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Szanowni Pa stwo

Naszym zadaniem jest kontrola i ocena stanu rodowiska oraz, w za
le no ci od jej wyników, okre lenie wymaga dotycz cych dzia a na
rzecz poprawy stanu rodowiska lub na rzecz utrzymania obecnego sta
nu tam, gdzie jest on dobry. Dlatego te , obok prezentowania stanu ro
dowiska, starali my si przedstawi oddzia ywuj ce na presje,
a jednocze nie prace zmierzaj ce do poprawy jego stanu zarówno po

przez dzia ania kontrolne, wykorzystanie instrumentów prawnych, sankcje nak adane na korzystaj cych
ze rodowiska w nieprawid owy sposób, jak i inwestycje proekologiczne.

Stan rodowiska w dniu dzisiejszym wynika nie tylko z bie cych dzia a , ale równie ze spadku,
który otrzymali my po poprzednich pokoleniach, z tego, co dzia o si w przesz o ci. Pomimo, e niektóre
substancje aktywne stosowanych dawniej preparatów s wycofywane z u ycia, nale y je bada ze wzgl
du na ich d ugie zaleganie w rodowisku, nale y równie bada , w jakim stopniu zagro enie stanowi
nowe, aktualnie stosowane materia y.

W najnowszym „Raporcie o stanie rodowiska w Wielkopolsce” szczególn uwag zwracamy na pro
blem zagro enia rodowiska azbestem, który, mimo, e od zako czenia jego produkcji min o ju 12 lat,
wci jeszcze jest obecny w naszym najbli szym otoczeniu. Przedstawiamy równie wyniki monitoringu
pozosta o ci substancji ochrony ro lin w wodach, od dwóch lat, z inicjatywy Instytutu Ochrony Ro lin
w Poznaniu, uzupe niaj cego badania jako ci wód prowadzone w ramach Pa stwowego Monitoringu
rodowiska.

Dzi ki wspó pracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddzia w Poznaniu „Raport…”
mo emy rozszerzy o informacje ukazuj ce wp yw klimatu na proces rozprzestrzeniania si zanieczysz
cze oraz jako opadów atmosferycznych.

Nasz „Raport…” kierujemy do wszystkich, których interesuje stan rodowiska, maj c nadziej , e
spe ni on rol edukacyjn i wzbogaci Pa stwa wiedz o tym zagadnieniu i problemach z nim zwi zanych.
Zapraszamy równie do odwiedzenia strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodo
wiska w Poznaniu (www.poznan.pios.gov.pl) oraz strony internetowej G ównego Inspektoratu Ochrony
rodowiska (www.gios.gov.pl), gdzie przedstawione s w sposób bardziej szczegó owy zagadnienia poru
szane w „Raporcie..”. .

Na koniec pragn podzi kowa zespo owi autorskiemu za zaanga owanie w proces przygotowywa
nia i opracowania raportu, a tak e Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony rodowiska i Gospodarki Wod
nej w Poznaniu za wsparcie finansowe, które umo liwi o nam wydanie Raportu.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony rodowiska

Zdzis awW. Krajewski
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Jako  powietrza atmosferycznego jest wypadkow  naturalnych procesów i zjawisk zachodz cych 
w atmosferze oraz emisji punktowej, powierzchniowej i liniowej zwi zanej z dzia alno ci  cz owieka. 
Z powodu znacz cej wagi emisji antropogenicznej konieczne jest podejmowanie dzia a  proekologicznych. 
G ówny kierunek inicjatyw skierowany jest na redukcj  emisji zanieczyszcze  gazowych i py owych z opa-
lania i procesów technologicznych. Nie pomija si  równie  zada  zwi zanych z dba o ci  o stan dróg i tabo-
ru komunikacji miejskiej oraz utrzymaniem czysto ci w miastach i piel gnacji zieleni miejskiej. 

2.1. Emisja zanieczyszcze  do powietrza  
Województwo wielkopolskie jest zró nicowane pod wzgl dem gospodarczym i przyrodniczym. W jego 

pó nocnej i zachodniej cz ci przewa aj  lasy wraz z licznymi zbiornikami wodnymi. Z tymi cennymi zaso-
bami przyrody zwi zany jest rozwój turystyki i rekreacji. Cz  po udniowa i po udniowo-wschodnia jest 
zdominowana przez rozleg e pola, b d ce podstaw  rolnictwa i przemys u przetwórczego. W cz ci 
wschodniej rozwin a si  energetyka oparta o naturalne zasoby w gla brunatnego oraz górnictwo i przemys
wydobywczy gazu ziemnego i soli kamiennej.  

Rozk ad emisji substancji gazowych i py owych do powietrza w znacz cym stopniu odpowiada charak-
terowi zagospodarowania terenu. Najwi ksza emisja ze róde  punktowych oraz znacz ca emisja liniowa 
zwi zane s z obszarami zurbanizowanymi miast oraz dominacj energetyki, górnictwa i przemys u wydo-
bywczego w cz ci wschodniej województwa. Najwy sze uprzemys owienie cechuje miasta na prawach 
powiatu oraz powiaty: k pi ski, pozna ski i rawicki. Z analizy danych statystycznych wynika, e emisja 
substancji gazowych z zak adów przemys owych utrzymuje si od lat na zbli onym poziomie, natomiast 
zauwa alny jest spadek emisji py ów, w tym ze spalania paliw.  

O skali i strukturze emisji w województwie decyduje pion energetyczno-przemys owy, którego zak ady
zaliczane s  przez GUS do szczególnie uci liwych dla rodowiska. Odpowiadaj  one za 60–70% emisji 
z terenu województwa. Najwi kszy udzia  w emisji maj instalacje, które podlegaj obowi zkowi uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mog cych powodowa znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo rodowiska jako ca o ci /Dz. U. Nr 122, poz. 1055/. Liczba instalacji, które podlegaj
obowi zkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego na dzie  31. 12. 2009 r. wynosi a 413. Liczba instalacji 
do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt w przemy le wynosi 20, a g ównymi emitentami s
elektrownie: P tnów, Konin, Adamów i P tnów II oraz Elektrociep ownia EC II Karolin. Sumaryczna emisja 
SO2, NO2 i CO od g ównych emitentów wynios a 97,1 tys. Mg, natomiast emisja py u ze spalania paliw  2,6 Mg. 

Jak wynika z oblicze  wykonanych w zwi zku z opracowanymi Programami Ochrony Powietrza nieba-
gatelne znaczenie w województwie ma emisja substancji ze rodków transportu samochodowego cznie 
z emisj  pozaspalinow  i wtórn  oraz emisja z ogrzewania budynków indywidualnych.  
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Tabela 2.1. Emisja z instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt oraz wybranych mniejszych 
energetycznych w województwie wielkopolskim w 2009 roku /wg WIO Pozna /

Emisja w roku 2009

Lp. Nazwa zak adu gazy (SO2,
NO2 i CO2)
[tys. Mg]

py y ze 
spalania

paliw [Mg]
Dalkia Pozna  Zespó  Elektrociep owni S.A., Elektrociep ownia I Garbary  4,37 18,74 1
Dalkia Pozna  Zespó  Elektrociep owni S.A., Elektrociep ownia II Karolin  1667,85 295,09 
Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Gnie nie, Instalacja ul. Rzepichy* 0,06 26,00 

2
Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Gnie nie, Instalacja ul. Spichrzowa 0,31 68,69 

3 System Gazoci gów Tranzytowych „EuRoPol GAZ” S.A., T ocznia Gazu 
Szamotu y w Emilianowie 0,11 0,77 

4 Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia „ RODA” roda Wlkp. 0,53 61,65 
5 Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia „Gosty ” 0,41 25,86 
6 Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia „Miejska Górka” 0,27 44,61 
7 NORDZUCKER Polska Opalenica 0,37 47,65 

Miejska Energetyka Cieplna Pi a, Kot ownia Rejonowa „KR-Zachód”  12,68 9,82 
Miejska Energetyka Cieplna Pi a, Kot ownie Rejonowa „KR-Kaczorska”*  8,85 29,54 8
Miejska Energetyka Cieplna Pi a, Kot ownia Rejonowa „KR-Koszyce”*  10,14 11,61 

9 STEICO S.A., Czarnków 224,84 45,70 
Ostrowski Zak ad Ciep owniczy S.A., „EC Ostrów”, Ostrów Wlkp. 31,65 41,47 10 Ostrowski Zak ad Ciep owniczy S.A., „EC Wagon”, Ostrów Wlkp.* 10,61 19,98 
ENERGA Elektrociep ownia Kalisz S.A. 71,95 195,71 11 Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Ciep ownia Rejonowa w Kaliszu 39,44 31,74 
ZE PAK Elektrownia P tnów I, Konin 6281,62 459,39 
ZE PAK Elektrownia Konin, Konin 1118,17 68,79 12
Elektrownia P tnów II Sp. z o. o., Konin 2105,51 92,23 

13 ZE PAK Elektrownia Adamów, Turek 4424,97 1173,70 
14 Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Ciep ownia C-22 we Wrze ni 18,32 31,55 
15 Odlewnia eliwa „ rem” S.A. w remie 54,82 86,26 

16 Miejskie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Ciep ownia „Zato-
rze” w Lesznie 57,59 131,00 

* instalacje, dla których nie jest wymagane pozwolenie zintegrowane 
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2.2. Elementy klimatu kszta tuj ce proces rozprzestrzeniania si  zanieczyszcze
Do analizy rozk adu przestrzenno-czasowego zanieczyszcze  powietrza w roku 2009 w województwie 

wielkopolskim wykorzystano, podobnie jak w latach ubieg ych, warto ci elementów klimatu uzyskane 
z pomiarów prowadzonych na stacjach IMGW, rozmieszczonych w miar  równomiernie na terenie 
województwa.

Wed ug bada  w asnych i informacji z literatury przedmiotu, na propagacj  zanieczyszcze  wp ywaj
przede wszystkim elementy klimatu charakteryzuj ce w asno ci atmosfery: termiczne (temperatura), 
mechaniczne (pr dko  i kierunek wiatru) i fizyczno-chemiczne (wilgotno  wzgl dna, opady atmosferyczne).  

T o, dla podanych w tabeli elementów klimatu w roku 2009, ograniczonych jedynie do warto ci
mierzonych w Poznaniu- awicy, stanowi rednie miesi czne z wielolecia 1971 2000 [Atlas Klimatu 
Województwa Wielkopolskiego, Pozna , 2004].  

Wybrane elementy klimatu, determinuj ce proces rozprzestrzeniania si  zanieczyszcze
w Wielkopolsce, w roku 2009 cechuje: 

rednia roczna temperatura powietrza wy sza od przeci tnej z lat 1971 2000 na terenie ca ej
Wielkopolski;  
W Poznaniu dodatnia anomalia redniej rocznej temperatury wynios a 0,9°C, w Kole 0,4°C, na 

zachodnich kresach województwa 0,8°C. Wed ug klasyfikacji IMGW rok 2009 by  rokiem lekko ciep ym. 
O takiej warto ci dodatniej anomalii temperatury redniej rocznej, mimo ch odnego stycznia zadecydowa
przede wszystkim: 

– ekstremalnie ciep y kwiecie , w którym dominowa y wy e zalegaj ce nad Europ rodkowo-wschodni ,
– bardzo ciep y wrzesie  równie  z przewag  wy ów,
– bardzo ciep y listopad, kiedy Polska znajdowa a si  pod wp ywem ni ów najpierw znad Wielkiej 

Brytanii, nast pnie znad Niziny W gierskiej.
Dodatkowo w dwóch kolejnych miesi cach lata: w lipcu a zw aszcza w sierpniu, w Poznaniu i w ca ej

Wielkopolsce notowano temperatury znacznie przekraczaj ce normy z wielolecia. 
W styczniu, panowa a pogoda ch odna z niewielkimi opadami. Szczególnie mro ne by y dwie pierwsze 

dekady miesi ca, kiedy nad Polsk  dotar a mro na arktyczna masa powietrza z Ukrainy. Zanotowana 
w Poznaniu minimalna temperatura powietrza wynosi a -18,9°C, w Kole -18,5°C, na granicy zachodniej 
województwa -18,6°C. Temperatur  ni sz  od normy notowano na ca ym obszarze Wielkopolski, przy czym 
na po udniowym wschodzie regionu, ujemne odchylenie od redniej by o nieco ni sze.

Kwiecie , w ca ej Wielkopolsce znajduj cej si  pocz tkowo pod wp ywem rozleg ego, s onecznego 
wy u z ciep ym powietrzem polarnomorskim, a nast pnie wy u przemieszczaj cego si  znad po udniowego 
Ba tyku nad Ukrain  z suchym powietrzem arktycznym, by  wed ug klasyfikacji IMGW ekstremalnie ciep y. 
W okolicach Poznania i na zachód od aglomeracji, dodatnia anomalia temperatur osi gn a a  4,4°C, na 
pozosta ym obszarze województwa by a nieznacznie ni sza. Jedynie pierwszego kwietnia temperatura 
minimalna by a ni sza od 0,0°C, w pozosta ych dniach miesi ca temperatura minimalna by a ju  dodatnia, 
zbli a a si  nawet do 12°C. Temperatura maksymalna kwietnia przekroczy a 25,0°C, osi gaj c 25,7°C 
w Poznaniu, 25,1°C w Kole, a na granicy zachodniej 24,9°C. Temperatury dekadowe kwietnia przekroczy y
10°C, przy czym temperatura III dekady wynosi a w Poznaniu 14°C.

Tegoroczny lipiec by  ciep y w zwi zku z nap ywem do Polski na przemian: ciep ego powietrza 
zwrotnikowego i polarnomorskiego lub ch odniejszego powietrza polarno-morskiego. rednie dekadowe 
miesi ca oscylowa y wokó  20°C, a rednie dobowe zbli a y si  do 25°C. Temperatura maksymalna 
miesi ca, b d ca równocze nie maksymaln  temperatur  roku osi gn a 31,4°C w Poznaniu. Obszar 
dodatniej anomalii temperatury obejmowa  ca  Wielkopolsk .

Pogod  sierpnia kszta towa y uk ady wy owe, najpierw znad Europy rodkowej, a nast pnie znad 
Europy Wschodniej i ni e znad po udniowej Skandynawii. rednia miesi czna temperatura sierpnia prawie 
w ca ym województwie (poza obszarem po o onym na wschód od Ko a) przekroczy a o 1,5°C norm .
Temperatura maksymalna miesi ca osi gn a 31,2°C.     

Wy sze od przeci tnych by y rednie temperatury trzech dekad wrze nia, a zw aszcza dwóch 
pierwszych, kiedy do Polski nap ywa o cieple powietrze polarnomorskie. Na przewa aj cym obszarze 
województwa, poza granicami pó nocnymi i zachodnimi, zanotowana dodatnia anomalia redniej wrze nia
przekroczy a 2,5°C. Temperatura maksymalna wrze nia, w Poznaniu wynios a 27,7°C, w Kole 27,1°C, na 
zachodzie województwa 29,2°C. 
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Pogod  listopada kszta towa y ni e przemieszczaj ce si  nad Polsk , najpierw znad Wielkiej Brytanii 
i Morza Pó nocnego, a nast pnie znad Pó wyspu Apeni skiego przez Nizin  W giersk . rednia miesi czna 
temperatura w przewa aj cej cz ci województwa, poza terenami po o onymi wzd u  granicy wschodniej 
i pó nocnej, by a wyra nie wy sza od normy z wielolecia, przekraczaj c przeci tn  o 3,0°C na zachodzie 
regionu i 2,5 3,0°C na wschód od Poznania. Ekstremalnie ciep e by y zw aszcza dwie ostatnie dekady 
miesi ca. Zanotowana w II po owie miesi ca, temperatura maksymalna w Poznaniu i Kole wynios a 13°C. 

rednia miesi czna temperatura grudnia, sklasyfikowanego jako lekko ch odny, w zwi zku z nap ywem do 
Polski na przemian ciep ych i ch odnych mas wilgotnego powietrza polarno-morskiego, by a nieznacznie 
ni sza od przeci tnej. Prawie ca a Wielkopolska znajdowa a si  w obszarze ujemnej anomalii temperatury 
rz du 1,0 1,5°C. Jedynie na po udniowym wschodzie anomalia nie osi gn a -1,0°C. Temperatury minimalne 
osi gn y -16,6°C w Poznaniu i -16,0°C na zachodzie obszaru. 

Najch odniejszym miesi cem roku by  stycze , kiedy zanotowano niespotykan  od 2006 roku ujemn
redni  miesi czn  temperatur  ( rednia miesi czna -2,6°C). Najcieplejszym miesi cem roku by  sierpie

( rednia miesi czna 19,6°C), sklasyfikowany jako lekko ciep y. 
Tak ciep ej i d ugotrwa ej jesieni, z bardzo ciep ym listopadem ( rednia miesi czna 6,6°C) nie 

notowano w Poznaniu od 1982 roku.  

rednia roczna wilgotno  wzgl dna, w Poznaniu ni sza od przeci tnej z wielolecia o 1%;
Wprawdzie w roku 2009 nie wyst pi a susza hydrologiczna, jednak analiza zawarto ci pary wodnej 

w powietrzu, wskazuje na istnienie suszy atmosferycznej w kilku miesi cach, w ca ej Wielkopolsce.
Najni sza wilgotno  wzgl dna powietrza wyst pi a w Poznaniu i w Kole, w kwietniu (odpowiednio 60 

i 61%) w zwi zku z bardzo niskimi opadami, jakie zanotowano w tym miesi cu (miesi czna suma opadu 
w Kole – 6,0 mm). Okres znacznych niedoborów wilgotno ci wzgl dnej utrzymywa  si  te  w sierpniu 
i wrze niu, przy czym ujemne odchylenie od normy stopniowo mala o. rednia miesi czna wilgotno
powietrza, w wymienionych miesi cach przekroczy a 60%. Najwy sze ujemne odchylenie wilgotno ci
wzgl dnej od normy zanotowano w ca ej Wielkopolsce w kwietniu ( f = -12%), a dodatnie w pierwszych 
trzech miesi cach roku ( f = +4%). Jedynie w tym ostatnim okresie oraz w czerwcu i lipcu, wilgotno
wzgl dna by a wy sza od przeci tnej, przy czym maksimum wilgotno ci wyst pi o w styczniu (90%). 

Czynnikiem ró nicuj cym przestrzennie warto ci wilgotno ci na obszarze Wielkopolski jest w g ównej
mierze opad atmosferyczny, który w bie cym roku na badanym obszarze utrzymywa  si  w granicach 
100 120% normy. 

przeci tna warto redniej rocznej pr dko ci wiatru;
Najwy sz redni  miesi czn  pr dko  wiatru zanotowano w Poznaniu w lutym i marcu: 4,1 m/s, 

jednak rednia miesi czna pr dko  tego miesi ca by a zdecydowanie ni sza od przeci tnej z wielolecia. 
Najwy sza dodatnia anomalia pr dko ci wiatru wyst pi a w czerwcu, kiedy dominowa y wiatry 

z sektora W i N  NE. W I dekadzie tego miesi ca, w Poznaniu przewa a y wiatry umiarkowane i silne, 
przekraczaj ce 6,0 m/s.  
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W okresie 1–3 lutego, w Poznaniu wia y silne i porywiste wiatry z sektora ENE – ESE. Maksymalna 
pr dko  wiatru przekracza a 10 m/s. Zanotowano liczne porywy wiatru. 

W marcu, o przewadze kierunku wiatru z sektora W  NW, wiatry silne wyst pi y w po owie miesi ca
(17 18. 03.). Pr dko  maksymalna zanotowana w tych terminach osi gn a 12 m/s.   

Znaczna ujemna anomalia pr dko ci wyst pi a w styczniu i marcu. Liczne okresy pogody bezwietrznej 
(utrzymuj ce si  d u ej ni  48 godzin okresy z v < 2 m/s), stwarzaj ce wyj tkowo niekorzystne warunki 
rozprzestrzeniania si  zanieczyszcze , zarejestrowano w styczniu w Poznaniu ( v = -1,0 m/s). Nie notowano 
porywów wiatru. Wyst puj ce w marcu ( v = -0,5 m/s) cisze atmosferyczne stanowi y 5,4% dni w roku. 

Wczesn  jesieni  (wrzesie pa dziernik) w Poznaniu zanotowano rekordow  liczb  cisz 
atmosferycznych (odpowiednio 12,2 10,8%), co wp ywa niekorzystnie na stan czysto ci powietrza 
atmosferycznego.  

Najni sza rednia miesi czna pr dko  wiatru wyst pi a wyj tkowo w styczniu (w wieloleciu 
w sierpniu). 

Rozk ad kierunków wiatru w Poznaniu w roku 2009 charakteryzuje, podobnie jak w wieloleciu, 
zdecydowana przewaga wiatrów zachodnich oraz ma y udzia  wiatrów z kierunków N i NE (15%), cho
udzia  kierunków z sektora N  S, nieco wzrós , a zmala a cz sto  kierunku W. W ekstremalnie ciep ym 
i suchym kwietniu zanotowano niespotykany, bo a  41,7% udzia  wiatru z kierunku E. W bie cym roku, 
w sierpniu i wrze niu zwi kszy a si  liczba cisz, co powoduje wyst pienie sytuacji smogowych w regionie. 
Tego typu sytuacje, skrajne i gro ne pod wzgl dem sanitarnym, charakteryzuj ce si  mi dzy innymi bardzo 
ma ymi pr dko ciami wiatru utrzymuj cymi si  przez d u ej ni  48 godzin, wyst pi y w Poznaniu, poza 
styczniem, równie  pod koniec wrze nia i pa dziernika.

Rozk ad pr dko ci i kierunku wiatru w Wielkopolsce móg  w znacznym stopniu odbiega  od 
przedstawionego powy ej dla Poznania, co zwi zane jest z wp ywem ukszta towania terenu na 
zró nicowanie przestrzenne pola wiatru w regionie. 

roczna suma opadów atmosferycznych, stanowi ca 100% opadów przeci tnych w Wielkopolsce 
w obszarach po o onych na pó noc od Poznania i 120% w cz ci po udniowej regionu; wilgotny by  luty 
i lipiec, a skrajnie wilgotny: marzec, maj, czerwiec i pa dziernik. Jako suche sklasyfikowano: stycze ,
wrzesie  i grudzie , bardzo suche: kwiecie , a jako skrajnie suche: sierpie .
W marcu, opady powy ej 150% normy wyst pi y na terenie pó nocnej i rodkowej Wielkopolski. 

Jedynie w po udniowej cz ci województwa zanotowano opady ni sze (poni ej 150% przeci tnych). 
W skrajnie mokrym maju, w Wielkopolsce zanotowano opady (20 dni z opadem) stanowi ce powy ej

150% przeci tnych, cz sto intensywne. Na pó nocy regionu i na po udniu opady by y nieco ni sze.

Opady w pó nocnej cz ci Wielkopolski, osi gn y w czerwcu 100 125% przeci tnych, a w centrum 
i na po udniu regionu 150 200%. 

Skrajnie wysokie opady wyst pi y w pa dzierniku w centrum województwa (Pozna  149%, Ko o 223%). 
W rejonach po o onych na pó noc i po udnie od Poznania zanotowano nawet 200% opadów rednich.
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W bardzo suchym kwietniu, a zw aszcza w dwóch pierwszych dekadach, w okolicach Poznania 
zanotowano oko o 60% miesi cznej sumy opadu. We wschodniej Wielkopolsce (w Kole, III dekada by a
bezopadowa), sumy opadu by y jeszcze ni sze (10 50%). Równie  na zachód od Poznania wyst pi y opady 
stanowi ce zaledwie 40 50% normy. 

Wrzesie , w pó nocnej i centralnej Wielkopolsce by  suchy (w Poznaniu zaledwie 73% normy, w Kole 
70%). W po udniowej cz ci województwa opady by y wy sze, przekraczaj ce norm  i osi gaj ce nawet 
150% redniej.

Zanotowane ci gi miesi cy z opadami powy ej normy lub w normie (luty  marzec; maj – czerwiec 
lipiec; pa dziernik – listopad) oddzia ywa y korzystnie na fizyczno-chemiczne w asno ci atmosfery, 
zwi kszaj c proces wymywania zanieczyszcze  z atmosfery.  

Wyst puj ce w roku 2009 ci gi dni bezopadowych  posuch o ma ej wilgotno ci, sprzyja y
kumulowaniu si  w atmosferze zanieczyszcze .

Rok 2009 charakteryzuje: 
temperatura powietrza powy ej normy ze wzgl du na trzy miesi ce zdecydowanie cieplejsze od 
przeci tnych: kwiecie , wrzesie  i listopad. Wed ug klasyfikacji termicznej H. Lorenc, rok 2009, po 
bardzo ciep ym roku 2008, by  rokiem lekko ciep ym, 
niewielka ujemna anomalia wilgotno ci wzgl dnej zwi zana z opadami w normie,  
przeci tna pr dko  wiatru, przy czym jej rozk ad jest nietypowy, gdy  minimum pr dko ci wyst pi o
w styczniu. Zanotowano znaczn  liczb  cisz w miesi cach jesiennych, 
przewaga cyrkulacji z sektora NE  SE w kwietniu i grudniu z dominacj  w pozosta ych miesi cach 
cyrkulacji zachodniej, 
opady stanowi ce 100 120% normy, przy czym rozk ad sum miesi cznych w roku wykazuje istnienie 
jednego miesi ca skrajnie suchego i czterech skrajnie wilgotnych. 
W aspekcie rozprzestrzeniania si  zanieczyszcze , w asno ci termiczne i fizyczno-chemiczne atmosfery 

w roku 2009 oddzia ywa y korzystnie na stan czysto ci powietrza w Wielkopolsce. Gorsze, w porównaniu 
z wieloleciem, by y warunki mechaniczne.  

Tabela 2.2. Elementy klimatu kszta tuj ce rozk ad zanieczyszcze  w rejonie Poznania awicy /wg IMGW 
w Poznaniu/ 

Miesi cOkres 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rok 

rednia miesi czna temperatura powietrza (ºC) 
rok 2009 -2,6 -0,3 3,9 12,1 13,6 15,7 19,5 19,6 15,6  7,5 6,6 -0,6 9,2 
wielolecie 1971–2000 -1,2 -0,5 3,2 7,7 13,5 16,4 18,3 17,7 13 8,2 3,2 0,3 8,3 

rednia miesi czna wilgotno  wzgl dna (%) 
rok 2009 90 89 82 60  69 78 75 63 72 84 83 86 78 
wielolecie 1971–2000 86 85 78 72 69 72 72 74 80 84 87 88 79 

rednia miesi czna pr dko  wiatru (m/s) 
rok 2009 2,9 4,1 4,1 3,5 3,2 3,9 3,0 3,1 3,1 3,5 3,7 3,6 3,5 
wielolecie 1971–2000 3,9 3,8 4,0 3,7 3,3 3,3 3,2 2,8 3 3,3 3,8 3,9 3,5 

Suma miesi czna wysoko ci opadu atmosferycznego (mm) 
rok 2009 21 30 54 20 86 110 86 24 32 52 35 33 583 
wielolecie 1971–2000 29 23 33 31 47 62 76 55 44 35 33 39 507 

wielolecie: 1971–2000 wed ug Atlasu Klimatu województwa wielkopolskiego 
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RÓ A WIATRÓW 
STACJA: POZNA - AWICA   ROK: 2009 
hstacji = 83 m npm 
hwiatromierza = 10 m npg   

2.3. Chemizm opadów atmosferycznych  
Badania chemizmu opadów atmosferycznych i przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników 

ocena depozycji zanieczyszcze  do pod o a wykonywane s  w ramach Pa stwowego Monitoringu rodowi-
ska w sieci monitoringu jako ci powietrza od roku 2000. 

W latach 2000 2004 by a to sie  sk adaj ca si  z 50 posterunków opadowych wraz z pomiarem imisji 
zanieczyszcze  w powietrzu (NO2 i SO2) metod  pasywnego pobierania prób. Z powodu utrzymuj cej si
tendencji spadku ilo ci zanieczyszcze  obecnych w opadach i w zwi zku z tym, ze zmniejszonym zagro e-
niem dla rodowiska, w latach 2005 2006 liczb  posterunków opadowych zredukowano do 17, a w roku 
2007  do sze ciu. W roku 2008 IMGW rozszerzy  sie  do 8 posterunków usytuowanych na terenie powiatu 
pozna skiego. Na przysz o  zaplanowano dalsze zwi kszenie liczby posterunków tak, aby obj te badaniami 
by y równie  pó nocny i po udniowy kraniec powiatu, co pozwoli oby na zwi kszenie dok adno ci map po-
tencjalnego rozk adu zanieczyszcze  w terenie. 

Bie ce oceny depozycji i dane z ostatnich lat dostarczaj  informacji umo liwiaj cych ledzenie zmian 
globalnych w atmosferze w zakresie kwasotwórczych tlenków azotu i siarki oraz py ów  jako g ównych 
no ników metali ci kich, a tak e dokonywanie lokalnych ocen jako ci powietrza w Poznaniu i najbli szej 
jego okolicy. 

Przedstawiono równie  przebieg zmian zanieczyszczenia opadów atmosferycznych w latach 1996-2009 
na przyk adzie posterunku Pozna  IMGW i wybranych parametrów zanieczyszcze .

Pod wzgl dem chemicznym badania opadów obejmuj , jak co roku: odczyn, przewodno , siarczany, 
azotany, wybrane metale ci kie – kadm, o ów, mied , cynk. St enie okre lonego sk adnika przeliczano za 
pomoc  w asnego programu komputerowego na zawarto  tego sk adnika (mg) deponowan  na jednostk
powierzchni (m2).

Wyniki bada  w roku 2009 – depozycje poszczególnych substancji zawartych w opadach  przedsta-
wiane s  dla okresu rocznego od stycznia do grudnia. Warto ci depozycji (mg/m2) dla ka dego punktu ba-
dawczego ekstrapolowano na obszary s siednie uzyskuj c odpowiednio mapy prawdopodobnego rozk adu
zanieczyszcze  deponowanych na terenie powiatu.  

Rozmieszczenie stanowisk, i wyniki bada  jako warto  depozycji zanieczyszcze  zamieszczono w tabeli 
nr 2.3, wyniki przedstawiono w postaci graficznej (rys. 2.7. – 2.13.) oraz jako mapki depozycji (mapy 2.2 – 2.4). 
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Tabela 2.3. Depozycja zanieczyszcze  na powierzchni  ziemi na terenie powiatu pozna skiego w roku 2009 

Obj to
opadu Odczyn 

Przewodnictwo 
elektrolityczne 

w a ciwe
Siarczany Azotany O ów Mied  Cynk 

Lp. Posterunek 

rok [l] pH S/cm mg/m2 mg/m2 mg/m2 mg/m2 mg/m2

1. Pozna  IMGW 40,8 6,8 51,5 1445 894 1,92 2,1 25,3 
2. Pozna  Plewiska 43,4 6,6 53,4 1232 801 1,55 1,95 24,8 
3. Kozieg owy 41,4 6,5 60,5 1399 917 1,98 2,08 25,2 
4. Buk KGZ 38,9 6,7 63,4 1135 849 1,63 1,91 20,3 
5 Tulce 39,8 6,8 49,0 1134 632 1,54 1,93 22,9 
6. Lusówko  42 6,7 52,7 954 598 1,25 1,88 20,5 
7. Swarz dz 46,3 6,4 49,6 1256 815 1,42 1,76 23,5 
8. Suchy Las 37,9 6,7 55,6 932 621 1,39 1,65 20,2 

Procedury poboru prób opadów atmosferycznych 
Opad atmosferyczny ca kowity (opad mokry + sucha sedymentacja)  pobierano w cyklu miesi cznym we-

d ug PN-91/C-04642/02 do pojemnika z polietylenu, umocowanego w taki sposób, aby jego górna kraw d
znajdowa a si  na wysoko ci 150 cm ponad poziom terenu. Pojemnik eksponowano przez okres miesi ca, kilka-
krotnie w ci gu doby sprawdzano jego czysto  (wszelkie zanieczyszczenia natychmiast usuwano, pojemnik 
przemywano lub wymieniano na czysty); po ka dym opadzie ( nieg po odtajaniu) zlewano wody do 5-litrowych 
butelek, przechowywanych w lodówce lub w miejscu ch odnym i zaciemnionym. Po up ywie miesi ca mierzono 
ca kowit  obj to  opadu i przekazywano do analizy. 

Chemizm opadów atmosferycznych w roku 2009 
Sk ad chemiczny opadów atmosferycznych na poszczególnych posterunkach powiatu pozna skiego jest 

do  podobny. Tak jak nale a o si  spodziewa , zanieczyszczenie opadów jest wyra nie wy sze na poste-
runkach usytuowanych na terenie miasta (IMGW, Plewiska, Swarz dz) oraz w Kozieg owach (nawet o 20% 
w przypadku depozycji siarczanów), ni  w gminach wiejskich (Lusówko, Tulce, Buk). Podobnie jest 
w przypadku zwi zków o owiu deponowanych z opadem atmosferycznym; wp yw aglomeracji miejskiej jest 
bardzo wyra ny. Przyczynia si  do tego zarówno usytuowanie stanowisk pomiarowych w stosunku do odle-
g ych du ych emitorów zanieczyszcze , jak i oddzia ywanie emitorów lokalnych, emisje zanieczyszcze
pochodz cych z komunikacji oraz oddzia ywanie wielu nak adaj cych si  czynników meteorologicznych, 
w tym nat enia i cz sto ci opadów atmosferycznych, cyrkulacji powietrza, kierunku i pr dko ci wiatrów 
w okolicach danego stanowiska. 

W ostatnim okresie pomiarowym nast pi o dalsze zmniejszenie obecno ci kadmu w opadach atmosfe-
rycznych. Jego st enie w wodzie opadowej na wi kszo ci stanowisk by o na granicy oznaczalno ci spektro-
fotometru, st d te  wynik depozycji kadmu pomini to w zestawieniach tabelarycznych i graficznych. 

Zmiany warto ci wska ników poszczególnych zanieczyszcze  w opadzie rocznym i ich zró nicowanie
mi dzy stanowiskami przedstawiono na wykresach  numery posterunków s  zgodne z tabel  2.3.).

Warto ci pH opadu w roku 2009 zawieraj  si  w gra-
nicach od 6,4–6,8, a wi c s  zbli one do oboj tnego.
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Zakres przewodnictwa w opadach waha si  od 
49,0 S/cm do 63,4 S/cm.

Zawarto  siarczanów waha si  w granicach od 
1445 mg/m2 na posterunku Pozna  IMGW do 932 mg/m2

w Suchym Lesie. Wy sze zawarto ci siarczanów, tak jak 
w latach poprzednich, obserwowane s  w opadach zbiera-
nych na terenach miejskich i zurbanizowanych takich jak: 
Pozna , Kozieg owy i Swarz dz. 

Zawarto  azotanów w opadzie rocznym utrzymuje 
si  na poziomie 917–598 mg/m2, wykazuj c mniejsz
zawarto  w opadzie z posterunków wiejskich. 

Zawarto  metali w opadach uk ada si  na podobnym 
poziomie, z uwzgl dnieniem zwi kszonej zawarto ci tych-
e w opadach z posterunków usytuowanych na terenie 

miasta Poznania.  
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Zmiany zawarto ci zanieczyszcze  w opadzie 
w latach 1996 2009 na przyk adzie posterunku Po-
zna  IMGW 
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2.4. Jako  powietrza atmosferycznego 
Roczn  ocen  jako ci powietrza za rok 2009 przeprowadzono z uwzgl dnieniem kryteriów ustanowio-

nych ze wzgl du na ochron  zdrowia ludzi oraz ze wzgl du na ochron  ro lin. Ocena i wynikaj ce z niej 
dzia ania odnoszone s  do obszarów nazywanych strefami. Zgodnie z ustaw  Prawo ochrony rodowiska 
stref  stanowi: 

aglomeracja o liczbie mieszka ców powy-
ej 250 tysi cy,

obszar jednego lub wi cej powiatów nie-
wchodz cy w sk ad aglomeracji. 
Ocen  wykonano w oparciu o: 
ustaw  Prawo ochrony rodowiska /t.j. Dz. 
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó n. zm./,
rozporz dzenie Ministra rodowiska
z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie po-
ziomów niektórych substancji w powietrzu 
/Dz. U. Nr 47, poz. 281/,
rozporz dzenie Ministra rodowiska
z dnia 06 marca 2008 roku w sprawie 
stref, w których dokonuje si  oceny jako ci 
powietrza /Dz. U. Nr 52, poz. 310/. 

Celem corocznej oceny jako ci powietrza 
jest uzyskanie informacji o st eniach zanie-
czyszcze  w zakresie umo liwiaj cym: 
1. dokonanie klasyfikacji stref, w celu uzy-

skania danych niezb dnych do podj cia de-
cyzji o potrzebie dzia a  na rzecz poprawy 
jako ci powietrza w strefie (opracowanie 
programów ochrony powietrza); 

2. wskazanie prawdopodobnych przyczyn 
wyst powania ponadnormatywnych st e
zanieczyszcze  w okre lonych rejonach; 

3. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia 
istniej cego systemu monitoringu i oceny.  
Ocena pod k tem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6,

o ów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, py  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, 
poziom docelowy, 
poziomy celów d ugoterminowych. 
Wyró nia si  nast puj ce poziomy agregacji wyników klasyfikacji stref: 

1. klasyfikacj  wed ug parametrów – dokonywan  oddzielnie dla ka dego zanieczyszczenia, z uwzgl dnie-
niem ró nych czasów u redniania st e  dopuszczalnych, 

2. klasyfikacj  wed ug zanieczyszcze  – ka dej strefie przypisuje si  jedn  klas  dla ka dego zanieczysz-
czenia, oddzielnie ze wzgl du na ochron  zdrowia i na ochron  ro lin.
Wynikiem oceny, zarówno pod k tem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony ro lin

dla wszystkich substancji podlegaj cych ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poni szych klas: 
klasy A – je eli st enia zanieczyszcze  na terenie strefy nie przekraczaj  odpowiednio poziomów do-
puszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów d ugoterminowych; 
klasy B – je eli st enia zanieczyszcze  na terenie strefy przekraczaj  poziomy dopuszczalne, lecz nie 
przekraczaj  poziomów dopuszczalnych powi kszonych o margines tolerancji; 
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klasy C – je eli st enia zanieczyszcze  na terenie strefy przekraczaj  poziomy dopuszczalne powi kszo-
ne o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest okre lony – poziomy dopuszczal-
ne, poziomy docelowe, poziomy celów d ugoterminowych. 

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 dzia a  na rzecz poprawy jako ci powietrza lub na rzecz utrzymania 
tej jako ci.

Warto ci kryterialne oceny wykonywanej dla roku 2009 zamieszczono w poni szych tabelach. 

Tabela 2.4. Ochrona zdrowia, teren kraju 

Substancja 
Okres u rednia-

nia wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom sub-

stancji
w powietrzu 

[μg/m3]

Warto
marginesu 
tolerancji 

w roku 2009 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powie-
trzu powi kszony o 

margines tolerancji za 
rok 2009 w [μg/m3]

Dopuszczalna cz -
sto  przekroczenia 

dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym 

benzen rok kalendarzowy 5 1 6 - 
jedna godzina 200 10 210 18 razy dwutlenek 

azotu rok kalendarzowy 40 2 42 - 
jedna godzina 350 0 350 24 razy dwutlenek 

siarki 24 godziny 125 0 125 3 razy 
o ów rok kalendarzowy 0,5 0 0,5 - 

24 godziny 50 0 50 35 razy py  zawieszony 
PM10 rok kalendarzowy 40 0 40 - 
tlenek w gla 8 godzin 10000 0 10000 - 

Substancja Okres u redniania 
wyników pomiarów 

Poziom docelowy sub-
stancji w powietrzu  

Dopuszczalna cz sto  przekroczenia docelo-
wego poziomu w roku kalendarzowym 

arsen rok kalendarzowy 6 ng/m3 - 
benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3 - 
kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3 - 
nikiel  rok kalendarzowy 20 ng/m3 - 
ozon  8 godzin* 120 μg/m3 25 dni** 

* st enie 8-godz. krocz ce liczone ze st e  jednogodzinnych 
** liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, u redniona w ci gu ostatnich trzech lat. Je eli brak 

wyników pomiarów z trzech lat, podstaw  klasyfikacji mog  stanowi  wyniki z dwóch lub jednego roku. 

Tabela 2.5. Ochrona ro lin, teren kraju 

Substancja Okres u redniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 
tlenki azotu* rok kalendarzowy 30 μg/m3

dwutlenek siarki rok kalendarzowy i pora zimowa (01.X 31.III) 20 μg/m3

Poziom docelowy substancji w powietrzu 
18000 μg/m3 h

Poziom celu d ugoterminowego substancji w powietrzu 
ozon
(AOT 40)** okres wegetacyjny (1V–31VII) 

6000 μg/m³ h

* suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, 
** dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu ustanowione w celu ochrony ro lin odnosz  si  do st e  d ugookresowych oraz 
do parametru AOT40, obliczanego na podstawie st e  1-godzinnych dla okresu maj– lipiec. Nie maj  tu zastosowania dozwolone 
cz sto ci przekrocze . Dla podanych warto ci nie zosta y okre lone marginesy tolerancji. 
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Ocena wykonana zosta a na podstawie pomiarów automatycznych, manualnych i pasywnych. Wykorzy-
stano równie  metod  analogii do st e  w innych obszarach lub w innym okresie. 

Tabela 2.6. St enia rednie roczne i maksymalne jednogodzinne zanieczyszcze  powietrza w 2009 roku /wed ug
WIO /

Mierzone zanieczyszczenia [μg/m3]Adres stacji 
NOx NO2 NO2 SO2 SO2 SO2 CO benzen

okres u redniania 1 rok 1 godz. 1 rok 1 godz. 24 godz. 1 rok 8 godz. 1 rok 
warto  dopuszczalna [μg/m3] 30 200 40 350 125 20 10000 5 

Pozna , ul. Polanka 35,1 123,6 23,1 97 55,3 6,1 2520 

Pozna , ul. D browskiego 46,9 203,6; 
196,1 28,2 102,1 29,4 5,7 5226,25 1,2 

Pi a, ul. Kusoci skiego 23,9 109,7 17,2 68,3 31,8 3,8 3593,75
Konin, ul. Wyszy skiego 16,8 140,5 15,2 111,5 42,2 9,6 1886,25
Leszno, ul. Paderewskiego 11,9 43,6 1,4 
Kalisz, ul. Tuwima 14,7 40,7 6,3 
Krzy ówka 12,7 54,4 10,7 38,9 22,5 3,7 
M cigniew 10,2 48,1 9,2 35,5 16,7 2,1 

pomiary pod k tem ochrony ro lin pomiary pod k tem ochrony zdrowia nie dotyczy 

Ocena wed ug kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia 

Dwutlenek siarki. Roczn  ocen  jako ci powietrza pod k tem dwutlenku siarki wykonano na podsta-
wie pomiarów automatycznych i manualnych; wykorzystano równie  metod  analogii do st e  w innych 
obszarach. Nie stwierdzono przekrocze  dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla pomiarów 24-
godzinnych. Maksymalne st enia 24-godzinne waha y si  od 16,7 do 55,3 g/m3.

Na adnym stanowisku pomiarowym nie stwierdzono równie  przekrocze  dopuszczalnego poziomu 
substancji w powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych. Najwy sze st enie, wynosz ce 111,5 g/m3, odnoto-
wano na stanowisku pomiarowym w Koninie. 

Dwutlenek azotu. Roczna ocena jako ci powietrza dla dwutlenku azotu zosta a wykonana z uwzgl d-
nieniem wyników pomiarów automatycznych i manualnych oraz przy wykorzystaniu metody analogii do 
st e  w innych obszarach. 

W województwie wielkopolskim nie stwierdzono przekrocze  dopuszczalnego poziomu substancji 
w powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych. Równie  st enia rednie roczne nie przekroczy y dopuszczalnego 
poziomu substancji.  
Najwy sze st enia 1-godzinne odnotowano: 

w Poznaniu, na stacji przy ul. D browskiego - 203,6 g/m3,
w Poznaniu, na stacji przy ul. D browskiego - 196,1 g/m3,
w Koninie - 140,5 g/m3,

(poziom dopuszczalny wynosi 200 g/m3, a dopuszczalna cz sto  przekraczania poziomu dopuszczalnego 
w roku kalendarzowym wynosi 18 razy).  
St enia rednie roczne waha y si  od 9,2 do 28,2 g/m3.

Py  PM10. Ocen  wykonano na podstawie pomiarów automatycznych i manualnych; wykorzystano 
równie  metod  analogii do st e  w innych obszarach. 

W roku 2009 w województwie wielkopolskim stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 
 24 -godzinnych st e  py u PM10. Przekroczenia odnotowano w Poznaniu na stacjach przy ulicach: Polan-
ka, D browskiego, w Gnie nie przy ul. Jana Paw a II, w Kaliszu przy ul. Nowy wiat, w Lesznie i w Pile. 
Nie stwierdzono przekrocze  dopuszczalnego poziomu dla 24-godzinnych st e  py u PM10 w Koninie, 
Ostrowie Wlkp. i w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. Na adnym stanowisku nie odnotowano przekro-
cze  st enia redniego rocznego py u PM10. 
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O ów. Za podstaw  klasyfikacji stref przyj to pomiary manualne oraz metod  analogii do wyników 
z innego obszaru. Otrzymane st enia rednie roczne waha y si  od 0,004 do 0,01 g/m3. W ocenie rocznej 
nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji.  

Benzen. W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Za pod-
staw  klasyfikacji stref przyj to pomiary automatyczne i pasywne. Otrzymane st enia rednie roczne waha-
y si  od 1,2 do 4,6 g/m3.

Tlenek w gla. Za podstaw  klasyfikacji stref przyj to pomiary automatyczne oraz metod  analogii do 
wyników z innego obszaru lub okresu. Najwy sze st enie 8-godzinne krocz ce liczone ze st e  1-godzinnych 
odnotowano w Poznaniu, przy ul. D browskiego, wynosi o 5226,25 g/m3. W ocenie rocznej nie stwierdzo-
no przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. 

Arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren. W roku 2009 wykonano pomiary arsenu, kadmu i niklu w Po-
znaniu, Pile, Lesznie, Gnie nie, Kaliszu, Koninie i Ostrowie Wlkp. Natomiast pomiary benzo(a)pirenu pro-
wadzono w Poznaniu, Gnie nie, Koninie, Kaliszu, Pile i Lesznie.  

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych metali nie odnotowano przekrocze  poziomów docelowych 
ustanowionych dla metali.  

Podwy szone st enia benzo(a)pirenu odnotowano na stanowiskach w Poznaniu, Gnie nie i w Pile, prze-
kracza y one poziom docelowy. W zwi zku z niewystarczaj c  kompletno ci  serii pomiarowej w Kaliszu, 
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Koninie i Lesznie postanowiono zwi kszy  liczb  pomiarów w celu potwierdzenia poprawno ci klasyfikacji 
strefy.

Ozon. Podstaw  klasyfikacji stref stanowi jeden parametr – st enie 8-godzinne (dopuszcza si  25 dni 
przekrocze  poziomu docelowego). Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzo-
wym u redniana jest w ci gu kolejnych trzech lat. 

W województwie wielkopolskim u redniona liczba przekrocze  wynosi a:
w Poznaniu przy ul. D browskiego – 8,  
w Koninie – 5, 
na stacji pozamiejskiej w Krzy ówce – 26, 
na stacji pozamiejskiej w M cigniewie – 14. 

U rednienie odnosi si  do kolejnych trzech lat (2007-2009) pomiarów prowadzonych na ww. stacjach. 

Tabela 2.7. Wyniki pomiarów ozonu w latach 2006–2009

Adres stacji Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym 
(120 μg/m3) u redniona w ci gu kolejnych trzech lat 

rok 2006 2007 2008 2009 u redniona liczba przekrocze
z lat 2007–2009 

Pozna , ul. Polanka 19 11 9 5 8,3 
Konin 0 2 4 8 4,7 

Krzy ówka 39 26 29 24 26,3 
M cigniew 41 24 10 9 14,3 

Wyniki klasyfikacji stref pod k tem ochrony zdrowia 
Na podstawie oceny poziomu substancji dokonuje si  klasyfikacji stref, w których dotrzymane lub 

przekraczane s  przewidziane prawem poziomy dopuszczalne, docelowe oraz poziomy celów d ugotermi-
nowych. 

Interpretuj c wyniki klasyfikacji, w szczególno ci wskazuj ce na potrzeb  opracowania programów 
ochrony powietrza, nale y pami ta , e wynik taki nie powinien by  uto samiany ze stanem jako ci powie-
trza na obszarze ca ej strefy. Klasa C mo e oznacza  np. lokalny problem zwi zany z dan  substancj .

W województwie wielkopolskim, ze wzgl du na przekraczanie poziomów dopuszczalnych st enia py u
PM10, pi  stref zaliczono do klasy C. Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza 
zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. W obr bie poszczególnych stref 
nale y zidentyfikowa  obszary przekraczania warto ci dopuszczalnych. Pomiarami py u PM10, prowadzo-
nymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska i Pa stwow  Inspekcj  Sanitarn  obj te by y na-
st puj ce obszary, na których stwierdzono przekroczenia: 
1. miasto Pozna ,
2. miasto Kalisz,
3. miasto Leszno,
4. miasto Gniezno na obszarze strefy gnie nie sko-wrzesi skiej,
5. miasto Pi a na obszarze strefy pilsko-z otowskiej.

W okresie, do którego odnosi si  przeprowadzana ocena, na wymienionych stanowiskach pomiarowych 
py u PM10 w sezonie letnim nie odnotowano przekrocze  dopuszczalnego poziomu substancji. Z przebiegu 
rocznej serii pomiarów odczyta  mo na wyra n  sezonow  zmienno  st e  py u (wy sze w okresie zim-
nym, ni sze w sezonie letnim). Mo na wi c przypuszcza , e powodem przekrocze  w sezonie grzewczym 
jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego wp ywaj ca na wyra ne pogorszenie warunków aerosani-
tarnych w miastach. Du y wp yw na sytuacj  aerosanitarn  miasta ma równie  jego po o enie geograficzne, 
rodzaj i charakter zabudowy miejskiej, jej lokalizacja oraz mo liwo  przewietrzania obszaru miasta. Dla 
wymienionych stref ju  w latach poprzednich zosta y przygotowane programy ochrony powietrza. W roku 
2009 stwierdzono równie  przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w Poznaniu, Gnie nie 
i Pile. Powy sze strefy zaliczono do klasy C, dla której przygotowuje si  program naprawczy maj cy na celu 
osi gni cie poziomu docelowego substancji w powietrzu tam, gdzie jest to mo liwe technicznie i uzasadnio-
ne ekonomicznie. 
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Dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, kadmu, arsenu, niklu, o owiu, benzenu, tlenku w gla wszystkie stre-
fy zaliczono do klasy A. Na terenie województwa wielkopolskiego odnotowano równie  przekroczenia po-
ziomu docelowego ozonu, w zwi zku z tym do klasy C zaliczono stref  wielkopolsk . Ozon jest 
zanieczyszczeniem wtórnym powstaj cym w wi kszych st eniach przy sprzyjaj cych warunkach meteoro-
logicznych, w atmosferze zawieraj cej tzw. prekursory ozonu (np.: tlenki azotu, w glowodory) uczestnicz -
ce w procesie powstawania ozonu w troposferze. W województwie wielkopolskim pomiary ozonu 
prowadzone s  przez WIO  na stacjach miejskich w Poznaniu i Koninie oraz pozamiejskich w Krzy ówce 
i M cigniewie. Stref  aglomeracja pozna ska ze wzgl du na poziom ozonu zaliczono do klasy A. 

Tabela 2.8. Wyniki pomiarów py u PM10 w latach 2005–2009 

St enie py u PM10
u rednianie 24-godzinne  cz sto

przekraczania poziomu dopuszczalne-
go w roku kalendarzowym 

rednie dla roku [ g/m3]Lokalizacja stanowiska 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Pozna , ul. Polanka 42 62 55 43 67 28,5 36,7 31,5 29,9 34,8 
Pozna , ul. D browskiego 51 53 42 40 69 30,2 32,2 27,6 29,4 33,3 
Pozna , ul. Szymanowskiego 40 41 25 41 b.d. 28,3 29,5 29,0 30,2 b.d. 
Pozna , ul. 28 czerwca 1956 r. 34 63 37 29 32 29,5 35,1 27,4 27,4 30,7 
Gniezno, ul. Jana Paw a II 73 83 49 48 45 35,7 40,6 30,1 30,4 29,5 
Kalisz, ul. Nowy wiat 93 130 68 37 63 40,8 56,9 34,5 28,7 36,3 
Ostrów Wlkp. ul. Wysocka 17 53 38 18 34 32,2 35,9 29,5 23,2 28,5 
Konin, ul. Kard. Wyszy skiego 9 9 b.d. 4 17 19,9 17,5 b.d. 22,6 23,9 
Pi a, ul. Kusoci skiego 56 40 42 27 44 30,5 29,1 28,4 25,2 29,9 
Leszno 34 68 18 34 67 36,7 38,5 23,0 29,0 35,8 

przekroczenie warto ci dopuszczalnej b.d. – brak danych 
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Ocena wed ug kryteriów odniesionych do ochrony ro lin
Dwutlenek siarki i tlenki azotu. W wyniku oceny za rok 2009 ka d  ze stref podlegaj cych ocenie pod 

k tem dwutlenku siarki i tlenków azotu z uwzgl dnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony ro lin zali-
czono do klasy A. Oznacza to, e na terenie adnej ze stref w województwie nie odnotowano przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu wy ej wymienionych substancji.  

Strefy sklasyfikowano na podstawie wyników pomiarów pasywnych i automatycznych prowadzonych 
w sta ych punktach pomiarowych. rednie roczne st enia dla dwutlenku siarki waha y si  od 2,1 μg/m3 do 
9,4 μg/m3. Natomiast rednie roczne st enia tlenków azotu wynosi y od 9,2 do 22,9 μg/m3.
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Ozon. Wska nikiem jako ci powietrza dla ozonu jest parametr AOT40 obliczany ze st e  1 -godz. ja-
ko suma ró nic pomi dzy st eniem rednim jednogodzinnym wyra onym w μg/m3 a warto ci  80 μg/m3,
dla ka dej godziny w ci gu doby pomi dzy godzin  800 a 2000, dla której st enie jest wi ksze ni  80 μg/m3.
Warto  docelow  uznaje si  za dotrzyman , je eli nie przekracza jej rednia obliczona z sumy st e
z okresów wegetacyjnych w pi ciu kolejnych latach. W przypadku braku danych pomiarowych z pi ciu lat 
dotrzymanie tej warto ci sprawdza si  na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.  

Na terenie województwa za podstaw  oceny przyj to pomiary automatyczne. Dane u rednione dla stacji 
pomiarowych w Krzy ówce i M cigniewie z lat 2005-2009 wynosi y odpowiednio: 19914,5 μg/m3 h
i 16258,9 μg/m3 h. Porównuj c otrzymane warto ci z poziomem docelowym stwierdzamy, e na stacji 
w Krzy ówce odnotowano przekroczenie. Na obu stacjach przekroczony jest poziom celu d ugoterminowego 
(6000 μg/m3 h).

Tabela 2.9. Wyniki pomiarów st e  ozonu na automatycznych stacjach pozamiejskich /wg WIO /

Stacja AOT 40 
(V–VII) 2005 2006 2007 2008 2009 rednia z lat 

2005–2009 
Krzy ówka μg/m3 h 13173 28717,6 20833,0 24224,9 12623,8 19914,46 
M cigniew μg/m3 h 13777 29626,8 15579,9 15096,3 7214,7 16258,94 

Wyniki klasyfikacji w oparciu o kryteria okre lone dla ochrony ro lin
Rezultatem ko cowym oceny stref pod k tem ochrony ro lin, podobnie jak pod k tem ochrony zdrowia, 

jest okre lenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszcze  w danej strefie. 
W efekcie oceny przeprowadzonej dla 2009 roku dla ozonu, strefie wielkopolskiej pod k tem ochrony 

ro lin przypisano klas  C, co oznacza, e na terenie strefy zosta  przekroczony poziom docelowy i poziom 
celu d ugoterminowego dla rozpatrywanej substancji. 

Wszystkie strefy oceniane pod k tem dwutlenku siarki i tlenków azotu z uwzgl dnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony ro lin zaliczono do klasy A. 
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2.5. Dzia ania proekologiczne  
O jako ci powietrza decyduje wielko  i przestrzenny rozk ad emisji ze wszystkich róde  z uwzgl d-

nieniem przep ywów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodz cych w atmosferze. Na tere-
nie województwa wielkopolskiego g ównym problemem jest jako  powietrza w miastach. Jednak nie tylko 
na ich terenie podejmowane s  dzia ania w celu poprawy stanu jako ci powietrza. Podstawowym celem po-
dejmowanych dzia a  w zakresie ochrony powietrza jest osi gni cie takiego jego stanu, który b dzie spe nia
wymagania prawne w zakresie jako ci powietrza i norm emisyjnych, a tym samym nie b dzie zagra a
zdrowiu ludzi i rodowisku. Jednym z zada  jest realizacja zapisów zawartych w Programach Ochrony Po-
wietrza przygotowanych w zwi zku z przekroczeniami st e  24-godzinnych py u PM10. Zapisy zawieraj
szereg wskazówek, dzi ki realizacji których mo na osi gn  i nie przekracza  wymaganego prawem pozio-
mu dopuszczalnego, s  to np.:  

termomodernizacja budynków,  
korzystanie z ekologicznych no ników energii, w tym odnawialnych róde  energii,
pod czanie obiektów do scentralizowanych róde  ciep a,
modernizacja uk adów technologicznych ciep owni i elektrociep owni oraz instalowanie urz dze do
redukcji zanieczyszcze powsta ych w procesie spalania, 
rozwój infrastruktury, poprawa stanu technicznego dróg, utrzymanie czysto ci nawierzchni ulic, zmniej-
szanie wielko ci emisji, m.in. poprzez zmiany organizacji ruchu na terenach miejskich, zwi kszanie
p ynno ci ruchu samochodowego, transport zbiorowy, kolej. 

Znacz c  rol  przypisano tak e edukacji ekologicznej spo ecze stwa.  
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Zasoby wodne województwa wielkopolskiego s  stosunkowo ubogie, bardzo wa na jest wi c ich 
ochrona i prawid owa eksploatacja. Jako  wód p yn cych i stoj cych w Wielkopolsce mo na okre li  jako 
niezadowalaj c . W wyniku identyfikacji presji na jednolite cz ci wód p yn cych (JCW) blisko po owa 
z nich zosta a uznana za zagro on  nieosi gni ciem celów rodowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
oko o 26 % JCW uznano za potencjalnie zagro one, a tylko oko o 25% JCW nie wykaza o, zagro enia. Za 
zagro one nieosi gni ciem celów rodowiskowych uznano równie  trzy spo ród 18 jednolitych cz ci wód 
podziemnych le cych w obr bie województwa. 

3.1. Czynniki wp ywaj ce na stan wód  
Na stan wód w województwie wielkopolskim wp ywaj  przede wszystkim:  

– punktowe ród a zanieczyszcze :
wprowadzanie do wód nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych cieków komunalnych 
i przemys owych;  
zrzuty wód ch odniczych. Szczególnym przypadkiem jest obieg ch odzenia Elektrowni P tnów i Ko-
nin, w którym jeziora: Gos awskie, P tnowskie, W sowsko-Mikorzy skie, Liche skie i lesi skie 
funkcjonuj  jako ród o zaopatrzenia w wod  technologiczn  elektrowni a jednocze nie obieg ch o-
dz cy wód podgrzanych; 

– wyst powanie obszarów nieskanalizowanych, z których do wód w sposób niekontrolowany mog  przedo-
stawa  si cieki komunalne. ród em zanieczyszcze  wód powierzchniowych s  równie  miejscowo ci 
o nieuporz dkowanej gospodarce wodno- ciekowej, gdzie stosunek d ugo ci sieci wodoci gowej do ka-
nalizacyjnej jest niekorzystny; 

– zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego, b d ce wynikiem nieprawid owo prowadzonej 
gospodarki na obszarach u ytkowanych rolniczo: 

sk adowania obornika w pryzmach bezpo rednio na gruncie, na terenach o wysokim poziomie wód 
gruntowych w okresie wiosennym oraz na terenach po o onych na terasach nadrzecznych, 
lokalizacji pryzm obornika w ma ej odleg o ci od rowów, 
przedostawania si  odcieków z kiszonek oraz gnojówki do kanalizacji deszczowej, 
braku p yt obornikowych i zbiorników na gnojówk  o pojemno ci zapewniaj cej sze ciomiesi czny
okres przechowywania, 
stosowania zbyt du ej ilo ci nawozu naturalnego na polach, w wyniku za du ej obsady zwierz t w 
stosunku do posiadanego area u;

– rozwój turystyki i rekreacji oraz sposób zagospodarowania zlewni bezpo redniej jezior, tj. obszaru, 
z którego nast puje bezpo redni sp yw wód do zbiorników. Do wielu zbiorników wodnych poddanych 
presji rekreacji odprowadzane s cieki z domków letniskowych i o rodków wypoczynkowych, które nie 
maj  uregulowanej gospodarki ciekowej; 

– pobór wód powierzchniowych i podziemnych, cz sto powy ej ilo ci okre lonej pozwoleniem wodno-
prawnym. Dla stanu ilo ciowego, a tak e jako ciowego wód podziemnych w znacznej mierze zagro e-
niem jest eksploatacja odkrywkowa w gla brunatnego, która ma miejsce we wschodniej cz ci
województwa.

3.2. Stan wód 
Aktem prawnym ustanawiaj cym ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie szeroko poj tej polityki 

wodnej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 pa dziernika 2000 roku, 
tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW). W Polsce aktem prawnym reguluj cym zagadnienia zwi zane 
z ochron  wód jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 
z pó n. zm./.

Nadrz dnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osi gni cie przynajmniej dobrego stanu wszyst-
kich wód do roku 2015. Dobry stan wód oznacza, e jako wód w jak najmniejszym stopniu odbiega od 
warunków naturalnych, niezak óconych przez cz owieka.

Dyrektywa zobowi zuje pa stwa cz onkowskie do osi gni cia celów rodowiskowych, takich jak: 
ochrona wszystkich wód powierzchniowych i podziemnych; 
zintegrowanie gospodarowania wodami w oparciu o obszary dorzecza; 
regulacja emisji i standardów jako ciowych wody oraz stopniowe eliminowanie substancji szczególnie 
niebezpiecznych; 
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analiza ekonomiczna oraz zwrot kosztów us ug wodnych w celu zrównowa onego u ytkowania wody; 
zaanga owanie spo ecze stwa oraz u ytkowników wody w proces gospodarowania wodami. 
Wed ug RDW podstawowym elementem podzia u hydrograficznego obszarów dorzeczy s  jednolite 

cz ci wód. Jednolita cz  wód oznacza oddzielny i znacz cy element wód powierzchniowych, taki jak je-
zioro, zbiornik, strumie , rzeka lub kana , cz  strumienia, rzeki lub kana u, wody przej ciowe lub pas wód 
przybrze nych. Jednolite cz ci wód s  jednostkami dla których okre la si  stan wód. Jednolita cz  wód 
osi ga dobry stan, je li zarówno jej stan ekologiczny, jak i chemiczny jest okre lony jako co najmniej dobry. 

Dla wód silnie zmienionych i sztucznych Dyrektywa pozwala na osi gni cie mniej rygorystycznych ce-
lów rodowiskowych. Silnie zmieniona cz  wód oznacza cz  wód powierzchniowych, których charakter 
zosta  znacznie zmieniony na skutek fizycznego oddzia ywania cz owieka. Sztuczna cz  wód oznacza cz
wód powierzchniowych powsta  na skutek dzia alno ci cz owieka.

Zgodnie z RDW narz dziem planistycznym, które ma usprawni  proces osi gania celów rodowisko-
wych s  plany gospodarowania wodami w dorzeczu (PGW). Jednym z elementów PGW jest monitorowanie 
stanu/potencja u ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych. Badania stanu wód po-
wierzchniowych prowadzone s  w ramach Pa stwowego Monitoringu rodowiska. 

W 2009 roku, program monitoringu wód na terenie województwa wielkopolskiego realizowano zgodnie 
z zakresem i cz stotliwo ci  okre lon  w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 13 maja 2009 roku 
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych cz ci wód powierzchniowych i podziem-
nych /Dz. U. Nr 81, poz. 685/, w ramach: 

monitoringu diagnostycznego wód stoj cych, w tym monitoringu reperowego, 
monitoringu operacyjnego wód:  
– w operacyjnych punktach monitoringu wód powierzchniowych p yn cych, stoj cych i podziemnych: 

wód wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych oraz zagro onych 
eutrofizacj  na skutek zrzutu cieków komunalnych,  
wód przy których jest lub by o zlokalizowane ród o zanieczyszcze  o potencjalnej mo liwo ci
zrzutu substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego, w szczególno ci substancji 
priorytetowych, lub dla których wyniki monitoringu diagnostycznego wskaza y, e jedna z tych 
substancji wyst puje w ilo ci przekraczaj cej dopuszczalne st enia;

– w celowych punktach monitoringu wód powierzchniowych p yn cych i stoj cych: 
wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych, 
wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludno ci w wod  do spo ycia, 
wód na obszarach chronionych, w tym Natura 2000,  
wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym k pieliskowych,
wód wyznaczonych do innych celów ni  wy ej wymienione; 

monitoringu badawczego. 
Na podstawie wyników poszczególnych rodzajów monitoringu wód dokonuje si  oceny stanu wód. 

Ocena stanu ekologicznego  
Najwa niejszym sk adnikiem klasyfikacji stanu 

ekologicznego s  elementy biologiczne: fitoplank-
ton, fitobentos, makrofity, makrobezkr gowce ben-
tosowe i ichtiofauna. W punktach pomiarowych 
monitoringu diagnostycznego badane s  wszystkie 
elementy biologiczne, natomiast w punktach pomia-
rowych monitoringu operacyjnego dokonuje si
wyboru co najmniej jednego elementu biologiczne-
go, najbardziej wra liwego na presj , której dana 
JCW jest poddana. Wyniki bada  elementów biolo-
gicznych przyrównywane s  do warto ci granicz-
nych, przypisanych do poszczególnych typów wód, 
w a ciwych dla klas I–V z rozporz dzenia Ministra 

rodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cz ci wód po-
wierzchniowych /Dz. U. Nr 162, poz. 1008/.
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Rol  wspieraj c  w odniesieniu do biologicznych wska ników jako ci wód pe ni  elementy fizykoche-
miczne, wska niki jako ci wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (specy-
ficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) oraz elementy hydromorfologiczne. W roku 2009 
metodyka oceny stanu ekologicznego na podstawie elementów hydromorfologicznych by a w trakcie opra-
cowywania.  

Ocena stanu chemicznego 
Oceny stanu chemicznego wód dokonuje si  na podstawie analizy wyników bada  chemicznych wska -

ników jako ci wód – substancji priorytetowych oraz wska ników innych substancji zanieczyszczaj cych 
okre lonych dyrektyw  w sprawie rodowiskowych norm jako ci w dziedzinie polityki wodnej, zmieniaj c
Ramow  Dyrektyw  Wodn .

Ocena stanu jednolitych cz ci wód
Ocena stanu jednolitych cz ci wód dokonywana jest poprzez porównanie stanu/potencja u ekologicz-

nego oraz stanu chemicznego. 

3.2.1. Monitoring diagnostyczny 
Badania rzek i jezior w monitoringu diagnostycznym wykonywane s  raz na 6 lat, wyj tkiem s  badania 

jezior w punktach reperowych, które wykonywane s  corocznie.
W zwi zku z powy szym, w roku 2009 na terenie województwa wielkopolskiego nie realizowano moni-

toringu diagnostycznego rzek; badania wykonano w latach 2007–2008.  
W ramach monitoringu diagnostycznego prowadzono badania 10 jezior, z czego trzy badano w repero-

wych punktach pomiarowo-kontrolnych.  
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Z uwagi na fakt, i  wszystkie jeziora obj te monitoringiem diagnostycznym, równocze nie badane s
w ramach monitoringu operacyjnego ocen  stanu ekologicznego jezior za rok 2009 przedstawiono w pod-
rozdziale 3.2.2. Monitoring operacyjny. 

3.2.2. Monitoring operacyjny  
Ostateczn  ocen  stanu jednolitych cz ci wód p yn cych wykona  na zlecenie GIO  Instytut Meteoro-

logii i Gospodarki Wodnej, O rodek Monitoringu Jako ci Wód w Katowicach. Ocena jest w trakcie weryfi-
kacji. Ocen  potencja u ekologicznego sztucznych zbiorników wodnych opracowa  na zlecenie GIO  Zak ad
Ekologii IMGW we Wroc awiu, natomiast ocena wód stoj cych za rok 2009 zostanie wykonana na zlecenie 
GIO  przez wykonawc  zewn trznego w terminie pó niejszym. W zwi zku z powy szym w niniejszym 
opracowaniu przestawiono wst pne oceny stanu wód wykonane przez WIO  w Poznaniu: 

stanu jednolitych cz ci wód p yn cych, 
stanu/potencja u ekologicznego jednolitych cz ci wód stoj cych.  

Z uwagi na to, i  proces oceny stanu/potencja u wód przebiega inaczej dla jednolitych cz ci wód po-
wierzchniowych p yn cych i stoj cych, ocen  t  przedstawiono odr bnie.

Szczegó owe oceny stanu/potencja u ekologicznego jednolitych cz ci wód oraz oceny wód u ytko-
wych w punktach pomiarowych wed ug WIO  w Poznaniu wraz z wynikami bada  dost pne s  na stronie 
internetowej www.poznan.pios.gov.pl.

Stan/potencja  ekologiczny jednolitych cz ci wód p yn cych
Komplet bada  niezb dnych do wykonania ocen stanu/potencja u ekologicznego jednolitych cz ci wód 

dost pny by  dla 110 punktów kontrolno-pomiarowych, co umo liwi o ocen  84 jednolitych cz ci wód po-
wierzchniowych.  

Dla 70 naturalnych jednolitych cz ci wód badanych w 2009 roku okre lono stan ekologiczny, dla 
14 silnie zmienionych lub sztucznych JCW  potencja  ekologiczny.

Spo ród 84 JCW badanych w 2009 
roku  dla jednej okre lono bardzo do-
bry stan ekologiczny, dla 11 uzyskano 
dobry stan/potencja  ekologiczny, dla 68 
– umiarkowany, a dla 4 – s aby
stan/potencja  ekologiczny. 

W ród naturalnych jednolitych 
cz ci wód bardzo dobry stan ekolo-
giczny wyznaczono dla JCW Rurzyca. 
Dobry stan ekologiczny okre lono dla 
10 JCW (Warta od Zbiornika Jeziorsko 
do Neru, Pichna, Bukówka od Dzier-

znej do uj cia, Drawa od Mierz ckiej
Strugi do uj cia, Kr pica, Margoninka, 
Mia a od róde  do Dop ywu 
z P ckowa, Note  od Drawy do Bu-
kówki, bez Bukówki, P ociczna od wy-

p ywu z jeziora Sitno do uj cia, P ytnica od Kana u Sypniewskiego do uj cia). Umiarkowany stan ekologiczny 
cechowa  najwi ksz  liczb  JCW – 56. Dla 3 JCW wykazano s aby stan ekologiczny (Dop yw spod Strza -
kowa, D brocznia, Bolemka). 

W ród silnie zmienionych lub sztucznych JCW jedna uzyska a dobry potencja  ekologiczny – Struga 
Janiszewska, 12 JCW charakteryzowa o si  umiarkowanym potencja em ekologicznym, dla jednej JCW 
(Meszna od Dop ywu z Babinia do uj cia) wyznaczono s aby potencja  ekologiczny (rys. 3.3.).  

adna z badanych w 2009 roku JCW nie wykazywa a z ego stanu/potencja u ekologicznego (mapa 3.1). 

Klasyfikacja elementów biologicznych 
Spo ród badanych w 2009 roku jednolitych cz ci wód, dla 70 wykonano ocen  stanu/potencja u ekolo-

gicznego na podstawie jednego elementu biologicznego, dla 14 JCW wzi to pod uwag  dwa elementy biolo-
giczne (zdecydowa  wynik gorszy), a dla jednej JCW dost pne by y wyniki z trzech elementów 
biologicznych (wyniki u redniono). Najcz ciej wybieranym elementem biologicznym do bada  by y ma-
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krofity. Wyniki Makrofitowego Indeksu Rzecznego samodzielnie zdecydowa y o klasyfikacji elementów 
biologicznych, które s  podstaw  do oceny stanu/potencja u ekologicznego dla 57 JCW (3 JCW w klasie I, 
36 JCW w klasie II, 16 JCW w klasie III, 2 JCW w IV klasie). W przypadku 30 JCW do oceny wykorzysta-
no fitoplankton – wska nikiem poddanym klasyfikacji by  chlorofil a (19 JCW w I klasie, 7 JCW w II klasie, 
po dwie JCW w klasie III i IV). Na podstawie wyników bada  fitobentosu (wska nik  indeks okrzemkowy) 
oceniono 13 JCW (jedna JCW w klasie I, 2 JCW w klasie II, 9 JCW w klasie III, 1 JCW w klasie IV). 

W ród JCW, dla których wzi to pod uwag  2 elementy biologiczne (w ka dym przypadku makrofity 
oraz chlorofil a lub fitobentos) tylko dla 4 JCW wyniki mie ci y si  poni ej II klasy. JCW M ynówka Kasz-
czorska, dla której dost pne by y wyniki bada  3 elementów biologicznych – indeks okrzemkowy wskazy-
wa  na klas  III, makrofitowy indeks rzeczny na II, a chlorofil a na klas  I. Na podstawie elementów 
biologicznych JCW zaliczono wi c do klasy II. 
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Klasyfikacja elementów fizykochemicznych 
Mimo dominuj cej roli elementów biologicznych w ocenie stanu wód, po analizie wyników bada  rzek, 

nasuwa si  wniosek, i  g ównym czynnikiem determinuj cym wynik oceny stanu wód by y parametry fizy-
kochemiczne. Wp ywa y one na obni enie oceny stanu/potencja u ekologicznego, w stosunku do wyników 
klasyfikacji na podstawie elementów biologicznych. Najcz ciej przekraczane by y warto ci graniczne dla 
azotu Kjeldahla – blisko 68% wyników dla jednolitych cz ci wód znajduje si  poni ej stanu dobrego, war-
to ci dopuszczalne ogólnego w gla organicznego przekracza o 58% wyników, norm  dla fosforu ogólnego 
i azotu azotanowego przekroczy o 56% wyników. Jedynie dla 3 JCW (spo ród 84) wyniki bada  warto ci
wska ników fizykochemicznych wskazywa y I klas , dla 9 JCW – II klas , a dla pozosta ych 72 JCW 
(85,7%) wyznaczono stan poni ej dobrego. 

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oznaczano na zamkni ciu 2 JCW – Warta 
od Kopli do Cybiny oraz Warta od Neru do Kopli. W obydwu JCW nie odnotowano przekrocze  warto ci 
granicznych. 

Stan chemiczny jednolitych cz ci wód p yn cych
W roku 2009 ocen  stanu chemicznego wód wykonano dla 7 JCW. 
Badania stanu chemicznego wód prowadzono w ramach monitoringu operacyjnego w 6 JCW, w których 

wyniki monitoringu diagnostycznego z lat 2007–2008 wykaza y przekroczenia dopuszczalnych st e  sub-
stancji priorytetowych oraz wska ników innych substancji zanieczyszczaj cych wed ug KOM 
2006/0129(COD). Badania prowadzono tylko w zakresie substancji, dla których wcze niej odnotowano 
przekroczenie. Dla jednej JCW – Warta od Zbiornika Jeziorsko do Neru  przekroczenia w 2009 roku 
w zakresie chemicznych wska ników jako ci wód nie wyst pi y. W 5 JCW stwierdzono ponadnormatywne 
wyniki bada  substancji priorytetowych – WWA, podobnie jak w latach 2007–2008 wyznaczono dla nich 
stan chemiczny nieosi gaj cy dobrego. 

Oprócz wymienionych JCW, badano stan chemiczny JCW: Warta od Kopli do Cybiny, w punkcie po-
miarowym w Poznaniu (wodowskaz most w. Rocha)  stan chemiczny uznano za dobry.  

Na obszarach szczególnie nara onych na zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego, In-
stytut Ochrony Ro lin, we wspó pracy z WIO  w Poznaniu, prowadzi  szczegó owe badania stanu chemicz-
nego wód w zakresie pozosta o ci rodków ochrony ro lin w wodach rzek. W 23 punktach pomiarowych 
poszukiwano 135 substancji aktywnych rodków ochrony ro lin. Rezultaty tych bada  przedstawiono poni ej.

Uzupe niaj cy monitoring chemiczny wód – badania Instytutu Ochrony Ro lin
W Polsce, podobnie jak w innych krajach stosuj cych intensywn  ochron  chemiczn  upraw, substancje 

aktywne stosowanych preparatów mog  stanowi  zagro enie dla otaczaj cego rodowiska (gleby i wody), 
zwierz t oraz cz owieka. Dzieje si  tak szczególnie w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotycz cych 
magazynowania, transportu i aplikacji rodków ochrony ro lin czy te  b dów w praktyce rolniczej. Problem 
ten w najwi kszym stopniu dotyczy obszarów, na których czynniki takie, jak intensywna produkcja rolnicza, 
ukszta towanie terenu, w a ciwo ci gleby i kierunki sp ywu wód powoduj  gromadzenie si  zanieczyszcze
z pól. Pomimo tego, e niektóre substancje aktywne niegdy  stosowanych preparatów s  wycofywane z u y-
cia, nale y je bada  ze wzgl du na ich d ugie zaleganie w rodowisku (np. atrazyna i symazyna), nale y
równie  bada  w jakim stopniu nowe preparaty, aktualnie stosowane w ochronie ro lin, stanowi  zagro enie 
dla rodowiska wodnego. Obecnie, w Polsce dost pne s  jedynie fragmentaryczne dane na temat ska e  wód 
pozosta o ciami chemicznych rodków ochrony ro lin. Dotycz  one g ównie od dawna niestosowanych 
w praktyce rolniczej insektycydów chloroorganicznych (np. DDT, dieldryna, lindan) lub jedynie ograniczo-
nej liczby zwi zków (np. herbicydy triazynowe). Przedstawione wyniki stanowi  kontynuacj  komplekso-
wych bada  pozosta o ci rodków ochrony ro lin w wodach, prowadzonych w Wielkopolsce od 2008 roku.  

W 2009 roku przeprowadzono badania pozosta o ci rodków ochrony ro lin w próbkach wód rzek z ob-
szarów szczególnie nara onych (OSN): z G uszynki, Mogilnicy, Mogilnicy Wschodniej, Szczanicy, Kopli, 
Olszynki, Samicy St szewskiej, Samy, Orli, ydowskiego Potoku, Borownicy, Rad cy, D broczni, Rowu 
Polskiego, Pogony, D brówki, Giszki i Ciemnej. Próbki zosta y pobrane w dwóch terminach: wiosennym 
(25 maja – 03 czerwca) oraz jesiennym (05–19 pa dziernika), czyli w okresach najintensywniejszej ochrony 
chemicznej upraw. cznie pobrano 46 próbek, w których poszukiwano 135 substancji aktywnych rodków 
ochrony ro lin (w 2008 roku analizowano 123 substancje). W ród analizowanych zwi zków znalaz y si
zarówno pestycydy „historyczne” czyli takie, które zosta y ju  wycofane z u ycia, ale ze wzgl du na du
trwa o  w rodowisku mog ce nadal stanowi  zagro enie dla czysto ci wód, jak i nowoczesne substancje 



Raport o stanie rodowiska w Wielkopolsce w roku 2009 

40

zarejestrowane w naszym kraju i stosowane aktualnie w ochronie ro lin. Badania przeprowadzono wykorzy-
stuj c uznane nowoczesne metody oparte na analizie za pomoc  chromatografii gazowej z tandemow  kwa-
drupolow  spektrometri  mas (GC/MS/MS) oraz ultra-sprawnej chromatografii cieczowej z tandemow
kwadrupolow  spektrometri  mas (UPLC/MS/MS). Zastosowanie wymienionych technik pozwoli o na wy-
konanie oznacze  ilo ciowych i zarazem bardzo wiarygodne potwierdzenie to samo ci wykrytych substancji 
w trakcie jednego biegu analitycznego. W kolejnych latach opracowane metodyki b d  przedmiotem dal-
szych prac, g ównie poszerzenia zakresu bada .

Spo ród przebadanych 46 próbek wód zaledwie trzy nie posiada y adnych pozosta o ci rodków 
ochrony ro lin (przy dziewi ciu w 2008 roku). By y to próbki wody pobrane z G uszynki w obu terminach 
poboru próbek oraz z Samicy St szewskiej w terminie jesiennym. Bior c pod uwag  wymagania Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, które mówi , e st enie pojedynczej substancji w próbce wody nie mo e przekracza
0,1 g/l, a  135 razy wykryto jej przekroczenie. Najcz ciej przekroczenia zanotowano dla izoproturonu – 
12 razy, atrazyny i etofumesatu po 11 razy, chlorydazonu i karbendazymu po 10 razy oraz dla metolachloru 
– 9 razy. Najwy sz  pozosta o  oznaczono dla herbicydu metolachlor 11,8 g/l, a kolejne dla nast puj cych 
herbicydów: symazyny – 8,7 g/l, terbutyloazyny – 5,3 g/l, atrazyny – 3,0 g/l i chlorydazonu – 2,1 g/l.
W przebadanych próbkach najcz ciej znajdowano pozosta o ci fungicydu tebukonazolu (ponad 60% próbek 
z pozosta o ciami), innych rodków grzybobójczych tj. karbendazymu i tiabendazolu oraz herbicydu metola-
chloru (po owa próbek zawiera a te zwi zki), jak równie  herbicydów atrazyny i izoproturonu oraz fungicy-
du azoksystrobiny i neonikotynoidowego insektycydu tiametoksamu (oko o 40% próbek by o
zanieczyszczonych tymi zwi zkami) – rysunek 3.4. cznie spo ród obj tych badaniami 135 zwi zków zna-
leziono pozosta o ci a  63 (przy 33 wykrytych w 2008 roku). Bior c pod uwag  kolejny z wymogów Ra-
mowej Dyrektywy Wodnej, który mówi, e suma st e  wszystkich wykrytych w próbce wody pozosta o ci 
rodków ochrony ro lin nie mo e przekracza  0,5 g/l, to a  25 próbek ten limit przekracza o (54% wszyst-

kich pobranych próbek) – rysunek 3.5. Najwi ksz  ilo  substancji oznaczono w próbce wody pobranej wio-
sn  z rzeki Rad ca – a  37 zwi zków. Inne próbki z du  ilo ci  pestycydów pochodzi y z rzek: Rów Polski 
(32 zwi zki), Pogona (29), ydowski Potok (28), D brówka (26) i D brocznia (25 zwi zków). Wszystkie 
wymienione pozosta o ci oznaczono w próbkach pobranych w terminie wiosennym. Najwy sze sumaryczne 
st enie pestycydów oznaczono w próbkach pochodz cych z Rad cy – 30,4 g/l oraz D broczni – 21,9 g/l.
W ród próbek pobranych w terminie jesiennym najwi ksze sumaryczne st enie pozosta o ci oznaczono 
w Rowie Polskim – 2,2 g/l. Co do ilo ci znalezionych pozosta o ci, to 19 zwi zków zanalizowano w próbce 
wody z Rad cy, 14 zwi zków w wodzie pochodz cej z D broczni, natomiast 13 w próbce wody z Kopli. 
Ogólnie, porównuj c wykryte pozosta o ci substancji pestycydowych w obu terminach poboru prób mo na 
by o zauwa y , e znacznie cz ciej i w stanowczo wi kszych st eniach znajdowano pozosta o ci rodków 
ochrony ro lin w próbkach wody pobranych wiosn  2009 roku. 
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Opisywane badania stanowi  konty-
nuacj  prac zapocz tkowanych w 
2008 roku, a maj cych na celu osza-
cowanie stopnia zanieczyszczenia 
obszarów OSN w województwie 
wielkopolskim pozosta o ciami sze-
rokiego spektrum rodków ochrony 
ro lin i stanowi  one cenne uzupe -
nienie ju  uzyskanych danych. 

Rok 2009 by  specyficzny i cha-
rakteryzowa  si  du ymi opadami, co 
z pewno ci  zawa y o na znacznym 
zwi kszeniu ilo ci i st e  wykrywa-
nych pestycydów. Du a wilgotno
gleb pozwalaj ca na uwalnianie si
skumulowanych pozosta o ci rod-

ków ochrony ro lin oraz cz ste opady powoduj ce zmywanie aplikowanych substancji do wód s  najpraw-
dopodobniej g ównymi przyczynami tak wysokiej cz stotliwo ci wykrywania pozosta o ci rodków ochrony 
ro lin w analizowanych próbkach wody w tym roku. Prowadzone badania daj  ponadto mo liwo  wst pne-
go okre lenia listy priorytetowych substancji pestycydowych, na które nale y zwróci  szczególn  uwag
w trakcie bada  monitoringowych w kolejnych latach. 

Stan jednolitych cz ci wód p yn cych
W roku 2009 stan jednolitych cz ci wód powierzchniowych p yn cych mo liwy by  do okre lenia dla 

7 JCW, dla których okre lono zarówno stan lub potencja  ekologiczny jak i stan chemiczny. Dla jednej jed-
nolitej cz ci wód: Warta od Zbiornika Jeziorsko do Neru okre lono dobry stan wód. Pozosta e jednolite 
cz ci wód charakteryzowa  z y stan wód.  
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Stan/potencja  ekologiczny jednolitych cz ci wód stoj cych 
W 2009 roku w województwie wielkopolskim monitoringiem obj to 17 jezior, z czego trzy stanowi

zbiorniki reperowe (Kr psko D ugie, M kolno, remskie). Poni ej przedstawiono krótk  charakterystyk
jezior, ich zlewni oraz czynników wp ywaj cych na ocen  stanu wód. 

Jezioro Powidzkie
jest zbiornikiem g -
bokim, stratyfiko-
wanym, o ma ym 
wp ywie zlewni na 
jako  wód. Zlewnia 
bezpo rednia jeziora 
w 51% u ytkowana 
jest rolniczo, 46% 
zlewni stanowi  lasy. 
G ówn  presj  od-
dzia uj c  na jezioro 
jest silnie rozbudo-
wana wzd u  ca ej 
pó nocnej i wschod-
niej cz ci misy jezio-
ra baza agroturysty-
czna z nieuregulowa-
n  gospodark cie-
kow  oraz rolnictwo. 
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Jezioro M kolno jest zbiornikiem p ytkim, niestra-
tyfikowanym, o du ym wp ywie zlewni na jako
wód. Zlewnia bezpo rednia jeziora u ytkowana jest 
g ównie rolniczo (88,4%), z niewielkim udzia em 
lasów (6%). G ówn  presj  oddzia uj c  na jezioro 
jest rolnictwo oraz gospodarka komunalna (oczysz-
czalnia cieków w M kolnie), mimo dotrzymywania 
warunków pozwolenia wodnoprawnego.  

Jezioro W sowsko-Mikorzy skie jest zbiornikiem 
g bokim, stratyfikowanym, o du ym wp ywie 

zlewni na jako  wód. W strukturze u ytkowania zlewni bezpo redniej
przewa aj  grunty orne (48%) oraz lasy (27%). G ówn  presj  oddzia uj c
na jezioro jest przemys . Znajduje si  ono w obiegu ch odniczym elektrowni 
P tnów i Konin, sk d nast puj  wielopunktowe zrzuty wody o podwy szo-
nej temperaturze. Ponadto Gorzelnia W sosze pobiera i odprowadza do 
jeziora wod  do celów ch odniczych. Istotnymi presjami, które wp ywaj
na jako  wód s  równie : rozbudowana baza turystyczna, bardzo liczna 
zabudowa indywidualna o nieuregulowanej gospodarce ciekowej oraz 
rolnictwo.

Jezioro Bia e jest 
zbiornikiem p yt-
kim, niestratyfiko-
wanym, maj cym 
charakter przep y-
wowy. Niewielka g boko  oraz u ytkowanie rekre-
acyjne wp ywaj  na pogorszenie jako ci wód. Sposób 
zagospodarowania zlewni bezpo redniej, której 90% 
stanowi  lasy, jest jedynym wska nikiem zwi kszaj -
cym odporno  jeziora na proces degradacji. Pozosta-

 cz  zajmuj  tereny przyleg ej wsi oraz ki
i nieu ytki.  

Jezioro Kruteckie jest zbiornikiem p ytkim, niestratyfikowanym, 
maj cym charakter przep ywowy. G ówn  presj  oddzia uj c  na 
jezioro jest rolnictwo. Pierwszoplanow  rol  w ocenie u ytkowa-
nia zlewni odgrywa udzia  lasów, a tak e gruntów ornych. U yt-
kowanie rekreacyjne jest niewielkie.

Jezioro Wapi skie jest 
zbiornikiem o umiarkowanej 
g boko ci, stratyfikowanym 
o du ym wp ywie zlewni na 
jako  wód. Jezioro otoczo-
ne jest lasami, które stano-
wi  ponad 60% zlewni 
bezpo redniej. Korzystne 
warunki zlewniowe oraz 
niewielka wymiana wody 
w roku sprzyjaj  wysokiej 
jako ci wód. 
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Jezioro Rgielskie jest zbiornikiem g bokim, stratyfi-
kowanym, na wschód po czonym rzek  Nielb  z jezio-
rem Bracholi skim. G ówn  presj  oddzia uj c  na 
jezioro jest rolnictwo a tak e u ytkowanie rekreacyjne. 
Grunty orne stanowi  60% zlewni bezpo redniej. Pozo-
sta a cz  to g ównie tereny lesiste.

Jezioro Bracholi skie jest zbiornikiem p ytkim, 
o redniej wielko ci, niestratyfikowane, maj cym cha-
rakter przep ywowy. Czynnikiem wp ywaj cym na jako
wód jest sposób zagospodarowania zlewni bezpo redniej.

Najwi kszym 
zagro eniem s  sp ywy powierzchniowe z gruntów ornych, które 
stanowi  50% ca ej powierzchni zlewni. Pozosta  jej cz  zajmuj
szuwary i podmok e ki. Jezioro ma ma  odporno  na proces de-
gradacji.

Kr psko D ugie jest zbiornikiem g bokim, stratyfikowanym. Na 
jeziorze wyznaczony jest reperowy punkt pomiarowo-kontrolny. Cha-
rakter u ytkowania zlewni bezpo redniej w znaczny sposób wp ywa
na czysto  wód. Zwarta powierzchnia le na otaczaj ca jezioro 
zwi ksza odporno  na degradacj . Ponadto brak zabudowy mieszka-
niowej oraz gospodarstw wp ywa korzystnie na jako  wód.

Jezioro remskie jest jednym z naj-
g bszych zbiorników w Wielkopolsce, 
stratyfikowanym, o ma ym wp ywie 
zlewni na jako  wód. Na jeziorze 
wyznaczony jest reperowy punkt po-
miarowo-kontrolny. Jezioro jest po o-
one w granicach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Korzystne wa-

runki naturalne oraz niska presja antropogeniczna wp ywaj  na wysok  ja-
ko  wód jeziora pomimo niekorzystnego zagospodarowania zlewni 
bezpo redniej, zaj tej w 60% przez grunty orne.

Jezioro Wielkie (Strzy mi skie) jest zbiornikiem g bokim, stratyfikowa-
nym, umiarkowanie podatnym na degradacj , o ma ym wp ywie zlewni na jako  wód. G ówn  presj  od-
dzia uj c  na jezioro jest rolnictwo. Prawie 50% powierzchni 
zlewni jeziora zajmuj  grunty orne. Jezioro jest po o one
w granicach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. 

Jezioro Radziszewskie jest ma ym zbiornikiem o niewielkiej 
g boko ci. G ówn  presj  oddzia uj c  na nie jest rolnictwo. 
Wody jeziora zosta y wyznaczone jako wra liwe na zanie-
czyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Jezioro po o-
one jest w granicach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. 

Jezioro Chrzypskie jest zbiornikiem g bokim, stratyfikowa-
nym, umiarkowanie podatnym na degradacj , o du ym wp ywie 
zlewni na jako  wód. G ówn  presj  oddzia uj c  na jezioro 
jest rolnictwo. Wody jeziora zosta y wyznaczone jako wra liwe 
na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Ponad 
80% powierzchni zlewni bezpo redniej jeziora zajmuj  grunty 
orne. Jezioro jest po o one w granicach Sierakowskiego Parku 
Krajobrazowego
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Jezioro Byty skie jest zbiornikiem p ytkim, niestratyfikowa-
nym, bardzo podatnym na degradacj , o du ym wp ywie zlewni 
na jako  wód. G ówn  presj  oddzia uj c  na jezioro jest rol-
nictwo. Ponad 90% powierzchni zlewni bezpo redniej jeziora 
zajmuj  grunty orne. Na czterech wyspach jeziora zosta  utwo-
rzony rezerwat przyrody. 

Jezioro Niepruszew-
skie jest zbiornikiem 
p ytkim, niestratyfi-
kowanym, bardzo 
podatnym na degra-
dacj , o du ym wp y-
wie zlewni na jako
wód. G ówn  presj
oddzia uj c  na jezioro 
jest rolnictwo. Wody 

jeziora zosta y wyznaczone jako wra liwe na zanieczyszczenie 
azotanami pochodzenia rolniczego. Ponad 90% powierzchni zlew-
ni bezpo redniej jeziora zajmuj  grunty orne. 

Jezioro Mórka jest zbiornikiem niezbyt g bokim, niestratyfiko-
wanym (w niektórych latach bada  stwierdzano cz ciow  straty-
fikacj  termiczn  wód w rejonie g boczka). Zlewnia jeziora 
w bardzo du ym stopniu wp ywa na jako  jego wód. G ówn
presj  oddzia ywuj c  na jezioro jest rolnictwo – blisko 62% zlew-
ni bezpo redniej zajmuj  grunty orne. Wody jeziora zosta y wy-
znaczone jako wra liwe na zanieczyszczenie azotanami 
pochodzenia rolniczego. 

Jezioro Zb chy jest niezbyt g bokie, nie-
stratyfikowe (stratyfikacja termiczna obej-
muje jedynie cz  wód w rejonie 
g boczka). Zlewnia jeziora w bardzo du-
ym stopniu wp ywa na jako  jego wód. 

G ówn  presj  oddzia ywuj c  na jezioro 
jest rolnictwo – w zlewni bezpo redniej
blisko 66% zajmuj  grunty orne. Wody 
jeziora zosta y wyznaczone jako wra liwe 
na zanieczyszczenie azotanami pochodze-
nia rolnicze-
go. Jezioro 
Zb chy wraz 

z najbli szym otoczeniem obj te jest ochron  systemow  – znajduje si
w granicach Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Ch apowskiego.

Jezioro Krzyckie jest niezbyt g bokie, niestratyfikowane (cz ciowa straty-
fikacja termiczna obejmuje jedynie cz  wód w rejonie g boczka). Wody 
jeziora s  w umiarkowanym stopniu podatne na wp yw zlewni. Jezioro pod-
dane jest ró nym rodzajom presji: oddzia ywaniu ze strony gospodarki komu-
nalnej (w otoczeniu jeziora po o one s  trzy wsie), rolnictwa (prawie 65% 
zlewni bezpo redniej zajmuj  grunty orne), punktowych róde  zanieczysz-
cze  oraz rekreacji. 
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W roku 2009 na terenie województwa wielkopolskiego badaniami obj to 17 jednolitych cz ci wód sto-
j cych. Dla 16 naturalnych JCW okre lono stan ekologiczny, dla jednej silnie zmienionej JCW: Jezioro W -
sowsko-Mikorzy skie, wyznaczono potencja  ekologiczny (tabela 3.1. oraz mapa 3.3).  

Spo ród 17 przebadanych jezior 
najwi ksz  grup  stanowi y zbiorniki, 
których wody wskazywa y na umiar-
kowany stan/potencja  ekologiczny 
(osiem jezior w tym: Bracholi skie,
Byty skie, M kolno, Niepruszewskie, 
Rgielskie, Zb chy, Wielkie Strzy mi -
skie, W sowsko-Mikorzy skie).

Kolejn  grup  pod wzgl dem li-
czebno ci by y jeziora o s abym stanie 
ekologicznym: Bia e, Chrzypskie, 
Krzyckie i Mórka, w których o takiej 
jako ci wód zdecydowa y badania ma-
krofitów i fitoplanktonu.  

Stan bardzo dobry charakteryzowa y
wody trzech jezior: Powidzkiego, 

remskiego oraz Wapi skiego, gdzie zarówno wska niki biologiczne (klasa I) jak i elementy fizykoche-
miczne (stan dobry) okre la y dobr  jako  wód.

Stan ekologiczny dobry okre lono tylko w Kr psku D ugim, elementy biologiczne sklasyfikowano 
w II klasie, a st enia wska ników fizykochemicznych nie przekroczy y warto ci granicznych. W jeziorze 
Kruteckim, jako jedynym, stwierdzono z y stan ekologiczny, zdecydowa  o tym Makrofitowy Indeks Stanu 
Ekologicznego w V klasie – stwierdzono tylko szcz tkow  ilo  ro linno ci zanurzonej (rys. 3.6).
Tabela 3.1. Stan/potencja  ekologiczny wód stoj cych na podstawie wyników bada  z 2009 roku w województwie 

wielkopolskim 

Nazwa jeziora Typ 
wód 

Klasa elemen-
tów biologicz-

nych

Ocena elementów 
fizykochemicznych  

Ocena specyficznych 
zanieczyszcze
syntetycznych  

i niesyntetycznych 

Stan/potencja
ekologiczny 

Bia e 3b IV stan poni ej dobrego stan dobry s aby
Bracholi skie 3b III stan poni ej dobrego nie badano umiarkowany 
Byty skie 3b III stan poni ej dobrego stan dobry umiarkowany 
Chrzypskie 3a IV stan poni ej dobrego stan dobry s aby
Kr psko D ugie 
(reper) 3a II stan dobry stan dobry dobry 

Kruteckie 3b V stan poni ej dobrego stan dobry z y
Krzyckie 2b IV stan poni ej dobrego stan dobry s aby
M kolno (reper) 3b II stan poni ej dobrego nie badano umiarkowany 
Mórka 3b IV stan poni ej dobrego nie badano s aby
Niepruszewskie    3b III stan poni ej dobrego stan dobry umiarkowany 
Powidzkie 2a I stan dobry stan dobry bardzo dobry 
Rgielskie 3a II stan poni ej dobrego nie badano umiarkowany 

remskie (reper) 2a I stan dobry nie badano bardzo dobry 
Wapi skie 3a I stan dobry stan dobry bardzo dobry 
Wielkie (Strzy-
mi skie) 2a III stan poni ej dobrego stan dobry umiarkowany 

Zb chy 3a III stan poni ej dobrego nie badano umiarkowany 
W sowsko - 
Mikorzy skie* 3a III stan poni ej dobrego stan poni ej dobrego umiarkowany 

* silnie zmieniona jednolita cz  wód stoj cych, dla której zosta  okre lony potencja  ekologiczny 



Stan wód 

47

Potencja  ekologiczny sztucznych zbiorników wodnych 
Monitoring sztucznych zbiorników wodnych w 2009 roku prowadzono zgodnie z zakresem i cz stotli-

wo ci  okre lon  w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie form i sposo-
bu prowadzenia monitoringu jednolitych cz ci wód powierzchniowych i podziemnych /Dz. U. Nr 81, poz. 
685/. Jednak nie jest mo liwe odniesienie uzyskanych wyników bada  do warto ci granicznych zawartych 
w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych cz ci wód powierzchniowych /Dz. U. Nr 162, poz. 1008/, gdy  nie okre lono w nim normaty-
wów dla sztucznych zbiorników wodnych. W zwi zku z tym Zak ad Ekologii Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej we Wroc awiu opracowa  na zlecenie GIO  metodyk  i ocen  potencja u ekologicznego 
zbiorników zaporowych na podstawie parametrów biologicznych.  

W województwie wielkopolskim sztuczne zbiorniki wodne le  w granicach jednolitych cz ci wód 
rzecznych. Nie zosta y one wyznaczone jako samodzielne JCW ze wzgl du na zbyt ma  pojemno .
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RDW traktuje zbiorniki zaporowe jako wody odcinków silnie zmienionych rzek. Jednak niewiele 
sztucznych zbiorników wodnych zbli onych jest w swym charakterze do rzek. Istniej  istotne przes anki do 
traktowania cz ci zbiorników jako jeziora. Szczególnie dotyczy to akwenów o minimalnej pr dko ci prze-
p ywu i d ugim czasie retencji. Uwzgl dniaj c powy sze uwarunkowania dokonano podzia u sztucznych 
zbiorników wodnych na trzy typy, kieruj c si  okresem wymiany wody jako kryterium ró nicuj cym: 

zbiorniki reolimniczne – o okresie retencji wody mniejszym ni  20 dób; do grupy tej nale  zbiorniki, 
które w skrajnych przypadkach niewiele ró ni  si  od rzek o ma ej pr dko ci przep ywu; 
zbiorniki przej ciowe – o okresie retencji od 20 do 40 dób; do tego typu zakwalifikowano zbiorniki, 
które w cz ci rzecznej s  bardziej zbli one do rzek, a w cz ci jeziorowej (blisko zapory) do jezior; 
zbiorniki limniczne – o okresie retencji powy ej 40 dób; typ ten obejmuje zbiorniki najbardziej zbli one 
do jezior. 
Podstaw  oceny potencja u ekologicznego zbiorników zaporowych stanowi  nast puj ce elementy bio-

logiczne:
fitoplankton wraz z chlorofilem a,
fitobentos okrzemkowy, 
makrozoobentos.
Elementami wspieraj cymi ocen  potencja u ekologicznego s  wska niki fizykochemiczne, których 

wyniki odniesiono do warto ci granicznych zawartych w za czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra rodo-
wiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cz ci wód powierzch-
niowych /Dz. U. Nr 162, poz. 1008/.

Na terenie województwa wielkopolskiego w 2009 roku by y badane dwa zbiorniki zaporowe: Zalew 
Kowalskie oraz Zbiornik S upca. Ocena potencja u ekologicznego dla tych zbiorników zosta a wykonana 
przez IMGW Wroc aw na zlecenie GIO .

Zalew Kowalskie jest zlokalizowany na rzece 
G ównej w jednolitej cz ci wód p yn cych: 
G ówna od Zalewu Kowalskie do uj cia. Zbiornik 
ten zosta  zaklasyfikowany do typu przej ciowego,
gdy  okres retencji wód wynosi w nim 26,6 doby. 
Potencja  ekologiczny dla Zalewu Kowalskie zo-
sta  okre lony jako s aby. Zdecydowa a o tym 
klasa elementów biologicznych. W 2009 roku, ze 
wska ników biologicznych uwzgl dnianych przy 
ocenie, badany by  jedynie fitobentos okrzemko-
wy, który wskazywa  na IV klas . Elementy fizy-
kochemiczne nie przekracza y warto ci granicznych 
okre lonych w za czniku nr 1 do rozporz dzenia
Ministra rodowiska w sprawie sposobu klasyfika-
cji stanu jednolitych cz ci wód powierzchniowych. 

Zbiornik S upca jest zasilany wod  z rzeki Meszna i le y w jednolitej cz ci wód p yn cych: Dop yw ze 
Zbiornika S upca. Zbiornik ten zosta  zaklasyfikowany do typu limnicznego ze wzgl du na d ugi czas prze-
p ywu wody wynosz cy 99,5 doby. Potencja  ekologiczny dla Zbiornika S upca zosta  okre lony jako umiar-
kowany. Zdecydowa a o tym klasa elementów biologicznych. Podobnie jak na Zalewie Kowalskie, w 2009 
roku ze wska ników biologicznych uwzgl dnianych przy ocenie, badany by  jedynie fitobentos okrzemko-
wy, który wskazywa  na III klas . Na podstawie elementów fizykochemicznych odnotowano stan poni ej
dobrego (przekroczenia warto ci granicznych dotyczy y ogólnego w gla organicznego i fosforu ogólnego). 

Na pogorszenie stanu wód zbiorników zaporowych ma wp yw niski stopie  skanalizowania okolicznych 
miejscowo ci, z których w sposób niekontrolowany mog  przedostawa  si  do wód cieki komunalne. Presja 
ta znacznie nasila si  w okresie wakacyjnym, szczególnie w okolicach, gdzie zlokalizowane s  domki letni-
skowe i dzia ki rekreacyjne. Ponadto du e zagro enie dla jako ci wód wynika z nieprawid owo prowadzonej 
gospodarki rolnej. 
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Jako  wód wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych
Rok 2009 by  drugim rokiem, drugiego, czteroletniego cyklu bada  wód wra liwych na zanieczyszcze-

nie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych, wykonywanych obecnie na 10 obszarach szczególnie nara onych, 
z których odp yw azotu do wód nale y ograniczy  (OSN), o cznej powierzchni na terenie województwa 
wielkopolskiego 2478,99 km2, co stanowi 8,3% powierzchni ca ego województwa.  

Na obszarach szczególnie nara onych jako  wód powierzchniowych nie odpowiada wymaganym stan-
dardom, dlatego te  rozporz dzeniami Dyrektorów Regionalnych Zarz dów Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
i Wroc awiu wprowadzono dla poszczególnych OSN Programy dzia a  maj cych na celu ograniczenie od-
p ywu azotu ze róde  rolniczych (Dzienniki Urz dowe: Województwa Wielkopolskiego Nr 66 z dnia 
21 kwietnia 2008 r., Województwa Dolno l skiego Nr 115 z dnia 23 kwietnia 2008 r.).  

Dla oceny skuteczno ci Programów dzia a ..., w zakresie jako ci wód, prowadzony jest monitoring 
wód powierzchniowych i podziemnych. 

W 2009 roku na obszarach OSN, w ramach monitoringu operacyjnego prowadzono badania wód po-
wierzchniowych w 28 punktach pomiarowych oraz w 21 punktach badania wód podziemnych (mapa 3.4).  

Otrzymane wyniki bada  odniesiono do norm zawartych w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 
23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami 
azotu ze róde  rolniczych /Dz. U. Nr 241, poz. 2093/. Za wody wra liwe uwa a si ródl dowe wody po-
wierzchniowe wykazuj ce eutrofizacj , któ-
r  skutecznie mo na zwalcza  przez zmniej-
szenie dawek dostarczanego azotu oraz 
wody, które pobiera si  lub zamierza si
pobiera  na potrzeby zaopatrzenia ludno ci
w wod  przeznaczon  do spo ycia, i wody 
podziemne: 

w których zawarto  azotanów wynosi 
powy ej 50 mg NO3/dm3  uznawane za 
zanieczyszczone; 
w których zawarto  azotanów wynosi 
od 40 do 50 mg NO3/dm3 i wykazuje 
tendencj  wzrostow  uznawane za za-
gro one zanieczyszczeniem; 

je li nie zostan  podj te dzia ania ogranicza-
j ce zrzut do tych wód azotanów pochodzenia rolniczego.  

1. Obszar zlewni rzeki Kopel obejmuje nast puj ce wody wra liwe na zanieczyszczenie zwi zkami azo-
tu ze róde  rolniczych: Kopel od ród a do uj cia do Warty oraz uchodz ce do Kopli: Dop yw z Sokolnik 
Drz zgowskich, Dop yw spod W gierskich i Micha ówk .

Wody powierzchniowe badano w trzech punktach pomiarowych. St enie rednioroczne azotanów 
w wodach Kopli by o wy sze ni  w roku poprzednim i wynosi o w Szczytnikach 47,81 mg NO3/l, a w Cza-
purach przy uj ciu do Warty  33,6 mg NO3/l, natomiast w G uszynce (Kamionce) by o ni sze i wynosi o
5,27 mg NO3/l. Stwierdzono eutrofizacj  wód ze wzgl du na zawarto  zwi zków azotu i fosforu ogólnego 
w Kopli i z powodu st enia fosforu ogólnego w G uszynce. 

Wody podziemne badano w dwóch punktach pomiarowych  na uj ciach w Gowarzewie i Kamionkach. 
St enia azotanów kszta towa y si  poni ej 1 mg NO3/l.

2. Obszar zlewni rzek Pogona i D brówka obejmuje wra liwe na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze 
róde  rolniczych wody Pogony i jej dop ywu Serawy oraz D brówki – od róde  do uj cia do Kana u Mo-

si skiego.
Badania wód powierzchniowych prowadzono, tak jak w latach ubieg ych, na Pogonie w Skokowie oraz 

na D brówce w Smogorzewie. rednioroczne st enie azotanów wynosi o dla Pogony – 49,40 mg NO3/l,
a dla D brówki 53,66 mg NO3/l. Stwierdzono eutrofizacj  wód ze wzgl du na zawarto  zwi zków azotu 
i fosforu.

Wody podziemne badano w studni zlokalizowanej w Siedmiorogowie Drugim  st enie rednioroczne 
azotanów wynosi o 0,815 mg NO3/l.
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3. Obszar zlewni rzeki Olszynka obejmuje Olszynk  od róde  do km 9,2. 
W roku 2009 kontynuowano monitoring wód powierzchniowych w przekroju Krosno, zlokalizowanym 

na wyp ywie rzeki z OSN. St enie rednioroczne azotanów wynosi o 18,5 mg NO3/l. Badania wykaza y
eutrofizacj  wód, o czym decydowa y zwi zki azotu oraz fosfor ogólny.  

Wody podziemne badano na uj ciu w miejscowo ci Borowo. St enia azotanów kszta towa y si  poni-
ej 1 mg NO3/l.

4. Obszar zlewni rzek Samica St szewska i Mogilnica obejmuje Samic  St szewsk  od róde  do Jezio-
ra Niepruszewskiego wraz z Jeziorem Niepruszewskim oraz Mogilnic  – od uj cia Mogilnicy Wschodniej 
w km 32,4 do uj cia Mogilnicy Zachodniej w km 25,6 wraz z Mogilnic  Wschodni .

Stan wód powierzchniowych kontrolowano w czterech punktach po o onych: na Mogilnicy w Wojno-
wicach, na Mogilnicy Wschodniej w agwach, na Jeziorze Niepruszewskim oraz na Samicy St szewskiej 
w Skrzynkach.  

St enia rednioroczne azotanów w wodach Mogilnicy i Mogilnicy Wschodniej nie przekracza y
22,41 mg NO3/l. Stwierdzono wyst powanie eutrofizacji wód ze wzgl du na zawarto  zwi zków azotu 
i fosforu.

St enie rednie azotanów w okresie wegetacyjnym w Jeziorze Niepruszewskim wynosi o 8,57 mg 
NO3/l, a st enie rednioroczne w wodach Samicy St szewskiej na wyp ywie z jeziora – 7,91 mg NO3/l. Eu-
trofizacj  wykaza y wody jeziora ze wzgl du na zawarto  azotu ogólnego. 

Wody podziemne badano na uj ciu w Kalwach (reprezentuj cym rynn  jeziora Niepruszewskiego) oraz 
w Kunowie (w Kopalnej Dolinie Samy). St enia azotanów kszta towa y si  poni ej 1 mg NO3/l.

5. Na obszarze zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wysko ) wody wra liwe stanowi  zlewnie jezior Zb -
chy i Mórka. 

St enie rednie azotanów w okresie wegetacyjnym w jeziorach kszta towa o si  poni ej 2,20 mg NO3/l. 
Stwierdzono eutrofizacj  wód ze wzgl du na zawarto  azotu ogólnego i chlorofilu a.

Wody podziemne badano w miejscowo ci Mórka, w studni ujmuj cej p ytkie wody gruntowe. Tak jak 
w latach poprzednich stwierdzono przekroczenie 50 mg NO3/l przez ca y okres bada , st enie azotanów 
mie ci o si  w przedziale 65,4 75,58 mg/l ( rednia 68,5 mg/l).  

6. Obszar zlewni rzeki Oszczynica obejmuje zlewnie jezior Chrzypskiego i Radziszewskiego. 
St enie rednie azotanów w okresie wegetacyjnym w jeziorach utrzymywa o si  poni ej 1,4 mg NO3/l, 

Wody wykaza y eutrofizacj  ze wzgl du na zawarto  azotu ogólnego i chlorofilu a. Monitoring prowadzono 
równie  na wyp ywie z obszaru OSN w Szczanicy, w wodach której st enie rednioroczne azotanów nie 
przekracza o 1,5 mg NO3/l.

St enia azotanów w wodach podziemnych w studni w Bia okoszu, na „wp ywie” do obszaru OSN, nie 
przekracza y 1 mg NO3/l, a na uj ciu w miejscowo ci Orle Wielkie, ujmuj cym wody na „wyp ywie” z ob-
szaru OSN wynosi y 3,59–5,08 mg NO3/l.

7. Obszar zlewni rzeki Sama obejmuje Sam  od km 12,5 do uj cia do rzeki Warty. 
Sam  badano w przekroju Piotrkówko, usytuowanym na wyp ywie z obszaru OSN. rednioroczne st -

enie azotanów wynosi o 12,13 mg/l. Na eutrofizacj  wód wskazywa y st enia wszystkich badanych 
wska ników z wyj tkiem chlorofilu a.

Wody podziemne monitorowano w studni w Piotrkówku, uzyskano wynik poni ej 1 mg NO3/l.
8. Obszar zlewni rzeki Orli obejmuje Orl , od róde  do 10,7 km biegu. 
W roku 2009 kontynuowano badania wód w trzech punktach pomiarowych zlokalizowanych na Orli 

(w Baszkowie, Dubinie i Wydawach) oraz w pi ciu na jej dop ywach: D broczni, ydowskim Potoku, Bo-
rownicy, Rad cy i Kanale Wilczyna.  

rednioroczne st enia azotanów w wodach powierzchniowych by y wy sze ni  w roku poprzednim 
i w cz ci punktów wskazywa y na zagro enie zanieczyszczeniem wód azotanami. W Orli mie ci y si
w zakresie od 34,77 mg NO3/l w Wydawach, przez 36,24 mg NO3/l w Dubinie, do 45,37 mg NO3/l w Basz-
kowie.

W dop ywach najwy sze st enie rednie roczne stwierdzono w ydowskim Potoku  45,94 mg NO3/l,
w Rad cy – 41,51 mg NO3/l oraz w D broczni – 43,44 mg NO3/l. W Kanale Wilczyna i Borownicy zakres st e
redniorocznych azotanów kszta towa  si  poni ej 12,5 mg NO3/l. 

Eutrofizacj  wód odnotowano we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych w zlewni Orli.  
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Wody podziemne kontrolowano na uj ciach w miejscowo ciach: D ugo ka-Smolice, Konary, Ma gów,
Szkaradowo, Golina Wielka-Bojanowo. Zakres st e redniorocznych azotanów kszta towa  si  od 
0,37 mg NO3/l do 0,94 mg NO3/l.

9. Obszar zlewni Rowu Polskiego obejmuje Rów Polski od róde  do 26,8 km biegu.  
Wody Rowu Polskiego monitorowano na dwóch stanowiskach w miejscowo ciach: Karzec i Tarno-

wa ka. Wyznaczona rednioroczna zawarto  azotanów wynosi a poni ej 13,8 mg/l. Na eutrofizacj  wód 
mia y wp yw st enia zwi zków azotu oraz fosforu ogólnego. 

Wody podziemne badano na uj ciach w miejscowo ciach: Drzewce, K oda, Dzi czyna i Bukownica. 
Przekroczenie zawarto ci 50 mg NO3/l, wiadcz cej o zanieczyszczeniu wód azotanami, odnotowano, po-
dobnie jak w latach ubieg ych, w Bukownicy – warto rednia wynosi a 77 mg NO3/l. W pozosta ych punk-
tach zawarto  azotanów wynosi a 0,099 0,66 mg NO3/l.

10. Na obszarze zlewni Giszki i Ciemnej wodami wra liwymi s  Giszka od róde  do uj cia do Prosny 
oraz Ciemna od róde  do km 9,5 w miejscowo ci Szkud a.

Badania wód powierzchniowych prowadzono w dwóch przekrojach zlokalizowanych w miejscowo ci
Kucharki na Ciemnej oraz w Tursku na Giszce.  

Zawarto  azotanów w Ciemnej by a ni sza ni  w roku ubieg ym, rednioroczne st enie wynosi o
45,97 mg/l. W wodach Giszki natomiast rednie st enie azotanów wynosi o 42,76 mg NO3/l. Na eutrofiza-
cj  wód obydwu rzek wp yn y st enia wszystkich wska ników z wyj tkiem chlorofilu a.
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Wody podziemne do bada  ujmowano z dwóch studni w miejscowo ciach Kucharki i Bógwidze. W trak-
cie czterokrotnego poboru wód na uj ciu w Kucharkach w trzech pierwszych kwarta ach oznaczano st enia 
azotanów na zbli onym poziomie 43,1–44,9 mg NO3/l, natomiast w czwartym kwartale st enie azotanów 
wynosi o 56,5 mg NO3/l. Kontrola wód na uj ciu w Bógwidze wykaza a st enia azotanów poni ej
0,5 mg NO3/l. 

Podsumowuj c, wyniki monitoringu wód powierzchniowych wskazuj  na zagro enie wód zanieczysz-
czeniem azotanami pochodzenia rolniczego na obszarach OSN w zlewniach rzek: Kopel, Pogona, Orla, 
Ciemna i Giszka oraz na zanieczyszczenie wód D brówki. Na pozosta ych obszarach nie stwierdzono ani 
zanieczyszczenia, ani zagro enia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych zwi zkami azotu pochodzenia 
rolniczego.

Badania wód podziemnych prowadzone w roku 2009 wykaza y, podobnie jak w latach 2005–2008, st -
enia azotanów powy ej 50 mg NO3/l w zlewni Rowu Polskiego i Rowu Racockiego, w dwóch punktach 

zlokalizowanych w miejscowo ciach Bukownica i Mórka. Równie  na wyznaczonym w roku 2008 obszarze 
OSN w zlewni Ciemnej, w Kucharkach w trakcie trzech pomiarów stwierdzono wysokie st enia azotanów 

 powy ej 40 mg/l, a podczas jednego pomiaru – powy ej 50 mg NO3/l.

Ocena wód pod k tem przydatno ci do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
W roku 2009, pod k tem przydatno ci wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych badaniami obj -

to sze  jezior oraz rzek  Ko czak. Monitoring ten realizowany jest z cz stotliwo ci  raz na 3 lata.
Ocen  przydatno ci wód do bytowania ryb przeprowadzono zgodnie z rozporz dzeniem Ministra ro-

dowiska z dnia 4 pa dziernika 2002 roku w sprawie wymaga , jakim powinny odpowiada  wody ródl dowe 
b d ce rodowiskiem ycia ryb w warunkach naturalnych /Dz. U. Nr 176, poz. 1455/.

Jedynie wody jeziora Powidzkiego okre lono jako przydatne do bytowania ryb karpiowatych. Jako
wód w pozosta ych jeziorach nie spe nia wymaga  okre lonych w rozporz dzeniu, g ównie ze wzgl du na 
podwy szone warto ci st e  niejonowego amoniaku i azotynów (tabela 3.2).  

Rzeka Ko czak nie spe nia postawionych wymaga . Przekroczenia warto ci granicznych odnotowano 
dla wska ników tlenowych oraz substancji biogennych. 

Tabela. 3.2. Ocena wód jezior pod k tem przydatno ci do bytowania ryb w warunkach naturalnych w roku 2009

Jezioro Wska nik jako ci
wody Jednostka 

Byty skie Chrzyp-
skie 

Niepruszew-
skie 

Powidz-
kie 

W sowsko -
Mikorzy skie 

Wielkie
Strzy mi skie 

Temperatura wody ˚C Kar Kar Kar Kar Kar Kar
Zawiesiny ogólne mg/l os os os os os os
Odczyn pH os os os os os os
Tlen rozpuszczony mg O2/l os Kar os os Kar os
BZT5 mg O2/l non Kar Kar Kar non Kar

Azot amonowy mg
NNH4/l

os os os os os os

Niejonowy amoniak mg NH3/l non non non os non non
Azotyny mg NO2/l non non non Kar non non
Cynk ogólny mg Zn/l non non non os os Kar
Mied  mg Cu/l Kar os Kar os os os
Fosfor ogólny mgP/l non non non Kar non Kar
W glowodory 
ropopochodne mg/l os os os os os os

Wynik przydatno ci wód dla bytowania ryb: 
Kar – wody przydatne dla ryb karpiowatych, 

os – wody przydatne dla ryb ososiowatych, 
non – nieprzydatne.
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Ocena wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludno ci w wod  prze-
znaczon  do spo ycia

Monitoring wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludno ci w wod  przeznaczon  do spo ycia prowa-
dzony jest w celu okre lenia jako ci wody przed uzdatnieniem. Badania wykonywane s  corocznie. 
W województwie wielkopolskim ocenie podlega woda z dwóch uj  dla Poznania, zaopatrywanych w wod
z Warty: 

 Mosina-Krajkowo – woda pozyskiwana jest poprzez jej infiltracj  z Warty,  
– D bina – woda ujmowana jest z infiltracji brzegowej Warty oraz infiltracji ze stawów nape nianych wod .

Badania wód Warty w 2009 prowadzono powy ej uj , odpowiednio w miejscowo ciach Krajkowo 
oraz Wiórek. Ocen  wykonano zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 listopada 2002 
roku w sprawie wymaga , jakim powinny odpowiada  wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopa-
trzenia ludnosci w wod  przeznaczon  do spo ycia /Dz. U. Nr 204, poz. 1728/.  

Na podstawie rozporz dzenia woda klasyfikowana jest do jednej z trzech kategorii: 
– A1 - woda wymagaj ca prostego uzdatniania fizycznego, 
– A2 - woda wymagaj ca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 
– A3 - woda wymagaj ca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego. 

W obydwu punktach pomiarowo-kontrolnych woda nie spe nia wymaga adnej kategorii. W Krajko-
wie od normy odbiegaj  wska nik tlenowy ChZT-Cr oraz bakterie Salmonella, które by y obecne w 5000 ml 
wody. W punkcie pomiarowym Wiórek sytuacja jest podobna – oprócz wska ników wskazanych wy ej, do-
datkowo norm  przekracza BZT5. Pozosta e wska niki nie przekraczaj  warto ci dopuszczalnych (rys. 3.7.). 

Stan jednolitych cz ci wód podziemnych
Zasoby eksploatacyjne zwyk ych wód podziemnych w województwie wielkopolskim wynosz  ogó em 

182 710,96 m3/h (stan na 31. 12. 2008 r.), przyrost zasobów w 2008 roku osi gn  wielko  739,57 m3/h.
Z wyst puj cych poziomów wodono nych najwi ksze znaczenie maj  utwory czwartorz dowe (60,7%), 

zwi zane przede wszystkim z pradolinami oraz polami sandrowymi. S  to zasoby naj atwiej odnawialne, ale 
jednocze nie najbardziej nara one na zanieczyszczenia antropogeniczne. Wody pochodz ce z trzeciorz du
wykorzystywane s  w mniejszym stopniu (24,5%), przede wszystkim w po udniowo-wschodniej Wielkopol-
sce. Wody z utworów kredowych i starszych maj  ma e znaczenie gospodarcze. 

Celem monitoringu jako ci wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód 
podziemnych, ledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagro e  w skali kraju, na potrzeby zarz dzania zaso-
bami wód podziemnych i oceny skuteczno ci podejmowanych dzia a  ochronnych. 

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych cz ci wód podziemnych 
(JCWPd): 14 w regionie wodnym Warty, w rejonie dzia ania Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu (nr 27, 28, 36, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 77, 78, 79), 4 w obszarze dorzecza Odry, w obr bie
RZGW we Wroc awiu (nr 71, 74, 76, 93). Trzy z nich oceniono jako zagro one nieosi gni ciem dobrego 
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stanu. S  to JCWPd nr 62, 73 i 74, których po o enie odpowiada rozmieszczeniu obszarów szczególnie nara-
onych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych (mapa 3.5).  

Od roku 2007 na obszarze województwa wielkopolskiego badania chemizmu wód podziemnych w ra-
mach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego prowadzone s  przez Pa stwowy Instytut Geologiczny 
w Warszawie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Poznaniu prowadzi monitoring wy cznie na 
obszarach szczególnie nara onych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych (wyniki bada
omówiono w rozdziale dotycz cym jako ci wód na obszarach OSN). Badania monitoringowe s  prowadzone 
w punktach pomiarowych (studnie wiercone, piezometry) spe niaj cych wymagania Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. W sk ad nowej sieci wchodzi cz  punktów dotychczas funkcjonuj cych w ramach monitoringu, 
nowe punkty wybrane spo ród istniej cych otworów hydrogeologicznych (ze szczególnym uwzgl dnieniem
czynnych uj  wody pitnej) oraz w niewielkim stopniu nowo wykonane punkty pomiarowe. 

W 2009 roku badania jako ci wód podziemnych prowadzone by y w ramach monitoringu operacyjnego, 
którym zosta y obj te jednolite cz ci wód podziemnych zagro one nieosi gni ciem dobrego stanu. Sie
obejmowa a 71 punktów pomiarowych, z których w 33 ujmowano wody gruntowe, a w 38  wody wg bne; 
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uj cia te (za wyj tkiem dwóch) wyst powa y w obr bie czwartorz dowego pi tra wodono nego. Kilka punk-
tów pomiarowych po o onych by o w JCWPd niezagro onych nieosi gni ciem dobrego stanu, tj. w JCWPd 
nr 36 (4 punkty) i JCWPd nr 42 (3 punkty). Wynika o to z w tpliwo ci odno nie aktualnego stanu wód. 
Ró nice w liczbie punktów monitoringu w latach 2008 i 2009 by y spowodowane przyczynami technicznymi 
oraz ocen  stanu wód przeprowadzon  w roku 2008.  

Dla sklasyfikowania jako ci wody w punkcie wykorzy-
stano nast puj ce elementy fizykochemiczne: odczyn, tem-
peratura, przewodno  elektrolityczna, tlen rozpuszczony, 
ogólny w giel organiczny, jon amonowy, antymon, arsen, 
azotany, azotyny, bor, bar, beryl, chlorki, chrom, cyjanki, 
cyna, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez, 
molibden, mangan, mied , nikiel, o ów, potas, rt , selen, 
siarczany, sód, srebro, tal, tytan, uran, wanad, wap , wodo-
row glany, elazo.

Ocena jako ci wód zosta a wykonana w oparciu o roz-
porz dzenie Ministra rodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziem-
nych /Dz. U. Nr 143, poz. 896/. Klasy jako ci wód podziem-

nych w punktach, po uwzgl dnieniu oceny pochodzenia wska ników fizykochemicznych, przedstawia y si
nast puj co: wód o bardzo dobrej jako ci nie oznaczono, wody dobrej jako ci wyst powa y na 7 stanowi-
skach, zadowalaj c  jako  wód stwierdzono na 48 stanowiskach, a niezadowalaj c  na 11 stanowiskach. 
W 5 otworach badania wykaza y z  jako  wód. Najcz ciej przekraczane  w klasie IV i V  by y warto ci
dopuszczalne jonu amonowego, cynku, potasu, siarczanów i elaza.  

3.3. Dzia ania zmierzaj ce do poprawy stanu wód 
Problemy z gospodarowaniem wod  w województwie wielkopolskim wynikaj  z ubogich zasobów 

wodnych, okresowych niedoborów oraz niezadowalaj cej jako ci wody, która ogranicza mo liwo  jej wy-
korzystywania.  

G ównymi przyczynami obecnego stanu wód s  punktowe ród a zanieczyszcze  i zanieczyszczenia ob-
szarowe pochodz ce z rolnictwa. Mimo e systematycznie zwi ksza si  liczba ludno ci korzystaj cej
z oczyszczalni cieków (rys 3.8.), a tak e post puje budowa sieci kanalizacyjnej, ca y czas aktualna pozosta-
je konieczno  uporz dkowania gospodarki ciekowej na obszarach nieskanalizowanych. Bardzo wa ne jest 
równoczesne budowanie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej. Na obszarach, na których budowa sieci kana-
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lizacyjnej nie jest ekonomiczne uzasadniona, konieczna jest cis a kontrola szczelno ci zbiorników oraz wy-
wozu gromadzonych w nich cieków, a tak e ewidencja i kontrola przydomowych oczyszczalni cieków.

Do poprawy jako ci wód przyczynia si  realizacja Krajowego Programu Oczyszczania cieków Komunal-
nych, który zak ada budow  nowych, a 
tak e modernizacj  istniej cych 
oczyszczalni, niespe niaj cych odpo-
wiednich wymogów w zakresie 
oczyszczania cieków. Przyk adem 
modernizacji oczyszczalni w celu li-
kwidacji tzw. „gor cego punktu” jest 
Lewobrze na Oczyszczalnia cieków 
dla miasta Poznania - obok uruchomie-
nia instalacji do wysokiego stopnia usu-
wania biogenów, wprowadzono 
równie  przetwarzanie biogazu na 
energi  ciepln  i elektryczn .

Rosn ca liczba oczyszczalni cie-
ków, szczególnie tych z podwy szo-
nym usuwaniem biogenów (rys. 3.9.) 
wp ywa pozytywnie na stan wód. Jednak, aby efekty by y widoczne konieczne jest przyjmowanie przez 
oczyszczalnie wi kszej ilo ci cieków oraz podnoszenie stopnia redukcji zanieczyszcze cieków odprowa-
dzanych z oczyszczalni.  

Pozytywnie na jako  wód wp ywa równie  tworzenie stref buforowych (pasów zieleni i zadrzewie )
wzd u  cieków oraz dooko a jezior, aby obiekty zlokalizowane w ich bezpo rednim s siedztwie nie przyczy-
nia y si  do niszczenia strefy brzegowej i szybkiego sp ywu zanieczyszcze  do wód.

W przypadku zanieczyszcze  obszarowych, pomimo coraz bardziej racjonalnego zu ycia nawozów 
sztucznych, rolnictwo, w tym chów i hodowla zwierz t, w du ym stopniu wp ywa na stan wód. 

Na obszarach szczególnie nara onych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego w woje-
wództwie obowi zuj Programy dzia a  maj cych na celu ograniczenie odp ywu azotu ze róde  rolniczych. 
Szczególny nacisk po o ono w nich na popraw  praktyki rolniczej – stosowanie przez rolników zasad Ko-
deksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Wa na jest równie  kontrola gospodarstw stanowi cych najwi ksze poten-
cjalne zagro enie emisj  zwi zków azotu oraz edukacja rolników poprzez prowadzenie specjalistycznego 
doradztwa.
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Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego prowadzona jest rekultywacja jezior oraz sztucznych 
zbiorników wodnych, która przyczynia si  do poprawy jako ci wód. Zastosowano ró ne metody rekultywa-
cji jezior (m.in. aeratory, inaktywacja fosforu). Jednak e, aby odnosi a ona zamierzony skutek nale y podj
dzia ania, które ogranicz  dop yw zanieczyszcze  ze zlewni bezpo redniej jezior – przede wszystkim upo-
rz dkowa  gospodark ciekow .

W zwi zku z tym, i  województwo wielkopolskie nale y do najubo szych w zasoby wodne regionów 
Polski, konieczne jest retencjonowanie wód. W celu zwi kszenia ilo ci zasobów wodnych oraz poprawy 
stanu retencji wód wskazana jest realizacja programu ma ej retencji do 2015 roku.  

Cele rodowiskowe wyznaczone przez Ramow  Dyrektyw  Wodn  maj  zosta  zrealizowane poprzez 
wdro enie zada  zawartych w dokumentach planistycznych, w ród których nadrz dnym jest Plan gospoda-
rowania wodami dla obszaru dorzeczy (PWG), opracowywany przez Prezesa Krajowego Zarz du Gospodar-
ki Wodnej. Cz ci  PGW jest Program wodno- rodowiskowy kraju (projekt), w którym dla poszczególnych 
scalonych cz ci wód oraz jednolitych cz ci wód podziemnych okre lono programy dzia a . Ich wdro enie 
pozwoli osi gn  dobry stan wód do 2015 roku.  

Literatura:
1. Program Pa stwowego Monitoringu rodowiska na lata 2007–2009. 
2. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2008 r. 
3. Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry projekt, pod kierownictwem Agnieszki Hobot
4. Opracowanie metodyki monitoringu i oceny potencja u ekologicznego zbiorników zaporowych na podsta-

wie parametrów biologicznych; dr Joanna Pici ska-Fa tynowicz, dr Jan B achuta; Zak ad Ekologii, IMGW 
Wroc aw 2010. 
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Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównowa onym u ytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, 
tworów i sk adników przyrody, takich jak: dziko wyst puj ce ro liny, zwierz ta i grzyby; ro liny, zwierz ta 
i grzyby obj te ochron  gatunkow ; zwierz ta prowadz ce w drowny tryb ycia; siedliska przyrodnicze; 
siedliska zagro one wygini ciem, rzadkie i chronione gatunki ro lin, zwierz t i grzybów; twory przyrody 
ywej i nieo ywionej oraz kopalne szcz tki ro lin i zwierz t; krajobraz; ziele  w miastach 

i wsiach; zadrzewienia (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; /t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 z pó n. zm./).

W województwie wielkopolskim w celu obj cia ochron  prawn  obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych ustanowiono (dane wed ug RDO  w Poznaniu): 

dwa parki narodowe,
o Wielkopolski Park Narodowy, nazywany skansenem form polodowcowych, którego powierzchnia 

wraz z otulin  wynosi 14840 ha. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony cis ej o cznej po-
wierzchni 260 ha, chroni cych rozmaite formy krajobrazu polodowcowego, zbiorowiska ro linne,
a tak e zwi zane z nimi zwierz ta. Ochron  obj to tak e 32 drzewa pomnikowe i g az narzutowy; 

o po udniowy fragment Drawie skiego Parku Narodowego o powierzchni oko o 380 ha równie  cha-
rakteryzuj cy si  urozmaiconym terenem polodowcowym oraz cennymi walorami faunistycznymi; 

97 rezerwatów przyrody o cznej powierzchni 4100,29 ha, w tym 
43 rezerwaty le ne, 12 krajobrazowych, jeden le no-krajobrazowy, 
19 rezerwatów florystycznych, 15 torfowiskowych, 7 faunistycznych 
i jeden wodny;  
13 parków krajobrazowych, (w tym 3 transgraniczne), które zajmuj

cznie 179 410 ha. 
W roku 2009 utworzono Nadgopla ski Park Tysi clecia, w miejsce 

zlikwidowanego (tylko na terenie województwa wielko-
polskiego) rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Po-
wierzchnia parku wynosi 3074,59 ha. Celem parku jest zachowanie i popularyzacja walo-
rów przyrodniczych i krajobrazowych, zachowanie miejsc l gowych ptaków, szczególnie 
populacji ptaków wodnych i b otnych, siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne 

oraz zimuj ce, torfowisk i innych rodowisk wilgotnych oraz bagiennych oraz naturalnie ukszta towa-
nego krajobrazu polodowcowego; 
36 obszarów chronionego krajobrazu o cznej po-
wierzchni 875376,84 ha. W roku 2009 powsta y dwa 
nowe obszary, obejmuj ce tereny chronione ze wzgl du 
na wyró niaj cy si  krajobraz o zró nicowanych 
ekosystemach, warto ciowe ze wzgl du na mo liwo
zaspokajania potrzeb zwi zanych z turystyk
i wypoczynkiem oraz pe nion  funkcj  korytarzy 
ekologicznych, przyj te uchwa ami Rady Gminy 
Czerwonak:
o Rolnicze Krajobrazy Kliny-Mielno – o powierzchni 

511,72 ha, w so ectwach Kicin i Kliny; 
o Pola Trzaskowskie – we wsi Trzaskowo oraz pó noc-

nej cz ci wsi Owi ska (451,04 ha); 
79 obszarów Natura 2000, w tym: 
o 19 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) – 

o powierzchni 425333,8 ha; 
o 29 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) 

o cznej powierzchni 388316,8 ha, zatwierdzonych 
przez Komisj  Europejsk , które uzyska y tym sa-
mym status obszarów maj cych znaczenie dla Wspól-
noty oraz 31 proponowanych obszarów SOO o cz-
nej powierzchni 40670,3 ha;  

stanowisko dokumentacyjne ,,Profil Soli Ró owej" usta-
nowione rozporz dzeniem Wojewody Wielkopolskiego 
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w roku 2008, w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli K odawa. Stanowisko to jest fragmentem for-
macji geologicznej o powierzchni 266 m2, zlokalizowanym na g boko ci 600 m poni ej powierzchni 
terenu. Szczególnym celem ochrony stanowiska jest zachowanie fragmentu wyrobiska podziemnego, 
obrazuj cego wykszta cenie i sukcesj  g ównych ogniw litostratygraficznych cechsztynu z centrum ba-
senu permskiego na obszarze Polski (zubru brunatnego, soli pod cielaj cej, anhydrytu pegmatytowego, 
najm odszej soli kamiennej ró owej oraz zubru czerwonego); 
120 u ytków ekologicznych o cznej powierzchni ponad 1924 ha. W roku 2009 powsta y 2 u ytki eko-
logiczne:
o Pasieka  ustanowiony uchwa  Rady Miejskiej w Mi os awiu, celem ochrony i zachowania siedlisk 

przyrodniczych k selenicowych, k trz licowych i ni owych k u ytkowanych ekstensywnie ze 
stanowiskiem czarcik sika Kluka, fio ka mokrad owego i goryczki w skolistnej, w obr bie Bugaj, 
o powierzchni 20,1 ha; 

o Podmok a ka  ustanowiony uchwa  Rady Gminy w Miedzichowie w celu obj cia ochron  cen-
nych przyrodniczo, podmok ych obszarów ródle nych (kompleks k, szuwarów i torfowisk niskich, 
o powierzchni 0,95 ha, po o ony w obr bie ewidencyjnym Bolewice – Le nictwo Smolarnia); 

2 zespo y przyrodniczo-krajobrazowe o cznej powierzchni 1922 ha. 
Ustanowiono tak e 3734 pomniki przyrody. 
W celu oceny stanu oraz zmian zachodz cych w przyro-

dzie, na obszarach chronionych i wybranych innych terenach 
prowadzony jest monitoring przyrody. 

Zgodnie z art. 112 z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody, w ramach pa stwowego monitoringu 
rodowiska prowadzi si  monitoring przyrodniczy 

ró norodno ci biologicznej i krajobrazowej. Polega on na 
obserwacji i ocenie stanu oraz zmian zachodz cych 
w sk adnikach ró norodno ci biologicznej i krajobrazowej, 
w tym typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków b d cych 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków 
o znaczeniu priorytetowym, a tak e na ocenie skuteczno ci 
stosowanych metod ochrony przyrody. 

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego jest obowi z-
kiem wynikaj cym równie  z innych aktów prawa krajowego: 

ustawy Prawo ochrony rodowiska /t.j. Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 z pó n. zm./,
rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004
r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 /Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313/;  

oraz mi dzynarodowego: 
Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrek-
tywy Siedliskowej) /Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7 i L 305 z 08.11.1997, str. 42/;  
Dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dziko yj cych ptaków (tzw. Dyrektywy Ptasiej) /Dz. Urz. 
WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, L 319 z 07.11.1979, str. 3, L 115 z 08.05.1991, str. 41 i L 164 
z 30.06.1994 str. 9/;  
Konwencji o ró norodno ci biologicznej;
Konwencji Ramsarskiej, czyli konwencji o obszarach wodno-b otnych maj cych znaczenie mi dzynaro-
dowe, zw aszcza jako rodowisko yciowe ptactwa wodnego /Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24/; 
Konwencji Berne skiej, czyli konwencji o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 
/Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263/;  
Konwencji Bo skiej, czyli konwencji o ochronie w drownych gatunków dzikich zwierz t /Dz. U. 
z 2003 r. Nr 12, poz. 17/.  
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W latach 2007 2009, zadania podsystemu monitoringu przyrody funkcjonuj cego w ramach Pa stwo-
wego Monitoringu rodowiska, realizowane przez wyspecjalizowane instytucje na zlecenie G ównego In-
spektora Ochrony rodowiska, b d cego koordynatorem PM , obejmowa y:  

monitoring ptaków l gowych, w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000:  
– monitoring pospolitych ptaków l gowych (MPPL);
– monitoring ptaków redniolicznych (MPS) (gatunki flagowe, wodne, le ne);
– monitoring gatunków rzadkich (MGR).  
monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000; 
monitoring lasów. 

Szczegó owe informacje dotycz ce monitoringu przyrody w Polsce znajduj  si  na stronie www.gios.gov.pl.
Monitoring ptaków 
Celem programu by o dostarczanie corocznych, reprezentatywnych dla obszaru Polski, wska ników

stanu populacji wybranych gatunków ptaków l gowych. W roku 2009 monitoring ptaków l gowych wielu 
gatunków obejmowa  gatunki pospolite i gatunki rednioliczne, natomiast monitoring pojedynczych gatun-
ków prowadzony w ramach monitoringu gatunków rzadkich dotyczy  7 gatunków.  

Na powierzchniach obserwacyjnych monitoringu gatunków rzadkich w województwie wielkopolskim 
stwierdzono obecno  populacji ab dzia krzykliwego i mewy czarnog owej, natomiast nie stwierdzono 
gniazdowania rybo owa i podgorza ki.

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych  
G ównym celem zadania jest uzyskanie informacji na temat stanu zachowania wybranych dzikich ga-

tunków flory i fauny (z wy czeniem ptaków) oraz siedlisk przyrodniczych w skali ca ego kraju oraz w skali 
regionu biogeograficznego.  

Powierzchnie badawcze zak adane s  na terenie ca ej Polski ze specjalnym uwzgl dnieniem projekto-
wanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, które wyznaczono w celu ochrony wymienio-
nych w Dyrektywie Siedliskowej gatunków i siedlisk przyrodniczych.  

Monitoring siedlisk przyrodniczych 
W roku 2009 przeprowadzono prace terenowe obejmuj ce 20 typów siedlisk przyrodniczych na 800 

stanowiskach. Prace zako czono zaledwie dla 4 typów siedlisk przyrodniczych, natomiast monitoring pozo-
sta ych 16 typów siedlisk przyrodniczych b dzie kontynuowany w 2010 roku. 

G ówne grupy zagro e , na które wskazuj  badania monitoringowe to: 
– zaburzenie stosunków wodnych/odwadnianie/osuszenie/regulacja potoków, 
– zanik tradycyjnej gospodarki ko no-pasterskiej,
– eutrofizacja,
– turystyka piesza/wydeptywanie. 

W województwie wielkopolskim w roku 2009 badano nast puj ce siedliska: 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
Badania prowadzone by y na 52 stanowiskach, z których 25 zlokalizowanych zosta o w siedliskach na 

3 obszarach Natura 2000: Dolina Noteci (9 stanowisk), Ostoja Wielkopolska (7 stanowisk), Rogali ska Do-
lina Warty (9 stanowisk). Pozosta e stanowiska znajduj  si  na terenie obszarów projektowanych lub poza 
nimi. 

Ogólna ocena stanu zachowania siedliska na obszarach Dolina Noteci i Rogali ska Dolina Warty to U1 
(stan niezadowalaj cy), natomiast dla obszaru Ostoja Wielkopolska zosta  okre lony z y stan (U2). Z y stan 
siedliska 3150 w tym ostatnim obszarze wynika g ównie z blisko ci miasta Poznania, zabudowy brzegów 
jezior, presji rekreacyjno-wypoczynkowej, erozji skarp i brzegów jezior, niew a ciwego zarybiania, silnej 
fragmentacji fitolitoralu oraz innych form dzia alno ci cz owieka prowadz cych do eutrofizacji. 
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Grzybie  bia y
Wybrane gatunki 
ro lin charakte-
rystycznych dla 
siedliska 3150 

Gr el ó ty  

Tabela 4.1. Zestawienie badanych stanowisk i obszarów dla siedliska przyrodniczego 3150 w województwie wiel-
kopolskim wraz z ocen  stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach 

Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 

Starorzecze Noteci – 9 stanowisk pomiarowych  Natura 2000, Dolina Noteci PLH 300004
FV - 3 
U1 - 2 
U2 - 4 

Jezioro Rgielskie obszar chronionego krajobrazu „Dolina 
We ny i Rynna Po aniecko-W growiecka” U1

Jezioro Bukowieckie Du e U2
Jezioro Bukowieckie Ma e U2
Jezioro Grylewskie U2
Jezioro Kobyleckie U2
Jezioro Laskownickie U2
Jezioro eknie skie U2
Jezioro gowskie – 2 stanowiska pomiarowe U2 - 2 
Jezioro Du e – 2 stanowiska pomiarowe 

poza obszarem Natura 2000 i innymi for-
mami ochrony przyrody 

U1 - 2 
Jezioro Chom cickie – 2 stanowiska pomiarowe U2 - 2 
Jezioro Góreckie – 2 stanowiska pomiarowe U2 - 2 
Jezioro Ma e U2
Jezioro Rosnowskie Du e U2
Jezioro D bno

Ostoja Wielkopolska PLH 300010

FV

Starorzecze Warty – 9 stanowisk pomiarowych Rogali ska Dolina Warty PLH 300012
FV - 2 
U1 - 5 
U2 - 2 

Jezioro Swarz dzkie – 2 stanowiska pomiarowe U1 - 1 
U2 - 1 

Jezioro Uzarzewskie U2
Jezioro Góra U2
Jezioro Prawe 

projektowany obszar Natura 2000 „Dolina 
Cybiny” PLTNP 378

FV
Jezioro G bocko U1
Jezioro Le ne U2
Jezioro Worowskie 

projektowany obszar Uroczyska Puszczy 
Zielonki PLH 30_36

U2
Jezioro Bezimienne FV
Jezioro Borówie U1
Jezioro Kami skie U1
Jezioro Karpnik 

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

FV
Jezioro Konarzewskie poza obszarem Natura 2000 i innymi for- U2
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Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
Jezioro Ksi e U1
Jezioro omno U2
Jezioro Gackie 

mami ochrony przyrody 

U1

Obja nienia do tabeli 4.1 – 4.10.: FV –stan w a ciwy, U1 – stan niezadowalaj cy, U2 – stan z y

6440 ki selenicowe (Cnidion dubii)
Badania prowadzone by y na 7 stanowiskach, spo ród których 4 zlokalizowane by y na obszarze Natura 

2000 Rogali ska Dolina Warty. Ogólny stan ochrony obszaru Rogali ska Dolina Warty uznano za niezado-
walaj cy (U1).  
Tabela 4.2. Zestawienie badanych stanowisk i obszarów dla siedliska przyrodniczego 6440 w województwie  

wielkopolskim wraz z ocen  stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach 

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
1 Baranowo U1 
2 Czmoniec FV 
3 Sowiniec U1 
4 Rogalinek 

Rogali ska Dolina Warty PLH300012  

U1
5 D bno nad Wart  U1 
6 Czeszewo 1 U1 
7 Czeszewo 2 

projektowany obszar Natura 2000 Lasy er-
kowsko-Czeszewskie PLH 30_31  

U1

6510 Ni owe i górskie wie e ki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
Badania prowadzono na 3 stanowiskach, które zlokalizowane by y na obszarze Natura 2000 Dolina No-

teci. Ogólny stan ochrony tego obszaru uznany zosta  za niezadowalaj cy (U1). 
Tabela 4.3. Zestawienie badanych stanowisk i obszarów dla siedliska przyrodniczego 6510 w województwie  

wielkopolskim wraz z ocen  stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach 

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
1 Czarnków U1 
2 Miasteczko Kraje skie-Grodzisko U2 
3 Rzadkowskie Wzgórza 

PLH300004 Dolina Noteci   
U1

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m ak, turzycowisk i mechowisk
Obserwacje prowadzono na 6 stanowiskach, które zlokalizowane by y na obszarach Poligon w Okonku 

(2 stanowiska) i Torfowisko Rzeci skie (4 stanowiska). Dla obydwóch obszarów ogólny stan ochrony oce-
niono jako z y (U2).

Tabela 4.4. Zestawienie badanych stanowisk i obszarów dla siedliska przyrodniczego 7230 w województwie  
wielkopolskim wraz z ocen  stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach 

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
1 Okonek 1 U2 
2 Okonek 2 

PLH300021 Poligon w Okonku  
U2

3 Rzecin 1 U2
4 Rzecin 2 U2
5 Rzecin 3 U1
6 Rzecin 4

PLH300019 Torfowisko Rzeci skie

U2

9190 Pomorski kwa ny las brzozowo-d bowy (Betulo-Quercetum)
Badania przeprowadzone w 2009 r. stanowi  faz  pilota ow . Monitoring kwa nych d brów ma by

kontynuowany w roku 2010. W województwie wielkopolskim badania prowadzone by y na 9 stanowiskach. 
Jedno stanowisko zlokalizowane by o na obszarze Dolina Noteci, dla którego ogólna ocena stanu ochrony 
okre lona zosta a jako z a (U2).
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Tabela 4.5 Zestawienie badanych stanowisk i obszarów dla siedliska przyrodniczego 9190 w województwie   
wielkopolskim wraz z ocen  stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
1 Byszewice PLH300004 Dolina Noteci U2
2 D bowa Góra I U1 
3 D bowa Góra II U2 
4 D bowa Góra III U1 
5 D bowa Góra IV 

projektowany obszar Natura 2000 
D bowa Góra 

U1
6 Uroczyska Kuja skie I U1 
7 Uroczyska Kuja skie II U1 
8 Uroczyska Kuja skie III U1 
9 Uroczyska Kuja skie IV 

projektowany obszar Natura 2000 
Uroczyska Kuja skie 

U2

91F0 gowe lasy d bowo-wi zowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
Badania przeprowadzone w 2009 r. stanowi  faz  pilota ow . Monitoring lasów gowych ma by  kon-

tynuowany w 2010 r. W województwie wielkopolskim obserwacje prowadzono na 4 stanowiskach.  

Tabela 4.6. Zestawienie badanych stanowisk i obszarów dla siedliska przyrodniczego 91F0 w województwie 
wielkopolskim wraz z ocen  stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
1 Jarocin I U1 
2 Jarocin II U2 
3 Jarocin III U1 
4 Jarocin IV 

projektowany obszar Natura 2000 
Lasy erkowsko-Czeszewskie 

U1

Monitoring gatunków ro lin 
W zakresie monitoringu ro lin przeprowadzono obserwacje terenowe 20 gatunków ro lin naczyniowych 

i mchów, na 164 stanowiskach, z czego cz  by a po o ona w 45 obszarach Natura 2000. Na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego w 2009 roku bada  nie prowadzono. 

Monitoring gatunków zwierz t
W 2009 r. badaniami monitoringowymi obj to 22 gatunki zwierz t na 264 stanowiskach, nale ce do 

4 grup: mi czaki, gady, ryby i nietoperze. Na wybór gatunków rzutowa  termin rozpocz cia zadania monito-
ringowego 2009. By y to gatunki, których fenologia pozwala a na przeprowadzenie bada  pó nym latem 
i jesieni  lub które by y przedmiotem niezale nych bada  we wcze niejszym okresie 2009 w standardzie 
pozwalaj cym na wykorzystanie ich wyników. 

Gatunki zwierz t badane w województwie wielkopolskim w roku 2009 to: 
1014 Poczwarówka zw ona Vertigo angustior
Badania prowadzono na 7 stanowiskach, spo ród których jeden zlokalizowany by  w obszarze Natura 

2000 Dolina Pliszki. Dla tego obszaru ogólna ocena stanu zachowania gatunku okre lona zosta a jako w a-
ciwa (FV). Ogólny stanu ochrony gatunku projektowanego obszaru Dolina Debrzynki oceniono jako nieza-

dowalaj cy (U1). 

Tab. 4.7. Zestawienie badanych stanowisk i obszarów dla gatunku poczwarówka zw ona w województwie     
wielkopolskim wraz z ocen  stanu zachowania gatunku na badanych stanowiskach 

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
1 Debrzynka Projektowany Obszar Natura 2000 PLH300047 Dolina Debrzynki U1 
2 Flinta U1
3 Jezioro Liptowskie FV 
4 Dolina Szczyry 

poza obszarem Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody 
U2

5 Pliszka Obszar Natura 2000 PLH080011 Dolina Pliszki FV 
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Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
6 Samborka I FV
7 Samborka II 

Puszcza nad Gwd  (OSO Natura 2000) 
FV

1016 Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana
Badania prowadzono na 4 stanowiskach, spo ród których 2 zlokalizowane by y na projektowanym ob-

szarze Natura 2000 Dolina Debrzynki. Ocena stanu zachowania gatunku dla tego obszaru okre lona zosta a
jako w a ciwa (FV). 

Tabela 4.8. Zestawienie badanych stanowisk i obszarów dla gatunku poczwarówka jajowata w województwie 
wielkopolskim wraz z ocen  stanu zachowania gatunku na badanych stanowiskach 

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
1 Samborka I FV 
2 Samborka II 

Puszcza nad Gwd  (OSO Natura 
2000) U1

3 Debrzynka I FV 
4 Debrzynka II 

Projektowany Obszar Natura 2000 
PLH300047 Dolina Debrzynki FV

4056 Zatoczek amliwy Anisus vorticulus
Badania prowadzono na 2 stanowiskach zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Rogali ska Dolina 

Warty. Stan zachowania gatunku dla tego obszaru okre lony zosta  jako niezadowalaj cy (U1). 
Tabela 4.9. Zestawienie badanych stanowisk i obszarów dla gatunku zatoczek amliwy w województwie          

wielkopolskim wraz z ocen  stanu zachowania gatunku na badanych stanowiskach 

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
1 Krajkowo U1 
2 Radzewice 

Obszar Natura 2000 PLH300012 
Rogali ska Dolina Warty U2

1220 ó w b otny Emys orbicularis orbicularis
Badania prowadzono na 2 stanowiskach zlokalizowanych 

w obszarze Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywi skie. Ocena 
stanu zachowania gatunku dla tego obszaru okre lona zosta a jako 
z a (U2). Przypuszczalnie funkcjonuje na tym obszarze tylko jedna 
populacja ó wia b otnego o niewielkiej liczebno ci (Drzeczkowo 
1). Natomiast w wyznaczonym na tym obszarze rezerwacie „Ostoja 
ó wia b otnego” – specjalnie dla ochrony tego gatunku – ó wie b ot-

ne ju  nie wyst puj  (stwierdzono natomiast obecno ó wia czerwo-
nolicego). 

                     
ó w czerwonolicy 

Tabela 4.10. Zestawienie badanych stanowisk i obszarów dla gatunku ó w b otny w województwie wielkopolskim 
wraz z ocen  stanu zachowania gatunku na badanych stanowiskach 

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogólna 
1 Drzeczkowo 1 U1
2 Rezerwat Przyrody „Ostoja ó wia b otnego” 

Obszar Natura 2000 Zachodnie Poje-
zierze Krzywi skie; kod PLH 300014 U2
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Monitoring lasów  
Celem monitoringu lasów jest dostarczenie informacji o stanie lasów i procesach powoduj cych od-

kszta cenia w ich strukturze i funkcjonowaniu, na potrzeby kszta towania polityki le nej i zarz dzania eko-
systemami le nymi dla poprawy jako ci rodowiska przyrodniczego kraju.  

W ramach monitoringu lasów w latach 2007–2009 prowadzono badania i ocen  stanu zdrowotnego la-
sów. Badania stanu zdrowotnego lasów wykonywano w oparciu o krajow  sie  sta ych powierzchni obser-
wacyjnych (SPO), zmodyfikowan  pod k tem dopasowania do regularnej siatki pomiarowej 8 × 8 km 
(poziom krajowy) i 16 × 16 km (poziom europejski) i zintegrowan  z wielkopowierzchniow  inwentaryzacj
stanu lasów. Sie  pomiarowa monitoringu lasów sk ada a si  z oko o 1800 SPO I rz du (w tym 148 po-
wierzchni mia o rang  II rz du oznaczaj c  szerszy program bada  i obserwacji). Badaniami obj to drzewo-
stany wszystkich gatunków lasotwórczych w wieku powy ej 20 lat w lasach wszystkich kategorii w asno ci.

W roku 2009 w województwie wielkopolskim liczba SPO I rz du wynosi a 155, czego 127 powierzchni 
znajduje si  w lasach b d cych w zarz dzie Lasów Pa stwowych. 

Na wi kszo ci powierzchni gatunkiem panuj cym by a sosna (121 powierzchni), natomiast spo ród 
drzew li ciastych: brzoza (13 powierzchni), d b (11), olsza (8), inne li ciaste (2). 

rednia defoliacji gatunków li ciastych wynosi a 20,55%, a gatunków iglastych – 18,10%. Udzia
drzew zdrowych (do 10% defoliacji, klasa defoliacji 0) gatunków li ciastych wynosi  18,18% i by  ni szy 
w porównaniu do gatunków iglastych – 23,14%. Drzewa uszkodzone (powy ej 25% defoliacji, klasa defo-
liacji 2 4) wyst puj  cz ciej w gatunkach li ciastych – 17,20% ni  w iglastych – 8,88%. 

Do analizy uszkodzenia poszczególnych gatunków drzew wzi to pod uwag : sosn , d b, brzoz  i olsz .
Na podstawie redniej defoliacji, za gatunek o najwy szej zdrowotno ci nale y uzna  olsz  z 15,57% red-
niej defoliacji, drugie miejsce zajmuje sosna (18,16%). Najwy sz redni  defoliacj , która wskazuje na 
nisk  zdrowotno , charakteryzuj  si  d b (22,87%) i brzoza (21,51%). 

Analogiczn  kolejno  uzyskano na podstawie udzia u drzew zdrowych (do 10% defoliacji). Najwy szy 
udzia  tych drzew zanotowano dla olszy (37,97%) i sosny (22,83%), a najni szy dla d bu (7,23%) i brzozy 
(16,36%). Drzewa uszkodzone najcz ciej wyst powa y w przypadku d bu (21,69%) i brzozy (19,75%).  
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Degradacja klimatu akustycznego rodowiska staje si  – ze wzgl du na swoj  powszechno  – jednym 
z najbardziej istotnych problemów, dotykaj cych zarówno mieszka ców wielkich aglomeracji, jak i mniej-
szych o rodków. Wi kszo  konfliktów akustycznych wynika z oddzia ywania róde  ha asu komunikacyjne-
go, a zw aszcza drogowego.  

Województwo wielkopolskie po o one jest w korytarzu transportowym biegn cym z Europy Zachodniej 
przez Pozna  i Warszaw  na wschód, natomiast w kierunku pó noc-po udnie przez Pozna  przebiega trasa 

cz ca Wybrze e ze l skiem. Sie  dróg na terenie województwa tworz : autostrada A-2 zrealizowana 
na odcinku od wschodniej granicy województwa do Nowego Tomy la, drogi krajowe nr 2, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 
22, 24, 25, 32, 36, 39, 72, 83 oraz droga S5 – obwodnica migla.  

Na sie  komunikacji kolejowej, o cznej d ugo ci 2013 km (w tym 1637 km eksploatowanych), sk ada-
j  si : linia Warszawa – Pozna  – Kunowice, Pozna  – Wroc aw, Pozna  – Szczecin, Pozna  – Gniezno –
Inowroc aw, Pozna – Ostrów Wielkopolski – Katowice i Pozna  – Kalisz – Zdu ska Wola. G ówne w z y
kolejowe to Pozna , Pi a i Ostrów Wielkopolski. Na trasie z Berlina do Warszawy kursuj  poci gi „Euroci-
ty”, które zapewniaj  szybki przejazd z Poznania do Berlina. Linia ta, jako pierwsza w Polsce, przystosowa-
na zosta a do europejskiego systemu szybkich przewozów.  

Komunikacja tramwajowa funkcjonuje jedynie w stolicy regionu. 
Na terenie województwa znajduj  si  trzy lotniska – usytuowane w granicach administracyjnych miasta 

Poznania lotnisko cywilne „ awica” i wojskowe „Krzesiny” oraz lotnisko wojskowe w Powidzu. Niewielkie 
samoloty l dowa  mog  ponadto w Pile, Ostrowie Wielkopolskim – Micha kowie oraz na lotnisku szybow-
cowym w Lesznie. 

Istotnym problemem dotycz cym klimatu akustycznego rodowiska jest oddzia ywanie ha asów zwi -
zanych z dzia alno ci  Toru Pozna . Klimat akustyczny kszta towany jest równie  przez zak ady przemy-
s owe i us ugowe. Coraz istotniejsz  grup róde  ha asu stanowi  placówki handlowe, puby, restauracje 
i dyskoteki.  

Najtrudniejszym do rozwi zania problemem, obejmuj cym jednocze nie du e grupy ludzi, jest degrada-
cja klimatu akustycznego rodowiska w wyniku oddzia ywania ha asów drogowych. Mimo niew tpliwych 
osi gni  przemys u samochodowego, pozwalaj cych na stosowanie rozwi za  konstrukcyjnych zmniejsza-
j cych uci liwo  akustyczn  pojazdów, rozbudowa sieci dróg i rosn ce nat enie ruchu powoduj  coraz 
wi ksz  presj  na rodowisko. Wieloletnie badania wskazuj  na zwi kszanie si  obszarów poddanych nadmier-
nemu oddzia ywaniu ha asu i niepokoj ce zmniejszanie powierzchni terenów o korzystnych warunkach akustycz-
nych. Analiza danych statystycznych 
na przestrzeni lat 2000–2009 wykazu-
je sta y wzrost ogólnej liczby pojaz-
dów, w tym liczby pojazdów 
osobowych, z przej ciowym spad-
kiem w roku 2005. Liczba pojazdów 
ci arowych oraz liczba ci gników na 
terenie województwa ros a w latach 
2000–2002, w pó niejszym okresie 
tempo wzrostu zmala o lub pojawi a
si  tendencja malej ca. Od roku 2005 
zarówno ogólna liczba pojazdów, jak 
i liczba pojazdów w poszczególnych 
kategoriach, wykazuj  ponownie 
tendencj  wzrostow , szczególnie 
wyra n  w przypadku samochodów 
osobowych (rys. 5.1.). 
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Subiektywnie mniejsza dokuczliwo  ha asów kolejowych, a tak e ograniczona cz stotliwo  kursowania 
poci gów sprawiaj , e problem ha asów kolejowych ma mniejsze znaczenie w skali województwa.  

Istotne uci liwo ci akustyczne zwi zane s  z funkcjonowaniem lotnisk „Krzesiny” i „ awica”. Wokó
lotniska wojskowego wprowadzono w roku 2003 obszar ograniczonego u ytkowania. Zmiana typu samolo-
tów MIG 21 na F16 oraz rozwój lotniska doprowadzi y pod koniec roku 2007 do zmiany zasi gu obszaru. 
Wprowadzono ograniczenia sposobu wykorzystania terenu oraz okre lono wymagania techniczne dla 
budynków. Najbardziej eksponowana na ha as jest zabudowa mieszkaniowa osiedla „Marlewo”, po o onego 
w odleg o ci oko o 1 km od ko ca pasa startowego. Obszar ograniczonego u ytkowania lotniska obejmuje 
równie  cz  terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

W roku 2004 wprowadzono obszar ograniczonego u ytkowania dla lotniska w Powidzu. W zwi zku 
ze zmianami przepisów prawnych w zakresie ochrony przed ha asem oraz systemu funkcjonowania lotniska, 
przewidywana jest zmiana zasi gu uchwalonego obszaru. Trwaj  dzia ania zmierzaj ce do wprowadzenia 
obszaru ograniczonego u ytkowania dla lotniska „ awica”.  

Badania WIO  potwierdzi y wyst powanie przekrocze  dopuszczalnych warto ci poziomu ha asu 
w otoczeniu, po o onego w Prze mierowie, Toru Pozna . Degradacja klimatu akustycznego zwi zana 
z dzia alno ci  obiektu obejmuje tereny w Prze mierowie i Poznaniu.  

Mimo znacznej liczby zak adów przemys owych, oddzia ywanie tej grupy obiektów na klimat aku-
styczny ma zwykle charakter lokalny. Wykorzystanie mo liwo ci technicznych ograniczania oddzia ywania 
ha asu na rodowisko w po czeniu z wypracowanymi instrumentami kontroli, których czynnikiem sprzyja-
j cym s  wysokie kary, prowadzi w wi kszo ci przypadków do eliminacji konfliktów akustycznych. 

Kryteria poprawno ci klimatu akustycznego w rodowisku okre la rozporz dzenie Ministra rodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku /Dz. U. Nr 120, poz. 
826/. Dla klas terenu wyró nionych ze wzgl du na sposób zagospodarowania i pe nione funkcje podano 
dopuszczalny równowa ny poziom ha asu LAeqD w porze dziennej (600–2200) i LAeqN w porze nocnej 
(2200 600) oraz dopuszczalne warto ci wska ników d ugookresowych LDWN i LN dla poszczególnych rodza-
jów róde  ha asu i okre lonych przedzia ów czasu. Podstaw  okre lenia dopuszczalnej warto ci poziomu 
równowa nego ha asu dla danego terenu jest zaklasyfikowanie go do okre lonej kategorii, o wyborze której 
decyduje sposób zagospodarowania.  

Dla ha asów drogowych i kolejowych dopuszczalne warto ci poziomów ha asu wynosz  w porze dzien-
nej – w zale no ci od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45–55 dB. Warto ci te s  wymagane 
zarówno w przypadku wska ników oceny ha asu stosowanych w polityce d ugookresowej (poziom dzienno-
wieczorno-nocny LDWN i d ugookresowy poziom nocny LN), jak równie w odniesieniu do jednej doby 
(poziom równowa ny ha asu LAeqD dla pory dnia i poziom równowa ny ha asu LAeqN dla pory nocy). Spe nienie
wymogów rozporz dzenia nie gwarantuje mieszka com warunków, w których nie wyst puje uci liwe 
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oddzia ywanie ha asu. Przyj te standardy stanowi  kompromis pomi dzy oczekiwaniami i realnymi mo liwo-
ciami ograniczania ha asów komunikacyjnych.  

5.1. Ha asy komunikacyjne 
Monitoring ha asów drogowych w wybranych punktach na terenie województwa 
W roku 2009 badania monitoringowe ha asów drogowych zrealizowano w Swarz dzu (powiat pozna -

ski), Gnie nie, Paproci (gmina Nowy Tomy l), Skrzynkach (gmina St szew, powiat pozna ski), Nowych 
Skalmierzycach (powiat ostrowski), Strza kowie (powiat s upecki,), W adys awowie (powiat turecki), 
Rzgowie (powiat koni ski), Sompolnie, Starej ubiance (gmina Szyd owo, powiat pilski), Margoninie 
(powiat chodzieski), Mochach (powiat wolszty ski), Rakoniewicach (powiat grodziski). Lokalizacj  obj -
tych badaniami punktów przedstawia mapa 5.1. Stanowiska pomiarowe sytuowano najcz ciej na linii zabu-
dowy podlegaj cej ochronie akustycznej, w kilku przypadkach na granicy terenów chronionych. Mikrofon 
by  umieszczony na wysoko ci 4 m nad poziomem gruntu, w kilku przypadkach na wysoko ci 1,5 m. Dla 
wi kszo ci punktów badania zosta y wykonane równie  w porze nocnej. Ogó em wykonano pomiary aku-
styczne w 24 punktach, w tym w 17 punktach w rejonie budynków mieszkalnych, w 6 punktach przy szko-
ach i 1 punkcie w rejonie o rodka zdrowia (tabela 5.1.).  

Przekroczenia dopuszczalnych warto ci po-
ziomu ha asu w rodowisku, okre lonych wy-
mogami cytowanego rozporz dzenia Ministra 

rodowiska, tj. warto ci 60 dB w porze dziennej 
i 50 dB w porze nocnej dla zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
zabudowy mieszkaniowo-us ugowej i zabudowy 
zagrodowej oraz odpowiednio 55 dB w dzie
i 50 dB w nocy dla terenów zabudowy zwi za-
nej ze sta ym lub czasowym pobytem dzieci 
i m odzie y oraz terenów domów opieki spo ecz-
nej i szpitali w miastach, a tak e terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, stwierdzono 
w niemal wszystkich badanych przypadkach. 
W dwóch przypadkach, tj. w Swarz dzu przy 
ul. Bocznej 4 (punkt 4) w porze dziennej oraz 
w Paproci, na granicy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (punkt 7), klimat akustyczny odpo-
wiada  wymogom obowi zuj cych przepisów. 

W dwóch przypadkach, tj. w rejonie gimnazjum w Swarz dzu (punkt 1) oraz w rejonie szko y podsta-
wowej w Strza kowie (punkt 13) stwierdzone przekroczenia by y szczególnie du e. W przypadku Swarz -
dza, w wyniku tocz cego si  post powania administracyjnego w oparciu o artyku  362 ustawy Prawo 
ochrony rodowiska, podj ta zosta a decyzja o budowie ekranu akustycznego wzd u  drogi krajowej nr 92 
i drogi wojewódzkiej nr 433 w rejonie szko y.  

W dwóch punktach pomiarowych, tj. w Swarz dzu, w rejonie gimnazjum, od strony drogi wojewódzkiej 
nr 433 (punkt 1) oraz w Nowych Skalmierzycach, w rejonie ul. Kaliskiej 65 (punkt 9), oprócz bada  w celu 
ustalenia warto ci wska ników oceny ha asu dotycz cych jednej doby (LAeqD  i LAeqN), prowadzono równie  po-
miary zmierzaj ce do okre lenia warto ci poziomów d ugookresowych (LDWN i LN). Uzyskane warto ci wska ni-
ków d ugookresowych wynosz :

w Swarz dzu, w rejonie gimnazjum: 
LDWN =70,6 dB;    LN = 63,0 dB, 

w Nowych Skalmierzycach, w rejonie ul. Kaliskiej 65: 
LDWN  =73,8 dB;    LN = 66,7 dB przed oddaniem obwodnicy miasta, 
LDWN  =69,7 dB;    LN = 62,0 dB po oddaniu obwodnicy, 
LDWN  =72,9 dB;    LN = 65,7 dB dla rocznego okresu czasu, obejmuj cego warunki sprzed i po realizacji 

obwodnicy. 
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Tabela 5.1.Wyniki pomiarów ha asu komunikacyjnego w roku 2009
Równowa ny poziom 

ha asu LAeq (dB) 
Nat enie ruchu 

(poj./h)Lp. Lokalizacja punktu  
na granicy 

terenu 
na linii 

zabudowy 

Odleg o
granicy 

terenu/ za-
budowy* ogó em pojazdy 

ci kie 
1 Swarz dz, gimnazjum, od strony drogi wojewódzkiej nr 

433 – 66,6 – /8 m 887 161 

 jw. pora nocna – 63,0  452 91 
2 Swarz dz, ul. Polna 20, otoczenie drogi wojewódzkiej nr 

433 63,7 – 23/29 1176 173 

 jw. pora nocna 61,0 –  291 98 
3 Swarz dz, ul. Polna 12, otoczenie drogi wojewódzkiej nr 

433 68,7 – 8/16,5  975 175 

 jw. pora nocna 65,1 –  126 74 
4 Swarz dz, ul. Boczna 4, druga linia zabudowy, otocze-

nie drogi wojewódzkiej nr 433 – 58,5** –/30 980 138 

 jw. pora nocna – 52,9**  217 100 
5 Gniezno, ul. Platanowa 18 – w otoczeniu drogi krajowej 

nr 15 (ul. Wrzesi ska) 65,2*** 65,0 17/26 670 163 

6 Gniezno, ul. Jesionowa, rejon Wi zowej, w otoczeniu 
drogi krajowej nr 15 (ul. Wrzesi ska) 71,9*** – 5/26 648 166 

7 Papro , obwodnica Nowego Tomy la – 54,3 –/80  326 87 
8 Skrzynki, ul. Dworcowa 10, otoczenie drogi powiatowej 

nr 2500 Skrzynki–Tomiczki  65,2*** 59,6 3/10  70 18 

9 Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 65****  67,1 – 6/10  730 108 
 jw. pora nocna 62,8 – jw. 218 38 

10 Nowe Skalmierzyce, ul. Okólna, szko a podstawowa **** – 55,9 –/7 731 104 
 jw. pora nocna – 48,3  130 23 

11 Nowe Skalmierzyce, ul. Okólna 3 **** – 52,4 –/7  794 117 
 jw. pora nocna – 47,8  208 34 

12 Nowe Skalmierzyce, ul. 25 Stycznia 1 **** – 57,5 –/8  845 131 
 jw. pora nocna – 51,7  273 40 

13 Strza kowo, szko a podstawowa, ul. Wyszy skiego 10, 
droga krajowa nr 15  – 68,7 –/6 m 787 78 

 jw. pora nocna – 66,4  257 39 
14 W adys awów, szko a podstawowa, ul Kaliska 19  – 58,5 –/10 m 149 9 
 jw. pora nocna – 51,6  27 1 

15 Rzgów, szko a podstawowa, ul. Koni ska 6 – 61,7 –/12 m 205 11 
 jw. pora nocna – 53,5  22 2 

16 Sompolno, szko a podstawowa, ul. Kaliska 39   – 57,1 –/13 m 135 5 
 jw. pora nocna – 49,1  24 1 

17 Stara ubianka, ul. Ko ciuszkowców 2B – 54,2 –/202 316  81 
 jw., pora nocna  – 50,3  122 34 

18 Stara ubianka, ul. Parkowa 19  – 66,1 –/32  370 86 
 jw., pora nocna – 57,0  116 35 

19 Margonin, ul. Wybickiego 102  – 60,1 –/50  301 24 
 jw., pora nocna – 47,2  32 4 

20 Margonin, ul. Pozna ska 31 – 64,0 –/20 225 27 
 jw., pora nocna  – 48,8  15 4 

21 Mochy, ul. Polna 4  – 59,8 –/24 252 39 
22 Mochy, ul. Wolszty ska 12 – 62,4 –/17 240 42 
23 Rakoniewice, ul. Strzelecka 47  – 67,7 –/5 339 56 
24 Rakoniewice, ul. Pocztowa 10  – 68,8 –/3 440 59 

*      - odleg o  mierzona od kraw nika jezdni,  
**    - pomiar na linii drugiego rz du zabudowy,  
***  - punkt pomiarowy na wysoko ci 1,5 m nad powierzchni  terenu, 
****- punkty w zasi gu oddzia ywania akustycznego drogi krajowej nr 25, podane wyniki dotycz  pomiarów w dzie

powszedni, po realizacji obwodnicy, 
        - szczególnie du e przekroczenie warto ci dopuszczalnej poziomu ha asu.
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Lokalizacja punktów o szczególnie drastycznej degradacji klimatu akustycznego 
Do roku 2005 prowadzono monitoring szczególnej uci liwo ci ha asów drogowych. Za wyst powanie

warunków szczególnej uci liwo ci ha asu uznawano przekroczenie poziomów progowych, okre lonych
w nieobowi zuj cym obecnie rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie war-
to ci progowych poziomu ha asu /Dz. U. Nr 8, poz. 81/. Warto ci te wynosi y dla ha asów drogowych: 75 dB 
przed elewacj  budynku mieszkalnego w porze dziennej i 67 dB w porze nocnej, a dla obiektów szczególnie 
chronionych (szkó , szpitali itp.) 65 dB w dzie  i 60 dB w nocy. Dotychczas na terenie Wielkopolski stwier-
dzono ponad 120 przypadków przekraczania tych warto ci, z czego kilkadziesi t na terenie Poznania. Dotycz
one zwykle pojedynczych budynków w otoczeniu dróg krajowych, rzadziej wojewódzkich i zabudowy chronionej 
zlokalizowanej w niewielkiej (do 5 m) odleg o ci od jezdni. Wykonane w roku 2009 badania monitoringowe 
ha asów komunikacyjnych doprowadzi y do aktualizacji warto ci poziomu ha asu okre lonych w okresie 
wcze niejszym w dwóch punktach: w Strza kowie, przy Al. Kard. S. Wyszy skiego 8-12, w rejonie kompleksu 
budynków: szko y podstawowej, przedszkola i Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego (punkt 104), oraz w Swarz -
dzu, w rejonie budynku gimnazjum, od strony drogi wojewódzkiej nr 433 (punkt 105). W obu przypadkach 
warunki akustyczne nadal wykazuj  bardzo powa ne odst pstwa od wymaganych przepisami prawa.  

Mimo nieaktualno ci rozporz dzenia przekroczenie warto ci poziomów progowych uzasadnia uznanie 
wskazanych miejsc za priorytetowe w staraniach o popraw  klimatu akustycznego.  

Dla uzyskania pe nego obrazu sytuacji w zakresie wyst powania szczególnych uci liwo ci ha asu, 
wszystkie przypadki stwierdzonych pomiarowo przekrocze  warto ci progowych poziomu ha asu, zgroma-
dzone od momentu rozpocz cia bada  w tym zakresie w roku 1997, przedstawiono na mapie 5.2., pod 
warunkiem zachowania aktualno ci wyników.  

Dzia ania zmierzaj ce do ograniczenia uci liwo ci ha asu
Likwidacja konfliktów akustycznych wynikaj cych z oddzia ywania ha asów komunikacyjnych jest 

zwykle skomplikowanym problemem, zarówno ze wzgl du na znaczne koszty dost pnych rodków tech-
nicznych, jak i rozbie no  potrzeb wynikaj cych z rozwoju uk adu komunikacyjnego i ochrony walorów 
akustycznych rodowiska. Z tego wzgl du podstawowe znaczenie ma w a ciwe kszta towanie klimatu aku-
stycznego na etapie planowania przestrzennego. Poniewa  w przypadku ha asów powstaj cych w zwi zku 
z eksploatacj  drogi, linii kolejowej lub tramwajowej, nie przewiduje si  wydania decyzji o dopuszczalnym 
poziomie ha asu w rodowisku (art. 115a, ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska), po stwierdzeniu prze-
kraczania standardów jako ci klimatu akustycznego organy inspekcji ochrony rodowiska nie wydaj  decyzji 
o administracyjnych karach pieni nych. Wyniki bada , a w szczególno ci informacje o stwierdzonych prze-
kroczeniach, s  przekazywane organom administracji oraz zarz dzaj cym drogami, zobowi zanym do po-
dejmowania dzia a  w tym zakresie. Na podstawie art. 362.1 ustawy Po  organ ochrony rodowiska mo e,
w drodze decyzji, na o y  na zarz dzaj cego obowi zek ograniczenia oddzia ywania na rodowisko lub 
przywrócenia rodowiska do stanu w a ciwego. Analiza konkretnych sytuacji wymaga w a ciwego wyboru 
podejmowanych dzia a . W celu poprawy klimatu akustycznego ruch komunikacyjny jest wyprowadzany 
poza tereny miast na obwodnice, budowane s  ekrany akustyczne, stosuje si  lokalne ograniczenia pr dko ci
ruchu oraz udzia u pojazdów ci kich w strumieniu ruchu. Zmniejszeniu uci liwo ci akustycznych s u y
równie  poprawa p ynno ci ruchu, a w przypadku komunikacji szynowej stosowanie odpowiednich rozwi -
za  w zakresie czenia szyn, szlifowanie kó  oraz szyn, smarowanie szyn, zapewnienie w a ciwego stanu 
technicznego torowisk. Nast puje sukcesywna wymiana taboru komunikacji miejskiej na korzystniejszy 
akustycznie, coraz bardziej powszechne jest równie  stosowanie specjalnych konstrukcji torowisk tramwa-
jowych.  

Przyk adem dzia a  s u cych m.in. poprawie warunków akustycznych na terenach zabudowy chronio-
nej jest realizacja obwodnicy Nowych Skalmierzyc, w ci gu drogi krajowej nr 25. Licz cy oko o 7,25 km 
odcinek obwodnicy oddano do u ytku we wrze niu 2009 roku. W zasi gu oddzia ywania akustycznego drogi 
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowo-us ugowa, a w dalszej odleg o ci równie  zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, wielorodzinna i budynek szko y. W ramach bada  monitoringowych WIO  wykonano 
pomiary poziomu ha asu w czterech punktach w otoczeniu drogi krajowej nr 25 przed realizacj  obwodnicy 
i po oddaniu inwestycji do u ytku (rysunek 5.2. i 5.3., tabela 5.2.).  
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Tabela 5.2. Wyniki pomiarów poziomu ha asu w Nowych Skalmierzycach przed i po realizacji obwodnicy 
w ci gu drogi krajowej nr 25  

Pora dzienna

Nat enie ruchu pojazdów (poj./h) Równowa ny poziom 
ha asu LAeq (dB) ogó em pojazdy ci kieLp. Lokalizacja punktu 

A B C A B C A B C 
1 ul. Kaliska 65  69,8 67,1 63,1 1622 730 392 334 108 23 
2 ul. 25 Stycznia 1  58,4 57,5 53,8 1881 845 615 358 131 60 
3 ul. Okólna 3  54,0 52,4 50,1 1523 794 438 338 117 37 
4 ul. Okólna - szko a 58,9 55,9 48,1 1639 731 375 324 104 27 

Pora nocna 

Nat enie ruchu pojazdów (poj./h) Równowa ny poziom 
ha asu LAeq (dB) ogó em pojazdy ci kieLp. Lokalizacja punktu 

A B C A B C A B C 
1 ul. Kaliska 65  67,5 62,8 58,9 548 218 216 157 38 6 
2 ul. 25 Stycznia 1  53,8 51,7 50,2 499 273 151 151 40 9 
3 ul. Okólna 3  49,1 47,8 48,5 494 208   80 155 34 4 
4 ul. Okólna - szko a 53,7 48,3 49,5 460 130 142 149 23 1 

A – przed oddaniem obwodnicy – dzie  powszedni 
B – po oddaniu obwodnicy – dzie  powszedni 
C – po oddaniu obwodnicy – weekend 

Przedstawione wyniki, dotycz ce najbardziej eksponowanego na ha as punktu przy ul. Kaliskiej 65, 
dokumentuj  oko o dwukrotne zmniejszenie nat enia ruchu pojazdów w porze dziennej przy oko o trzy-
krotnym zmniejszeniu nat enia ruchu pojazdów ci kich, skutkuj ce obni eniem równowa nego poziomu 
ha asu o 2,7 dB. W porze nocnej nat enie ruchu pojazdów zmniejszy o si  oko o 2,5-krotnie, przy oko o
czterokrotnym zmniejszeniu nat enia ruchu pojazdów ci kich oraz obni eniu warto ci równowa nego 
poziomu ha asu o niespe na 5 dB.  

5.2. Ha asy przemys owe  
Zgodnie z ustaw  Prawo ochrony rodowiska zapewnienie w a ciwego kszta towania klimatu akustycz-

nego w otoczeniu obiektów przemys owych i warsztatów rzemie lniczych jest obowi zkiem ich w a ciciela 
(lub innego podmiotu posiadaj cego do nich tytu  prawny). Na mocy art. 141 i 144 ustawy, dzia alno  za-
k adów nie mo e powodowa  przekroczenia standardów emisyjnych, je li zosta y ustalone, ani te  powodo-
wa  przekraczania standardów jako ci rodowiska poza terenem, do którego zarz dzaj cy ma tytu  prawny, 
a w przypadku utworzenia obszaru ograniczonego u ytkowania, poza tym obszarem. W przypadku stwier-
dzonego pomiarowo przekraczania dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku, powodowanego dzia-
alno ci  zak adu, wydawana jest przez organy ochrony rodowiska decyzja o dopuszczalnym poziomie 

ha asu. Decyzja ta okre la dopuszczalny poziom równowa ny A ha asu powodowanego dzia alno ci  zak a-
du oddzielnie dla pory dziennej (600 2200) i nocnej (2200 600). Post powanie w przedmiocie wydania decyzji 
wszczyna si  z urz du. W decyzji mog  by  okre lone wymagania maj ce na celu zachowanie standardów 
jako ci rodowiska, a w szczególno ci rozk ad czasu pracy róde  ha asu dla ca ej doby, z przewidywanymi 
wariantami. Decyzja mo e ulec zmianie w przypadku:  

uchwalenia albo utraty mocy obowi zuj cej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dotycz cego terenów obj tych oddzia ywaniem zak adu,
zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomo ci, na które oddzia uje ha as zak a-
du, nieobj tych miejscowym planem zagospodarowania, 
zmiany obowi zuj cych dopuszczalnych poziomów ha asu.
Za przekraczanie poziomów ha asu okre lonych w wydanych decyzjach wojewódzki inspektor ochrony 

rodowiska wymierza w drodze decyzji administracyjne kary pieni ne. Wysoko  kary zale y od pory doby 
i wielko ci przekroczenia.  
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W roku 2009 WIO  kontynuowa  dzia alno  kontroln  w zakresie ha asów przemys owych (tabela 5.3.). 
Przeprowadzane kontrole wynika y z planowej dzia alno ci oraz zg oszonych interwencji. Ogó em przepro-
wadzono 141 kontroli, obejmuj cych g ównie zak ady przemys u drzewnego, rolno-spo ywczego (m yny, 
cukrownie, gorzelnie), szklarskiego, chemicznego, metalowego, papierniczego, bran y lusarskiej, metalo-
wej, budowlanej, gazownictwa, zak ady us ugowe, dyskoteki i sklepy.  

Dominuj cymi ród ami ha asu by y: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, spr ar-
ki, ch odnie, maszyny tartaczne i stolarskie, maszyny do plastycznej obróbki metalu, maszyny budowlane, 
w z y betoniarskie, sieczkarnie, specjalistyczne linie technologiczne, transport wewn trzzak adowy, urz -
dzenia nag a niaj ce. Informacje dotycz ce wielko ci stwierdzonych przekrocze  przedstawia rysunek 5.4. 
Tabela 5.3. Dzia alno  kontrolna WIO  w roku 2009 

kontrole ogó em 141 
w tym: kontrole interwencyjne 37 

kontrole z pomiarami   102 
skontrolowane zak ady 139 
zarz dzenia pokontrolne 97 
zak ady z przekroczeniami poziomów ha asu okre lonych w decyzjach 36 
zak ady, które zlikwidowa y przekroczenia 13 
zak ady realizuj ce inwestycje przeciwha asowe  5 

Ca kowitej likwidacji przekrocze  w roku 2009 dokona o 13 jednostek: 
Kilargo Sp. z o.o., Chech o I, ul. Torowa 13, Dobro  – Zak ad w Kaliszu przy ul. Grzybowej; 
AQUILA Spó ka z o.o., ul. Objazdowa 6a, Wrze nia;
„Soko ów” S.A. z siedzib  w Soko owie Podlaskim, Oddzia  w Kole przy ul. Toru skiej 262; 
Firma „Pi tek” Maciej Pi tek, Zbigniew Pi tek s.c., ul. Promienna 5, Strza kowo;  
Firma Somier S.C. S awomir Tadeusz Graefling, ul. Podwale 1, rem;
Diamant International Polska M yny Zbo owe Stanis awa Grygiera, ul. Bukowska, Grodzisk Wlkp.;  
De Heus Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21 B, czyca, Wytwórnia Pasz, ul. wirowa 8, Grodzisk Wlkp.;  
Zak ady Elektrochemiczne „ALCO – MOT” Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 21, Czarnków;  
Zak ad lusarski – Grzegorz Walczak, ul. Ko ciuszki 38, Bia o liwie;
Air Products Spó ka z o.o., Warszawa, dotyczy: Air Products Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, Pi a;  
„OMNIVENT” Spó ka z o.o., ul. S pole ska 20, Lipka;
Przedsi biorstwo Wielobran owe „KOMPLEXM YN” Sp. z o.o., ul. Gnie nie ska, W growiec,
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. niwna 5, Kostrzyn – dotyczy sklepu BIEDRONKA 
Nr 2544, ul. Walki M odych, Krzy  Wlkp. 
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Inwestycje przeciwha asowe w roku 2009 prowadzi o 5 zak adów: 
1) DHL EXPRESS (Poland) Sp. z o.o. G uchowo,   
2) Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us ugowe ALMAR Bar i Dyskoteka „PARADISE”, 

ul. Mickiewicza 62, w Krzy u Wlkp.,   
3) Zak ad Przemys u Drzewnego „MATUSIAK”, ugi Ujskie 106,
4) Ardagh Glass S.A., ul. Huty Szk a 2, Uj cie,
5) Cukrownia Gosty .

W celu ograniczenia emisji ha asu dokonywana jest wymiana ha a liwych urz dze  na mniej uci liwe 
(Ardagh Glass S.A.), przeniesienie uci liwej dzia alno ci z terenu otwartego do hali produkcyjnej (Zak ad 
Przemys u Drzewnego „MATUSIAK”), zwi kszenie izolacyjno ci akustycznej przegród budowlanych 
w pomieszczeniach b d cych ród ami ha asu, m.in. przez wymian  okien i drzwi, wyt umienie wn trza tych 
pomieszcze  (Bar i Dyskoteka „PARADISE”, Ardagh Glass S.A.), budowa ekranów akustycznych i obudów 
d wi koch onnych (DHL EXPRESS Poland, Ardagh Glass S.A.), monta  wywietrzników z t umikami ha a-
su (Ardagh Glass S.A).

Dzia alno  kontrolna WIO  w zakresie ha asów przemys owych przyczynia si  systematycznie 
do zmniejszania liczby obiektów powoduj cych degradacj  klimatu akustycznego rodowiska. 
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Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku dokonuje si  w ramach Pa stwowego Moni-
toringu rodowiska, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska /Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó n. zm./. W rozumieniu ustawy pola elektromagnetyczne (PEM) s  to pola elek-
tryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o cz stotliwo ciach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz, stano-
wi ce promieniowanie elektromagnetyczne niejonizuj ce. Najcz ciej wyst puj cymi sztucznymi ród ami 
PEM s : stacje radiowe i telewizyjne, telefonia komórkowa, radary, linie i stacje elektroenergetyczne oraz 
aparatura przemys owa i medyczna 

Podstawowym za o eniem tej obserwacji jest ochrona ludno ci przed wzrostem poziomów pól elek-
tromagnetycznych ponad warto ci dopuszczalne, okre lone dla terenów przeznaczonych pod zabudow
mieszkaniow  i miejsc dost pnych dla ludno ci w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 30 pa dzier-
nika 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów 
dotrzymania tych poziomów /Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883/.

Tabela 6.1. Zakres cz stotliwo ci pól elektromagnetycznych, dla których okre la si  parametry fizyczne, charak-
teryzuj ce oddzia ywanie pól elektromagnetycznych na rodowisko oraz dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne warto ci parametrów fizycznych, dla 
terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow

Parametr fizyczny
Zakres cz stotliwo ci pola elektromagnetycznego

Sk adowa 
elektryczna

Sk adowa 
magnetyczna G sto  mocy

50 Hz  cz stotliwo   sieci elektroenergetycznej 1 kV/m  60 A/m  

Tabela 6.2. Zakres cz stotliwo ci pól elektromagnetycznych, dla których okre la si  parametry fizyczne, charak-
teryzuj ce oddzia ywanie pól elektromagnetycznych na rodowisko oraz dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne warto ci parametrów fizycznych, dla 
miejsc dost pnych dla ludno ci

Parametr fizyczny
Zakres cz stotliwo ci pola elektromagnetycznego

Sk adowa 
elektryczna

Sk adowa 
magnetyczna G sto  mocy

0 Hz  10 kV/m  2500 A/m  -  
od 0 Hz do 0,5 Hz  -  2500 A/m  -  
od 0,5 Hz do 50 Hz  10 kV/m  60 A/m  -  
od 0,05 kHz do 1 kHz  -  3/f A/m  -  
od 0.001 MHz do 3 MHz  20 V/m  3 A/m  -  
od 3 MHz do 300 MHz  7 V/m  -  -  
od 300 MHz do 300 GHz  7 V/m  -  0,1 W/m2

W roku 2009, oprócz cyklicznych bada  poziomów pól elektromagnetycznych, ze wzgl du na stale 
wzrastaj c  liczb  interwencji, prowadzono monitoring badawczy. Pomiary nat enia pól elektromagnetycz-
nych wykonano w otoczeniu pi ciu instalacji stacji bazowych telefonii komórkowej (tabela 6.3.). 

Tabela 6.3. Wyniki pomiarów PEM w otoczeniu pi ciu instalacji stacji bazowych telefonii komórkowej w roku 2009 

Lp. Lokalizacja punktu Wynik pomiaru 
Gosty  – instalacja na dachu budynku przy ul. Górnej 8–10  

1 ul. Górna 6 1,58 V/m 
2 ul. Górna 12 1,64 V/m 
3 ul. Górna 1 1,17 V/m 

Kalisz – instalacje na dachu budynku przy Al. Wolno ci (Z oty Róg) 
1 Al. Wolno ci 9a 1,06 V/m 
2 Al. Wolno ci pomi dzy 9 i 11 1,17 V/m 
3 ul. Kazimierzowska 1,31 V/m 
4 ul. Kredytowa 1,59 V/m 
5 ul. ródmiejska 20 1,11 V/m 
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Lp. Lokalizacja punktu Wynik pomiaru 
6 przy Kanale Rypinkowskim 2,09 V/m 

Konin – instalacja na dachu budynku przy ul. 11-go Listopada 20 oraz przeka -
niki TV na dachu budynku przy ul. 11-go Listopada 17 

1 ul. 11-go Listopada 22 < 0,8 V/m 
2 Parking przy kompleksie handlowym 0,89 V/m 
3 ul. Przyja ni 5 <0,8 V/m 
4 ul. 11-go Listopada pomi dzy 17 i 20 3,74 V/m 
5 ul. 11-go Listopada pomi dzy 15 i 17 1,78 V/m 
6 ul. 11-go Listopada – kwiaciarnia  0,91 V/m 

Pi a – instalacja na dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 43 
1 Al. Wojska Polskiego 43 0,85 V/m 
2 Al. Wojska Polskiego 43 0,80 V/m 
3 Al. Wojska Polskiego / ul. Matwiejewa 1,08 V/m 
4 ul. Matwiejewa 1,20 V/m 
5 ul. Matwiejewa 1,37 V/m 
6 Al. Wojska Polskiego 43 0,93 V/m 

Pozna  – instalacja na dachu budynku przy ul. Powsta ców Wielkopolskich 16 
1 ul. Powsta ców Wlkp. – parking UAM 1,11 V/m 
2 ul. Niepodleg o ci 8 < 0,8 V/m 
3 ul. Ko ciuszki – parking   0,99 V/m 
4 ul. Garncarska / ul. Taczaka 0,83 V/m 
5 ul. Ratajczaka 20 0,82 V/m 
6 ul. Powsta ców Wlkp. 2 < 0,8 V/m 

Przeprowadzone pomiary nat enia pól elektromagnetycznych w pobli u wybranych instalacji stacji ba-
zowych telefonii komórkowej nie wykaza y wyst powania terenów dost pnych dla ludno ci, na których 
wyst powa yby przekroczenia poziomów dopuszczalnych (7 V/m). Celem pomiarów by o wy cznie okre-
lenie poziomu pól elektromagnetycznych w rodowisku w miejscach dost pnych dla ludno ci. Nie by o

natomiast celem pomiarów okre lenie wp ywu poszczególnych obiektów emituj cych fale elektromagne-
tyczne na poziom pól w rodowisku. Uzyskane wyniki nie mog  stanowi  podstawy do wnioskowania 
o wielko ci emisji pól elektromagnetycznych ze róde  (obiektów) znajduj cych si  w pobli u miejsc, w któ-
rych realizowano pomiary. 

Wi kszo  uzyskanych warto ci waha si  w pobli u 1 V/m. Jedynie w przypadku instalacji w Koninie 
przy ul. 11–go Listopada stwierdzono w dwóch punktach warto ci wy sze (3,74 V/m oraz 1,78 V/m). 
W miejscach tych, oprócz stacji bazowej telefonii komórkowej, na nat enie pola w istotny sposób wp ywaj
przeka niki telewizyjne zlokalizowane na dachu wie owca nr 17.

Rok 2009 to drugi rok trzyletniego cyklu bada  poziomu pól elektromagnetycznych w rodowisku, 
prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Poznaniu w ramach Pa stwowego 
Monitoringu rodowiska. Badania te realizowane s  w sposób okre lony w rozporz dzeniu Ministra rodo-
wiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych bada  poziomów 
pól elektromagnetycznych w rodowisku /Dz. U. Nr 221, poz. 1645/.

Zgodnie z powy szym rozporz dzeniem monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu 
w cyklu trzyletnim pomiarów nat enia sk adowej elektrycznej pola w 135 punktach pomiarowych (po 45 na 
rok), rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa (mapa 6.1.).  

Punkty wybiera si  w miejscach dost pnych dla ludno ci usytuowanych: 
w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszka ców przekraczaj cej 50 tysi cy,
w pozosta ych miastach, 
na terenach wiejskich (tabela 6.4.) 
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Dla ka dej z powy szych grup terenów wybiera si
po 15 punktów, dla ka dego roku kalendarzowego.  
Pomiary wykonuje si  w odleg o ci nie mniejszej 
ni  100 metrów od rzutu anten instalacji emituj -
cych pola elektromagnetyczne na powierzchni  terenu. 

Tabela 6.4. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM w roku 2009 

Lp. Miasta  
powy ej 50 tysi cy mieszka ców Lp. Pozosta e miasta Lp. Tereny wiejskie 

1 ul. Kossaka 140 16 Wielichowo – ul. Dworco-
wa (wjazd do gorzelni) 31 Siedlec, ul. Zb szy ska 28

2
Pi a

ul. Rogozi ska 34 -43  17 Gosty  – ul. Parkowa 1 32 Machcin 4 
3 ul. Witkowska 69 18 Ostrzeszów – ul. Borek 10 33 Szkaradowo 141 

4
Gniezno 

ul. Roosvelta 108 19 Ko min Wlkp. – ul. Pozna -
ska (przy banku PKO BP) 34 Mikorzyn (przy o rodku 

wypoczynkowym) 

5 ul. Paderewskiego  
(przy stadionie) 20 Nowe Skalmierzyce – 

ul. Kaliska 85 35 Tarce (przy sklepie spo-
ywczym) 

6

Ostrów 
Wielkopolski ul. wistackiego  

(przy ko ciele) 21 Trzcianka – ul. Grunwaldz-
ka 21 36 Go uchów – ul. 23-go 

Stycznia 11 

7 ul. Tuwima (przy Szko-
le Podstawowej) 22 Krzy  Wielkopolski – 

ul. Moniuszki 6 37 Lubasz – ul. Nowa 1 

8
Kalisz

ul. Chocimska  
(przy ko ciele)

23 Okonek – ul. Niepodleg o-
ci 53 38 T ukomy 28 

9 ul. Sosnowa  
(gimnazjum nr 7) 24 Margonin – ul. Witosa 1 39 Rejowiec 14 

10
Konin ul. Ko ciuszki  

(Park Chopina - brama 
wej ciowa)

25 Wyrzysk – ul. Pomorska 8 40
Gr bków – przystanek 
autobusowy przy drodze 
Turek-Kalisz 

11 ul. Bu garska 128c 26 S upca – ul. Kopernika 11a 41 Zary  – przy hurtowni 
paliw 

12 ul. Galileusza 6 27
K odawa – skrzy owanie 
ul. Boh. Wrze nia 1939 r. 
i D bskiej 

42 Giera towo – przy drodze 
z trasy A-2 

13

Pozna

ul. S owia ska / Ozimina 
(sklep Spo em) 28 roda Wlkp. – ul. Pr dzy -

skiego 1 43 Tarnowo Podgórne, 
ul. Rokietnicka / Jasna 
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Lp. Miasta  
powy ej 50 tysi cy mieszka ców Lp. Pozosta e miasta Lp. Tereny wiejskie 

14 ul. Woli ska / u ycka 29 St szew – ul. 28 Grudnia 21 44 wi tniki, ul. Kórnicka 8 
15

Leszno
ul. Wiecierzy skiego 26 30 Lwówek – ul. Magazynowa 45 Sul cin

W 42 punktach pomiarowych otrzymano wynik poni ej 0,8 V/m. W adnym z punktów pomiarowych 
nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu cz stotliwo ci od 3 MHz do 
300 GHz). Najwy sze zmierzone poziomy sk adowej elektrycznej pola stwierdzono w Ostrowie Wielkopol-
skim przy ul. Paderewskiego (przy stadionie)  1,12 V/m oraz w Poznaniu przy skrzy owaniu ul. S owia -
skiej i Oziminy  1,28 V/m i przy ul. Bu garskiej  1,46 V/m. 

Podsumowanie
Pomiary pól elektromagnetycznych na terenach dost pnych dla ludno ci na obszarze województwa 

wielkopolskiego nie wykaza y przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w ad-
nym z badanych punktów pomiarowych. Zmierzone warto ci sk adowej elektrycznej w 93% punktów kszta -
towa y si  poni ej 10% warto ci dopuszczalnej.  
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Gospodarowanie odpadami jest dzia aniem wielokierunkowym. Coraz bardziej doceniana jest w tej 
dzia alno ci rola edukacji ekologicznej i – w obszarze odpadów komunalnych  segregacja odpadów u ró-
d a, jako e to odpady z gospodarstw domowych s  jednym z g ównych problemów w gospodarce odpadami. 
Ze wzgl du na konieczno  realizacji zobowi za  unijnych, w tym dotycz cych uzyskania okre lonych po-
ziomów odzysku w zakresie odpadów opakowaniowych i redukcji odpadów ulegaj cych biodegradacji kie-
rowanych na sk adowiska, konieczne jest tworzenie zwi zków mi dzygminnych kompleksowo prowadz cych 
zadania w zakresie gospodarki odpadami, budowa instalacji do odzysku odpadów komunalnych oraz prowa-
dzenie skutecznego systemu selektywnego zbierania odpadów.  

W niniejszym rozdziale po raz pierwszy w Raporcie o stanie rodowiska w Wielkopolsce… przedsta-
wiono proces usuwania azbestu z terenu województwa. 

7.1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
Do zada  gminy, zgodnie z ustaw  z dnia 13 wrze nia 1996 roku o utrzymaniu czysto ci i porz dku

w gminie /Dz. U. Nr 132, poz. 622/, nale y zapewnienie czysto ci i porz dku na swoim terenie oraz tworze-
nie warunków niezb dnych do ich utrzymania, m.in.: poprzez zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych przydatnych do odzysku od tych, które b d  sk adowane i wspó dzia anie z przedsi biorcami 
prowadz cymi dzia alno  w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami. 

W roku 2009 w wyniku selektywnej zbiórki prowadzonej przez gminy, na terenie województwa wiel-
kopolskiego wysegregowano oko o 58 431,7 Mg odpadów z grupy 15 i 20, w tym 20 476,1 Mg makulatury, 
25 493,6 Mg szk a i 12 462,0 Mg tworzyw sztucznych. W dwóch gminach  Tuliszków i Ceków Kolonia 
prowadzono zbiórk  odpadów z podzia em na odpady suche i mokre. W gminie Ceków Kolonia dodatkowo 
selektywnie zbierano szk o. Natomiast na terenie jednej gminy (Ko cian – obszar wiejski) nie prowadzono 
selektywnej zbiórki odpadów – mapa 7.1.  

Zakres prowadzonej segregacji odpadów (rodzajowo i terytorialnie) systematycznie si  rozszerza, na-
st puje udoskonalanie i dostosowywanie do lokalnych potrzeb funkcjonuj cych ju  systemów zbiórki odpa-
dów. Z otrzymanych z urz dów miast i gmin informacji wynika, i  w roku 2009 
prowadzono tak e zbiórk  takich odpadów jak: 

przeterminowane leki – w 24 gminach  zebrano 7,68 Mg; 
odpady wielkogabarytowe – w 51 gminach  zebrano 3 845,6 Mg; 
tekstylia – w 11 gminach  zebrano 863,4 Mg; 
aluminium – w 6 gminach  zebrano 9,61 Mg; 
metale – w 42 gminach  zebrano 1 065,9 Mg; 
opony – w 12 gminach  zebrano 222,4 Mg; 
zu yte urz dzenia elektryczne i elektroniczne, urz dzenia zawieraj ce fre-
ony, zu yte urz dzenia zawieraj ce niebezpieczne elementy  w 77 gmi-
nach  zebrano 1 451,5 Mg. 
Zbiórka odpadów ulegaj cych biodegradacji. Odpady ulegaj ce biodegradacji, a wi c ulegaj ce roz-

k adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów obejmuj  odpady kuchenne i zielone. 
Na 226 gmin województwa wielkopolskiego, w 2009 r. zbiórk  odpadów zielonych prowadzono w 16 

gminach, gdzie zebrano 16 346,5 Mg odpadów, selektywn  zbiórk  odpadów kuchennych w jednej – 
w Koninie – zebrano 3 231,7 Mg odpadów, natomiast zbiórk  zmieszanych odpadów zielonych i kuchen-
nych prowadzono w 5 gminach  zebrano 833,4 Mg. 

Zbiórka baterii ma ogabarytowych. Od dnia 1 pa dziernika 2009 r., zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach /Dz. U. Nr 79 poz. 666/, G ówny Inspektor Ochrony ro-
dowiska prowadzi rejestr podmiotów wprowadzaj cych baterie lub akumulatory oraz prowadz cych zak ady 
przetwarzania zu ytych baterii lub zu ytych akumulatorów. Z rejestru wynika, i  na terenie kraju funkcjonu-
j  dwie instalacje do przerobu z omu akumulatorów kwasowo-o owiowych, s  to Orze  Bia y S.A. w Byto-
miu i Baterpol Sp. z o.o. w wi toch owicach oraz jeden zak ad przerobu z omu akumulatorów kadmowo-
niklowych  MarCo Ltd. Sp. z o.o. w Rudnikach ko o Cz stochowy. 

Baterie ma ogabarytowe w strumieniu odpadów komunalnych stanowi  odpad niebezpieczny. Ilo  zu-
ytych baterii ro nie, natomiast zbiórka w województwie prowadzona jest w ograniczonym zakresie, g ów-

nie w szko ach i niektórych placówkach handlowych. W szko ach zbiórka prowadzona jest w ramach 
Programu REBA, organizowanego przez Reba Organizacj  Odzysku SA.

Zbiórka baterii prowadzona z inicjatywy gmin, zak adów komunalnych, zwi zków mi dzygminnych, 



Gospodarka odpadami 

89

zak adów zagospodarowania odpadów obejmowa a 124 gminy. Umowy o wspó pracy podpisane by y
w wi kszo ci przypadków z Reba O.O. S.A i ReEko O.O. S.A. Z obszaru 102 gmin zebrano 71,75 Mg bate-
rii, natomiast w 22 gminach ze wzgl du na brak ca kowitego wype nienia, pojemniki nie by y opró niane.
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7.2. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza sk adowaniem 
W Wielkopolsce na koniec 2009 roku funkcjonowa o: 

18 sortowni odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki, w tym dwie sortownie uruchomio-
ne w roku 2009, w miejscowo ciach: P awce (powiat redzki) i Dobra Nadzieja (powiat pleszewski);  
12 kompostowni odpadów komunalnych; jedna kompostownia zlokalizowana w miejscowo ci wi te 
(powiat gnie nie ski), po kontroli przeprowadzonej w pa dzierniku 2009 r. przesta a pracowa  ze wzgl -
du na brak decyzji na odzysk, odpady tam zdeponowane zosta y przekazane innym podmiotom;  
3 spalarnie odpadów niebezpiecznych zlokalizowane w Poznaniu, Koninie i Pile (ta ostania zosta a cza-
sowo wy czona z eksploatacji w sierpniu 2008 r. ze wzgl du na po ar instalacji, ponowne w czenie na-
st pi o 09.11.2009 r., praktyczn  dzia alno  rozpocz to od 03.12.2009 r.);  
3 spalarnie nale ce do Zespo u Elektrowni P tnów-Adamów-Konin, posiadaj ce instalacj  wspó spala-
j c  odpady z paliwem tradycyjnym (mapa 7.2.). 

Instalacja termicznego przekszta cania od-
padów - ZUO Sp. z o.o. w Koninie 

7.3. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów przez sk adowanie 
Odpady, których nie da si  odzyska  lub unieszkodliwi  w inny sposób, deponuje si  na sk adowisku.
Sk adowiska eksploatowane. Z prowadzonej i aktualizowanej co roku przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony rodowiska bazy Karta sk adowiska wynika, e w roku 2009 eksploatowano na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego 94 sk adowiska odpadów, w tym: 

2 sk adowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowane w Koninie: 
na jednym sk adowane s  odpady z ró nych grup (06, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19) zawieraj ce elementy 
niebezpieczne;  
na drugim, oddanym do eksploatacji w 2007 r., sk adowane s  odpady azbestowe o kodach 170601 
i 170605; 

6 sk adowisk odpadów innych ni  niebezpieczne i oboj tne, które nie przyjmowa y odpadów komunalnych; 
74 sk adowiska odpadów innych ni  niebezpieczne i oboj tne przyjmuj ce odpady komunalne (w ród
nich 56 sk adowisk niewymagaj cych dostosowania); 
12 sk adowisk odpadów innych ni  niebezpieczne i oboj tne, które zaprzesta y eksploatacji w trakcie 
2009 roku, sk adowiska te posiadaj  decyzje na zamkni cie (mapa 7.3).  
Na 94 sk adowiskach, w 2009 roku, z o ono 2 002 461,1 Mg odpadów, w tym 780 850,45 Mg zdepo-

nowano na sk adowiskach odpadów innych ni  niebezpieczne i oboj tne przyjmuj cych odpady komunalne, 
20 301,8 Mg na sk adowiskach odpadów niebezpiecznych i 1 201 308,8 Mg na sk adowiskach odpadów 
innych ni  niebezpieczne i oboj tne, które nie przyjmowa y odpadów komunalnych. 

Sk adowiska nieeksploatowane. W latach 2000–2009 zaprzestano eksploatacji 104 sk adowisk odpa-
dów komunalnych i przemys owych. Prowadzono rekultywacj  33 sk adowisk, a zrekultywowano – 28. Re-
kultywacja, w wi kszo ci przypadków, polega a na pokryciu terenu warstw  piasku, gliny i humusu,
obsianiu traw  i/lub dokonaniu nasadze  ro linno ci drzewiastej (mapa 7.4.). 
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W roku 2009 przeprowadzono rekultywacj  terenu po mogilniku w Nied wiadach, ko cz c w ten spo-
sób przedsi wzi cie likwidacji mogilników zawieraj cych przeterminowane rodki ochrony ro lin na terenie 
województwa wielkopolskiego, które realizowane by o od roku 2002.  

Na terenie województwa wielkopolskiego pozosta  jeszcze jeden obiekt, nie obj ty przedsi wzi ciem li-
kwidacji mogilników, ze wzgl du na inny rodzaj zdeponowanych odpadów. Jest to mogilnik zak adowy 
nale cy do Philips Lighting Poland S.A. Pi a, zlokalizowany na sk adowisku odpadów w miejscowo ci
K oda, gmina Szyd owo; jest to izolowana geomembran  kapsu a zawieraj ca 605 Mg st uczki szklanej za-
nieczyszczonej rt ci  i 265 Mg osadów poneutralizacyjnych. 
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7.4. Usuwanie azbestu z terenu województwa wielkopolskiego
Wyst powanie, zastosowanie, szkodliwo  azbestu. Azbest jest nazw  handlow  grupy materia ów

w óknistych. Pod wzgl dem chemicznym s  to uwodnione krzemiany magnezu, elaza, wapnia i sodu. Pod 
wzgl dem mineralogicznym rozró nia si  dwie grupy azbestów: serpentynowe i amfibolowe. Do azbestów 
serpentynowych nale y tylko jedna odmiana azbestu – azbest chryzotylowy. Jest on wydobywany i stosowa-
ny w najwi kszych ilo ciach. W ród azbestów amfibolowych przemys owe znaczenie maj  dwie odmiany: 
azbest amosytowy i krokidolitowy. Pomimo i  wyst powanie azbestu w przyrodzie jest dosy  powszechne, 
tylko w kilku miejscach na wiecie prowadzona by a jego eksploatacja na skal  przemys ow . Polska nie 
posiada z ó  azbestu nadaj cych si  do eksploatacji przemys owej.

Azbest posiada unikalne w a ciwo ci chemiczne i fizyczne takie jak: du a odporno  na wysokie i ni-
skie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne, odporno  na dzia anie czynników chemicznych, du a
spr ysto  i wytrzyma o  mechaniczna, które sprawi y, e sta  si  on powszechnie wykorzystywany jako 
cenny surowiec równie  w Polsce.

Azbest by  szeroko stosowany w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, ale 
tak e w energetyce, transporcie i przemy le chemicznym. Najwa niejszymi zastosowaniami azbestu s :

wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestu chryzotylowego i azbestów amfibolowych, takie 
jak: pokrycia dachowe, rury ci nieniowe, p yty ok adzinowe 
i elewacyjne zawieraj ce od 10 35% azbestu; 
wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kot ów parowych, 
wymienników ciep a, zbiorników, przewodów rurowych oraz 
ubra  i tkanin ognioodpornych. Zawieraj  one w zale no ci 
od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, g ównie chryzotylu; 
wyroby uszczelniaj ce: tektury, p yty azbestowo-kauczukowe, 
szczeliwa plecione; 
wyroby cierne, takie jak: ok adziny cierne i ta my hamulcowe 
stosowane do ró nego typu hamulców; 
wyroby tekstylne: sznury i maty; 
wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity 
uszczelniaj ce, asfalty drogowe uszlachetnione, za-
prawy gruntuj ce, papa dachowa, p ytki pod ogowe, 
zawieraj ce od 20 do 40% azbestu. Szacuje sie 
(w skali kraju), e oko o 96% ogólnej ilo ci wyrobów 
zawieraj cych azbest stanowi  p yty azbestowo-
cementowe (faliste i p askie).
Produkcja p yt azbestowo-cementowych w Polsce rozpocz a si  w 1907 roku. Jednak stosowanie azbe-

stu na szerok  skal  na terenie Polski w budownictwie nast pi o w latach 60-tych ubieg ego wieku, po uru-
chomieniu kilku du ych zak adów wyrobów azbestowo-cementowych. G ównym surowcem stosowanym do 
produkcji by  azbest chryzotylowy, ale do po owy lat osiemdziesi tych do produkcji rur ci nieniowych sto-
sowany by  tak e krokidolit oraz niewielkie ilo ci amozytu. Na terenie województwa wielkopolskiego funk-
cjonowa y zak ady wykorzystuj ce azbest w produkcji. By y to: Przedsi biorstwo Materia ów Izolacji 
Budowlanej „IZOLACJA” w Jarocinie i Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us ugowe „IZOPOL” 
S.A. w Trzemesznie. Produkcja p yt azbestowo-cementowych w Polsce zosta a zakazana ustaw  z dnia 
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj cych azbest /t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, 
z pó n. zm./. Zgodnie z t  ustaw  w Polsce w 1998 roku zosta a ca kowicie zako czona produkcja p yt azbe-
stowo-cementowych, a wcze niej innych wyrobów zawieraj cych azbest. 

Azbest mo e by  przyczyn  pylicy azbestowej (azbestozy), agodnych zmian op ucnowych, raka p uc 
oraz mi dzyb oniaków op ucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej z o liwo ci). Mi dzy pierwszym nara-
eniem a pojawieniem si  patologii (zw aszcza nowotworów) wyst puj  d ugie okresy. Aktualnie wykrywa-

ne skutki odnosz  si  do warunków pracy, jakie istnia y 20 40 lat temu. 
Szkodliwo  w ókien azbestowych zale y od rednicy i d ugo ci w ókien. Wi ksze w ókna nie s  tak 

szkodliwe, gdy  w wi kszo ci zatrzymuj  si  w górnych drogach oddechowych, sk d s  usuwane przez rz -
ski; w ókna bardzo drobne s  usuwane przez system odporno ciowy. Najbardziej niebezpieczne s  w ókna
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d ugie (>5 m), ale cienkie (do 0,01 m)  przenikaj  one do dolnych dróg oddechowych wbijaj  si  w p u-
ca, gdzie pozostaj  i w wyniku wieloletniego dra nienia komórek wywo uj  nowotwory. 

Chorobotwórcze dzia anie azbestu wyst puje w wyniku wdychania w ókien zawieszonych w powietrzu 
(oznacza to, e dopóki w ókna nie s  uwolnione do powietrza nie stanowi  zagro enia dla zdrowia). Natural-
ne ród a emisji w ókien azbestowych w praktyce maj  mniejsze znaczenie ni ród a zwi zane z dzia alno-
ci  cz owieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawieraj cych azbest tymi ród ami s :

– niew a ciwie sk adowane odpady azbestowe, w tym dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych 
wyrobiskach; 

– u ytkowanie wyrobów azbestowych, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza py-
em azbestowym w wyniku korozji i mechanicznych uszkodze  p yt azbestowo-cementowych, cierania 

tarcz sprz g owych i hamulcowych; 
– niew a ciwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawieraj cych azbest; 
– urz dzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawieraj ce azbest. S  to ród a wyst pu-

j ce wewn trz pomieszcze .

Post powanie z wyrobami zawieraj cymi azbest. Azbest zabezpieczony w sposób uniemo liwiaj cy
uwalnianie si  w ókien do powietrza nie stanowi adnego zagro enia dla zdrowia. Znane s  dwie metody 
zabezpieczania wyrobów z azbestem: 

obudowanie ich py oszczeln  przegrod  wykonan  np. ze sklejki lub p yt gipsowych; 
pokrycie powierzchni tych wyrobów specjalnymi substancjami impregnuj cymi uniemo liwiaj cymi 
kruszenie si  azbestu lub b onotwórczymi, które tworz  na powierzchni materia u warstw  uniemo li-
wiaj c  od amywanie si  zewn trznych cz stek wyrobu. 
Czynnikiem negatywnie wp ywaj cym na obecny stan wyrobów azbestowych (pokry  dachowych 

i elewacji) by  ich nieprawid owy monta  (dotyczy to g ównie terenów wiejskich), powoduj cy p kanie p yt 
oraz ich odkszta canie. Dodatkowym czynnikiem jest nieprzestrzeganie terminów konserwacji, a nawet ca -
kowity brak konserwacji. Czas u ytkowania p yt azbestowo-cementowych (prawid owo za o onych i zamon-
towanych, pomalowanych farb  akrylow  i konserwowanych co 5 7 lat) okre lony zosta  na 30 lat. 
W Polsce wiele wyrobów jest u ytkowanych od 10 do 50 lat. 

Najwi ksze zagro enie emisj  szkodliwych dla zdrowia cz owieka w ókien azbestowych stwarza proces 
usuwania wyrobów zawieraj cych azbest. Prace zwi zane z usuwaniem azbestu musz  by  prowadzone 
w taki sposób, aby wyeliminowa  lub zminimalizowa  uwalnianie si  azbestu do rodowiska i nie dopu ci
do przekroczenia dopuszczalnych warto ci st e  w ókien azbestowych w powietrzu. Prace przy usuwaniu 
azbestu mog  prowadzi  jedynie wykonawcy posiadaj cy odpowiednie wyposa enie techniczne i zatrudnia-
j cy przeszkolonych pracowników. Podczas naprawy lub usuwania wyrobów zawieraj cych azbest wyko-
nawca zobowi zany jest do umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac, ogrodzenia 
terenu prac oraz zastosowania odpowiednich rodków technicznych w celu zmniejszenia emisji w ókien 
azbestu. Wa ne jest, aby wyroby azbestowe usuwane by y w ca o ci, unikaj c ich z amania. Przy wykony-
waniu takich prac konieczne jest tak e stosowanie sprz tu zabezpieczaj cego uk ad oddechowy i odpowied-
niej odzie y ochronnej. 

Unieszkodliwianie odpadów zawieraj cych azbest. Jedyn  metod  unieszkodliwiania odpadów azbe-
stowych, stosowan  obecnie w Polsce, jest ich sk adowanie na odpowiednio przygotowanych do tego celu 
sk adowiskach.

Podstawowym wymogiem jest ca kowite zabezpieczenie odpadów przed kontaktem z powietrzem at-
mosferycznym. Sk adowiska odpadów zawieraj cych azbest lub wydzielone kwatery na sk adowiskach in-
nych ni  przeznaczone do tych odpadów budowane s  w specjalnie wykonanych zag bieniach terenu, ze 
cianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem si . W celu zabezpieczenia przed emisj  py ów,

powierzchni  ka dej kolejnej warstwy odpadów przykrywa si  foli  lub warstw  gruntu. Po zako czeniu 
eksploatacji sk adowiska (na poziomie 2 m poni ej poziomu terenu otoczenia) nale y wype ni  je ziemi  do 
poziomu terenu. Azbest po z o eniu i przykryciu gruntem mineralnym jest nieszkodliwy dla rodowiska
wodno-gruntowego oraz powietrza atmosferycznego. Z o e odpadów zawieraj cych azbest nie mo e by
w jakikolwiek sposób naruszone, czy to przez prace ziemne, czy przez odwierty. 

W 2005 roku wesz o w ycie rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie 
podziemnych sk adowisk odpadów /Dz. U. Nr 110, poz. 935/, które dopuszcza sk adowanie azbestu i innych 
odpadów niebezpiecznych pod ziemi . Rozporz dzenie to okre la szczegó owe wymagania, jakim powinny 
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odpowiada  poszczególne typy sk adowisk podziemnych w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamkni cia, 
a tak e zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych sk adowisk.

W roku 2009 w województwie wielkopolskim funkcjonowa o jedno sk adowisko przyjmuj ce odpady 
azbestowe, zlokalizowane w Koninie. Zaspokaja ono potrzeby województwa. Nale y jednak zaznaczy , e
odpady azbestowe sk adowane s  tak e na sk adowiskach zlokalizowanych poza województwem wielkopolskim. 

Sk adowisko w Koninie administrowane jest przez Zak ad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Jego eksplo-
atacj  rozpocz to w lutym 2007 roku. Na sk adowisku przyjmowane s  odpady o kodach: 

17 06 01*  materia y izolacyjne zawieraj ce azbest, 
17 06 05*  materia y konstrukcyjne zawieraj ce azbest. 

Wolna pojemno  sk adowiska wed ug stanu na koniec czerwca 2009 r. wynosi a 119 800 m3. Jednym 
z warunków przyj cia odpadu jest szczelne opakowanie foliowe. Roz adunek odpadów azbestowych ze 
rodków transportu odbywa si  za pomoc  wózka wid owego na p ycie roz adowczej zlokalizowanej na dnie 

niecki.
Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonowa o równie  sk adowisko odpadów innych ni

niebezpieczne i oboj tne, na którym wydzielono cz ci do sk adowania odpadów azbestowych, w Pasiece 
w gminie Trzemeszno. Sk adowisko by o zarz dzane przez PPHU IZOPOL S.A. i zako czy o dzia alno
w po owie 2007 r. Rekultywacj  sk adowiska przeprowadzono w latach 2008 2009. 

Sk adowisko odpadów azbestowych – 
ZUO Sp. z o.o. w Koninie. 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032. W celu zminimalizowania oddzia ywa-
nia py u azbestu na zdrowie ludzi oraz stan rodowiska, w maju 2002 r. Rada Ministrów przyj a Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski, opracowany w latach 
2000 2001 w oparciu o obowi zuj ce wtedy przepisy prawne. Do jego opracowania Rada Ministrów zosta a
zobowi zana w drodze rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu 
z gospodarki przyj tej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 38, poz. 373). 

W latach 2003 2008 prowadzono liczne dzia ania, których celem by o wzmocnienie procesu oczysz-
czania kraju z azbestu. Jednak tempo usuwania wyrobów zawieraj cych azbest by o ni sze od zak adanego – 
dotychczas usuni to oko o 1 mln Mg, a wi c w u ytkowaniu na terytorium Polski znajduje si  oko o
14,5 mln Mg wyrobów zawieraj cych azbest.  

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podj a uchwa  w sprawie ustanowienia programu wielolet-
niego pn. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032, który w dniu 15 marca 2010 r. kolejn
uchwa  zosta  uzupe niony. Program stanowi kontynuacj  i aktualizacj  celów oraz dzia a  ustalonych 
w Programie z roku 2002. G ówne cele obecnie obowi zuj cego Programu to:

usuni cie i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj cych azbest; 
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecno ci  azbestu na terytorium 
kraju;
likwidacja szkodliwego oddzia ywania azbestu na rodowisko.
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Program okre la tak e nowe zadania niezb dne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wyni-
kaj ce ze zmian gospodarczych i spo ecznych, jakie nast pi y m.in. w zwi zku ze wst pieniem Polski do 
Unii Europejskiej. Realizuje wnioski zawarte w Raporcie z realizacji w latach 2003 2007 Programu usu-
wania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski poprzez wprowadzenie 
priorytetowych zada  legislacyjnych, uruchomienie wsparcia finansowego dla dzia a  prowadzonych przez 
jednostki samorz du terytorialnego oraz usprawnienie systemu monitoringu realizacji Programu.

Ca kowity koszt realizacji Programu w latach 2009 2032 szacowany jest na kwot  oko o 40,4 mld z ,
na któr  sk adaj  si rodki w asne w a cicieli nieruchomo ci, inwestorów, bud etu pa stwa oraz jednostek 
samorz du terytorialnego. 

Program przewiduje intensyfikacj  wszystkich dzia a  do roku 2012 tak, aby w latach 2012 2013 do-
kona  rzetelnej oceny realizacji celów Programu i opracowa  jego aktualizacj  do roku 2015. 

Aby zwi kszy  tempo usuwania wyrobów zawieraj cych azbest, szczególnie z terenów wiejskich, Pro-
gram wprowadza nowy instrument umo liwiaj cy usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest z terenu w asnej 
nieruchomo ci bez korzystania z us ug wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwaj ce wyroby azbestowe 
zostan  odpowiednio przeszkolone i b d  dysponowa rodkami technicznymi eliminuj cymi nara enie na 
kontakt z w óknami azbestu, a prace te b d  wykonywa  incydentalnie. W ramach prac przygotowawczych 
do uruchomienia tego instrumentu przygotowano wykaz niezb dnych zada  legislacyjnych oraz zaplanowa-
no finansowanie odpowiednich szkole  lokalnych. 

Usuni cie wyrobów zawieraj cych azbest przyniesie korzy ci spo eczne, ekonomiczne i ekologiczne 
polegaj ce na: 
1) zmniejszeniu emisji w ókien azbestu, 
2) uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszka ców, 
3) poprawie stanu technicznego i wygl du zewn trznego obiektów budowlanych. 

Aktualizacja kosztów realizacji Programu, faktycznych potrzeb inwestycyjnych oraz skutków bud eto-
wych b dzie mo liwa dopiero po zako czeniu procesu rzetelnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych 
w Polsce. Tempo dotychczasowych dzia a  nakazuje za o y  kilkuletni okres realizacji pe nej inwentaryza-
cji. Przyspieszenie i usprawnienie tego procesu jest celem dzia a  prowadzonych przez Ministra Gospodarki.  

Zadania przewidziane w Programie b d  realizowane na trzech poziomach: 
centralnym – Rada Ministrów, Minister Gospodarki i w strukturze Ministerstwa Gospodarki G ówny 
Koordynator; 
wojewódzkim – samorz d województwa; 
lokalnym – samorz d powiatowy i samorz d gminny. 

Organem odpowiedzialnym za monitoring i koordynacj  realizacji Programu jest Minister Gospodarki, który 
powo uje:

G ównego Koordynatora jako osob  odpowiedzialn  za wspó dzia anie poszczególnych jednostek 
i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw dotycz cych uaktualniania Programu;
Rad  Programow , która – dzia aj c jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Gospodarki – skupia 
przedstawicieli wszystkich istotnych dla realizacji Programu organów, urz dów, instytucji i organizacji. 

Na poziomie województwa za realizacj  zada  odpowiada marsza ek województwa, do zada  którego nale y: 
wspó praca z G ównym Koordynatorem w zakresie potrzeb wynikaj cych z bie cej realizacji Programu;
gromadzenie przez urz d marsza kowski informacji o ilo ci, rodzaju i miejscach wyst powania wyro-
bów zawieraj cych azbest oraz przekazywanie ich do G ównego Koordynatora;  
uwzgl dnianie usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest w wojewódzkich planach gospodarki 
odpadami i programach ochrony rodowiska, w szczególno ci w zakresie lokalizacji sk adowisk odpa-
dów zawieraj cych azbest oraz urz dze  przewo nych do przetwarzania odpadów zawieraj cych azbest; 
wspó praca na szczeblu wojewódzkim z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, 
inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony rodowiska); 
wspó praca z uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami pozarz dowymi, ekspertami z po-
szczególnych dziedzin; 
wspó praca z lokalnymi mediami w zakresie spraw obj tych Programem;
przygotowywanie i aktualizacja wojewódzkich programów usuwania wyrobów zawieraj cych azbest; 
wspó praca z samorz dami powiatowymi i gminnymi, przekazywanie wytycznych oraz informacji 
zwi zanych z realizacj Programu;
przedk adanie G ównemu Koordynatorowi corocznej informacji o realizacji zada  na terenie województwa; 
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opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia na terenie województwa wyrobów zawieraj cych 
azbest na podstawie informacji przekazywanych przez samorz dy lokalne i przedsi biorców.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest dla województwa wielkopolskiego. 
W  czerwcu 2008 roku zosta  opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest 

dla województwa wielkopolskiego, który stanowi wype nienie zada  dotycz cych realizacji Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032 przypisanych Marsza kowi Województwa. 

Nadrz dny cel Programu to likwidacja szkodliwego oddzia ywania azbestu na zdrowie cz owieka i ro-
dowisko. Cele w perspektywie krótko-, rednio- i d ugoterminowej w zakresie usuwania wyrobów zawiera-
j cych azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych przedstawiaj  si  nast puj co:

lata 2008 2012  weryfikacja skali problemu obecno ci wyrobów zawieraj cych azbest na obszarze 
województwa wielkopolskiego, zwi kszenie wiadomo ci mieszka ców w zakresie bezpiecznego u yt-
kowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest, bezpieczne usuni cie oko o 20% aktualnej ilo ci
wyrobów zawieraj cych azbest i ich unieszkodliwienie; 
lata 2013 2022  bezpieczne usuni cie oko o 40% aktualnej ilo ci wyrobów zawieraj cych azbest i ich 
unieszkodliwienie;
lata 2023 2032  bezpieczne usuni cie wszystkich wyrobów zawieraj cych azbest i ich unieszkodli-
wienie.
Ogólnym zadaniem programu jest okre lenie warunków (w tym organizacyjnych i finansowych) sukce-

sywnego usuwania wyrobów zawieraj cych azbest i ich unieszkodliwiania. W programie uj to:
rzetelne i kompletne rozpoznanie ilo ci i stanu wyrobów zawieraj cych azbest, ilo ci wyrobów oraz ich 
rozmieszczenia na terenie województwa w uk adzie powiatów; 
wskazanie najbardziej newralgicznych miejsc ze wzgl du na najwi ksz  ilo  wyst puj cych wyrobów 
zawieraj cych azbest oraz najwi ksze zagro enie zdrowia cz owieka;
okre lenie przewidywanej ilo ci odpadów zawieraj cych azbest koniecznych do usuni cia w latach: 
2008 2012, 2013 2022 i 2023 2032 oraz koniecznej pojemno ci sk adowisk w celu unieszkodliwienia 
tych odpadów; 
propozycje dzia a  organizacyjnych i inwestycyjnych zmierzaj cych do osi gni cia celów Programu
wraz z harmonogramem ich wdra ania; 
koszty wdra ania Programu i potencjalne ród a finansowania oraz organizacje zarz dzania Programem.
Dzia ania zwi zane z realizacj  i wprowadzeniem Programu na obszarze województwa wielkopolskie-

go podzielono na dwie grupy zada : pozainwestycyjne (w tym organizacyjne) i inwestycyjne. 
Zadania pozainwestycyjne obejmuj :

– wspó prac  i koordynacj  dzia a  w zakresie wymiany informacji o odpadach, w tym na informowaniu 
o bie cych post pach w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych; 

– wspó prac  w zakresie prowadzenie akcji edukacyjnych; 
– informowanie o technicznych, finansowych i prawnych mo liwo ciach usuwania wyrobów zawieraj -

cych azbest; 
– opracowanie powiatowych programów usuwania wyrobów zawieraj cych azbest i unieszkodliwiania 

odpadów azbestowych wraz z zaleceniami i wytycznymi dla gmin, administracji osiedli mieszkanio-
wych i obiektów komunalnych dotycz cych sposobów bezpiecznego post powania z wyrobami zawie-
raj cymi azbest; 

– podj cie inicjatyw i decyzji dotycz cych lokalizacji i budowy sk adowisk dla odpadów azbestowych lub 
rozbudowy istniej cych sk adowisk dla odpadów niebezpiecznych; 

– kontrole tzw. „dzikich wysypisk odpadów”, gdzie znajduj  si  tak e odpady azbestowe; 
– organizacj  kampanii informacyjnej o szkodliwo ci azbestu i bezpiecznym u ytkowaniu i usuwaniu 

wyrobów zawieraj cych azbest; 
– weryfikacj  skali problemu obecno ci materia ów zawieraj cych azbest na obszarze województwa wiel-

kopolskiego w oparciu o programy powiatowe; 
– usprawnienie monitoringu bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj cych azbest i sk adowania odpa-

dów azbestowych; 
– wdro enie monitoringu realizacji wojewódzkiego programu usuwania wyrobów zawieraj cych azbest 

i unieszkodliwiana odpadów azbestowych; 
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– intensyfikacj  procesu poszukiwania rodków finansowych ze róde  zewn trznych dla wsparcia usu-
wania wyrobów zawieraj cych azbest i ich unieszkodliwiania. 
Natomiast zadania inwestycyjne zmierzaj  przede wszystkim do zwi kszenia ilo ci usuwanych wyro-

bów zawieraj cych azbest oraz budowy nowych sk adowisk dla odpadów azbestowych lub rozbudowy ist-
niej cych sk adowisk dla odpadów niebezpiecznych lub sk adowisk odpadów komunalnych z wydzieleniem 
kwatery na odpady azbestowe. Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032 
w województwie wielkopolskim planuje si  budow  5 sk adowisk odpadów azbestowych (4 sk adowisk 
o powierzchni 2 ha i jednego sk adowiska o powierzchni 1 ha). Jednak e, planowana do 2032 roku liczba 
uruchomionych sk adowisk odpadów zawieraj cych azbest mo e ulec zmniejszeniu w przypadku istotnego 
rozwoju i wdro e  nowych technologii unicestwiania w ókien azbestu, pozwalaj cych na bezpieczne prze-
twarzanie odpadów azbestowych. 

Inwentaryzacja wyrobów zawieraj cych azbest. Przedstawione w Programie usuwania azbestu 
i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski z 2002 roku, szacunkowe ilo ci wyrobów 
zawieraj cych azbest plasuj  województwo wielkopolskie na czwartym miejscu w kraju pod wzgl dem ilo-
ci wyrobów zawieraj cych azbest zabudowanych w obiektach budowlanych. Zgodnie z tym Programem... 

na terenie województwa wielkopolskiego w obiektach budowlanych, w roku 2000, znajdowa o si
1 110 140 Mg wyrobów zawieraj cych azbest, w tym 1 050 940 Mg p yt azbestowo-cementowych 
i 59 200 Mg rur azbestowo-cementowych. W 2005 roku Ministerstwo Gospodarki podj o prób  zweryfiko-
wania danych na temat ilo ci wyrobów zawieraj cych azbest. Inwentaryzacji dokonano w oparciu o ankiety 
skierowane przez Ministerstwo Gospodarki do wszystkich powiatów i gmin. Dane uzyskane w ten sposób 
by y niekompletne, niemniej jednak pozwala y na pierwsze porównanie danych szacunkowych przedstawio-
nych w krajowym Programie… z danymi pochodz cymi z ankietyzacji gmin. …”. Zgodnie z wynikami in-
wentaryzacji na terenie województwa wielkopolskiego, w roku 2004, znajdowa o si  oko o 640 tys. Mg 
wyrobów azbestowo-cementowych (w tym oko o 2 170 Mg rur azbestowo-cementowych), co stanowi oko o
57% ilo ci wyrobów azbestowych podanych w krajowym „Programie…”. Natomiast zgodnie z danymi 
przedstawionymi w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032 na terenie województwa 
wielkopolskiego znajduje si  oko o 1 mln Mg takich wyrobów, podobnie jak w województwie ódzkim 
i podkarpackim. Wi cej, bo oko o 2 mln Mg tych wyrobów znajduje si  w województwie mazowieckim 
i lubelskim. 

Podstawowe ród o informacji na temat ilo ci wyrobów azbestowo-cementowych w województwie 
wielkopolskim stanowi wojewódzka baza wyrobów i odpadów azbestowych (WBDA). Baza ta zasilana jest 
danymi pochodz cymi z informacji o rodzaju, ilo ci i miejscach wyst powania odpadów, b d cymi w posia-
daniu osób fizycznych, które gromadzone s  w gminach, a przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
przedk adane Marsza kowi Województwa, natomiast osoby prawne analogiczne dane przekazuj  bezpo red-
nio marsza kowi. Informacja ta podlega corocznej aktualizacji. 

Planowana jest modernizacja tej bazy w celu wdro enia Elek-
tronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu proce-
su usuwania wyrobów zawieraj cych azbest (ESIP), który 
powinien zapewni :

prezentacj  wyników inwentaryzacji ilo ci i przestrzennego 
rozmieszczenia azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest; 
planowanie i wspomaganie logistyki usuwania azbestu i wy-
robów zawieraj cych azbest; 
monitoring procesu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj -
cych azbest. 
Zgodnie z WBDA, wed ug stanu na 2009 rok (dane z dnia 18 maja 2010 r. dotycz  195 gmin) na terenie 

województwa wielkopolskiego znajduje si  229 623,4 Mg wyrobów zawieraj cych azbest zabudowanych 
jako pokrycia dachowe i elewacje. W a cicielami ponad 77% ilo ci zinwentaryzowanych wyrobów azbesto-
wych s  osoby fizyczne (m.in. rolnicy, wspólnoty mieszkaniowe, dzia kowcy), natomiast pozosta a ilo
nale y do osób prawnych (m.in. spó dzielnie mieszkaniowe, jednostki samorz du terytorialnego) – rys. 7.1.  

Najwi ksz  ilo  w ród zinwentaryzowanych wyrobów (204 035,9 Mg) stanowi  p yty azbestowo-
cementowe (z czego 196 056,3 Mg stanowi  p yty faliste, a 7 979,6 Mg p yty p askie). Ponadto zinwentary-
zowano 25 518,6 Mg rur i z czy azbestowo-cementowych oraz 68,9 Mg pozosta ych wyrobów azbes-
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towych (izolacje natryskowe rodkami zawieraj cymi w swoim sk adzie azbest, otuliny, ta my tkane i ple-
cione, sznury i sznurki i inne). 

Obecnie jednak bazuj c na informacjach pochodz cych z WBDA nie mo na oszacowa  dok adnej ilo ci
wyrobów zawieraj cych azbest znajduj cych si  w obiektach na terenie województwa ze wzgl du na niepe -
n  inwentaryzacj  wyrobów azbestowych w poszczególnych gminach województwa b d  te  jej brak. Do 
dnia 15 listopada 2008 r. loginy i has a do wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów zawieraj cych azbest 
(WBDA) posiada y 1753 gminy (70,74% wszystkich gmin w Polsce), ale tylko 811 gmin (32,73%) pracowa-
o z wykorzystaniem tego systemu. Z tego wzgl du dla potrzeb wojewódzkiego Programu… dokonano sza-

cunku ilo ci wyrobów zawieraj cych azbest metod  wska nikow . Zgodnie z dokonanymi szacunkami (stan 
na 2007 rok) czna ilo  wyrobów zawieraj cych azbest wynosi 869 206 Mg, w tym oko o 94% stanowi
p yty azbestowo-cementowe zabudowane w budynkach mieszkalnych i inwentarskich. Przewa aj ca wi kszo
p yt azbestowo-cementowych zlokalizowana jest na obszarach wiejskich. Najwi ksze ilo ci wyrobów zawiera-
j cych azbest zinwentaryzowano na terenie powiatów: pozna skiego (91 387 Mg), ostrowskiego (44 887 
Mg), kaliskiego (41 571 Mg) i koni skiego (39 145 Mg). 

Proces usuwania wyrobów zawieraj cych 
azbest powinien by  zako czony w 2032 roku. 
Dla potrzeb wojewódzkiego Programu, w lad 
za programem krajowym, przyj to podzielenie 
okresu do 2032 roku na 3 podokresy i dla nich 
okre lono ilo  wyrobów zawieraj cych azbest 
przewidzian  do usuni cia. Nale y zaznaczy ,
e wzi to pod uwag  p yty azbestowo-

cementowe zabudowane w budynkach miesz-
kalnych i inwentarskich, gdy  stanowi  one 
oko o 99% ogó u wyrobów zawieraj cych 
azbest.

Ilo ci te dla poszczególnych okresów 
przedstawiaj  si  nast puj co:
Okres I: lata 2008 2012  163 186 Mg, 
Okres II: lata 2013 2022  326 370 Mg, 
Okres III: lata 2023 2032  326 370 Mg. 

Sumaryczne koszty usuni cia wyrobów 
zawieraj cych azbest ( cznie z unieszkodli-
wianiem oraz nowymi pokryciami budynków 
i budow  sk adowisk) wynios  oko o
7,68 mld z , w tym w pierwszym okresie, tj. do 
2012 roku  oko o 1,2 mld z , do roku 2022 
oko o 2,95 mld z , do roku 2032 – oko o
3,5 mld z  (koszty s  podane w cenach IV 
kwarta u 2007 roku dla roku 2008 oraz 
z uwzgl dnieniem inflacji dla lat kolejnych). 
Nale y zaznaczy , e koszty te powinny by
weryfikowane podczas ka dorazowej aktuali-
zacji Programu.. Koszty nowych pokry  sta-
nowi  oko o 57% kosztów ogólnych. 
Przewiduje sie, e koszty te b d  pokryte g ów-
nie przez w a cicieli obiektów (osoby prywatne, 
firmy, spó dzielnie mieszkaniowe, itp.). 
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Wnioski
1. Istnieje pilna potrzeba rzetelnego i kompletnego rozpoznania ilo ci i stanu wyrobów zawieraj cych 

azbest znajduj cych si  na terenie poszczególnych gmin, a nast pnie weryfikacji skali problemu azbestu 
na obszarze województwa wielkopolskiego; 

2. Wytypowanie rejonów szczególnego zagro enia azbestem b dzie mo liwe po wykonaniu pe nej inwen-
taryzacji wyrobów zawieraj cych azbest na terenie województwa i przeprowadzeniu bada  dotycz cych 
st enia respirabilnych w ókien azbestu w powietrzu atmosferycznym we wszystkich powiatach woje-
wództwa;

3. Ze wzgl du na niewystarczaj c wiadomo  ekologiczn  mieszka ców w zakresie bezpiecznego u yt-
kowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest konieczne jest przeprowadzenie kampanii eduka-
cyjno-informacyjnej dotycz cej tych zagadnie .

Literatura:
1. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski”, War-

szawa, maj 2002. 
2.  „Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest dla województwa wielkopolskiego”, Po-

zna , czerwiec 2008. 
3. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032”, Warszawa 2010.
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W roku 2009 WIO  w Poznaniu realizowa  zadania kontrolne okre lone w ustawie o Inspekcji Ochrony 
rodowiska /t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287/ oraz w Ogólnych kierunkach dzia ania IO  ustalonych 

przez G ównego Inspektora Ochrony rodowiska. Podstawowym celem kontroli by a poprawa komfortu 
ycia ludzi i stanu rodowiska, dlatego wybór podmiotów do kontroli dokonywany by  w oparciu o analiz

szeregu uwarunkowa  i kryteriów, mi dzy innymi, takich jak: 
potencjalna uci liwo  instalacji dla rodowiska instalacji,  
obowi zki adresowane do poszczególnych grup podmiotów np. zwi zane z demonta em pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji lub z gospodarowaniem zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym, 
wyniki automonitoringu emisji prowadzonego przez podmioty korzystaj ce ze rodowiska,
stan gospodarki odpadami,  
stan wód powierzchniowych, 
ograniczenie emisji do powietrza ze róde  energetycznych i technologicznych, 
ochrona rodowiska przed ha asem, 
wnioski o podj cie interwencji. 
Zadania kontrolne realizowano w ramach dzia a  planowych oraz pozaplanowych, w tym interwencyj-

nych, podejmowanych na wniosek obywateli, organów administracji publicznej i innych jednostek organiza-
cyjnych. Kontrolami obj to przedsi biorców, jednostki organizacyjne nieb d ce przedsi biorcami oraz 
podmioty prowadz ce dzia alno  wytwórcz  w rolnictwie. Skontrolowano 1310 zak adów.

Grup  zak adów, która ze wzgl du na wielko  produkcji mo e stanowi  najwi ksz  uci liwo  dla 
rodowiska, stanowi  zak ady posiadaj ce instalacje wymagaj ce pozwolenia zintegrowanego. 

Instalacje wymagaj ce pozwolenia zintegrowanego 
W roku 2009 Wielkopolska by a województwem o najwi kszej liczbie instalacji wymagaj cych pozwo-

lenia zintegrowanego (IPPC); zlokalizowano tu 413 instalacji IPPC w 364 zak adach (ponad 13% w skali 
kraju). Z tej liczby 400 instalacji, w 351 zak adach posiada o pozwolenie zintegrowane. Przeprowadzono 
140 kontroli w 135 zak adach posiadaj cych instalacje IPPC, w 88,6% z tych zak adów stwierdzono naru-
szenia wymaga  ochrony rodowiska. W odniesieniu do instalacji IPPC nie posiadaj cych pozwole  zinte-
growanych w 6 przypadkach wszcz to post powanie w sprawie wstrzymania dzia alno ci, w 7 wydano 
decyzje o wstrzymaniu u ytkowania instalacji. 

Kontrole planowe 
Kontrole planowe w roku 2009 obejmowa y: 

– przestrzeganie wymaga  ochrony rodowiska w zakresie 33 dyrektyw Unii Europejskiej. Tak jak w latach 
poprzednich najwi cej kontroli przeprowadzono w odniesieniu do przepisów reguluj cych gospodark
odpadami (dyrektywy 75/442/WE, 91/689/EWG). Nieprawid owo ci, w g ównej mierze polega y na bra-
ku uregulowa  formalnoprawnych w zakresie wytwarzania odpadów, prowadzenia procesów odzysku, 
zbierania i transportu odpadów oraz braku ewidencji; 

– dzia ania w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”, nadzorowanego przez GIO
 kontrole drogowe przy wspó udziale innych s u b, realizowane w stacjonarnych punktach oraz prze-

prowadzane przez inspekcyjne grupy mobilne, których celem by o sprawdzenie legalno ci przemieszcza-
nia odpadów; 

– 4 ogólnokrajowe cykle kontrolne  kontrole tematyczne realizowane wed ug wytycznych GIO , równo-
legle przez wybrane albo wszystkie wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska, obejmuj ce zagad-
nienia priorytetowe dla ca ego kraju:

cykl kontrolny sk adowisk odpadów komunalnych w oparciu o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
2010;
ocena wywi zywania si  przez prowadz cych instalacje energetycznego spalania paliw o nominalnej 
mocy cieplnej przekraczaj cej 50 MW, posiadaj ce pozwolenia zintegrowane, z obowi zków wynika-
j cych z tych pozwole  oraz obowi zków pomiarowych; 
ocena wywi zywania si  przez operatorów instalacji IPPC do intensywnego chowu trzody chlewnej 
o wi cej ni  2000 miejsc dla tuczników (powy ej 30 kg) oraz o wi cej ni  750 miejsc dla macior; 
ocena wype niania wymaga  Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH) oraz ustawy
z dnia 11 maja 2001r. o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpa-
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dami oraz o op acie produktowej i depozytowej przez producentów farb i lakierów oraz podmioty wy-
korzystuj ce je w prowadzonej dzia alno ci gospodarczej;

– 17 celów kontrolnych (rys. 8.1). 

Wyniki wybranych kontroli planowych wed ug bran
Rolnictwo
Sektor rolniczy jest wa nym obszarem dzia alno ci kontrolnej WIO  w Poznaniu, poniewa  produkcja 

rolnicza stanowi jedn  z g ównych ga zi gospodarki w województwie wielkopolskim, skupiaj c  liczn
rzesz  producentów trudni cych si  dzia alno ci  w zakresie ogrodnictwa, sadownictwa, upraw polowych 
oraz chowu i hodowli zwierz t gospodarskich. Du a liczebno  sektora rolnego oraz wielorako  kierunków 
dzia alno ci przek ada si  na ró norodno  oddzia ywania na rodowisko, co powoduje, e dba o  o stan 
rodowiska w tym sektorze wymaga szczególnego nadzoru.  

W 2009 roku przeprowadzono 173 kontrole w 168 zak adach sektora rolnego, co stanowi o 12,5% 
wszystkich kontroli terenowych. Kontrolami obj to instalacje IPPC, mniejsze fermy hodowlane, gospodar-
stwa po o one na obszarach szczególnie zagro onych azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) oraz gospo-
darstwa rolne o ro linno-zwierz cym kierunku produkcji, niemieszcz ce si  w kategorii instalacji IPPC 
i ferm hodowlanych. Najwi cej kontroli przeprowadzono w fermach zaliczanych do instalacji IPPC – 84.

Naruszenia stwierdzone w instalacjach IPPC w roku 2009, w przeciwie stwie do lat ubieg ych, kiedy 
g ównym naruszeniem by  brak pozwolenia zintegrowanego i brak planu nawo enia, dotyczy y nierealizo-
wania obowi zków okre lonych w pozwoleniach zintegrowanych, g ównie niewykonywania pomiarów emi-
sji. Oprócz tego fermy eksploatowano z naruszeniem tak e innych wymaga  dotycz cych ewidencji, op at
ekologicznych, sprawozdawczo ci, planów nawo enia oraz opinii Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pozytywn
stron  dzia alno ci niektórych w a cicieli ferm jest oszcz dne gospodarowanie surowcami do produkcji (wo-
d , energi , pasz ) oraz prawid owe post powanie z odpadami. W a ciwe jest tak e post powanie z nawo-
zami naturalnymi. Wi kszo  ferm ma odpowiednie urz dzenia do ich magazynowania i stosowania. 

Podobnie jak w du ych fermach przedstawia si  sytuacja formalnoprawna i materialna w gospodar-
stwach u ytkuj cych obiekty inwentarskie niespe niaj ce kryteriów IPPC, z t  ró nic , e wymogi formalno-
prawne dotycz  pozwole  sektorowych lub zg oszenia eksploatacji instalacji. Mimo braku zasadniczych 
nieprawid owo ci w wi kszo ci obiektów, gospodarstwa te s  cz stszym przedmiotem interwencji, w szcze-
gólno ci na uci liwo  zapachow .

W 2009 roku, skontrolowano 25 gospodarstw, w wi kszo ci indywidualnych, w zakresie przestrzegania 
wymaga  ustawy o nawozach i nawo eniu oraz programów ograniczania odp ywu azotu ze róde  rolni-
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czych. Liczba skontrolowanych gospodarstw stanowi znikomy odsetek gospodarstw obj tych ewidencj
OSN. W skali województwa, w 2009 roku zarejestrowane by y 3433 gospodarstwa, z czego wynika, e kon-
trol  obj to zaledwie 0,7% gospodarstw. Liczba kontroli przeprowadzonych na terenach azotanowych w sto-
sunku do ogólnej ilo ci kontroli wynosi a oko o 1,8%. 

Kontrole na OSN wykaza y, e znaczna cz  kontrolowanych gospodarstw nie spe nia wymaga  wyni-
kaj cych z programów dla OSN. Do  liczna grupa gospodarstw nie posiada bowiem zbiorników o odpo-
wiedniej pojemno ci, umo liwiaj cych magazynowa-
nie gnojówki i gnojowicy przez okres 6 miesi cy.
Stwierdzono tak e zbyt ma  pojemno  lub brak p yt 
obornikowych, co powoduje, e obornik w tych go-
spodarstwach przechowywany jest w dalszym ci gu 
w sposób tradycyjny, w pryzmach, bez zabezpieczenia 
przed wsi kaniem odcieków do gruntu. Sytuacja taka 
wyst puje podczas przechowywania obornika na po-
lach i w obr bie gospodarstw. Gospodarstwa nie wy-
kona y bilansu azotu oraz planu nawo enia. Wi kszo
rolników nie by a dostatecznie przeszkolona w zakre-
sie przestrzegania programów ograniczenia odp ywu
azotu ze róde  rolniczych, b d  w ogóle nie uczestni-
czy a w takich szkoleniach. 

W generalnej ocenie wskaza  nale y, e stan przestrzegania wymaga  ochrony rodowiska jest na po-
dobnym poziomie we wszystkich grupach producenckich, mimo e skala wymaga , jak i problemów jest 
odmienna. Zarówno w du ych instalacjach, jak i mniejszych obiektach fermowych czy gospodarstwach rol-
nych stwierdza si  podobne, cho  o ró nym wymiarze, nieprawid owo ci.

Dzia ania pokontrolne WIO  takie jak: post powanie w sprawie wstrzymania u ytkowania instalacji 
z powodu braku planu nawo enia, kary administracyjne, zarz dzenia pokontrolne, post powania w sprawach 
o wykroczenia itp., w znacznym stopniu dyscyplinuj  prowadz cych instalacje i mobilizuj  ich do szybkiego 
usuni cia naruszenia, co stwierdzono w wi kszo ci przypadków. 

Przemys  spo ywczy 
W roku 2009 przeprowadzono 113 kontroli w 105 zak adach przemys u spo ywczego, na terenie któ-

rych funkcjonowa o 20 instalacji IPPC. Skontrolowano 49 zak adów przemys u mi snego, w tym 20 ubojni 
zwierz t i 24 przetwórnie mi sa, 46 zak adów przetwórstwa surowców pochodzenia ro linnego, w tym 
10 gorzelni, 10 przetwórni owocowo-warzywnych, 3 browary i 1 cukrowni  oraz 10 zak adów przetwórstwa 
mleka. Inne skontrolowane zak ady to wytwórnie makaronu, piekarnie, wytwórnie pasz oraz wytwórnia 
m czki ziemniaczanej.  

Kontrole przeprowadzone w zak adach bran y spo ywczej stanowi y 8,17% ogólnej ilo ci kontroli 
przeprowadzonych na terenie województwa. Na 105 skontrolowanych zak adów bran y spo ywczej 
w 93 zak adach (88,6%) stwierdzono naruszenia przepisów ochrony rodowiska.  

Naruszenia dotyczy y braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie korzystania ze rodo-
wiska, niedotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie jako ci odprowadzanych cieków, niew a ciwej 
eksploatacji urz dze  oczyszczaj cych i niew a ciwego post powania z odpadami, w tym z osadem cieko-
wym. Nieprawid owo ci w zakresie gospodarki odpadami dotyczy y g ównie niew a ciwego magazynowa-
nia odpadów poubojowych powstaj cych w zak adach przemys u mi snego oraz niew a ciwego 
gospodarowania wywarem w gorzelniach i serwatk  w mleczarniach. Stwierdzano równie  przekroczenia 
dopuszczalnych warto ci poziomu ha asu i nadmiern  emisj  sadzy w gorzelniach oraz przekroczenia rocz-
nych wielko ci emisji gazów i py ów okre lonych w pozwoleniach zintegrowanych  w cukrowniach. 

Reasumuj c stwierdzi  nale y, i  przemys  spo ywczy nale y do bran , w których nadal wyst puj  na-
ruszenia, a popraw  w zakresie przestrzegania przepisów ochrony rodowiska obserwuje si  g ównie w du-
ych zak adach. Nale y zauwa y  jednak, e bran a spo ywcza coraz cz ciej korzysta ze rodków Unii 

Europejskiej, w ramach programów prowadzonych przez Agencj  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. rodki te z pewno ci  pobudz  rozwój zak adów przemys u spo ywczego, jako e wzgl dy ekonomicz-
ne stanowi  g ówn  barier  rozwoju tej bran y.  
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Przestrzeganie przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Podmiotów prowadz cych dzia alno  w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na 

terenie województwa wielkopolskiego, b d cych w rejestrze marsza ka województwa, na koniec 2009 roku 
by o 83, z czego 79 stanowi y stacje demonta u pojazdów, 3  punkty zbierania pojazdów oraz 1  instalacja 
do strz pienia. Realizuj c przepisy art. 43 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji, zgodnie z którym wojewódzki inspektor ochrony rodowiska co najmniej raz w roku 
kontroluje ka d  stacj  demonta u, przeprowadzono ogó em 85 kontroli tych jednostek. Na podstawie wyni-
ków kontroli stwierdzono, e 53 podmioty prowadzi y dzia alno  z naruszeniem obowi zuj cych przepisów 
prawa, a najcz ciej ujawniane nieprawid owo ci dotyczy y: 

nieprzestrzegania warunków posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, tj.: wytwarzania 
odpadów nieuj tych w decyzjach, przekraczania ilo ci odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ci -
gu roku, magazynowania odpadów niezgodnie z warunkami decyzji oraz przekroczenia dopuszczalnej 
ilo ci odpadów poddawanych odzyskowi, 
braku pe nych uregulowa  formalnoprawnych, w szczególno ci w zakresie odprowadzania cieków 
zaliczanych do przemys owych, 
niespe niania minimalnych wymaga , polegaj cego na braku pojemników na wymontowane z pojazdów 
odpady lub braku ich oznakowania oraz braku szczelnej nawierzchni w sektorach, które tego wymagaj ,
niezgodno ci w prowadzonych dokumentacjach ewidencyjnych w zakresie wytwarzania odpadów i dal-
szego z nimi post powania oraz niezgodno ci w sk adanych marsza kowi województwa zbiorczych ze-
stawieniach o odpadach, 
niezgodno ci w procedurach ewidencjonowania wydawanych za wiadcze  o demonta u pojazdów oraz 
braku terminowego przekazywania jednego egzemplarza tych za wiadcze  organom rejestrowym, 
niezgodno ci w sk adanych sprawozdaniach rocznych o pojazdach wycofanych z eksploatacji, w po-
równaniu do stanu rzeczywistego. 
W zwi zku ze stwierdzonymi nieprawid owo ciami, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

rodowiska podj  nast puj ce dzia ania pokontrolne: 
wydano 48 zarz dze  pokontrolnych, 
na o ono 8 mandatów karnych, 
udzielono 45 poucze ,
skierowano 12 wyst pie  pokontrolnych do Marsza ka Województwa Wielkopolskiego, 
skierowano 3 wyst pienia pokontrolne do Wojewody Wielkopolskiego, 
Na podstawie skierowanych wyst pie  pokontrolnych Marsza ek Województwa cofn  pozwolenie dla 

jednej stacji demonta u. Zdecydowana wi kszo  prowadz cych stacje demonta u dostosowa a si  do obo-
wi zuj cych wymaga  i poinformowa a o realizacji zarz dze  oraz o usuni ciu stwierdzonych wcze niej
nieprawid owo ci. O przypadkach nielegalnego dzia ania nosz cego znamiona przest pstwa przeciwko ro-
dowisku powiadomiono prokuratury oraz GIO .

Ponadto w roku 2009 przeprowadzono 21 kontroli w 20 
podmiotach podejrzewanych o prowadzenie nielegalnej dzia al-
no ci w zakresie demonta u pojazdów. Miejscami prowadzenia 
tej dzia alno ci by y najcz ciej warsztaty naprawcze pojazdów 
samochodowych, firmy zajmuj ce si  handlem u ywanymi po-
jazdami oraz punkty skupu z omu. Demonta  pojazdów wcze niej 
zarejestrowanych w kraju lub sprowadzonych do kraju z zagranicy, 
prowadzono w celu odzysku elementów i podzespo ów do ponow-
nego zamontowania w naprawianych pojazdach oraz wyodr b-
nienia z omu metali elaznych oraz metali kolorowych, 
z przeznaczeniem do dalszej sprzeda y. Spo ród 20 wcze niej
wytypowanych do kontroli podmiotów w 6 nie potwierdzono prowadzenia demonta u pojazdów lub spro-
wadzania do kraju wraków pojazdów. W pozosta ych 14 przypadkach stwierdzono prowadzenie dzia alno ci
w zakresie nielegalnego demonta u pojazdów, w tym 6 przypadków demonta u pojazdów (wraków) wcze-
niej sprowadzonych z zagranicy. 

W zwi zku ze stwierdzonymi nieprawid owo ciami, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
rodowiska podj  nast puj ce dzia ania pokontrolne: 
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wydano 13 zarz dze  pokontrolnych lub wezwano do realizacji wcze niej wydanych zarz dze ,
na o ono 9 mandatów karnych, 
udzielono 6 poucze ,
skierowano 9 wyst pie  pokontrolnych do Marsza ka Województwa, informuj cych o niez o eniu rocz-
nych sprawozda , magazynowaniu odpadów bez uregulowa  formalno-prawnych i niewnoszeniu nale -
nych op at,
skierowano jedno wyst pienie do wójta gminy w celu zobowi zania posiadacza odpadów do ich usuni -
cia z miejsca do tego celu nieprzeznaczonego, 
skierowano 6 wyst pie  do G ównego Inspektora Ochrony rodowiska, w celu okre lenia sposobu za-
gospodarowania wraków sprowadzonych z zagranicy, 
skierowano 6 zawiadomie  do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu pope nienia przest pstwa, polega-
j cego na wwozie do kraju odpadów bez wymaganego zg oszenia.
Na podstawie przes anej dokumentacji GIO  wszcz  post powania administracyjne w celu okre lenia

sposobu dalszego post powania z wwiezionymi do kraju odpadami, a Prokuratury Rejonowe wszcz y ledz-
twa na podstawie przepisów art. 183 § 4 i 5 ustawy Kodeks karny. Marsza ek Województwa wzywa  prowa-
dz cych do z o enia sprawozda  w zakresie gospodarowania odpadami i sprawozda  op atowych. 
Z przes anych do WIO  informacji o sposobie realizacji zarz dze  pokontrolnych, 13 podmiotów zaprzesta-
o prowadzenia dzia alno ci w zakresie demonta u pojazdów i nielegalnego sprowadzania wraków pojazdów 

z zagranicy.  

Przestrzeganie przepisów ustawy o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym
W roku 2009 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony rodowiska skontrolowa  46 zak adów

prowadz cych dzia alno  w bran y sprz tu elektrycznego i elektronicznego, w tym 13 zak adów przetwa-
rzania wpisanych do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez GIO ; 2 z nich pomimo wpisu do reje-
stru nie prowadzi y przetwarzania. Wszystkie zak ady przetwarzania posiada y uregulowany stan 
formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami. 

W ród skontrolowanych zak adów, 5 posiada decyzje zezwalaj ce na przetwarzanie urz dze  zawiera-
j cych freony, z czego 2 zak ady prowadz  dzia alno  w tym zakresie:  

Zak ad Zaopatrzenia Hydrostal Sp. J., Józef Wo niak i Jacek Kuszy ski, w Koninie, 
Przedsi biorstwo Wielobran owe IGLO-HURT-SERWIS Wojciech Wierzbicki w Poznaniu.  

Jeden skontrolowany zak ad posiada decyzj  oraz prowadzi dzia alno  w zakresie przetwarzania urz dze
zawieraj cych luminofor ,,Philips Lighting Poland” S.A. w Pile. 

Ponadto w 2009 roku skontrolowano 33 przedsi biorców obj tych przepisami ustawy o zu ytym sprz -
cie elektrycznym i elektronicznym nieb d cych zak adami przetwarzania, w tym 4 wprowadzaj cych, 21 –
zbieraj cych, 8 – wprowadzaj cych b d cych jednocze nie zbieraj cymi.  

W wyniku kontroli stwierdzono niespe nianie wymogów 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym 
i elektronicznym /Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z pó n. zm./.
G ówny problem dotyczy  braku uregulowa  stanu formalno-
prawnego w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki zu ytym 
sprz tem; w wi kszo ci przypadków wynika  z nieznajomo ci 
przepisów. Zak ady kontrolowane po raz kolejny wykazywa y
znaczn  popraw  w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 
rodowiska.

W zwi zku ze stwierdzonymi podczas kontroli naruszeniami: 
wydano 24 zarz dzenia pokontrolne i jedno wezwanie do 
realizacji wcze niejszego zarz dzenia,
w 27 przypadkach pouczono kontrolowanych, 
6 razy osoby odpowiedzialne ukarano grzywn  w drodze mandatu karnego, 
skierowano 6 wyst pie  do Marsza ka Województwa, jedno wyst pienie do starosty i jedno wyst pienie 
do Samorz dowego Kolegium Odwo awczego;
wydano 2 decyzje o wymierzeniu kar administracyjnych z art. 80 wy ej wymienionej ustawy na czn
kwot  97 536 z otych. 
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Transgraniczne przemieszczanie odpadów 
W roku 2009 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony rodowiska przeprowadzi  10 kontroli 

w zakresie mi dzynarodowego przemieszczania odpadów, w tym kontrole sprawdzaj ce przestrzeganie wa-
runków decyzji GIO . Kontrolowano podmioty zajmuj ce si  skupem i przetwórstwem metali elaznych 
i nie elaznych, przetwarzaniem tworzyw sztucznych, st uczki szklanej oraz zbieraniem i odzyskiem zu y-
tych opon. Stwierdzono naruszenia przepisów prawa oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie gospo-
darki odpadami tj. nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie gospodarowania odpadami, brak 
ewidencji ilo ciowo-jako ciowej wytwarzanych odpadów, nienaliczanie op at za korzystanie ze rodowiska,
niewykonywanie sprawozdania rocznego wymaganego art. 37 ustawy o odpadach, niewykonywanie spra-
wozda  o zakresie korzystania ze rodowiska, niewykonywanie sprawozdania rocznego o masie wywiezio-
nych za granic  opakowa  wymaganego art. 9.3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 
W wyniku prowadzonych dzia a  wydano 4 zarz dzenia pokontrolne, sporz dzono 6 informacji do GIO
o wynikach kontroli, skierowano wyst pienie do starosty w sprawie nielegalnego demonta u pojazdów i wy-
st pienie do Marsza ka Województwa Wielkopolskiego w sprawie braku wnoszenia op at za korzystanie ze 
rodowiska oraz udzielono 2 poucze .

Ogó em wykryto 11 przypadków nielegalnego mi dzynarodowego przemieszczania odpadów, w tym 
10 w ramach kontroli WIO  i 1 przypadek w ramach wspó pracy z innymi s u bami. Nielegalne przemiesz-
czanie odpadów dotyczy o przede wszystkim zu ytych pojazdów stanowi cych odpad. W zwi zku z niele-
galnym przemieszczaniem odpadów skierowano 10 zawiadomie  do prokuratury.  

W marcu i kwietniu 2009 roku przeprowadzono kontrole drogowe przy wspó udziale Inspekcji Trans-
portu Drogowego, S u by Celnej i Stra y Granicznej. Skontrolowano 248 transportów pojazdów, w tym 
9 transportów odpadów krajowych i 5 transportów odpadów w obrocie mi dzynarodowym. By y to: odpady 
tworzyw sztucznych, odpady poubojowe, odzie  stanowi ca odpad, odpady drewna i wraki samochodów. 
Stwierdzono 2 nielegalne transporty odpadów pojazdów z Niemiec do Polski, transport 18 Mg odzie y od-
padowej z Wielkiej Brytanii na Litw  oraz 3 legalne transporty odpadów bez stwierdzenia nieprawid owo ci.

W 2009 roku WIO  na wniosek Urz du Celnego dokona  2 razy ogl dzin uszkodzonych pojazdów oraz 
udzieli  6 informacji Urz dowi Celnemu w Poznaniu i Urz dowi Celnemu w Kaliszu na temat klasyfikacji 
towarów do kategorii odpadów. Najcz ciej w tpliwo ci budzi a klasyfikacja uszkodzonych pojazdów. 
W 2009 roku WIO  w Poznaniu wyda  3 decyzje administracyjne wymierzaj ce kary za nielegalne sprowa-
dzanie odpadów pojazdów w wysoko ci 250 000 z .

Wyniki wybranych ogólnokrajowych cykli kontrolnych 
Ocena instalacji do intensywnego chowu trzody chlewnej o wi cej ni  2 000 miejsc dla tuczników 
(o wadze ponad 30 kg) oraz o wi cej ni  750 miejsc dla macior.
W ramach powy szego cyklu kontrolnego w województwie wielkopolskim przeprowadzono 19 kontroli 

wielkoprzemys owych ferm trzody chlewnej, w których skontrolowano 23 instalacje. 
Zakres kontroli obejmowa  sprawdzenie wywi zywania si  operatorów instalacji IPPC z obowi zków

wynikaj cych z przepisów prawa oraz na o onych w pozwoleniach zintegrowanych i planach nawo enia.
Wszystkie kontrolowane fermy na dzie  kontroli posiada y pozwolenie zintegrowane, natomiast jedna 

ferma nie posiada a wymaganych pozwole  sektorowych. Spo ród 19 kontrolowanych ferm, w 15 stwier-
dzono szereg nieprawid owo ci, a tylko w 4 przypadkach dzia alno  by a zgodna z wymaganiami.  

Najistotniejsze uchybienia dotyczy y: niedotrzymywania warunków korzystania ze rodowiska okre lo-
nych w pozwoleniu zintegrowanym, nieterminowego przekazywania wyników pomiarów do WIO  i Urz du 
Marsza kowskiego, niespe niania wymogu wykonywania pomiarów emisji do rodowiska przez akredyto-
wane laboratorium, braku pozwole  sektorowych na pobór wód podziemnych oraz na odprowadzanie cie-
ków lub niewywi zywania si  z obowi zków na o onych w tych pozwoleniach, sposobu i terminowo ci 
sk adania informacji oraz op at za korzystanie ze rodowiska, sprawozda  PRTR, ewidencji i sprawozdaw-
czo ci z zakresu gospodarki odpadami. 

Kontrole wykaza y, e informacje i op aty za korzystanie ze rodowiska nie s  przekazywane lub prze-
kazywane s  po ustawowych terminach i nie uwzgl dniaj  wszystkich emisji do rodowiska lub op at pod-
wy szonych z tytu u braku w danym okresie wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub sektorowego. 

W przypadku sprawozdawczo ci PRTR stwierdzono, e w roku 2009 do z o enia sprawozdania PRTR 
za rok 2008 zobowi zanych by o 7 operatorów, z czego 6 z o y o sprawozdanie, a jeden nie wykona  tego 
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obowi zku. Ponadto sprawozdanie z o y o 6 operatorów, którzy nie byli do tego zobowi zani, poniewa  nie 
przekroczyli progów uwolnie .

W zakresie przestrzegania planu nawo enia kontrole wykaza y, e zdecydowana wi kszo  ferm, tj. 18 
(95%) posiada a pozytywnie zaopiniowany przez SChR plan nawo enia. Kontrole stosowania si  do tych 
planów nie wykaza y uchybie . W przypadku jednej fermy nie opracowano przedmiotowego planu, co uza-
sadniono faktem zbywania w 100% wyprodukowanej gnojowicy innemu podmiotowi na cele rolnicze z po-
wodu zbyt ma ej powierzchni u ytków rolnych b d cych we w adaniu operatora instalacji.

W wyniku stwierdzonych nieprawid owo ci WIO  zastosowa  nast puj ce rodki dyscyplinuj ce: wy-
dano decyzj  o karze biegn cej za magazynowanie odpadów w sposób i miejscu niezgodnym z warunkami 
pozwolenia zintegrowanego, na o ono mandaty karne, udzielono poucze , wydano zarz dzenia pokontrolne, 
a tak e skierowano wyst pienia do organów ochrony rodowiska.

Ocena wywi zywania si  przez prowadz cych instalacje energetycznego spalania paliw o nominalnej 
mocy cieplnej przekraczaj cej 50 MW, posiadaj ce pozwolenia zintegrowane, z obowi zków wynika-
j cych z tych pozwole  oraz obowi zków pomiarowych 
W ramach cyklu skontrolowano 11 instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 

przekraczaj cej 50 MW: 
Zespó  Elektrowni P tnów-Adamów-Konin S.A.  Elektrownia P tnów i Konin, 
Dalkia Pozna  ZEC S.A.  Elektrociep ownia II Karolin, 
Dalkia Pozna  ZEC S.A.  Elektrociep ownia I Garbary, 
Zespó  Elektrowni P tnów-Adamów-Konin S.A.  Elektrownia Adamów, 
STEICO S.A. w Czarnkowie, 
Odlewnia eliwa „ rem” S.A. w remie, 
Energa Elektrociep ownia Kalisz S.A. w Kaliszu, 
Ostrowski Zak ad Ciep owniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, 
Miejskie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej Spó ka z o.o. w Lesznie, 
Miejska Energetyka Cieplna Pi a Spó ka z o.o. w Pile, 
Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej Spó ka z o.o. w Gnie nie.

Celem kontroli by a ocena 
przestrzegania przez prowadz -
cych instalacje wymaga  ochro-
ny rodowiska okre lonych 
w pozwoleniach zintegrowa-
nych, jak równie  wynikaj cych 
z art. 147 i 147a ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony rodowiska (rys. 8.2.). 

Na podstawie ustale  kon-
troli wydano 18 zarz dze  po-
kontrolnych, udzielono 12 
poucze , wydano decyzj  o ka-
rze biegn cej, decyzj  o karze 
za okres trwania naruszenia 
oraz decyzj  o kosztach kontro-

li. Poza tym skierowano 2 wnioski do organów administracji samorz dowej. Na o ono 2 mandaty karne. 
Kontrole wykaza y ogó em 19 nieprawid owo ci. Najwi cej zastrze e  budzi o wywi zywanie si  kontrolo-
wanych z obowi zków monitoringowych: pomiary by y wykonywane w niepe nym zakresie b d  wyniki 
tych pomiarów nie by y przedk adane WIO  w terminach ustawowych. Po wydaniu zarz dze  pokontrol-
nych zak ady usun y stwierdzone nieprawid owo ci.

Kontrole pozaplanowe  interwencyjne
W roku 2009 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Poznaniu wp yn o 446 wnio-

sków o podj cie interwencji, z czego 93 wnioski przekazano wed ug w a ciwo ci, a 353 za atwiono we w a-
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snym zakresie. W nades anych wnioskach przewa a a problematyka dotycz ca gospodarki odpadami (124 
wnioski), nast pnie gospodarka wodno- ciekowa (101), ochrona przed ha asem (90) i ochrona powietrza (68).  

Analiza wniosków o interwencj  wp ywaj cych do WIO  w Poznaniu wykazuje, e oko o 1/3 spraw tra-
fia do za atwienia niezgodnie z kompetencj . W 2009 roku 31% spraw przekazano do rozpatrzenia innym 
organom ochrony rodowiska, w szczególno ci gminom i organom nadzoru budowlanego. Tematyka przeka-
zywanych spraw dotyczy a legalno ci prowadzenia dzia alno ci w danej lokalizacji, legalno ci budowy lub 
zmiany sposobu u ytkowania obiektu budowlanego. 

Analiza tematyki przyj tych wniosków wskazuje na ci g y wzrost liczby spraw dotycz cych uci liwo-
ci zapachowej; w znacznej liczbie uci liwo ci te dotycz  terenów wiejskich. Przyczyn  tych wniosków jest 

zmieniaj cy si  charakter wsi – wzrastaj ca liczba posesji niezwi zanych z rolnictwem przy jednoczesnej 
intensyfikacji chowu. Powoduje to nieakceptowanie przez nowych mieszka ców zapachów z hodowli, 
uznawanych dotychczas za normalne na wsi. Negatywnym zjawiskiem, wyra anym w interwencjach jest 
spalanie odpadów, w szczególno ci w sektorze komunalnym. Proceder ten, niekiedy powi zany z nielegal-
nym sprowadzaniem odpadów z zagranicy (szczególnie zu ytej odzie y), z uwagi na uci liw  emisj  odo-
rów spotyka si  ze zdecydowanym sprzeciwem „niezainteresowanych” mieszka ców spo eczno ci 
lokalnych. Do  cz stym motywem dania kontroli WIO  przez zg aszaj cych interwencj  jest: 

brak pomocy od innych organów, zw aszcza samorz dowych, które nawet w sprawach b d cych w ich 
w a ciwo ci kieruj  petentów do Inspekcji Ochrony rodowiska,
inne „pretensje” pod adresem s siadów; uci liwo rodowiskowa  obiektywna lub wyimaginowana 

 jest wykorzystywana jako pretekst do przysporzenia im k opotów, 
„darmowe” dzia ania IO  wniosek nawet niezasadny mo na z o y  nie ponosz c adnych konse-
kwencji.
Podkre li  nale y tak e fakt, e cz  interwencji wnoszona jest co roku przez te same osoby, które nie-

zadowolone s  z efektów dzia a  IO . Obserwuje si  równie , e pewna grupa kontroli interwencyjnych 
wynika z niew a ciwych decyzji w sprawach lokalizacji zak adów, zw aszcza us ugowych, nie do  rygory-
stycznego analizowania skutków danej dzia alno ci przez organy odpowiedzialne za prawne usankcjonowa-
nie budowy i u ytkowania obiektów budowlanych, nieznajomo ci procesów zachodz cych w rodowisku 
i praw rz dz cych przyrod  oraz przepisów prawa ekologicznego przez prowadz cych dzia alno , braku lub 
nieprecyzyjnego okre lenia obowi zków w decyzjach ekologicznych oraz z zapó nie  w wyposa eniu jed-
nostek osadniczych w infrastruktur , w tym w urz dzenia chroni ce rodowisko.  

Dzia ania pokontrolne
W efekcie prowadzonych dzia a  kontrolnych wydano 931 zarz dze  pokontrolnych; wska nik wyko-

nania zarz dze  wynosi 79,5%. Najcz ciej powtarzaj ce si  przyczyny niewykonania zarz dze  pokontrol-
nych to: 

– brak rodków finansowych, 
– brak lub niewystarczaj ca liczba pracowników zajmuj cych si  ochron rodowiska, 
– nadmierne skomplikowanie przepisów prawnych, co powoduje trudno ci ze zrozumieniem ich przez 

kontrolowanych, 
– niedba o  kontrolowanych. 
Za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze rodowiska nak adano administracyjne kary 

pieni ne. Na wniosek zak adu w przypadku, gdy realizuje terminowo dzia ania zmierzaj ce do likwidacji 
stwierdzonych przekrocze  w okresie nie d u szym ni  5 lat od daty z o enia wniosku, wojewódzki inspek-
tor ochrony rodowiska mo e odroczy  termin p atno ci kary lub jej cz ci (na czas nie d u szy ni  potrzeb-
ny do realizacji podj tych dzia a ) oraz zmniejszy  jej wymiar. Je eli podj te dzia ania doprowadzi y do 
likwidacji przekrocze  w za o onym terminie, kara zostaje zmniejszona o wysoko rodków wydatkowa-
nych na realizacj  przedsi wzi cia.

Tabela 8.1. Instrumenty prawno-administracyjne wykorzystywane przez WIO  w Poznaniu w roku 2009 

Zastosowany instrument prawno-administracyjny w roku 2009 liczba kwota [z ]
Zarz dzenia pokontrolne 931  
Wnioski do organów cigania 18  

liczba spraw, w których orzeczono win   4  
Wnioski do s dów grodzkich (kolegiów ds. wykrocze ) 13  
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Zastosowany instrument prawno-administracyjny w roku 2009 liczba kwota [z ]
liczba spraw, w których orzeczono win   19  

Mandaty karne 355 116 900,00
Decyzje wymierzaj ce kary biegn ce (godzinowe i dobowe) 46  
Decyzje wymierzaj ce kary za okres naruszenia ( czne), w tym: 90 5 068 311,42

kary za wprowadzenie do wód lub ziemi cieków nieodpowiadaj cych wymaganym warunkom 43 1 779 125,50
kary za przekroczenie dopuszczalnej ilo ci wprowadzanych do powietrza gazów lub py ów 11 149 214,08
kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha asu 17 283 812,88
kary za magazynowanie lub sk adowanie odpadów 3 2 548 622,96
kary za nielegalne lub niezgodne z warunkami mi dzynarodowe przemieszczanie odpadów 2 100 000,00
kary na podstawie art. 80 ustawy o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym 2 97 536,00
kary z art. 236d Po  za nieprzekazanie do wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska 
sprawozdania zawieraj cego dane o przekroczeniu obowi zuj cych warto ci progowych 
dla uwolnie  i transferów zanieczyszcze  oraz transferów odpadów (PRTR) 

12 110 000,00

Decyzje o roz o eniu kar na raty                                                                 2 186 331,00
Decyzje odraczaj ce kary 38 4 263 156,25

W okre lonych przepisami ustawy przypadkach wojewódzki inspektor ochrony rodowiska mo e
wstrzyma  dzia alno  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 dzia a  proekologicznych, s  kary aresztu, ograniczenia wolno ci oraz grzywny, obci aj ce 
konkretne osoby winne zaniedbaniom. 

Tabela 8.2. Skutki dzia a  dyscyplinuj cych w drodze decyzji niepieni nych WIO  w Poznaniu (dane za rok 2009) 

Zakres decyzji Podstawa prawna decyzji Liczba decyzji
11 w tym z zakresu: 
10 pozwole  zintegrowanych Wstrzymanie dzia alno ci

Prawo ochrony rodowiska, 
Ustawa o odpadach, Ustawa 
o nawozach i nawo eniu 1 braku planu nawo enia lub 

nawo enia niezgodnie z planem 
Wyznaczenie terminu usuni cia narusze
lub zaniedba Prawo ochrony rodowiska 6 

Wyra enie zgody na podj cie dzia alno ci Prawo ochrony rodowiska 3 
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Wnioski
W roku 2009 nie stwierdzono istotnej poprawy w zakresie przestrzegania wymaga  ochrony rodowiska

w planowych kontrolach, w wybranych do analizy celach kontroli. W znacznym stopniu jest to wynikiem 
kontroli nowych przedsi biorców dotychczas niekontrolowanych przez WIO ; wp yw na ustalenia kontroli 
ma te  doskonalenie sposobu ich prowadzenia.

W roku 2009 naruszenia wymaga  ochrony rodowiska wyst powa y w 74,4% planowo skontrolowa-
nych zak adów. Najwi kszy odsetek nieprawid owo ci stwierdzono w zakresie przestrzegania wymaga
przepisów dotycz cych gospodarowania odpadami w zak adach przemys owych oraz prawid owo ci nali-
czania i wnoszenia op at za korzystanie ze rodowiska (przeprowadza si  je podczas ka dej kontroli, nieza-
le nie od wybranego celu kontroli). Znaczn  ilo  uchybie  stwierdzono tak e w gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi oraz w spe nianiu wymaga  w zakresie ochrony powietrza.  

Porównywalny do roku poprzedniego procent narusze  stwierdzono przy kontrolach instalacji wymaga-
j cych pozwolenia zintegrowanego.  

Wyniki dzia a  kontrolnych wskazuj , e podobnie jak w latach poprzednich najcz stszymi przyczyna-
mi nieprzestrzegania przepisów ochrony rodowiska s :
- z a kondycja finansowa cz ci przedsi biorstw,
- nielegalna dzia alno  grupy przedsi biorców tworz cych wiadomie „szar  stref ” w obszarze demonta-

u zu ytych pojazdów, demonta u zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego i obrotu odpadami, 
zw aszcza obj tych obowi zkiem uzyskania wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu, 

- niska znajomo  obowi zków prawnych spowodowana m.in. obszernym zakresem i du  cz stotliwo ci
zmian przepisów,  

- brak osób odpowiedzialnych za sprawy ochrony rodowiska w ma ych zak adach,
- niech  przedsi biorców do ponoszenia kosztów nie zwi zanych ze wzrostem przychodów firmy,  
- lekcewa cy stosunek cz ci przedsi biorców do problematyki ochrony rodowiska,
- niska wiadomo  ekologiczna cz ci w a cicieli ma ych zak adów i przekonanie, e niewielka produkcja 

nie szkodzi rodowisku,
- opiesza o  prowadz cych instalacje w wyst powaniu o uregulowania prawne, przy jednoczesnym prze-

wlek ym za atwianiu spraw przez organy, 
- d enie do obni ania kosztów dzia alno ci, kosztem nak adów na ochron rodowiska,
- brak zach t do inwestowania w ochron rodowiska np. poprzez odpowiedni  polityk  podatkow ,
- nieprecyzyjne prawo, generuj ce rozbie ne interpretacje przepisów.
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Ochrona rodowiska przed powa n  awari , oznacza zapobieganie zdarzeniom mog cym powodowa
awari  oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i rodowiska. Do ochrony rodowiska przed awariami s  zo-
bowi zani prowadz cy zak ady stwarzaj ce zagro enie wyst pienia awarii, stosuj cy i magazynuj cy sub-
stancje niebezpieczne, dokonuj cy przewozu tych substancji oraz organy administracji. Zak ady stwarzaj ce
zagro enie wyst pienia powa nej awarii przemys owej, w zale no ci od rodzaju, kategorii i ilo ci znajduj -
cych si  w nich substancji niebezpiecznych uznaje si  za zak ady o zwi kszonym ryzyku wyst pienia awarii 
(ZZR), albo za zak ady o du ym ryzyku wyst pienia awarii (ZDR). Przepisy dotycz ce powa nych awarii 
stosuje si  równie  do zak adów, w których przewiduje si  mo liwo  wyst pienia substancji niebezpiecznej, lub 
w których powstanie tej substancji jest mo liwe w trakcie procesu przemys owego (ustawa z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska).

W roku 2009 na obszarze województwa wielkopolskiego mia o miejsce 8 zdarze  o znamionach po-
wa nej awarii; 4 wyst pi y podczas transportu drogowego, 1 w zak adzie du ego ryzyka wyst pienia powa -
nej awarii, 3 w zak adach niekwalifikuj cych si  do listy potencjalnych sprawców powa nych awarii. Nie 
odnotowano awarii podlegaj cych zg oszeniu do G ównego Inspektora Ochrony rodowiska na podstawie 
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie powa nych awarii obj tych 
obowi zkiem zg oszenia /Dz. U. z 2003 roku Nr 5, poz. 58/.   

Inspekcja Ochrony rodowiska prowadzi nadzór nad podmiotami, których dzia alno  mo e by  przyczyn
powstania powa nej awarii poprzez sta e kontrole: w ZDR – co najmniej raz w roku, w ZZR – co najmniej raz 
na 2 lata. Podmioty, w których istnieje najwi ksze niebezpiecze stwo wyst pienia awarii przemys owych 
zosta y zewidencjonowane w Rejestrze potencjal-
nych sprawców powa nych awarii, który wed ug 
stanu na dzie  31 grudnia 2009 roku, liczy
w województwie wielkopolskim 123 zak ady, w tym: 

13 zak adów zakwalifikowanych do grupy 
o du ym ryzyku wyst pienia powa nych awarii 
przemys owych. W roku 2009 do grupy ZDR 
zakwalifikowano nowowybudowany zak ad na-
le cy do Przedsi biorstwa Handlowo Us ugo-
wego BUT-GAZ Robert Ustasiak z siedzib
w remie  Punkt Prze adunkowo-Magazynowy 
Gazu P ynnego w remie przy ul. Wiosennej;  
20 zak adów zakwalifikowanych do grupy 
o zwi kszonym ryzyku wyst pienia powa nych 
awarii przemys owych. W roku 2009 do grupy 
do czono 6 zak adów, z których 3 dokona y
samozg oszenia ze wzgl du na zwi kszenie 
mo liwo ci magazynowania substancji niebez-
piecznych, dwa zidentyfikowano w trakcie kon-
troli oraz jeden zak ad nowowybudowany, 
oddany do u ytku w roku 2009. Jednocze nie
z grupy usuni to 2 zak ady, które ze wzgl du na 
zmniejszenie ilo ci magazynowanych substancji 
niebezpiecznych przeniesiono do grupy „pozo-
sta ych”; 
90 zak adów zaklasyfikowanych do grupy pozo-
sta ych zak adów mog cych spowodowa  powa ne awarie, które ze wzgl du na ilo  substancji niebez-
piecznej jaka mo e znajdowa  si  w zak adzie nie klasyfikuj  si  do grup ZZR lub ZDR, ale z uwagi na 
rodzaj substancji, prowadzone procesy technologiczne lub usytuowanie instalacji, stanowi  zagro enie dla 
rodowiska. W roku 2009 do grupy do czono 6 zak adów: 2 z listy ZZR i 4 zidentyfikowane podczas 

dzia alno ci kontrolnej. Z grupy usuni to 2 zak ady, które przeniesiono do grupy ZZR ze wzgl du na 
stwierdzone podczas kontroli zwi kszenie ilo ci magazynowanych substancji niebezpiecznych. 

Rejestr nie obejmuje stacji paliw, które równie  mog  by  potencjalnym miejscem wyst pienia powa nych 
awarii.
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Wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2009 wszystkie zak ady o du ym i zwi kszonym ryzyku posiadaj
wymagan  prawem dokumentacj  przeciwdzia ania powa nym awariom.  

9.1. Kontrole w zakresie przeciwdzia ania powa nym awariom 
W roku 2009 przeprowadzono 124 kontrole w zakresie przeciwdzia ania powa nym awariom, w tym 

13 kontroli zak adów o du ym ryzyku, 13 kontroli zak adów o zwi kszonym ryzyku, 17 kontroli pozosta ych 
zak adów obj tych rejestrem, 45 kontroli w zak adach spoza rejestru oraz 36 kontroli w zakresie przestrze-
gania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.  

Przedmiotem kontroli w zak adach spoza rejestru potencjalnych sprawców powa nych awarii by o:
rozpoznanie czy zak ady te ze wzgl du na posiadane substancje niebezpieczne mog  zosta  zaliczone 
do grupy ryzyka: ZDR, ZZR lub „pozosta ych”, 
sprawdzenie przystosowania starych stacji paliw do aktualnie obowi zuj cych przepisów, 
sprawdzenie nowowybudowanych stacji paliw pod k tem spe niania obowi zuj cych przepisów, 
rozpatrzenie skarg na zanieczyszczanie rodowiska przez zak ady posiadaj ce substancje niebezpieczne. 
Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych dotyczy y:
spe niania wymaga  Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH) oraz ustawy z dnia 
11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o op acie produktowej i op acie depozytowej /Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z pó n. zm./ przez produ-
centów farb i lakierów oraz podmioty wykorzystuj ce je w prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, 
realizacji obowi zków wynikaj cych z posiadanych decyzji w sprawie korzystania ze rodowiska,
sposobu magazynowania substancji niebezpiecznych, ich oznakowania i wyposa enia w karty charakte-
rystyki. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 51 zarz dze  pokontrolnych, w tym: 6 zarz dze  adre-

sowanych do zak adów o du ym ryzyku, 7 – do zak adów o zwi kszonym ryzyku, 15 – do pozosta ych za-
k adów oraz 23 zarz dzenia z tytu u realizacji ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. Do ko ca 
2009 roku zrealizowano 41 zarz dze , 10 zarz dze  by o w trakcie realizacji. W 36 przypadkach pouczono 
osoby odpowiedzialne, a w 11 ukarano je mandatem. Skierowano te  wyst pienia do Pa stwowej Inspekcji 
Handlowej, Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska, Marsza ka Województwa, Pa stwowej Inspekcji 
Pracy, Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego i In-
spekcji Transportu Drogowego. 

W czasie kontroli w zak adach o du ym ryzyku i w zak adach o zwi kszonym ryzyku stwierdzono nast -
puj ce naruszenia wymogów ochrony rodowiska:

nieprawid owo ci w zakresie gospodarki odpadami; 
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brak uregulowanego stanu formalno prawnego na odprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego i wód deszczowych, a tak e w zakresie wprowadzania gazów i py ów do powietrza, 

nieprawid owo ci w programach zapobiegania awariom, 
niedokonanie zg oszenia zak adu ZZR w a ciwemu organowi PSP oraz nieprzekazanie informacji do 
wiadomo ci WIO ,
brak zabezpiecze  w miejscu magazynowania i roz adunku substancji chemicznych na wolnym powietrzu,  
brak terminowej realizacji obowi zku w zakresie przekazywania informacji o stanie substancji niebez-
piecznych na koniec 2008 r., 
brak informowania WIO  o sposobie realizacji wydanych wcze niej zarz dze  pokontrolnych. 
brak zgodnego z wymogami prawa oznakowania opakowa  jednostkowych, zawieraj cych substancje 
niebezpieczne, 
brak oznakowania w j zyku polskim niektórych substancji chemicznych.  

W trakcie kontroli wykonanych na podstawie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych stwier-
dzono, nast puj ce naruszenia prawa: 

brak aktualnych kart charakterystyki, 
nieuregulowana strona formalnoprawna w zakresie gospodarki odpadami, 
niesk adanie informacji o zakresie korzystania ze rodowiska, 
niesk adanie informacji o rodzajach i ilo ciach wytwarzanych odpadów, 
niew a ciwe oznakowanie pojemników.  
Znacz c  popraw  w zakresie zabezpieczenia powierzchni ziemi w miejscach przechowywania substan-

cji niebezpiecznych, modernizacji zbiorników magazynowych o du ych pojemno ciach (podwójne p aszcze 
i system monitorowania ewentualnych wycieków) oraz wymiany instalacji przesy owych odnotowano w: 

Sun Garden Sp. z o.o., 
Zespole Elektrowni PAK – Elektrownia ADAMÓW, 
Bazach Paliw nr 4 w Rejowcu i nr 8 w Jastrowiu, nale cych do Operatora Logistycznego Paliw P yn-
nych Sp. z o.o. 

9.2. Zdarzenia o znamionach powa nych awarii  
W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Poznaniu zarejestrowa  wyst pienie

8 zdarze  o znamionach powa nej awarii. Przyczyn  pi ciu zdarze  by y zaniedbania cz owieka, przyczyn
trzech czynniki techniczne. Pobrano 6 prób wody i 5 prób gruntu, z których w 3 odnotowano przekroczenia 
standardów.

W dniu 21 stycznia na stacji paliw w Nia ku Wielkim, gmina Wolsztyn, w wyniku zm czenia materia u
(nieszczelna kryza) przy pompie cyrkulacyjnej nast pi o uwolnienie ok. 300 l propanu do atmosfery. 

W dniu 10 marca na terenie NUTRICIA Sp. z o.o. w Krotoszynie podczas przepompowywania kwasu 
azotowego z autocysterny do zbiornika magazynowego dosz o do wzrostu ci nienia, rozszczelnienia zbiorni-
ka i wydostania si  oparów kwasu na zewn trz zbiornika, a nast pnie poprzez otwory wentylacyjne na ze-
wn trz budynku. Nie wyst pi  wyciek kwasu. PSP postawi a kurtyn  wodn  i przepompowa a kwas do 
zbiornika zast pczego.

W dniu 29 marca na drodze w miejscowo ci Turek w wyniku rozszczelnienia w a gumowego dosz o
do wycieku kwasu azotowego z cysterny samochodowej (szacunkowo 100 150 l). Z uwagi na u ycie bardzo 
du ej ilo ci wody podczas akcji ratowniczej uwolniony kwas uleg  bardzo du emu rozcie czeniu. 

Dnia 17 kwietnia w firmie RABEN Polska Sp. z o.o. w G dkach, gmina Kórnik, w czasie czynno ci za-
adunkowych, w wyniku uderzenia wid ami wózka w doln  cz  kanistra wystaj cego pod palet  nast pi

wyciek 40 l kwasu mrówkowego. Wyciek mia  miejsce na terenie magazynu, na powierzchni utwardzonej 
i zosta  zneutralizowany sorbentem. WIO  nie zosta  powiadomiony o zdarzeniu w trakcie trwania akcji. 

W dniu 8 czerwca podczas roz adunku samochodu dostawczego na terenie Firmy Handlowo-Us ugowej
„AGRO-SERVICE” w Pleszewie spad y z palety transportowej 3 beczki z kwasem azotowym, z których 
jedna p k a i na teren utwardzony kostk  brukow  na betonowej wylewce wyla  si  kwas azotowy technicz-
ny w ilo ci 60 kg. 

W dniu 15 czerwca w Rejowcu Pozna skim, gmina Skoki, na drodze wojewódzkiej nr 197 Gniezno 
S awa Wielkopolska mia  miejsce wypadek, któremu uleg  zestaw transportowy z autocystern , nale cy do 
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„ABS BONIFER POLSKA” Sp. z o.o. w O awie. Rozszczelnienie górnych w azów cysterny spowodowa o
wyciek do gruntu i wód gruntowych 16,8 Mg paliwa (olej nap dowy i benzyna). Powierzchni  zanieczysz-
czon  produktami ropopochodnymi oceniono na oko o 2.500 m2. W bezpo rednim s siedztwie wycieku pa-
liwa nie ma cieków wodnych oraz uj  wód podziemnych. Miejsce zdarzenia zlokalizowane by o
w odleg o ci oko o 250 metrów od granicy OLPP Spó ka z o.o., Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu.   

Dzia ania WIO  Pozna  Delegatura w Pile polega y na: 
wst pnej ocenie skutków zdarzenia oraz rodzaju i ilo ci substancji niebezpiecznych, bior cych udzia
w zdarzeniu, ustaleniu sprawcy zdarzenia i okre leniu wst pnych dzia a  zapobiegawczych, 
pobraniu próbek gleby we wcze niej wybranych miejscach, na g boko ci od 0,30 do 1,00 m. Miejsca 
poboru 5 prób ustalono na kierunku sp ywu paliwa. Wst pna analiza organoleptyczna pobranych prób 
gleby i gruntu pozwoli a stwierdzi , e zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi dochodzi o do 
g boko ci 1 metra, z mo liwo ci  jej przekroczenia,  
wydaniu sprawcy zanieczyszczenia tj. 
„ABS Bonifer Polska” Sp. z o.o. za-
rz dzenia pokontrolnego zobowi zu-
j cego do przeprowadzenia bada
stanu rodowiska gruntowo-wodnego 
w celu okre lenia skali i zasi gu za-
nieczyszczenia rodowiska, spowo-
dowanego wypadkiem drogowym 
i wyciekiem paliwa do gruntu, 
poinformowaniu Regionalnego Dy-
rektora Ochrony rodowiska w Po-
znaniu o zdarzeniu, szacunkowych 
szkodach w rodowisku oraz sprawcy 
zanieczyszczenia. 

Cysterna zabezpieczona pian  ga nicz
W dniu 22 lipca na uku drogi nr 182 w Soko owie, gmina Lubasz, kieruj cy autocystern  zjecha  na 

pobocze drogi, co spowodowa o wywrócenie cysterny na bok. W wyniku nieszczelno ci jednej komory na-
st pi  wyciek oko o 20 l oleju nap dowego. 

Dnia 3 wrze nia na drodze wojewódzkiej Sulmierzyce – Krotoszyn, w miejscowo ci Sulmierzyce mia o
miejsce zdarzenie, w wyniku którego do rzeki Czarna Woda przedosta  si  preparat chemiczny o nazwie 
IZOLBET DP (masa asfaltowa). O zdarzeniu KPPSP w Krotoszynie powiadomi a Delegatur  WIO  w Kali-
szu, której pracownicy pobrali próby wody do analizy laboratoryjnej, a tak e dotarli do przewo nika, od 
którego uzyskali „Kart  charakterystyki” przewo onego preparatu. IZOLBET DP (masa asfaltowa) jest pre-
paratem niebezpiecznym dla rodowiska, w zwi zku z tym poproszono Starost  Krotoszy skiego i Burmi-
strza Sulmierzyc, aby o zdarzeniu powiadomili tak e te jednostki, które pobieraj  wod  z rzeki Czarna Woda 
na potrzeby gospodarcze lub hodowlane. Delegatura WIO  w Kaliszu pobiera a dwukrotnie próbki wody, 
aby okre li  aktualny stan czysto ci.

Poza dzia aniami wynikaj cymi ze zdarze  maj cych miejsce w roku 2009, Wojewódzki Inspektor 
Ochrony rodowiska w Poznaniu prowadzi  nadzór nad usuwaniem skutków powa nych awarii maj cych 
miejsce w latach poprzednich, m.in.:  

nad sposobem rekultywacji rodowiska gruntowo-wodnego po awarii zbiornika nr 7 i wycieku do gruntu 
76.000 litrów paliwa lotniczego na terenie Bazy Paliw Nr 4 w Rejowcu Pozna skim w marcu 2007 roku. 
Realizuj c wydane wcze niej zarz dzenie pokontrolne Baza Paliw nr 4 w Rejowcu przesy a do WIO
kwartalne „Raporty z prac w zakresie rekultywacji rodowiska gruntowo-wodnego na terenie Bazy Paliw 
nr 4 w Rejowcu Pozna skim”. Wst pna analiza dzia a  rekultywacyjnych i przyrównanie ich do wyni-
ków prac prowadzonych w latach poprzednich, pozwala jednoznacznie stwierdzi , e intensyfikacja pro-
cesu sczerpywania wody wraz z produktami ropopochodnymi pozwoli a na odzysk w okresie dwóch lat 
oko o 70 000 litrów wolnego produktu. Ocena wyników bada  w zakresie skutków prowadzonej rekul-
tywacji b dzie mo liwa po d u szym okresie bada  i porównaniu otrzymanych na ich podstawie warto-
ci st e . Warunkiem dokonania takiej oceny b dzie systematyczne prowadzenie bada  próbek wody 
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pobranych z tych samych otworów obserwacyjnych i dokonywanie analizy tych samych wska ników
równie  w roku 2010; 

nad stanem wody w stawach Ma a Kajka i Kajka oraz w rzece G ównej w Poznaniu; w konsekwencji 
akcji ga niczej prowadzonej w sierpniu 2008 roku  zanieczyszczeniu wód w wymienionych stawach le-

cych na terenie Rodzinnych Ogrodów Dzia kowych przy ul. Wrzesi skiej w Poznaniu  inspektorzy 
WIO , po zako czeniu akcji, pobierali kilkakrotnie próbki wody ze stawów oraz z G ównej, dopóki nie 
stwierdzono braku przekrocze  badanych parametrów, ka dorazowo wykonuj c dokumentacj  fotogra-
ficzn . Wyniki analizy pobranych próbek 
przekazywano do Wydzia u Bezpiecze -
stwa i Zarz dzania Kryzysowego Wielko-
polskiego Urz du Wojewódzkiego oraz 
odpowiedniego wydzia u Urz du Miasta 
Poznania, a tak e umieszczano na stronie 
internetowej WIO  w Poznaniu. W kwiet-
niu 2009 r., na pocz tku sezonu dzia ko-
wego przeprowadzono ponownie kontrol
jako ci wody – nie stwierdzono przekro-
cze  badanych parametrów, w zwi zku
z czym uznano, i  zanieczyszczenie wód 
stawów usta o.

Pobór prób gruntu przez pracowników laboratorium 
Delegatury WIO  w Pile 
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Stan środowiska w województwie wielkopolskim jest bardzo zróżnicowany ze względu na duże różnice 
w zagospodarowaniu terenu, wielkości zaludnienia i rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów. 

Jednocześnie zaznacza się coraz większy wpływ świadomości ekologicznej i możliwości finansowych 
gospodarstw domowych na stan środowiska w wymiarze lokalnym, poprzez ograniczanie wykorzystania 
odpadów do ogrzewania domów, segregację odpadów, czy częściową rezygnację z transportu indywidualne-
go na rzecz transportu publicznego.  

Coraz ważniejszą częścią ochrony środowiska staje się walka z „szarą strefą”. 

Ochrona powietrza 
Rozkład emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza w znaczącym stopniu odpowiada charak-

terowi zagospodarowania terenu. Największa emisja ze źródeł punktowych oraz znacząca emisja liniowa 
związane są z obszarami zurbanizowanymi miast oraz dominacją energetyki, górnictwa i przemysłu wydo-
bywczego w części wschodniej województwa. Z danych statystycznych wynika, że emisja substancji gazo-
wych z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie, natomiast zauważalny jest 
spadek emisji pyłów, w tym ze spalania paliw. O skali i strukturze emisji w województwie decyduje pion 
energetyczno-przemysłowy, który odpowiada za 60–70% emisji. Niebagatelne znaczenie ma także emisja ze 
środków transportu samochodowego łącznie z emisją pozaspalinową i wtórną oraz emisja z ogrzewania bu-
dynków indywidualnych. Mając na uwadze poprawę jakości powietrza realizowane są działania zmniejsza-
jące poziom emisji substancji zanieczyszczających. Prowadzone są prace mające na celu poprawę 
i utrzymanie stanu zieleni miejskiej, rozwój transportu zbiorowego, ścieżek rowerowych, parkingów bufo-
rowych na obrzeżach miast. Systematycznie rozbudowywana jest miejska sieć cieplna, zmieniany jest nośnik 
energii z węgla na gaz lub olej opałowy; modernizowane są kotłownie, w magistralach ciepłowniczych sto-
sowane są rury preizolowane, zmieniane technologie odpopielania, modernizowane systemy odpylania 
i odsiarczania spalin, wprowadzane instalacje multipaliwowe. Wzrasta udział elektrowni wodnych, turbin 
wiatrowych i innych źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej.  

Obserwując zmiany depozycji zanieczyszczeń w opadach można zauważyć wyraźną tendencję zmniejsza-
nia się ich zawartości w latach 1996–2003. Np. zawartość siarczanów od roku 1997 zmniejszyła się pięciokrot-
nie, a zawartość związków ołowiu dwukrotnie. Od roku 2003 nastąpiła stabilizacja zawartości zanieczyszczeń 
w opadach i z niewielkimi odchyleniami utrzymuje się na stałym poziomie do roku 2009 włącznie. 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2009 stwierdzono, że: 
• pod kątem ochrony roślin wszystkie strefy oceniane dla SO2 i NOx należy zaliczyć do klasy A, nato-

miast strefę wielkopolską dla ozonu – do klasy C, 
• pod kątem ochrony zdrowia należy sklasyfikować: 

− pięć stref do klasy C ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10, 
− trzy strefy do klasy C ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu, 
− strefę wielkopolską do klasy C ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu.  
Występowanie przekroczeń dopuszczalnych stężeń ozonu jest problemem w skali kraju. 
Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dotyczą wyłącznie stężeń 24-godzinnych. Nie 

są przekraczane stężenia średnie dla roku. Należy podkreślić, że stężenia pyłu wykazują wyraźną zmienność 
sezonową – przekroczenia dotyczą tylko sezonu zimnego (grzewczego). Powodem przekroczeń jest niska 
emisja z sektora komunalnego oraz emisja ze źródeł liniowych. 

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia obszarów 
przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. Dla stref, w których 
stwierdzono przekroczenia pyłu PM10 programy naprawcze zostały już opracowane. W przypadku ozonu 
i benzo(a)pirenu program naprawczy mający na celu osiągnięcie poziomu docelowego substancji w powie-
trzu przygotowuje się dla tych stref, dla których jest to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie. 

Ochrona wód 
Problemy z gospodarowaniem wodą w województwie wielkopolskim wynikają z ubogich zasobów 

wodnych oraz niezadowalającej jakości wody, która ogranicza możliwość jej wykorzystywania. Zasoby eks-
ploatacyjne zwykłych wód podziemnych są w wielu rejonach zagrożone deficytem, spowodowanym zbyt 
dużym poborem wód w stosunku do zasobów odnawialnych, często powyżej ilości określonej pozwoleniem 
wodnoprawnym. 
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Na stan wód w województwie wielkopolskim w największym stopniu wpływają: punktowe źródła za-
nieczyszczeń: szczególnie wprowadzanie do wód nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ście-
ków komunalnych i przemysłowych oraz zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego. Coraz 
częściej jakość wód obniża rozwój turystyki i rekreacji oraz sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej 
jezior. 

W 2009 roku, w ramach realizacji programu monitoringu wód na terenie województwa wielkopolskiego 
wykonano oceny: 
• stanu/potencjału ekologicznego wód płynących. Spośród 84 JCW badanych w 2009 roku − dla jednej 

określono bardzo dobry stan ekologiczny, dla 11 uzyskano dobry stan/potencjał ekologiczny, dla 68 – 
umiarkowany, a dla 4 – słaby stan/potencjał ekologiczny. Żadna z badanych w 2009 roku JCW nie wyka-
zywała złego stanu/potencjału ekologicznego; 

• stanu chemicznego wód płynących. Ocenę stanu chemicznego wód wykonano dla 7 JCW, w tym dla 
6 JCW, w których wyniki monitoringu diagnostycznego z lat 2007–2008 wykazały przekroczenia do-
puszczalnych stężeń substancji priorytetowych. W jednej JCW w 2009 roku przekroczenia w zakresie 
chemicznych wskaźników jakości wód nie wystąpiły; w 5 JCW stwierdzono ponadnormatywne wyniki 
badań substancji priorytetowych – WWA i podobnie jak w latach 2007–2008 wyznaczono dla nich stan 
chemiczny nieosiągający dobrego. W siódmej badanej JCW stan chemiczny uznano za dobry.  
Na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego IOR 
w Poznaniu przeprowadził uzupełniająco badania stanu chemicznego wód rzecznych w zakresie pozo-
stałości środków ochrony roślin. W 23 punktach pomiarowych poszukiwano 135 substancji aktywnych. 
Spośród przebadanych 46 próbek wód zaledwie trzy nie posiadały żadnych pozostałości środków 
ochrony roślin. W 39% próbek suma stężeń wszystkich wykrytych pozostałości środków ochrony roślin 
nie przekraczała 0,5 μg/l, w 50% wahała się od 0,5 do 20 μg/l, a w 4% przekraczała 20 μg/l; 

• stanu wód płynących. Stan jednolitych części wód powierzchniowych płynących możliwy był do okre-
ślenia dla 7 JCW. Dla jednej jednolitej części wód: Warta od Zbiornika Jeziorsko do Neru określono 
dobry stan wód, pozostałe charakteryzował zły stan wód; 

• stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych stojących. Bardzo dobry stan ekologiczny cha-
rakteryzował wody 3 jezior, stan dobry – jednego, stan/potencjał ekologiczny umiarkowany – 12, stan 
zły – określono dla wód jednego jeziora; 

• potencjału ekologicznego sztucznych zbiorników wodnych. Wyniki monitoringu zbiorników zaporo-
wych: Zalewu Kowalskie na Głównej oraz Zbiornika Słupca zasilanego wodą z Meszny wykazały od-
powiednio słaby i umiarkowany potencjał ekologiczny; 

• stanu jednolitych części wód podziemnych. W 2009 roku prowadzono badania jakości wód podziem-
nych w jednolitych częściach wód podziemnych zagrożonych lub potencjalnie zagrożonych nieosią-
gnięciem dobrego stanu. Ocena jakości wód przedstawia się następująco: wód o bardzo dobrej jakości 
nie oznaczono, wody dobrej jakości występowały na 10% stanowisk, zadowalającą jakość wód stwier-
dzono na 68% stanowisk, niezadowalającą na 15% stanowisk, a złą jakość wód na 7% stanowisk;  

• wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Wyniki monitoringu wska-
zują na zagrożenie wód powierzchniowych zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego na 
obszarach OSN w zlewniach rzek: Kopel, Pogona, Orla, Ciemna i Giszka oraz na zanieczyszczenie wód 
Dąbrówki, a także na zanieczyszczenie wód podziemnych, w 2 punktach w zlewni Rowu Polskiego 
i Rowu Racockiego, zlokalizowanych w Bukownicy i Mórce oraz na zagrożenie zanieczyszczeniem 
wód podziemnych na obszarze OSN w zlewni Ciemnej, w Kucharkach;  

• wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych. W roku 2009, pod kątem przydatno-
ści wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych badaniami objęto sześć jezior oraz rzekę Kończak. 
Jedynie wody jeziora Powidzkiego określono jako przydatne do bytowania ryb karpiowatych. Jakość 
wód w pozostałych jeziorach oraz w rzece Kończak nie spełnia wymagań;  

• wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Monitoring wód wykorzystywa-
nych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia prowadzony jest w celu określenia ja-
kości wody przed uzdatnieniem dla dwóch ujęć dla Poznania, zaopatrywanych w wodę z Warty. 
W obydwu punktach pomiarowo-kontrolnych woda nie spełnia wymagań żadnej kategorii, ze wzglę-
du na obecność bakterii Salmonella oraz poziom wskaźników zawartości materii organicznej. 
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Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 roku Polska ma osiągnąć przynajmniej 
dobry stan wszystkich wód. Cele środowiskowe RDW mają zostać zrealizowane poprzez wdrożenie zadań 
zawartych w dokumentach planistycznych, wśród których nadrzędnym jest Plan gospodarowania wodami 
dla obszaru dorzeczy. Jego częścią jest Program wodno-środowiskowy kraju (projekt), w którym dla po-
szczególnych scalonych części wód oraz jednolitych części wód podziemnych określono programy działań, 
których wdrożenie pozwoli osiągnąć dobry stan wód do 2015 roku. Działania te to m.in. realizacja Krajowe-
go Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Programów działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych.  

Rosnąca liczba oczyszczalni, szczególnie tych z podwyższonym usuwaniem biogenów, a tym samym 
zwiększająca się liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków oraz postępująca budowa sieci kanali-
zacyjnej wpływają pozytywnie na stan wód. Obecnie najważniejszym zadaniem do wykonania pozostaje 
uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez wykonanie kanalizacji rozdzielczej, zapewnienie odbioru 
i dowozu do oczyszczalni ścieków z terenów o zabudowie rozproszonej, dociążenie oczyszczalni do ich no-
minalnej przepustowości oraz podnoszenie stopnia redukcji zanieczyszczeń ścieków odprowadzanych 
z oczyszczalni. 

Ochrona przyrody 
Na terenie województwa położone są dwa parki narodowe, 97 rezerwatów przyrody, 13 parków krajo-

brazowych, 36 obszarów chronionego krajobrazu, 79 Obszarów Natura 2000, w tym 19 obszarów specjalnej 
ochrony ptaków oraz 60 obszarów specjalnej ochrony siedlisk, a także ponad 3700 pomników przyrody. 

W roku 2009 celem oceny stanu oraz zmian zachodzących w przyrodzie, na obszarach chronionych 
i wybranych innych terenach prowadzony był monitoring ptaków, zwierząt i siedlisk przyrodniczych oraz 
lasów. Stwierdzono duże zróżnicowanie stanu zachowania siedlisk na poszczególnych obszarach. W wyniku 
monitoringu lasów oceniono, że średnia defoliacji gatunków liściastych wynosiła 20,55%, a gatunków igla-
stych – 18,10%. 

Klimat akustyczny 
Degradacja klimatu akustycznego środowiska ma miejsce przede wszystkim w sąsiedztwie głównych 

tras komunikacji drogowej. Ze względu na trudności związane z eliminowaniem tego rodzaju konfliktów 
akustycznych, podstawowe znaczenie ma właściwa polityka w zakresie planowania przestrzennego. Działa-
nia podejmowane w stosunku do sytuacji już istniejących, takie jak budowa obwodnic i wyprowadzenie ru-
chu komunikacyjnego poza tereny zurbanizowane, budowa ekranów akustycznych, wymiana taboru 
i infrastruktury komunikacji drogowej i szynowej, ograniczanie prędkości pojazdów, wymagają zwykle 
znacznych środków finansowych, ponadto niejednokrotnie prowadzą również do skutków niekorzystnych, 
takich jak wydłużenie czasu przejazdu, utrata walorów wizualnych przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej 
(ekrany) i innych.  

Problem hałasów kolejowych ma aktualnie mniejsze znaczenie w skali województwa. Istotne uciążliwo-
ści akustyczne związane są natomiast z funkcjonowaniem lotnisk, dla których wprowadza się obszary ogra-
niczonego użytkowania. 

Mimo znacznej liczby, oddziaływanie zakładów przemysłowych i obiektów usługowych na klimat aku-
styczny ma charakter lokalny i może być skutecznie ograniczane poprzez wykorzystanie dostępnych instru-
mentów kontroli.  

Monitoring pól elektromagnetycznych 
W ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska wykonano pomiary natężenia pól elektroma-

gnetycznych w 45 punktach zlokalizowanych w pobliżu źródeł emitujących pola elektromagnetyczne – stacji 
nadawczych telefonii komórkowych. Nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pól elektro-
magnetycznych na terenach dostępnych dla ludności. 

Gospodarka odpadami 
Podstawową zasadą postępowania z odpadami jest przestrzeganie hierarchii ich zagospodarowania, 

określonej w ustawie o odpadach, tj. zapobieganie, minimalizacja ich powstawania, prowadzenie selektyw-
nej zbiórki u źródła, zapewnienie odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, poprzez budowę i uruchamianie 
niezbędnych instalacji. Z każdym kolejnym rokiem zwiększa się ilość selektywnie zbieranych odpadów. 
Nowo uruchomionymi instalacjami w 2009 roku na terenie województwa wielkopolskiego były dwie sor-
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townie w miejscowościach: Pławce (powiat średzki) i Dobra Nadzieja (powiat pleszewski). W roku 2009 
przeprowadzono rekultywację terenu po mogilniku w Niedźwiadach, kończąc w ten sposób przedsięwzięcie 
likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin. W latach 2000–2009 zaprze-
stano eksploatacji 104 składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, w 2009 roku w trakcie rekulty-
wacji były 33 składowiska. 

Kontynuowano proces usuwania wyrobów zawierających azbest, który ma być zakończony w 2032 ro-
ku. Obecnie konieczne jest dokładne zinwentaryzowanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 
terenie poszczególnych gmin, a następnie weryfikacja skali problemu na obszarze województwa. Ze względu 
na niezbyt dużą świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest konieczne jest wzmożenie prowadzenia kampanii edukacyjno-
informacyjnych dotyczących tych zagadnień. 

Działalność kontrolna 
Podmioty korzystające ze środowiska na terenie województwa wielkopolskiego nie realizują jego 

ochrony w wymaganym stopniu. W roku 2009 naruszenia wymagań ochrony środowiska występowały 
w 74,4% planowo skontrolowanych zakładów. Największy odsetek nieprawidłowości stwierdzono w zakre-
sie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w zakładach przemysłowych oraz w ocenie 
naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Znaczną ilość uchybień stwierdzono także 
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz w spełnianiu wymagań w zakresie ochrony powietrza. 
W efekcie prowadzonych działań kontrolnych wydano 931 zarządzeń pokontrolnych; wskaźnik wykonania 
zarządzeń wynosi 79,5%. 

Większość nieprawidłowości dotyczyła pojedynczych zagadnień. Nie stwierdzono przypadków całko-
witego zaniedbania ochrony środowiska i jawnego lekceważenia obowiązków przez podmioty.  

Znaczna część podmiotów nie śledzi w dostatecznym stopniu zmian w prawie z zakresu ochrony śro-
dowiska, w wyniku czego działania proekologiczne podejmuje dopiero w następstwie kontroli i postępowa-
nia pokontrolnego WIOŚ. 

Waga zagadnień ochrony środowiska, obszar działania oraz liczba podmiotów i osób korzystających ze 
środowiska, przemawiają za potrzebą aktywnego działania wszystkich ustawowo upoważnionych organów. 

Przeciwdziałanie poważnym awariom 
Według stanu na 31 grudnia 2009, w województwie wielkopolskim działały 123 zakłady wpisane do 

Rejestru potencjalnych sprawców poważnych awarii. Nad działalnością tych podmiotów Inspekcja Ochrony 
Środowiska prowadzi nadzór poprzez systematyczne kontrole. Wszystkie zakłady o dużym i zwiększonym 
ryzyku posiadają wymaganą prawem dokumentację przeciwdziałania poważnym awariom; stwierdzone 
w czasie kontroli naruszenia wymagań miały drugorzędną rangę.  

W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zarejestrował wystąpienie 
8 zdarzeń o znamionach poważnej awarii. Przyczyną pięciu zdarzeń były zaniedbania człowieka, przyczyną 
trzech czynniki techniczne. Pobrano 6 prób wody i 5 prób gruntu, z których w 3 odnotowano przekroczenia 
standardów jakości środowiska. Nie odnotowano awarii podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku 
w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia /Dz. U. z 2003 roku Nr 5, poz. 58/.   

Poza działaniami wynikającymi ze zdarzeń mających miejsce w roku 2009, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadził nadzór nad usuwaniem skutków poważnych awarii, które wy-
stąpiły w latach poprzednich. 
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