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach. Do zakładu zostało wystosowane zarz�dzenie pokon-
trolne zobowi�zuj�ce do usuni�cia zaniedba�. 

ORLEN Petro Centrum sp. z o.o. stacja paliw w miejscowo�ci Kr�pa gmina Tuliszków – na terenie sta-
cji s� 4 zbiorniki jednopłaszczowe o pojemno�ci 25000 dm3 ka�dy, 1 o pojemno�ci 5000 dm3 oraz 7 dystry-
butorów (w tym jeden na gaz) bez hermetyzacji. Stacja posiada opracowany program zapobiegania awariom. 
Stacja nie spełnia wymaga� okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach. Zakład otrzymał zarz�dzenie pokon-
trolne zobowi�zuj�ce do usuni�cia zaniedba�. Orlen poinformował WIO�, �e zalecenia zostały wykonane.  

Zdarze� o znamionach powa�nych awarii nie zanotowano. 
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Powiat w�growiecki 

W roku 2002 w ewidencji WIO� Delegatury w Pile znajdowały si� 152 podmioty gospodarcze prowa-
dz�ce działalno�� na terenie powiatu. W 43 zakładach przeprowadzono kontrole obejmuj�ce zagadnienia w 
zakresie ochrony �rodowiska. W 5 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony �rodowiska, w 
pozostałych takie naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków,  
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� ochrony powietrza,  
• braku regulacji formalnoprawnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,  
• magazynowania odpadów niezgodnie z warunkami decyzji organu gminy.  

Ponadto, w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
• niewywi�zywanie si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska,  
• przekraczanie warto�ci dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza.  

W wyniku stwierdzonych, w skontrolowanych jednostkach, narusze� przepisów ochrony �rodowiska za-
stosowano w roku 2002 nast�puj�ce sankcje karne: 
− nało�ono mandat na kwot� 200,00 zł, 
− wystosowano wniosek o ukaranie do S�du Grodzkiego. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka                           

administracyjna kontroli 
zarz�dze� 

pokontrolnych 
decyzji ustalaj�cych 

kary biegn�ce 
mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Gmina Damasławek 3 4 1 0 2 48,439 
Miasto i Gmina Goła�cz 7 5 1 0 2 7,582 

Gmina Mie�cisko 2 2 2 0 − − 
Miasto i Gmina Skoki 5 4 3 0 2 1,845 
Miasto W�growiec 22 18 6 1 5 5,707 

Gmina W�growiec  6 3 4 0 1 3,769 
Gmina Wapno 1 2 1 0 − − 

Powiat w�growiecki 46 38 18 1 12 67,343 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Miejskie Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji Spółka z oo. w W�growcu −−−− oczyszczalnia W�-

growiec. Obecnie na oczyszczalni� grawitacyjn� kanalizacj� �ciekow� kierowane s� �cieki z W�growca. 
Obiekt posiada punkt przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych z 
pozostałych miejscowo�ci zlokalizowanych na terenie miasta i gminy W�growiec. Na oczyszczalni� trafia 
około 2.291,28 m3/d �cieków (maksymalna przepustowo�� 8.000 m3/d). Odbiornikiem �cieków oczyszczo-
nych jest rów melioracyjny. Kontrola wykazała, �e obiekt nie przekraczał parametrów okre�lonych w posia-
danym pozwoleniu wodnoprawnym. Stan techniczny urz�dze� ochrony wód nie budzi zastrze�e�. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Goła�czy −−−− oczyszczalnia Goła�cz. Na oczyszczal-
ni� mechaniczno-biologiczn� w Goła�czy, pracuj�c� na potrzeby miasta i gminy Goła�cz, grawitacyjn� ka-
nalizacj� �ciekow� kierowane s� �cieki komunalne z miejscowo�ci Goła�cz. Obiekt posiada punkt 
przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta i gminy. 
�cieki dowo�one stanowi� około 15 %. Na oczyszczalni� trafia około 369 m3/d �cieków (maksymalna prze-
pustowo�� 1000,0 m3/d). Jednostka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków. Przepro-
wadzona kontrola wykazała, �e obiekt dotrzymywał warunków pozwolenia wodnoprawnego. Osady 
pochodz�ce z oczyszczania �cieków s� wykorzystywane rolniczo niezgodnie z obowi�zuj�cymi wymaga-
niami. Wydano zarz�dzenie pokontrolne nakazuj�ce usuni�cie uchybie�. Jednostka zaprzestała rolniczego 
wykorzystania ponadnormatywnie zanieczyszczonych osadów �ciekowych.  

„N aftobazy” Spółka z oo. Warszawa – Baza Paliw Nr 4 w Rejowcu Pozna�skim – oczyszczalnia �cie-
ków. Obiekt posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków w ilo�ci 1.547 m3/d do rzeki Ma-
ła Wełna. Ponadto od kwietnia 2002r. na oczyszczalni� kierowane s� �cieki przemysłowe oraz komunalne z 
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Pawłowa Skockiego i Stawian. Oczyszczalnia odprowadza okresowo 1 432,2 m3/d �cieków. Kontrola nie 
wykazała narusze�.  

Ochrona powietrza 

Spo�ród skontrolowanych w roku 2002 zakładów, w nast�puj�cych stwierdzono przekroczenia w stosun-
ku do dopuszczalnych warunków emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza: 

„Horstmann” Budowa Urz�dze� i Technika Ekologiczna Sp. z o.o. w W�growcu. Spółka zajmuje si� 
produkcj� urz�dze� do sortowania i utylizacji odpadów komunalnych. W zwi�zku z prowadzonym procesem 
technologicznym jednostka eksploatuje lakierni�, w której odbywa si� malowanie i suszenie konstrukcji 
stalowych. W wyniku kontroli stwierdzono, i� lakiernia jest 	ródłem przekrocze� warunków ustalonych w 
obowi�zuj�cej regulacji formalnoprawnej, co do ilo�ci wprowadzanego do powietrza ksylenu i octanu buty-
lu. W zwi�zku z powy�szym ustalono dla jednostki biegn�c� kar� pieni��n�. 

Spółdzielnia „ADOROL” w Adolfowie Zakład Utylizacyjny w W�growcu. Jednostka zajmowała si� uty-
lizacj� termiczn� odpadów pochodzenia zwierz�cego. Zasadniczym 	ródłem emisji na terenie jednostki jest 
kotłownia technologiczna opalana w�glem kamiennym oraz destruktory. W wyniku przeprowadzonej kon-
troli stwierdzono, i� jednostka nie dotrzymuje warto�ci standardów okre�lonych w obowi�zuj�cych przepi-
sach, co do st��enia tlenku w�gla emitowanego z kotłowni parowej. W zwi�zku z powy�szym zobowi�zano 
jednostk� do usuni�cia stwierdzonego naruszenia i obci��ono kosztami kontroli. Jednostka równie� stanowi-
ła znaczn� uci��liwo�� zwi�zan� z emisj� zwi�zków odoroczynnych (tzw. złowonnych). Obecnie jednostka 
zaprzestała produkcji. 

Jednocze�nie spo�ród skontrolowanych w roku 2002 zakładów, charakterystycznymi jednostkami w za-
kresie emitowanych do powietrza zanieczyszcze� s�: 

„JAROMI” Sp. z o.o. w W�growcu. Jednostka zajmuje si� produkcj� mebli tapicerowanych. W zwi�zku 
z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in. hale obróbki − maszynownie, w 
których odbywa si� obróbka drewna i płyt; lakierni�, w której odbywa si� lakierowanie i suszenie detali z 
drewna, klejarni� oraz kotłowni�, opalane drewnem. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono 
przekrocze� warunków ustalonych w obowi�zuj�cej dla jednostki regulacji Formalnoprawnej. 

Miejskie Przedsi�biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w W�growcu. Przedsi�biorstwo zajmuje si� do-
starczeniem energii cieplnej dla odbiorców prywatnych i jednostek organizacyjnych. Jest wła�cicielem jede-
nastu obiektów zasilanych paliwem olejowym lub gazowym. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie 
stwierdzono przekrocze� warto�ci standardów okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach. 

Ochrona przed hałasem 

W roku 2002 skontrolowano dwa zakłady reprezentuj�ce bran�� drzewn�. W obu przypadkach nie 
stwierdzono ponadnormatywnej emisji hałasu do �rodowiska. 

„Martyna” U.P.H. Import – Eksport, R�bczyn Zakład Nr 2 w Goła�czy. Kontrola potwierdziła ustalenia 
poczynione w roku 2001 o braku przekrocze� dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do �rodowi-
ska. W zakładzie wykonano modernizacj� centralnych układów odpylania i odwiórowania maszyn, a tak�e 
zastosowanie zabezpieczenia akustyczne w postaci warstwowej obudowy wolno stoj�cych wentylatorów i 
ekranu posadowionego na granicy zakładu.  

„Skarpol” spółka jawna Skarbi�scy w W�growcu. Uci��liwo�� akustyczna zakładu zmienia si� w zale�-
no�ci od rodzaju materiału wykorzystywanego do produkcji mebli. Dominuj�ce 	ródło hałasu �rodowisko-
wego − centralny wyci�g trocin − wykorzystywany jest przez około 1/3 czasu pracy jednostki, przy zakupie 
tarcicy. Kontrola nie wykazała narusze�.  

Gospodarka odpadami 

Przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych na terenie powiatu w�growieckiego w roku 2002 s� 
nast�puj�ce kontrole dotycz�ce zagadnie� gospodarki odpadami: 

Urz�d Gminy Skoki −−−− Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skokach. W roku 2001 prze-
prowadzono kontrol� dotycz�c� funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w 
pobli�u miejscowo�ci Rejowiec. W wyniku poczynionych ustale� stwierdzono, �e składowisko to nie posia-
dało uregulowanego stanu Formalnoprawnego i nie było obiektem urz�dzonym. Z uwagi na fakt, i� obiekt 
nie był utrzymywany i eksploatowany w sposób zapewniaj�cy zachowanie zasad ochrony �rodowiska 
wszcz�to post�powanie zmierzaj�ce do wstrzymania działalno�ci. Termin do usuni�cia stwierdzonych nie-
prawidłowo�ci okre�lono decyzj� WIO� na dzie� 31.12.2001 roku. W roku 2002 przeprowadzona została 
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kontrola sprawdzaj�ca, podczas której stwierdzono, �e nieprawidłowo�ci z zakresu ochrony �rodowiska nie 
zostały usuni�te, z wyj�tkiem obowi�zku prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów. Wobec tego, i� 
zarz�dca składowiska nie dopełnił ci���cych na nim zobowi�za�, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony �rodowiska wydał decyzj� o wstrzymaniu działalno�ci przedmiotowego składowiska. 

Mi�dzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. W�growiec. Przeprowadzona w 2002 
roku kontrola wykazała, i� składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w rejonie miejscowo�ci Ko-
paszyn eksploatowane jest odmiennie od zało�e� technologicznych zawartych w dokumentacji projektowej 
obiektu. Stwierdzone nieprawidłowo�ci dotyczyły: 
− stosowania komprymacji kompaktorem pierwszej warstwy składowania odpadów,  
− braku prowadzenia systemowej, ci�głej segregacji odpadów,  
− braku stosowania bie��cego przykrywania odpadów warstw� izolacyjn�,  
− składowania odpadów w warstwie o mi��szo�ci mniejszej ni� 2 m. 
Ponadto stwierdzono, �e cz��� pasa strefy izolacyjnej jest utrzymana niezgodnie z zało�eniami uzgodnionej 
dokumentacji. W toku ustale� pokontrolnych zobowi�zano u�ytkownika składowiska odpadów komunal-
nych do dostosowania sposobu u�ytkowania obiektu do posiadanych uregulowa� Formalnoprawnych oraz 
obowi�zuj�cych zasad ochrony �rodowiska. Jednocze�nie dla jednostki ustalono wymiar kary biegn�cej z 
tytułu narusze� warunków pozwolenia na budow� przedmiotowego składowiska.  

Miejskie Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w W�growcu. W roku 1995 stwier-
dzono, �e składowanie odpadów komunalnych przy ul. Rogozi�skiej w miejscowo�ci W�growiec prowadzo-
ne przez Miejskie Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej odbywa si� w miejscu na ten cel 
nieprzeznaczonym. W zwi�zku z tym Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska ustalił dla w/w Przedsi�-
biorstwa kary pieni��ne. Na wniosek strony, uwzgl�dniaj�c fakt realizowania inwestycji polegaj�cej na re-
kultywacji wysypiska przy ul. Rogozi�skiej w W�growcu Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska w 
Pile odroczył terminy płatno�ci kar ł�cznych do dnia 31.01.2002 roku. Podczas przeprowadzonej kontroli w 
Miejskim Przedsi�biorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w likwidacji w W�growcu stwierdzono, 
�e prace rekultywacyjne wysypiska przy ul. Rogozi�skiej w W�growcu zostały wykonane, co stanowiłao 
podstaw� do umorzenia w cało�ci ł�cznych kar pieni��nych. 

„Naftobazy" Spółka z o.o. −−−− Baza Paliw Nr 4 w Rejowcu Pozna�skim. Przeprowadzona kontrola wyka-
zała szereg nieprawidłowo�ci m.in.: przekroczenie dopuszczalnych limitów na wytwarzanie odpadów, brak 
uregulowanego stanu Formalnoprawnego w zakresie prowadzonego odzysku odpadów, niewła�ciwie prowa-
dzona ewidencja odpadów, brak bada� moitoringu �rodowiska gruntowo – wodnego. 
W toku działa� pokontrolnych skierowano pismo do Wojewody Wielkopolskiego informuj�ce o stwierdzo-
nych nieprawidłowo�ciach oraz wydano dla zakładu zarz�dzenie pokontrolne w celu terminowego usuni�cia 
stwierdzonych uchybie�.  
W zwi�zku ze stwierdzonymi naruszeniami decyzji uzgadniaj�cych warunki magazynowania odpadów na 
terenie zakładu, Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska w Poznaniu wymierzył w roku 2002 admini-
stracyjn� kar� pieni��n� dla nast�puj�cych jednostek:  
− Horstman Budowa Urz�dze� i Technika Ekologiczna Sp. z o.o. W�growiec,  
− Zakład Przemysłu Drzewnego „Lindner ” Przedsi�biorstwo Prywatne w W�growcu.  

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu w�growieckiego znajduj� si� 2 zakłady wchodz�ce w skład listy potencjalnych spraw-
ców powa�nych awarii, z czego 1 zaliczono do zakładów du�ego ryzyka wyst�pienia awarii tj.: 
− Dyrekcja Baz Magazynowych „Naftobazy” Baza Paliw nr 4 w Rejowcu Pozna�skim gmina Skoki, (za-

kład du�ego ryzyka), 
− „CEPEN” Spółka z o.o. w W�growcu (były Zakład Produktów Naftowych). 
Powy�sze obiekty zaklasyfikowano do zakładów stwarzaj�cych potencjalne zagro�enie z uwagi na stosowa-
nie przez nich du�ych ilo�ci produktów naftowych. 

Istnieje równie� szereg innych jednostek, których eksploatacja mo�e spowodowa� awari� i zanieczysz-
czenie �rodowiska gruntowo-wodnego. W szczególno�ci dotyczy to stacji paliw płynnych wybudowanych 
przed 1995 rokiem, których dotychczas nie poddano stosownym modernizacjom maj�cym na celu skuteczne 
zabezpieczenie �rodowiska przed ewentualnym niekorzystnym oddziaływaniem ii nie spełniaj� wymaga� 
obowi�zuj�cych przepisów.  

W 2002 roku na terenie powiatu nie odnotowano zdarze� nosz�cych znamiona powa�nych awarii. 
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Powiat wolszty�ski 

W ewidencji Delegatury WIO� w Lesznie znajduje si� 155 podmiotów gospodarczych prowadz�cych 
działalno�� na terenie powiatu. 

W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 
� gospodarki wodno-�ciekowej 7, 
� ochrony przed hałasem 6, 
� ochrony powietrza 8, 
� gospodarki odpadami 12, 
� powa�nych awarii 4, 
� wypełniania przez inwestorów wymaga� ochrony �rodowiska  4, 
� kontrola instalacji zakwalifikowanych do IPPC  1. 

W 36 zakładach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony �rodowiska, w pozostałych naruszenia nie 
wyst�powały. Najcz��ciej zastrze�enia dotyczyły: 
− nieuregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami, 
− braku ewidencji wytwarzanych odpadów lub prowadzenia jej w niepełnym zakresie, 
− zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczaj�cych �cieki, 
− braku urz�dze� do pomiaru ilo�ci odprowadzanych �cieków oczyszczonych, 
− nieuiszczania opłat za korzystanie ze �rodowiska, 
− przekroczenia dopuszczalnych warto�ci emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
− nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, 
− niezgłoszenie eksploatacji instalacji wymagaj�cej zgłoszenia brak, 
− niezgłoszenie wprowadzania na rynek wyrobów w opakowaniach, 
− przekroczenie dopuszczalnego ładunku fosforu ogólnego w �ciekach z oczyszczalni, 
− przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka admini-

stracyjna 
kontroli 

zarz�dze� po-
kontrolnych 

decyzji ustalaj�-
cych kary biegn�ce 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Wolsztyn 21 17 5 - 2 6,78 
Przem�t 8 4 3 - 4 85,49 
Siedlec 13 11 5 - - - 

Powiat wolszty�ski 42 32 13 - 6 92,27 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie – oczyszczalnia Wolsztyn. Przedsi�-

biorstwo posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków oczyszczonych w ilo�ci �rednio do-
bowej 3000 m3 do rowu DL b�d�cego dopływem Jeziora Berzy�skiego. W trakcie kontroli stwierdzono, i� 
oczyszczalnia nie została wyposa�ona w urz�dzenie do pomiaru ilo�ci odprowadzanych �cieków oczyszczo-
nych, niewła�ciwie prowadzon� ewidencj� wytwarzanych odpadów oraz braki w uregulowaniu stanu for-
malnoprawnego w zakresie wytwarzania odpadów. Ponadto ustalono, �e odwodniony, shigienizowany osad 
gromadzony jest − przed jego rolniczym wykorzystaniem − na nieutwardzonym gruncie w pobli�u nieeks-
ploatowanych poletek osadowych. Kontrola wykazała przekroczenie w zakresie fosforu ogólnego w �ciekach 
odprowadzanych do odbiornika, w zwi�zku z czym ustalono PGK w Wolsztynie wymiar kary biegn�cej. W 
2000 roku uporz�dkowano gospodark� osadow� na terenie oczyszczalni, natomiast obecnie trwa rozbudowa 
przepompowni �cieków surowych oraz oczyszczalni o cz��� biologiczn�, która zako�czy si� w czerwcu 2003 
roku. Zarz�dzeniem pokontrolnym zobowi�zano Przedsi�biorstwo do usuni�cia stwierdzonych uchybie�. 

Zakład Eksploatacji Urz�dze� Komunalnych w Siedlcu – oczyszczalnia Siedlec. Zakład posiada pozwo-
lenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków oczyszczonych w ilo�ci 250 m3/d do Rowu Grabarskiego 
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b�d�cego dopływem Jeziora Chobienickiego. Obecnie wprowadza do wód powierzchniowych około 
100 m3/d. Za wprowadzanie �cieków do wód z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego ustalo-
no Zakładowi kar� pieni��n� biegn�c�. Przeprowadzona kontrola wykazała, i� Zakład nie posiada uregulo-
wanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami, nie prowadzi ewidencji 
powstaj�cych odpadów, a urz�dzenie do pomiaru ilo�ci odprowadzanych �cieków jest niesprawne. Oczysz-
czalnia pracuje bez skutecznych rozwi�za� w zakresie gospodarki osadami �ciekowymi. Ilo�� wybudowa-
nych poletek, b�d�cych jedynym urz�dzeniem odwadniaj�cym osad, jest niewystarczaj�ca. Zarz�dzeniem 
pokontrolnym zobowi�zano Zakład do usuni�cia narusze� wymaga� ochrony �rodowiska.  

Przedsi�biorstwo Przetwórczo-Handlowe „Łabimex” z siedzib� w Przem�cie, zakład przetwórstwa wa-
rzywnego w miejscowo�ci Bucz-D�bina. Wła�ciciel uruchomił w 2002 roku ostatni, brakuj�cy element 
oczyszczalni w postaci poletka hydrobotanicznego, tym samym ko�cz�c cał� zaplanowan� inwestycj�. Kon-
trola wykazała, �e Zakład spełnia wymagania w zakresie jako�ci i składu �cieków oczyszczonych wprowa-
dzanych do �rodowiska. 

Ochrona powietrza 

W skontrolowanych w roku 2002 zakładach, w zakresie emisji do powietrza stwierdzono niewykonanie 
obowi�zku zgłoszenia instalacji wymagaj�cej zgłoszenia.  

Wykazano równie� przekroczenia wielko�ci dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza w 
Wolszty�skiej Fabryce Mebli, ZCB, „Prefbet” i Zakładach Mi�snych „Sobkowiak”. Ponadto stwierdzono 
przekroczenia w odniesieniu do obowi�zuj�cych przepisów w Zakładach Mi�snych „Sobkowiak” i gorzelni 
w Chobienicach. 

Ochrona przed hałasem 

Spo�ród skontrolowanych na terenie powiatu wolszty�skiego zakładów, w dwóch stwierdzono przekro-
czenia dopuszczalnego poziomu hałasu: 

Zakład Przetwórstwa Mleka „MLECZ” Sp. z o.o. w Wolsztynie: Zakład emituje hałas na tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej. Głównymi 	ródłami hałasu były maszyny i urz�dzenia proszkowni mle-
ka. W wyniku kontroli Delegatura w Lesznie wyst�piła do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie o 
wszcz�cie post�powania w celu wydania pozwolenia na emisj� hałasu. 

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Brukbet” w Powodowie: W zakładzie stwierdzono przekroczenie do-
puszczalnego poziomu hałasu, ustalonego decyzj� Starosty Powiatu Wolszty�skiego. Za stwierdzone prze-
kroczenie wymierzono decyzj� administracyjn� biegn�c� kar� pieni��n�. Dotychczas Zakład nie poczynił 
�adnych inwestycji w celu zmniejszenia poziomu hałasu.  

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu wolszty�skiego skontrolowano 3 zakłady. W dwóch 
kontrolowanych zakładach stwierdzono jedynie uchybienia formalnoprawne i dotycz�ce opłat za korzystanie 
ze �rodowiska W jednym kontrola przeprowadzona była w zwi�zku z likwidacj� składowiska odpadów. 

Zakład Eksploatacji Urz�dze� Komunalnych w Siedlcu −−−− składowisko odpadów komunalnych w Kopa-
nicy. Kontrola została przeprowadzona na wniosek strony, w zwi�zku z planowanym zamkni�ciem i likwi-
dacj� składowiska. Składowisko zlokalizowane jest w miejscu, w którym warunki gruntowo-wodne 
przedstawiaj� si� niekorzystnie – w podło�u składowiska wyst�puj� grunty dobrze przepuszczalne i wysoki 
poziom wód gruntowych. Składowisko nie jest wyposa�one w �adne urz�dzenia czy instalacje techniczne, 
których posiadanie jest wymagane w celu zagwarantowania prawidłowej eksploatacji.  

Powa�ne awarie 

W powiecie nie ma podmiotów zakwalifikowanych do zakładów o du�ym b�d	 zwi�kszonym ryzyku wy-
st�pienia powa�nej awarii. 

W 2002 roku nie odnotowano na terenie powiatu zdarze� maj�cych znamiona powa�nych awarii. 
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Powiat wrzesiński 
W ewidencji Delegatury WIOŚ w Koninie znajduje się 49 podmiotów gospodarczych prowadzących 

działalność na terenie powiatu. 
W roku 2002 przeprowadzono kontrole w zakresie: 

 gospodarki wodno-ściekowej 10, 
 ochrony powietrza 8, 
 gospodarki odpadami 11 
 poważnych awarii 8, 
 wypełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska – 7, w tym 6 odbiorów inwestycji. 

W 4 zakładach nie stwierdzono naruszeń przepisów ochrony środowiska, w pozostałych takie naruszenia 
występowały. Najczęściej zastrzeżenia dotyczyły: 
 zaniedbań w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków, 
 braku wymaganej ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, 
 przekazywania odpadów firmom nie mającym stosownych zezwoleń, 
 braku prób szczelności podziemnych zbiorników paliw i instalacji doprowadzającej, 
 braku pomiarów emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza 
 niewłaściwej konserwacji króćców pomiarowych. 

Ponadto w pojedynczych zakładach stwierdzono: 
 brak oznakowania miejsc i pojemników na gromadzenie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 
 nieselektywne składowanie odpadów, 
 brak kart przekazu odpadów, 
 niedostosowanie stacji paliw do wymagań określonych w obowiązujących przepisach, 
 nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych. 

Zestawienie liczbowe działań kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzające 
kary łączne Jednostka         

administracyjna kontroli zarządzeń po-
kontrolnych 

decyzji ustalających 
kary jednostkowe 

mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Miłosław 5 5 1 - 3 21,986 
Nekla 3 3 2 1 - - 
Pyzdry  3 2 - - - - 
Września 31 23 1 1 2 25,125 
Kołaczkowo 2 1 1 - - - 
Powiat wrzesiński 44 34 5 2 5 47,111 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej były: 
Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna Ludów” Września – oczyszczalnia typu Bioblok B 50 – Mum, obiekt 

posiada decyzję Wojewody Poznańskiego na odprowadzanie ścieków w ilości 55 m3/d do rowu melioracyj-
nego wpływającego do rzeki Wrześnicy. Rzeczywista ilość ścieków odprowadzanych w dniu kontroli: 
39,2 m3/d. Osad nadmierny jest w miarę potrzeb odpompowywany do beczki asenizacyjnej i wywożony na 
oczyszczalnię Września celem dalszej obróbki. Kontrola wykazała wiele uchybień, które stanowiły podstawę 
do sprecyzowania zarządzenia pokontrolnego. Nie stwierdzono naruszenia wymaganych warunków wpro-
wadzania ścieków do środowiska. Zakład posiada certyfikat systemu jakości ISO 9001. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu. Obiekt posiada decyzję Wojewody Poznańskiego na 
eksploatację oczyszczalni ścieków typu Bioblok PS-400 i odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki 
Miłosławki w ilości 480 m3/d. Skratki magazynowane są w wydzielonych pojemnikach i wywożone na skła-
dowisko w Bardzie gmina Września. Osad nadmierny po stacji odwadniania osadów jest magazynowany na 
utwardzonym placu, a po leżakowaniu (około 3 miesiące) wywożony na wspomniane składowisko. Kontrola 
wykazała niewłaściwą pracę oczyszczalni, stwierdzono przekroczenia stężeń azotu amonowego i ogólnego w 
ściekach oczyszczonych. Zakład podjął kroki zmierzające do poprawy pracy oczyszczalni. Uchybienia sta-
nowiły podstawę do wydania zarządzenia pokontrolnego. Zakład poinformował WIOŚ o usunięciu usterek. 
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnokanalizacyjnych w Pyzdrach – posiada decyzj� Woje-
wody Koni�skiego na eksploatacj� oczyszczalni �cieków typu PS-250 i odprowadzanie oczyszczonych �cie-
ków do rzeki Warty w ilo�ci 500 m3/d. Kontrola wykazała przekroczenia st��e� azotu amonowego w 
�ciekach odprowadzanych do odbiornika. Nadmierny osad jest pompowany do komory stabilizacji, a pó	niej 
poprzez zag�szczacz kierowany na urz�dzenie odwadniaj�ce typu Draimad, po czym magazynowany w wor-
kach hydrofobowych na wybetonowanym podło�u. Ustabilizowany osad po około 3 miesi�cach le�akowania 
wywo�ony jest na gminne składowisko. Równie� skratki magazynowane w wydzielonym pojemniku i wap-
nowane, s� wywo�one na składowisko. 

Ochrona powietrza 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie ochrony powietrza były: 
Spółdzielnia Mleczarska Wrze�nia – zakład posiada decyzj� Starosty Wrzesi�skiego na emisj� gazów i 

pyłów do powietrza atmosferycznego. 
ródłem emisji substancji wprowadzanych do powietrza jest kotłow-
nia w�glowa posiadaj�ca dwa kotły o mocy 1,5 MW ka�dy. Kontrola wykazała przekroczenie dopuszczal-
nych warto�ci okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach. Stwierdzone nieprawidłowo�ci stanowiły 
podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wrze�nia. Zakład posiada decyzj� Wojewody Wielkopol-
skiego na emisj� do pyłów i gazów do powietrza. 
ródłem emisji substancji wprowadzanych do powietrza jest 
konwekcyjny utylizator odpadów typu WPS 1000. W wyniku kontroli stwierdzono przekroczenia dopuszczal-
nych warto�ci emisji do atmosfery. Stwierdzone nieprawidłowo�ci były podstaw� do wydania zarz�dzenia pokon-
trolnego. Zakład poinformował o usuni�ciu nieprawidłowo�ci. 

Gospodarka odpadami 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki odpadami były: 
Energetyka Pozna�ska SA Zakład Dystrybucji Wrze�nia. Zakład wykonuje usługi energetyczne. Wytwa-

rza nast�puj�ce odpady: oleje mineralne stosowane w transformatorach i kondensatorach; lampy zawieraj�ce 
rt��, oleje odpadowe, odpady ceramiczne, drewno (słupy) nas�czone zwi�zkami do konserwacji i impregnacji, 
zu�yte opony, złom metalowy. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa si� samochodami firm odbiera-
j�cych odpady. Firmy te posiadaj� stosowne pozwolenia na odbiór odpadów. Stwierdzone nieprawidłowo�ci 
pozwoliły na wydanie zarz�dzenia pokontrolnego oraz ukarania mandatem karnym za zanieczyszczenie po-
wierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi w wyniku niewła�ciwego magazynowania olejów odpado-
wych i urz�dze� energetycznych. Zakład udzielił pisemnej informacji o wykonaniu otrzymanych zalece�. 

Przedsi�biorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „ZPCh METGALEX” Wrze�nia – zakład prowadzi 
produkcj� elementów metalowych (stojaki i wózki do butli gazowych, stojaki do sprz�tu elektroakustyczne-
go). W wyniku działalno�ci powstaj� m.in. odpady: hydrauliczne oleje mineralne, szlamy i odpady zawiera-
j�ce rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, odpady �elaza i jego stopów. Przeprowadzona kontrola wykazała 
nieprawidłowo�ci, które stanowiły podstaw� do sformułowania zarz�dzenia pokontrolnego. Zakład poinfor-
mował o wykonaniu zalece� pokontrolnych. 

Powa�ne awarie 

Najwi�kszym potencjalnym sprawc� powa�nych awarii na terenie powiatu s� TONSIL S.A. Wrze�nia 
oraz OSM Wrze�nia. Kontrole w zakresie zapobiegania powa�nym awariom zostały przeprowadzone m.in. w: 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowe Agropol Sokołowo stacja paliw – stacja posiada 6 zbiorników 
paliwowych jednopłaszczowych bez hermetyzacji, w tym 4 dzier�awione przez Przedsi�biorstwo Wielo-
bran�owe „Hawa” Gniezno. Stacja nie spełnia wymogów okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach. Kon-
trola wykazała szereg nieprawidłowo�ci, co dało podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego zarówno 
dla Agropol Sokołowo, jak równie� dla dzier�awcy Hawa w Gnie	nie.  

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Wrze�nia stacja paliw – dzier�awiona przez Przedsi�-
biorstwo Handlowo-Usługowe „ADOC-OIL” Pozna�, stacja posiada 3 zbiorniki jednopłaszczowe bez her-
metyzacji. Stacja nie spełnia wymogów okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach. Kontrola wykazała 
szereg nieprawidłowo�ci, co dało podstaw� do wydania zarz�dzenia pokontrolnego. GS „SCh” poinformo-
wała o podj�tych krokach w celu usuni�cia zaniedba�. 

Zdarze� o znamionach powa�nych awarii nie zanotowano. 
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Powiat złotowski 

W roku 2002 w ewidencji WIO� Delegatury w Pile znajdowało si� 173 podmiotów gospodarczych pro-
wadz�cych działalno�� na terenie powiatu. W 33 zakładach przeprowadzono kontrole obejmuj�ce zagadnie-
nia w zakresie ochrony �rodowiska. W 7 zakładach nie stwierdzono narusze� przepisów ochrony 
�rodowiska, w pozostałych takie naruszenia wyst�powały. Najcz��ciej naruszanie przepisów dotyczyło: 
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� oczyszczalni �cieków,  
• zaniedba� w zakresie stanu technicznego i eksploatacji urz�dze� ochrony powietrza,  
• braku regulacji formalno-prawnych w zakresie wprowadzania substancji do powietrza,  
• braku wymaganej ewidencji ilo�ci i rodzajów wytwarzanych odpadów.  

Ponadto, w pojedynczych zakładach stwierdzono:  
• niewywi�zywanie si� z obowi�zku wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze �rodowiska,  
• przekraczanie warto�ci dopuszczalnych substancji wprowadzanych do powietrza,  
• niewykonywanie wymaganych pomiarów st��e� gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza,  
• przekroczenie norm akustycznych w �rodowisku,  
• magazynowanie odpadów niezgodnie z warunkami decyzji organu gminy.  

W wyniku stwierdzonych, w skontrolowanych jednostkach, narusze� przepisów ochrony �rodowiska za-
stosowano nast�puj�ce sankcje karne − wystosowano 2 wnioski o ukaranie do S�du Grodzkiego. 

Zestawienie liczbowe działa� kontrolnych 

Liczba Decyzje wymierzaj�ce kary za 
okres trwania przekroczenia Jednostka                              

administracyjna kontroli 
zarz�dze� 

pokontrolnych 
decyzji ustalaj�cych 

kary biegn�ce 
mandatów 
karnych liczba kwota /tys. zł/ 

Gmina i Miasto Jastrowie 8 7 6 0 4 5,919 
Miasto i Gmina Krajenka 2 3 1 0 − − 
Gmina Lipka 3 1 2 0 2 12,075 
Miasto i Gmina Okonek 8 3 10 0 1 3,667 

Gmina Tarnówka 5 5 3 0 1 8,712 
Gmina Zakrzewo 2 2 − 0 − − 
Miasto Złotów 5 3 2 0 5 12,005 

Gmina Złotów  4 6 4 0 1  0,691 

Powiat złotowski 37 30 28 0 14 43,069 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

Najistotniejszymi kontrolami przeprowadzonymi w roku 2002 w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej były: 
Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji Debrzno −−−− oczyszczalnia w Debrznie Wsi. Na oczyszczalni� grawita-

cyjn� kanalizacj� �ciekow� kierowane s� �cieki z miasta Debrzna i gminy Lipka, w ilo�ci około 630,0 m3/d 
�cieków (maksymalna przepustowo�� 1.248,0 m3/d). Odbiornikiem �cieków oczyszczonych jest rzeka Deb-
rzynka. U�ytkowana obecnie oczyszczalnia �cieków jest w znacznym stopniu wyeksploatowana i odbiega 
technologicznie od obecnie stosowanych rozwi�za�. Kontrola wykazała naruszanie warunków pozwolenia 
wodnoprawnego. Jednostce ustalono kar� pieni��n� biegn�c� za wprowadzanie �cieków do wód powierzch-
niowych z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego. Wydano zarz�dzenie pokontrolne, w któ-
rym nakazano usun�� stwierdzone nieprawidłowo�ci. 

Miejski Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji Spółka z o.o. −−−− oczyszczalnia Złotów. Na oczyszczalni� me-
chaniczno-biologiczn� w Złotowie kierowane s�, kanalizacj� grawitacyjn�, �cieki komunalne z terenu miej-
scowo�ci Złotów i �wi�ta. Obiekt posiada punkt przyjmowania �cieków dowo�onych dostarczanych ze 
zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Złotów. Stopie� skanalizowania miejscowo�ci �wi�ta okre�la 
si� na około 100 %, Złotowa na około 85 %. Jednostka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 
�cieków oczyszczonych do �rodowiska. Na oczyszczalni� trafia około 3503 m3/d �cieków (maksymalna 
przepustowo�� 6785 m3/d). Odbiornikiem �cieków jest rzeka Głomia. Kontrola wykazała, �e obiekt dotrzy-
mywał parametrów pozwolenia wodnoprawnego.  

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Jastrowie, oczyszczalnia Jastrowie. Obiekt 
posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie �cieków w ilo�ci 907,0 m3/d do rzeki Młynówki. �cie-



DZIAŁALNO �� KONTROLNA WIO� W POZNANIU  

 

2 

ki z Jastrowia dopływaj� zbiorcz� kanalizacj� �ciekow�. Na oczyszczalni� trafia około 642,1 m3/d �cieków. 
W toku ostatniej kontroli stwierdzono nieprawidłowo�ci. Kontrola wykazała, �e obiekt nie dotrzymywał 
parametrów pozwolenia wodnoprawnego, w zwi�zku z tym ustalono kar� pieni��n� biegn�c� oraz wydano 
zarz�dzenie pokontrolne, w którym nakazano usun�� nieprawidłowo�ci. 

Ochrona powietrza 

Spo�ród skontrolowanych w roku 2002 zakładów, w nast�puj�cych stwierdzono przekroczenia w stosun-
ku do dopuszczalnych warunków emisji substancji wprowadzanych do powietrza: 

Przedsi�biorstwo Kazimierz Gawi�ski Fabryka Tektury w Tarnówce. Jednostka zajmuje si� produkcj� 
tektury z makulatury. Zasadniczym 	ródłem emisji substancji do powietrza jest kotłownia technologiczna 
opalana w�glem kamiennym. W wyniku kontroli stwierdzono, i� jednostka w zakresie st��enia tlenku w�gla 
nie dotrzymuje warto�ci dopuszczalnych okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach. W zwi�zku z powy�-
szym zobowi�zano jednostk� do usuni�cia stwierdzonego naruszenia i obci��ono kosztami kontroli.  

Lignarius Sp. z o.o. w Jastrowiu. Jednostka zajmuje si� produkcj� mebli skrzyniowych i elementów me-
bli z drewna. W zwi�zku z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in.: hale ob-
róbki − maszynownie, w których odbywa si� obróbka drewna i płyt; lakierni�, w której odbywa si� 
lakierowanie i suszenie detali z drewna oraz kotłowni�. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, i� 
w zakresie st��enia tlenku w�gla jednostka nie dotrzymuje warto�ci dopuszczalnych okre�lonych w obowi�-
zuj�cych przepisach. W zwi�zku z powy�szym zobowi�zano jednostk� do usuni�cia stwierdzonego narusze-
nia i obci��ono kosztami kontroli.  

„KLON” Sp. z o.o. w Nowej �wi�tej. Jednostka zajmuje si� zasadnicz� obróbk� drewna. W zwi�zku z 
prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in. hale produkcyjne, w których odbywa 
si� obróbka drewna oraz kotłowni�. W wyniku kontroli stwierdzono ponadnormatywn� emisj� tlenku w�gla. 
Jednak�e w zwi�zku z faktem, i� w trakcie pomiarów wyst�piła awaria kotła – pomiary uznano za orientacyjne.  

Ochrona przed hałasem 

Na terenie powiatu złotowskiego skontrolowano w roku 2002, dwa zakłady reprezentuj�ce bran�� drzewn�: 
Zakład Przemysłu Drzewnego w Kujanie. Pomiary poziomu d	wi�ku przeprowadzone w �rodowisku, na 

terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, s�siaduj�cej z zakładem, wykazały przekroczenia w sto-
sunku do normy akustycznej dla pory dnia w wysoko�ci 5,5 dBA. Powy�sze naruszenie powoduj� urz�dze-
nia pracuj�ce na składzie surowca (piła elektryczna, ładowarka IFRON, wózki widłowe). W ramach 
realizacji obowi�zków nało�onych zarz�dzeniem pokontrolnym, kierownictwo jednostki zleciło wykonanie 
projektu ekranu d	wi�kochłonnego oraz zabezpieczyło materiał (tarcic�) na jego wykonanie.  

„KLON” Sp. z o.o. w Nowej �wi�tej nie powoduje narusze� wymaga� ochrony �rodowiska w zakresie 
ochrony przed hałasem. Zakład graniczy jednostronnie z terenem wymagaj�cym ochrony akustycznej (zabu-
dowa jednorodzinna). Pozostałe s�siedztwo jednostki stanowi� nie obj�te ochron� akustyczn�, tereny prze-
znaczone pod uprawy polowe i ziele� parkow�. Lokalizacja dominuj�cych 	ródeł hałasu �rodowiskowego 
(wolno stoj�cych wentylatorów i dmuchaw) na terenie jednostki ogranicza propagacj� hałasu produkcyjnego 
w kierunku zabudowy wymagaj�cej ochrony.  

Gospodarka odpadami 

Przykładami działa� kontrolnych przeprowadzonych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2002 s� na-
st�puj�ce kontrole dotycz�ce zagadnie� gospodarki odpadami: 

Przedsi�biorstwo Rolno-Przemysłowe „Rolsam” Sp. z o.o. w Samborsku. Kontrola przeprowadzona w 
zwi�zku z interwencj� dotycz�c� niewła�ciwego post�powania z odpadami wytwarzanymi w toku prowa-
dzonej działalno�ci zakładu. W trakcie kontroli stwierdzono: niewła�ciwe magazynowanie odpadów, w po-
staci padłych zwierz�t hodowlanych i ubitych z konieczno�ci oraz niedopełnienie szeregu uregulowa� 
formalno-prawnych w zakresie gospodarki odpadami. W toku działa� pokontrolnych na zakład nało�one 
zostały zarz�dzenia w celu usuni�cia zaniedba�. Ponadto skierowano wniosek do s�du celem ukarania przed-
stawiciela jednostki kar� grzywny z tytułu stwierdzonych wykrocze�.  

Urz�d Miasta Jastrowie. Podczas kontroli przeprowadzonej w Gminie i Mie�cie Jastrowie, w zakresie 
eksploatacji składowiska odpadów w Jastrowiu ustalono, �e składowisko eksploatowane jest niezgodnie z 
zało�eniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i nie posiada w pełni zrealizowanych 
instalacji i rozwi�za� technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W toku kontroli ustalono, 
i� składowanie odpadów odbywa si� z naruszeniem warunków pozwolenia na budow�, tj. decyzji Naczelnika 
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Miasta i Gminy Jastrowie zatwierdzaj�cej plan realizacyjny i pozwolenie na budow� wysypiska �mieci z 
obiektami towarzysz�cymi. W zwi�zku z tym, decyzj� Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska w 
Poznaniu ustalono Gminie i Miastu Jastrowie kar� biegn�c� za składowanie odpadów z naruszeniem warun-
ków pozwolenia na budow�. W dniu 30.12.2002 roku Starosta Złotowski wydał decyzj�, któr� zatwierdził 
Instrukcj� eksploatacji składowiska odpadów. Zako�czono bieg ustalonej kary i wymierzono kar� za okres 
trwania naruszenia.  

W zwi�zku ze stwierdzonymi w toku kontroli naruszeniami decyzji uzgadniaj�cych warunki magazyno-
wania odpadów na terenie zakładu Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska w Poznaniu wymierzył w 
roku 2002 administracyjn� kar� pieni��n� dla nast�puj�cych jednostek:  
− „Interak” Andrzej Krzewina Drukarnia w Czarnkowie,  
− Zakłady Rowerowe „Romet” w Jastrowiu. 

Powa�ne awarie 

Na terenie powiatu złotowskiego znajduj� si� trzy zakłady wchodz�ce w skład listy potencjalnych spraw-
ców powa�nych awarii, z czego jeden zaliczono do zakładów du�ego ryzyka wyst�pienia awarii tj.: 
− Dyrekcja Baz Magazynowych Naftobazy Sp. z o.o. −−−− Baza Paliw nr 8 w Jastrowiu (zakład du�ego ryzyka), 
− Fabryka Elementów Wyposa�enia Budownictwa „Metalplast” S.A. w Złotowie, 
− Przedsi�biorstwo Handlowo-Usługowe „Noris II” Waldemar Sopoli�ski Chłodnia w Jastrowiu. 
Powy�sze obiekty zaklasyfikowano do zakładów stwarzaj�cych potencjalne zagro�enie z uwagi na magazy-
nowanie lub stosowanie przez nich znacznych ilo�ci takich substancji, jak: produkty naftowe, amoniak, 
chlor, kwasy i ługi. 

Ponadto na terenie powiatu złotowskiego, w miejscowo�ci Franciszkowo gmina Złotów znajduje si� mo-
gilnik wyposa�ony w 9 silosów betonowych, zapełnionych odpadami opakowa� po �rodkach ochrony ro�lin, 
przeterminowanymi pestycydami i popiołami po termicznej likwidacji pestycydów, 10 studni betonowych w 
pełni zapełnionych odpadami, 21 bunkrów betonowych pustych oraz jeden bunkier zapełniony w ¾ obj�to�ci. 

Potencjalne zagro�enie wyst�pieniem awarii stanowi równie� Przedsi�biorstwo „DORADO” S.A. zloka-
lizowane na terenie Jednostki Wojskowej w Debrznie gmina Lipka, dysponuj�ce instalacj� do przeróbki ropy 
naftowej, naziemnymi i podziemnymi zbiornikami paliwowymi oraz stacje paliw płynnych zlokalizowane na 
terenie powiatu, z których cz��� nie posiada skutecznego zabezpieczenia �rodowiska przed skutkami awarii.  

W 2002 roku na terenie powiatu złotowskiego odnotowano dwa zdarzenia nosz�ce znamiona powa�-
nych awarii tj.:  

W czerwcu 2002 roku pomi�dzy miejscowo�ciami Krajenka i 
ele	nica miało miejsce zdarzenie drogo-
we, w wyniku którego p�kni�ta opona uszkodziła zawór spustowy komory paliwowej autocysterny, co spo-
wodowało wyciek oleju nap�dowego i zanieczyszczenie �rodowiska gruntowego. Wst�pne badania 
przeprowadzone przez Laboratorium WIO� Delegatura w Pile wykazały znaczne zanieczyszczenie gruntu w 
miejscu zatrzymania autocysterny na powierzchni około 6 m2 i gł�boko�ci przekraczaj�cej 1 m. Sprawc� 
zdarzenia zobowi�zano zarz�dzeniem pokontrolnym do wykonania pomiarów w celu okre�lenia zasi�gu i 
skali zanieczyszczenia gruntu oraz przeprowadzenia rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. 

W lipcu 2002 roku pomi�dzy miejscowo�ciami Jastrowie i Ptusza na drodze krajowej nr 11 miał miejsce 
wypadek, w wyniku którego doszło do wycieku 2.800 litrów oleju opałowego i zanieczyszczenia �rodowiska 
gruntowo-wodnego. Wst�pne badania wykazały znaczne zanieczyszczenie gruntu na powierzchni około 15 m2 
i gł�boko�ci przekraczaj�cej 2 m. W trakcie prowadzonych prac ziemnych w dniu 1.08.2002 roku stwierdzono 
obecno�� oleju opałowego na powierzchni wód gruntowych, na gł�boko�ci około 2,5 m. Z uwagi na bliskie 
s�siedztwo lokalnego uj�cia wód podziemnych (studnia przy budynku PKP w odległo�ci 50 m), istniało realne 
zagro�enie zanieczyszczenia wody pitnej. Sprawc� zdarzenia zobowi�zano zarz�dzeniem pokontrolnym do:  
− przeprowadzenia bada� stanu �rodowiska gruntowo-wodnego w rejonie wycieku oleju opałowego oraz na 

kierunku lokalnego uj�cia wód podziemnych, w celu okre�lenia zasi�gu i wielko�ci zanieczyszczenia oraz 
zakresu prac rekultywacyjnych, chroni�cych �rodowisko przed dalsz� degradacj�, 

− przeprowadzenia rekultywacji terenu, na którym doszło do wypadku drogowego i zanieczyszczenia grun-
tu i wód gruntowych, 

− uregulowania stanu formalnoprawnego wytworzonych odpadów (ziemi zanieczyszczonej substancj� nie-
bezpieczn�);  

− do czasu unieszkodliwienia odpadów magazynowa� je w sposób zapewniaj�cy zabezpieczenie przed 
mo�liwo�ci� przenikania produktów naftowych do gruntu i wtórnego jego zanieczyszczenia.  
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