


Od dziesięciu lat, corocznie w serii Biblioteka Monitoringu Środowiska 
ukazują się Raporty o stanie środowiska...., w pierwszych latach wydawane 
oddzielnie w każdym wchodzącym obecnie w skład Wielkopolski wojewódz-
twie, od roku 1999 − Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce. Poza Ra-
portami ukazało się szereg pozycji charakteryzujących przedstawiających 
szerzej poszczególne komponenty środowiska i stan środowiska na wybra-
nych obszarach. Ich wykaz zamieszczamy na końcu niniejszej książki.  

Stan środowiska w Wielkopolsce jest informatorem, w którym chcemy 
przedstawić działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Poznaniu zarówno poprzez zaprezentowanie wyników realizacji zadań pań-
stwowego monitoringu środowiska jak i działalności kontrolnej. Obydwa kie-
runki działalności uzupełniają się wzajemnie, a ich wyniki składają się 

w dużym stopniu na obecny stan środowiska. Dane dotyczące komponentów badanych z kilkuletnią często-
tliwością np. badania jezior powtarzane co pięć lat przedstawiono za okres 1999−2003, dane aktualizowane 
co roku − za rok 2003. 

Do przygotowania tego opracowania i dopełnienia informacji pozyskiwanych podczas badań i pomiarów, 
kontroli i ankietyzacji, wykorzystane zostały również materiały pochodzące z Instytucji od wielu lat współ-
pracujących z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu m.in.: 

Zawarte w niniejszym opracowaniu wyniki badań i pomiarów są efektem współdziałania i współpracy w 
dziedzinie ocen i monitoringu środowiska wielu jednostek. Wśród instytucji, które miały swój udział w re-
alizacji publikacji poprzez udostępnienie wyników badań i opracowań należy wymienić: 

• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu, 
• Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu, 
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Stację Ekologiczną w Jeziorach, 
• Wielkopolski Urząd Wojewódzki − Wydział Ochrony Środowiska, Oddział Konserwatora Przyrody, 
• Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. 

Ponadto wykorzystano również dane Urzędu Statystycznego. 
Ze szczególnym uznaniem chciałabym podziękować za wieloletnią pomoc Wojewódzkiemu Funduszowi 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dzięki którego dotacjom możemy realizować bada-
nia stanu środowiska jak i wydawać kolejne opracowania. 

 
Wyrażam nadzieję, że pozycja, którą oddajemy w Państwa ręce przyczyni się do poznania stanu środo-

wiska naszego województwa oraz przybliży zarówno dorobek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Poznaniu, jak i trudności z jakimi borykamy się na co dzień.  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA 

Województwo wielkopolskie powstało w roku 1999, 
w wyniku reformy administracji publicznej, na obszarze, 
historycznie i kulturowo identyfikowanym z regionem o na-
zwie Wielkopolska. Na ziemiach tych, na przełomie X i XI 
wieku, formowały się zręby państwa polskiego. 

Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielko-
ści regionem Polski (o powierzchni 29825 km2, co stanowi 
9,5 % powierzchni kraju). Od północy graniczy z woje-
wództwami zachodniopomorskim i pomorskim, od północ-
nego-wschodu z województwem kujawsko-pomorskim, od 
południowego-wschodu z łódzkim, od południa − z opolskim 
i dolnośląskim, natomiast od zachodu − z lubuskim. 

Cechą charakterystyczną województwa wielkopolskiego 
są lesiste, słabozaludnione obszary północne, przemysłowe 
centrum z usytuowanym na wschodzie przemysłem wydo-
bywczym i energetycznym oraz rolnicze południe. Obok 

terenów względnie mało przekształconych, o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych znajdują się tu 
obszary o znacznym stopniu degradacji środowiska naturalnego. 

Klimat województwa wielkopolskiego należy do strefy klimatu umiarkowanego, w obszarze wzajemnego 
przenikania się wpływów morskich i kontynentalnych. Przejściowość ta uwidacznia się głównie zmiennymi 
stanami pogody, uwarunkowanymi rodzajem napływających mas powietrza: polarnego, arktycznego 
i zwrotnikowego. Częstotliwość występowania poszczególnych mas powietrza jest nierównomierna. Zdecy-
dowanie dominują masy powietrza polarnego, na przemian morskiego i kontynentalnego. Oddziaływanie tych 
dwóch, często wymieniających się mas powietrza, w zasadniczy sposób wyznacza cechy klimatu na obszarze 
Wielkopolski, z tym, że na północy wzmagają się wpływy mas powietrza polarnomorskiego. Na terenie ca-
łego województwa najczęściej obserwowane są wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. 

Zgodnie z regionalizacją rolniczo-klimatyczną R. Gumińskiego województwo wielkopolskie wchodzi 
w skład pięciu dzielnic: pomorskiej, bydgoskiej, lubuskiej, środkowej i łódzkiej.  

Według podziału fizyczno-geograficznego Jerzego Kondrackiego województwo wielkopolskie leży 
w prowincji Niżu Środkowopolskiego, w podprowincjach: Pojezierza Południowobałtyckie i Niziny Środ-
kowopolskie. W skład pierwszej z tych jednostek wchodzą częściowo: Pojezierza Południowopomorskie, 
Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, Pojezierze Lubuskie, Pojezierze Wielkopolskie, Pradolina Warciańsko-
Odrzańska oraz Pojezierze Leszczyńskie. Druga obejmuje natomiast fragmenty Niziny Południowowielko-
polskiej, Obniżenia Milicko-Głogowskiego, Wału Trzebnickiego oraz Niziny Śląskiej.  

Region wielkopolski w przeważającej części położony jest na wysokości od 80 do 100 m npm. Nizinne 
tereny urozmaicone są licznymi wzgórzami, skupiskami jezior pochodzenia polodowcowego oraz lasami 
z bogatą, często unikatową fauną i florą.  

Najwyższym punktem w Wielkopolsce jest Kobyla Góra (284 m npm) − jedno ze wzniesień Wzgórz 
Ostrzeszowskich, najniższym – obszar w rejonie ujścia Noteci do Warty (21 m npm).  

Lasy zajmują 25,4 % ogólnej powierzchni województwa. Zwarte kompleksy leśne występują głównie 
w jego zachodniej i północnej części, gdzie wskaźnik lesistości jest wyraźnie wyższy od średniej krajowej 
wynoszącej 28,4 %. Zalesienie w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosi 51 %, w międzychodzkim − 
45 %, a w złotowskim − 44 % powierzchni.  

Na obszarach pojezierzy, głównie w centrum i na północy województwa, położonych jest około 800 je-
zior, w tym 58 % o powierzchni do 10 ha i 8 % − o powierzchni powyżej 100 ha. Największy akwen woje-
wództwa to Jezioro Powidzkie (powierzchnia –1035,9 ha, głębokość – 45,4 m).  

Pod względem hydrograficznym województwo wielkopolskie należy do dorzecza Odry. Dział wodny II 
rzędu dzieli je na dwie części:  
• odwadnianą przez system rzeczny Warty − prawego, największego dopływu Odry, trzeciej pod względem 

długości rzeki w Polsce (około 88 % obszaru województwa); 
• odwadnianą przez systemy rzeczne: Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy (około 12 % obszaru woje-

wództwa).  



 

Ponad 36 % powierzchni województwa, 
ze względu na szczególne właściwości przy-
rodnicze i wysokie walory krajobrazowe 
objęto ochroną prawną, w tym: 0,3 % stano-
wią parki narodowe, 0,2 % rezerwaty przy-
rody, 6 % parki krajobrazowe, 30 % obszary 
chronionego krajobrazu.  

Atrakcyjność środowiska przyrodniczego 
i wysokie walory krajobrazowe Wielkopol-
ski tworzą dobrą bazę dla rozwoju turystyki 
i rekreacji.  

Wielkopolska obfituje w surowce energe-
tyczne, głównie węgiel brunatny, gaz ziem-
ny, ropę naftową i torf. Eksploatowane złoża 
węgla brunatnego występują w rejonie ko-
nińskim, gdzie dały podstawę silnego rozwo-
ju przemysłu energetycznego. Zespół 
elektrowni Pątnów–Adamów–Konin SA 
w Koninie wytwarza ponad 10 % krajowej 
produkcji elektrycznej. Złoża gazu ziemnego 
usytuowane są przede wszystkim w połu-
dniowej i południowo-zachodniej części 
województwa. Wielkopolska cechuje się 
ogromnym bogactwem torfu − zinwentary-
zowano 886 tys. ha torfowisk o średniej 
miąższości 1,5 m. Największe możliwości 
eksploatacji torfów wiążą się z tzw. Kanałem 
Morzysławskim. Rozpoznane złoża torfów 
o znaczeniu leczniczym (borowiny) występu-

ją m.in. we wsi Błażejewo gmina Dolsk, w rejonie wsi Ławica gmina Sieraków w rejonie wsi Mechnacz gmina 
Kwilcz. Ze względu na ich dużą wartość mogą być wykorzystane dla celów uzdrowiskowo-leczniczych.  

W rejonie Kłodawy wydobywa się sól kamienną (około 15 % krajowej produkcji). W okolicach Wapna 
(powiat wągrowiecki) występuje gips. Na terenie całego województwa wielkopolskiego występują złoża 
kruszyw, surowców ceramicznych i kredy jeziornej.  

Bogactwem Wielkopolski są zbiorniki wód podziemnych związane z warstwami wodonośnymi występu-
jącymi w obrębie utworów kenozoicznych, a we wschodniej części regionu również wśród utworów mezo-
zoicznych. W całej Wielkopolsce występują także zmineralizowane, głównie cechsztyńskie, liasowe wody 
termalne.  

Województwo wielkopolskie zamieszkuje 3351,5 tys. osób tj. około 8,8 % ludności Polski. Przeciętna gę-
stość zaludnienia wynosi 112 osób/km2. Najwyższy wskaźnik notuje się w centralnej części województwa, 
najniższy na północy i północnym zachodzie. 

Pod względem administracyjnym województwo dzieli się na 35 powiatów, w tym cztery powiaty grodz-
kie i 226 gmin. Pośród 5635 jednostek osadniczych jest 108 miast, z których największe to stolica regionu − 
Poznań, liczący 580 tys. mieszkańców. W miastach mieszka prawie 58 % ludności województwa.  

Największe aglomeracje stanowią: poznańska − zamieszkiwana przez około 700 tys. mieszkańców i kali-
sko-ostrowska licząca prawie 200 tys. mieszkańców. Do większych miast zaliczają się: Kalisz (106,7 tys. 
mieszkańców), Konin (83,4 tys.), Piła (76,6 tys.), Ostrów Wielkopolski (74,8 tys.), Gniezno (71,2 tys.) 
i Leszno (62,2 tys.), które stanowią ważne ośrodki życia społeczno-gospodarczego.  

Województwo wielkopolskie jest usytuowane na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków komuni-
kacyjnych. Przez Poznań i Konin przebiega główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej do Rosji. 
Przez Poznań i Leszno prowadzi międzynarodowa trasa z Gdańska do Pragi i dalej na południe Europy. 
Wielkopolska posiada również dobrze rozwiniętą sieć połączeń kolejowych z głównymi węzłami w Pozna-
niu, Pile i Ostrowie Wlkp. Poznański port lotniczy Ławica pełni funkcje lotniska krajowego i międzynaro-
dowego. 
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Województwo wielkopolskie charaktery-
zuje się rolniczo-przemysłową strukturą 
gospodarczą. Znajduje się tu 1894,8 tys. ha 
użytków rolnych (63,5 % ogólnej po-
wierzchni województwa). Powierzchnia 
przeciętnego gospodarstwa rolnego wynosi 
9,4 ha. Nizinny charakter regionu oraz wy-
soka kultura rolna sprawiają, że mimo nie-
najlepszych warunków glebowych, 
klimatycznych, a także struktury agrarnej, 
Wielkopolska od wielu lat jest liderem 
w produkcji żywności, szczególnie w pro-
dukcji zwierzęcej. Istotne zmiany nastąpiły 
w ostatnich latach w strukturze upraw. 
Zmniejszyła się powierzchnia uprawy ziem-
niaków przy zdecydowanym wzroście 
udziału zbóż. Zakładane są gospodarstwa 
produkujące żywność ekologiczną, gospo-
darstwa łowieckie, czy hodowle koni. Po-
wstaje coraz większa liczba gospodarstw 
agroturystycznych.  

Wysoki poziom produkcji rolnej sprzyja 
rozwojowi przemysłu spożywczego. Prze-
miałem zbóż zajmuje się przeszło 100 za-
kładów, przetwórstwem mięsa przeszło 
1000, natomiast przetwórstwem mleka po-
nad 60 zakładów. Dobrze rozwinęło się 
również przetwórstwo ziemniaków i buraków 
cukrowych. W Wielkopolsce znajdują się 
także liczne przetwórnie owoców i warzyw, 

największe w Polsce przedsiębiorstwo przemysłu spirytusowego oraz siedziba jednego z największych w kraju 
producentów piwa – Browary Wielkopolski S.A. Obok przemysłu spożywczego dobrze rozwinął się również 
przemysł: maszynowy (maszyny dla przemysłu i rolnictwa, silniki okrętowe, obrabiarki), środków transportu 
(tabor kolejowy, samochody), elektrotechniczny (akumulatory, baterie, urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt 
oświetleniowy i gospodarstwa domowego), metalowy (konstrukcje stalowe, łożyska), włókienniczy, drzew-
ny (meble, płyty pilśniowe), metali nieżelaznych (hutnictwo aluminium), chemiczny (nawozy sztuczne, ko-
smetyki, farmaceutyki), szklarski, odzieżowy i materiałów budowlanych. Ważną rolę odgrywa także 
górnictwo węgla brunatnego i przemysł energetyczny.  

Liczba podmiotów gospodarczych kształtuje się obecnie w granicach 263 tys., z czego 256 tys. należy do 
sektora prywatnego, a ponad 36 tys. funkcjonuje w przemyśle.  

Największa liczba podmiotów związana jest z handlem i naprawami, działalnością produkcyjną, budownic-
twem oraz obsługą nieruchomości i firm. Podstawową, równorzędną rolę w gospodarce regionu odgrywają jed-
nak rolnictwo i przemysł. Z tymi działami związane są także istotne przeobrażenia środowiska przyrodniczego. 

Zróżnicowany przemysł, wysoko towarowe rolnictwo, dobrze rozwinięte usługi i wciąż rozbudowywana 
infrastruktura tworzą dobre warunki dla dalszego rozwoju Wielkopolski.  
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 Gęstość zaludnienia
 województwa wielkopolskiego



OCHRONA PRZYRODY 
Na terenie województwa wielkopolskiego znajduje 

się wiele obszarów o szczególnych właściwościach przy-
rodniczych i dużych walorach krajobrazowych. Najcen-
niejsze z nich zostały objęte ochroną prawną. Obejmują 
one około 36,5 % powierzchni województwa, w tym: 
0,3 % stanowią parki narodowe, 0,2 % rezerwaty przyro-
dy, 6 % parki krajobrazowe, 30 % obszary chronionego 
krajobrazu.  

Najwyższą wartością naukową, przyrodniczą i kultu-
rową cechują się parki narodowe, w których ochronie 
podlega cała przyroda. W województwie wielkopolskim 
położone są dwa parki narodowe:   
• Wielkopolski Park Narodowy został utworzony w 

roku 1957, celem ochrony rozmaitych form krajobra-
zu polodowcowego, naturalnych zbiorowisk roślin-
nych i licznych gatunków zwierząt. Powierzchnia 

WPN wynosi obecnie 7584 ha, a otuliny stanowiącej jego strefę ochronną − 7256 ha. Największa część 
Parku przypada na lasy − około 61 %, blisko 30 % zajmują grunty rolne, przede wszystkim pola uprawne, 
6 % wody, w tym 416 ha jeziora. W WPN znajduje się 18 obszarów ścisłej ochrony rezerwatowej, o łącz-
nej powierzchni 260 ha. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe i głaz narzutowy; 

• na północno-zachodnim krańcu województwa położony jest fragment, utworzonego w roku 1990, Dra-
wieńskiego Parku Narodowego, będącego częścią kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej. Całkowita 
powierzchnia Parku wynosi 11 tys. ha, w tym na obszarze województwa wielkopolskiego około 380 ha.  
Najbardziej wartościowe elementy przyrody − całe ekosystemy zachowane w stanie naturalnym lub mało 

zmienionym, a także takie fragmenty przyrody, które stanowią siedliska rzadkich i cennych gatunków roślin 
i zwierząt − zostały objęte ochroną rezerwatową. Na terenie województwa wielkopolskiego utworzono 
96 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 5632,58 ha. Ze względu na zróżnicowanie przedmiotu 
ochrony wyróżniono: 49 rezerwatów leśnych, 16 rezerwatów florystycznych, 15 torfowiskowych, 8 fauni-
stycznych, 7 krajobrazowych i jeden rezerwat wodny.  

Na obszarach ważnych ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, w celu ochrony 
tych wartości, a także ich popularyzacji i upowszechnianiu w warunkach racjonalnego gospodarowania 
utworzono 12 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni około 174 tys. ha. 

Obok rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych bardzo ważną funkcję dla ochrony przyrody pełnią ob-
szary chronionego krajobrazu − obejmujące wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanym środowi-
sku przyrodniczym, które powinny być zagospodarowywane w sposób zapewniający stan równowagi 
przyrodniczej ekosystemów. W województwie wielkopolskim znajdują się 32 obszary chronionego krajobra-
zu, które zajmują łącznie powierzchnię 906289,1 ha.  

Ochrona obszarowa obejmuje również: 
• użytki ekologiczne tworzone dla ochrony licznych, niewielkich fragmentów przyrody, cennych w skali 

lokalnej. Tą formą ochrony obejmowane są m.in. oczka wodne, pastwiska, łąki; 
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, tworzone dla ochrony wartości estetycznych wyjątkowo cennych 

fragmentów krajobrazu naturalnego lub kulturowego. Przykładem może być, ustanowiony przez Wojewodę 
Wielkopolskiego w celu ochrony ciągu wydm parabolicznych, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Glińskie 
Góry o powierzchni 1141,3 ha, położony na terenie gmin Miedzichowo i Nowy Tomyśl.  
Poza wymienionymi formami ochrony przyrody na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują 

również: 
• pomniki przyrody − jedna z form ochrony indywidualnej, pojedyncze, bądź grupowo występujące twory 

przyrodnicze szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej bądź krajobrazowej 
np. drzewa, bądź ich skupiska, głazy narzutowe, skały. W województwie wielkopolskim istnieje obecnie 
około 2000 pomników przyrody.  

• strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną − kate-
goria ochrony utworzona w celu zabezpieczenia miejsc rozrodu niektórych, rzadko spotykanych gatun-



ków zwierząt. W tym celu Wojewoda Wielkopolski zatwierdził granice stref ochrony ścisłej i częściowej 
wokół ponad 180 gniazd ptaków drapieżnych prawnie chronionych (bociana czarnego, bielika, kani rudej, 
kani czarnej, rybołowa), które stanowią miejsca ich rozrodu i regularnego przebywania.  

 
Skansen w Lednickim Parku Krajobrazowym 

Obszary Chronionego Krajobrazu województwa wielkopolskiego 

Lp. Nazwa Obszaru Chronionego Krajobrazu Lp. Nazwa Obszaru Chronionego Krajobrazu 

I Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy XVII Bagna Średzkie  
II Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie XVIII Goplańsko-Kujawski  
III Dolina Noteci XIX Pyzderski  
IV Puszcza nad Drawą XX Złotogórski  
V Puszcza Notecka XXI Uniejowski  

VI Dolina Wełny i Rynna Połaniecko-Wągrowiecka XXII Pojezierze Sławskie Pradoliny Obry i Rynna Zbą-
szyńska 

VII Obszar „H” Międzychód XXIII Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włosza-
kowice  

VIII Obszar Chronionego Krajobrazu w Obrębie Bie-
druska XXIV Kompleks Leśny Śmigiel-Święciechowa  

IX Pawłowicko-Sobocki  XXV 
Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami 
gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem 
leśnym Osieczna  

X Doliny Samicy Kierskiej XXVI Szwajcaria Żerkowska 
XI Powidzko-Bieniszewski  XXVII Dolina Rzeki Ciemnej 
XII Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy  XXVIII Dolina Rzeki Swędrni 
XIII Jeziora Niepruszewskiego XXIX Dolina Baryczy  
XIV Obszar „I” Międzyrzecz-Trzciel XXX Dąbrowy Krotoszyńskie i Baszków Rochy  
XV Krajobrazu Doliny Wirynki XXXI Dolina rzeki Prosny 
XVI Zlewni Jezior Zaniemysko-Kórnickich XXXII Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolańska 



Rezerwaty przyrody województwa wielkopolskiego 

Lp. Nazwa Lp. Nazwa Lp. Nazwa 

1 Kozie Brody 33 Bytyńskie Brzęki 65 Złota Góra 
2 Uroczysko Jary 34 Brzęki przy Starej Gajówce 66 Czeszewski Las 
3 Diabli Skok 35 Gogulec 67 Ostoja Żółwia Błotnego 
4 Czarci Staw 36 Jezioro Pławno 68 Dolinka 
5 Smolary 37 Jezioro Drążynek 69 Czerwona Wieś 
6 Kuźnik 38 Bielawy 70 Torfowisko nad Jeziorem Świętym
7 Torfowisko Kaczory 39 Wiązy w Nowym Lesie 71 Jezioro Trzebidzkie 
8 Zielona Góra 40 Las Liściasty w Promnie 72 Wyspa Konwaliowa 
9 Czapliniec Kuźnicki 41 Okrąglak 73 Miranowo 

10 Źródliska Flinty 42 Jezioro Dębiniec 74 Torfowisko źródliskowe 
w Gostyniu Starym 

11 Wilcze Błoto 43 Żurawiniec 75 Bodzewko 
12 Dębina 44 Meteoryt Morasko 76 Pępowo 
13 Promenada 45 Huby Grzebieniskie 77 Czerwona Róża 
14 Bagno Chlebowo 46 Duszniczki 78 Torfowisko Lis 

15 Cegliniec 47 Rezerwat im. B. Papi na Jeziorze 
Zgierzynieckim 79 Dąbrowa koło Biadek Kroto-

szyńskich 
16 Mszar nad jeziorem Mnich 48 Wielki las 80 Dąbrowa Smoszew 
17 Czaple wyspy 49 Modrzew Polski w Noskowie 81 Miejski Bór 
18 Świetlista Dąbrowa 50 Nadgoplański Park Tysiąclecia 82 Baszków 
19 Dołęga 51 Bieniszew 83 Mszar Bogdaniec 
20 Słonawy 52 Kawęczyńskie Brzęki 84 Buczyna Helenopol 
21 Wełna 53 Rogóźno 85 Dębno 
22 Buczyna 54 Pustelnik 86 Niwa 
23 Buki nad Jeziorem Lutomskim 55 Mielno 87 Brzeziny 
24 Kolno Międzychodzkie 56 Sokółki 88 Majówka 

25 Klasztorne Modrzewie koło 
Dąbrówki Kościelnej 57 Urbanowo 89 Wydymacz 

26 Śnieżycowy Jar 58 Krajkowo 90 Pieczyska 
27 Żywiec Dziewięciolistny 59 Dwunastak 91 Olbina 
28 Jezioro Czarne 60 Goździk Siny w Grzybnie  92 Jodły Ostrzeszowskie 

29 Las mieszany w nadleśnictwie 
Łopuchówko 61 Bagno Chorzemińskie 93 Stara Buczyna w Rakowie 

30 Wyspy na Jeziorze Bytyńskim 62 Wyspa na Jeziorze Chobienickim 94 Oles w Dolinie Pomianki 
31 Las grądowy nad Mogilnicą 63 Czmoń 95 Las Łęgowy w Dolinie Pomianki  
32 Jakubowo 64 Dębno nad Wartą 96 Studnica 

 

Parki Krajobrazowe województwa wielkopolskiego 

Lp. Nazwa Parku Krajobrazowego Lp. Nazwa Parku Krajobrazowego 

1 Pszczewski Park Krajobrazowy 7 Park Krajobrazowy Promno 
2 Lednicki Park Krajobrazowy 8 Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy 
3 Sierakowski Park Krajobrazowy 9 Nadwarciański Park Krajobrazowy 
4 Przemęcki Park Krajobrazowy 10 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy 
5 Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego 11 Rogaliński Park Krajobrazowy 
6 Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka 12 Powidzki Park Krajobrazowy 

 



Niektóre cenne przyrodniczo obszary, zarówno prawnie chronione jak i jeszcze nie objęte ochroną praw-
ną w województwie wielkopolskim zaproponowano do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Na-
tura 2000 jako obszary specjalnej ochrony ptaków lub specjalne obszary ochrony siedlisk.  

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nr obszaru Nazwa obszaru Inne formy ochrony przyrody na danym obszarze

PLB020001 Dolina Baryczy Rezerwat Wydymacz 
PLB300001 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego  
PLB300002 Dolina Środkowej Warty Nadwarciański Park Krajobrazowy 
PLB300003 Nadnoteckie Łęgi Rezerwat Czapliniec Kuźnicki 
PLB300004 Wielki Łęg Obrzański  
PLB300005 Zbiornik Wonieść  

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nr obszaru Nazwa obszaru Inne formy ochrony przyrody na danym obszarze 

PLH300002 Dąbrowy Krotoszyńskie Rezerwat Miejski Bór 
Rezerwat Mszar Bogdaniec 
Rezerwat Baszków 
Rezerwat Buczyna Helenopol 
Rezerwat Dąbrowa Smoszew 
Rezerwat Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich 
Park Krajobrazowy Doliny Baryczy 

PLH080002 Jeziora Pszczewskie Rezerwat Wyspa na Jeziorze Chobienickim 
PLH300001 Biedrusko Rezerwat Śnieżycowy Jar 
PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie Rezerwat Świetlista Dąbrowa 

Rezerwat Dołęga 
PLH300004 Dolina Noteci Rezerwat Czapliniec Kuźnicki 

Rezerwat Zielona Góra 
PLH300005 Forty Poznań Rezerwat Meteoryt Morasko 

Rezerwat Żurawiniec 
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka 

PLH300006 Jezioro Kubek  
PLH300013 Sieraków Rezerwat Czaple Wyspy 

Rezerwat Cegliniec 
Rezerwat Mszar nad Jeziorem Mnich 
Rezerwat Buki nad Jeziorem Lutomskim 
Sierakowski Park Krajobrazowy 

PLH300007 Jezioro Zgierzynieckie Rezerwat Koński Dół 
Rezerwat Wielki Las 

PLH300008 Kopanki  
PLH300009 Ostoja Nadwarciańska Nadwarciański Park Krajobrazowy 
PLH300010 Ostoja Wielkopolska Wielkopolski Park Narodowy 
PLH300011 Puszcza Bieniszewska Rezerwat Bieniszew 

Rezerwat Pustelnik 
Rezerwat Sokółki 
Rezerwat Mielno 

PLH300012 Rogalińska Dolina Warty Rogaliński Park Krajobrazowy 
Rezerwat Krajkowo 

PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie Rezerwat Ostoja Żółwia Błotnego 
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W WIELKOPOLSCE 
Województwo wielkopolskie charakteryzują 

stosunkowo ubogie zasoby wodne.  
Udokumentowane zasoby eksploatacyjne wód 
podziemnych wynoszą ogółem 176,0 tys. m3/h. Na 
obszarze województwa są poznane i gospodarczo 
wykorzystywane wody występujące w utworach 
czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy i jury do 
głębokości około 350 m, lokalnie do 600 m 
w rejonie Kalisza. Z występujących poziomów 
największe znaczenie mają wody ujmowane 
z utworów czwartorzędowych, wody trzeciorzędu 
wykorzystywane są w mniejszym stopniu.  

Bilans gospodarowania wodą w gospodarce 
komunalnej oraz przemyśle w województwie 
wielkopolskim jest znaczący w skali kraju, stanowi 
około 18 % całkowitego poboru wód. Łącznie 

zapotrzebowanie na wodę dla ludności, przemysłu, rolnictwa i leśnictwa w województwie wynosiło 
2048,9  hm3 w 1999 roku − 1987,6 hm3 w 2003 roku. 

 
 

 
 

Zasoby eksploatacyjne zwykłych 
wód podziemnych w Wielkopolsce 

 
 
 

W województwie wielkopolskim zinwentaryzowano 1253 ujęcia wody dla ośrodków miejskich 
(108 miast), w tym 252 ujęcia komunalne. Większość ujęć wody bazuje na poziomach wód 
wgłębnych, a tylko część największych ujęć na poziomach wód gruntowych w dolinach rzecznych. 
Z zasilania wodami powierzchniowymi w dużej mierze korzystają obecnie ujęcia komunalne: 
mosińskie dla miasta Poznania, Lis dla Kalisza, Obornik, Konina, Koła, Ostrowa Wlkp., w mniejszym 
stopniu Kościana, Rawicza, Gniezna (ujęcie Winiary).  

Zużycie wody w przemyśle w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie, większość 
(98−99 %) pochodziła z ujęć powierzchniowych. Ponad 97 % poboru wody na potrzeby przemysłowe 
wykorzystywane jest przez obiekty energetyczne do zasilania obiegów chłodniczych. Największym 
użytkownikiem wód są elektrownie Pątnów i Konin, pobierające wody z jezior konińskich. 

 
 
 
 
 

Pobór wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności 
w Wielkopolsce /wg US w Poznaniu/ 
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Pobór wody na potrzeby przemysłu w 
Wielkopolsce /wg US w Poznaniu/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pobór wody do sieci wodociągowych w 
Wielkopolsce /wg US w Poznaniu/  

 
 
 
 
 
 

W Wielkopolsce 63 % ogólnej powierzchni województwa tj. 1,9 mln ha, zajmują obszary 
użytkowane rolniczo. Wody powierzchniowe wykorzystywane są do nawadniania około 22,6 tys. ha 
użytków rolnych. Pobierane są również do napełniania stawów rybnych o łącznej powierzchni 
4,89 tys. ha. Do nawodnień i hodowli stawowej wykorzystywane jest prawie 4,9 % ujmowanych wód 
powierzchniowych, natomiast do sieci wodociągowych trafia zaledwie 1,2−1,6 % wód.  

Wody podziemne przeznaczone są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności w wodę pitną, 
przemysł pobiera ich znikomą część (około 1 %) głównie z ujęć własnych, najczęściej 
z przeznaczeniem dla produkcji spożywczej. Wodociągi na potrzeby komunalne pobierają rocznie 
około 200 hm3, w większości (84−89 %) z zasobów wód podziemnych.  

Emisja zanieczyszczeń do wód 
O jakości wód powierzchniowych decyduje przede wszystkim stan gospodarki wodno-ściekowej 

na terenach miast, gmin i zakładów przemysłowych, gdzie obok ścieków komunalnych 
i technologicznych dużym zagrożeniem dla środowiska wodnego są odprowadzane do rzek 
nieoczyszczone wody opadowe. 

Intensywny rozwój rolnictwa i hodowli zwierząt w Wielkopolsce są przyczyną zanieczyszczania 
ekosystemów wodnych, między innymi poprzez spływy powierzchniowe. Wzrost obszarów wiejskich 
objętych siecią wodociągową bez równoległej budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni 
ścieków jest również przyczyną znacznego wpływu terenów wiejskich na zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych.  

Prawie 90 % ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi stanowiły wody 
chłodnicze. Ścieki wymagające oczyszczenia, za które uważa się ścieki odprowadzane ze źródeł 
przemysłowych oraz ścieki z gospodarki komunalnej w 98,1 % poddawane są procesom oczyszczania. 
Mechanicznie oczyszczanych jest 44,7 % ścieków wytworzonych, chemicznie neutralizowanych jest 
jedynie 0,2 %, natomiast biologicznie 53,2 % ogółu odprowadzanych do środowiska ścieków.  
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Typ oczyszczalni ścieków 
przemysłowych i komunalnych  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bilans ścieków komunalnych 

i przemysłowych w latach 
1999−2003 /wg US w Poznaniu/ 

 
 
 
 
 
 

Największą ilość ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia 
odprowadzano z miast: Poznania, Kalisza i Konina oraz powiatów: tureckiego, konińskiego, 
poznańskiego, pilskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego.  

W poszczególnych powiatach ilość ścieków poddawanych procesowi oczyszczania jest 
zróżnicowana. Praktycznie wszystkie ścieki (ponad 99 %) oczyszczane są w powiatach grodzkich: 
Konin, Kalisz, Leszno i Poznań oraz powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, 
jarocińskim, konińskim, leszczyńskim, międzychodzkim, obornickim, rawickim, słupeckim, 
śremskim, wągrowieckim i tureckim.  

Bilans ścieków wytwarzanych na przestrzeni lat 1999–2003 na terenie województwa wskazuje na 
systematyczny spadek ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych i ziemi. 
Spowodowane jest to oszczędniejszym gospodarowaniem wodą w zakładach jak i gospodarstwach 
domowych, wprowadzaniem obiegów zamkniętych wody chłodniczej oraz wdrażaniem nowych 
technologii. Dzięki budowie nowych oczyszczalni oraz sieci sanitarnych nastąpiło również 
zmniejszenie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków.  
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WODY PODZIEMNE 
Bogactwem Wielkopolski są zbiorniki wód podziem-

nych związane z warstwami wodonośnymi występującymi 
w obrębie utworów kenozoicznych, a we wschodniej części 
regionu również wśród utworów mezozoicznych. W czwar-
torzędowym piętrze wodonośnym występują cztery regio-
nalne jednostki wodonośne, w tym trzy pradoliny: 
Toruńsko-Eberswaldzka na północy, Warszawsko-
Berlińska w części środkowej i Baryczy na południu oraz 
dolina kopalna tzw. Wielkopolska Dolina Kopalna. 

Wody podziemne ze względu na ich duże zasoby oraz 
wysoką jakość są bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia 
ludności w wodę pitną. W obrębie Wielkopolski w war-
stwach wodonośnych wydzielono 22 zbiorniki wód pod-
ziemnych z czego 18 należy do pasma zbiorników 
czwartorzędowych stanowiących głównie doliny kopalne, 
zbiorniki międzymorenowe oraz pradoliny. Wykorzystywa-

ne są zasoby wodne piętra czwartorzędu i trzeciorzędu. W powiatach: konińskim, tureckim oraz w części 
powiatu słupeckiego i kaliskiego ziemskiego wody ujmowane są z piętra kredy. Ujęcia wody dla miasta Ka-
lisza sięgają poziomu jury górnej.  

Wody podziemne, ze względu na ich znaczenie jako podstawowego źródła wody do picia oraz zagrożenie 
spowodowane działalnością człowieka, zostały od roku 1991 objęte państwowym monitoringiem środowiska. 

Do zadań monitoringu należy przede wszystkim: kontrola długookresowa trendów zmian jakości wód 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) oraz ważniejszych zbiorników lokalnych (LZWP), kon-
trola stanów wód podziemnych zbiorników o słabej odnawialności zasobów, rozpoznanie stanu zanieczysz-
czenia antropogenicznego wód podziemnych oraz rozpoznanie stopnia oddziaływania obszarowych ognisk 
zanieczyszczenia na jakość wód podziemnych. Sieć regionalna monitoringu stanowi uzupełnienie i rozsze-
rzenie krajowej sieci obserwacyjnej. 

W latach 1999−2003 badania jakości wód w sieci monitoringu krajowego na terenie województwa wiel-
kopolskiego prowadził Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na 64 stanowiskach w roku 1999, na 
60 stanowiskach w latach 2000−2001, na 56 stanowiskach w roku 2002 oraz na 50 w roku 2003. W utwo-
rach czwartorzędu zlokalizowano od 34 do 45 stanowisk, trzeciorzędu − 8 stanowisk, kredy − 5 stanowisk 
oraz jury 2 stanowiska. 

W obrębie głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) monitoring obejmował 23 punkty, w tym 
w zbiornikach czwartorzędowych – 17, trzeciorzędowych – 2 oraz w kredowych – 4. Pozostałe 37 punktów 
sieci krajowej monitoruje lokalne zbiorniki wód podziemnych. 

Wśród badanych dziewięciu czwartorzędowych GZWP znalazły się: zbiornik rzeki Prosny, dolina kopal-
na rzeki Ołobok, zbiornik międzymorenowy Smoszew-Chwaliszew-Sulmierzyce, Sandr Leszno, Pradolina 
Warszawa-Berlin, dolina rzeki Warty (Sieraków-Międzychód), Wielkopolska Dolina Kopalna, zbiornik 
Szczecinek oraz zbiornik międzymorenowy Wałcz-Piła.  

Badaniami objęto również dwa subzbiorniki trzeciorzędowe: Inowrocław-Gniezno i Złotów-Piła-Strzelce 
Krajeńskie oraz zbiornik kredowy Turek-Konin-Koło. 

Badania w sieci monitoringu regionalnego prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Po-
znaniu. W roku 2001 monitorowano 113 stanowisk, w 2002 roku − 110 oraz w roku 2003 − 109 otworów. 
Badaniami objęto 15 zbiorników czwartorzędowych, w tym obok badanych w sieci krajowej uwzględniono: 
zbiornik międzymorenowy Młotkowo, Pradolinę Toruń-Eberswalde (Noteć), dolinę kopalną Smoglec-
Margonin, dolinę kopalną Szamotuły-Duszniki, dolinę Barycz-Głogów, zbiornik międzymorenowy Leszno, 
zbiornik międzymorenowy rzeki Kania i zbiornik morenowy Zbąszyn oraz zbiornik trzeciorzędowy − 
subzbiornik Jezioro Bytyńskie-Wronki-Trzciel. W latach 1999−2000 prowadzono badania jedynie na wybra-
nych nielicznych stanowiskach, dlatego do określenia tendencji zmian jakości wód podziemnych badanych 
w sieci regionalnej nie zostały uwzględnione. 



Badania jakości wód podziemnych prowadzone na terenie województwa w ramach sieci regionalnej i kra-
jowej klasyfikowały je najczęściej do wysokiej I klasy lub II klasy (57–74 % prób) wymagającej prostego 
uzdatniania, polegającego na redukcji związków żelaza i manganu.  

Wody III klasy o niskiej jakości (26−43 % prób), wymagające skomplikowanego uzdatniania, występują 
lokalnie w poziomach czwartorzędowych i są związane głównie z zanieczyszczeniem antropogenicznym, 
a tylko sporadycznie z zanieczyszczeniem geogenicznym (barwa). Natomiast w piętrze trzeciorzędowym 
lokalnie środkowo i dolnojurajskim związane są jedynie z zanieczyszczeniami geogenicznymi − zwykle 
wody barwne, sporadycznie zasolone.  

Naturalną niską odporność na przenikanie zanieczyszczeń posiadają poziomy wód gruntowych nie izolo-
wane utworami słabo przepuszczalnymi od powierzchni terenu. Są to wody pozaklasowe, z reguły zanie-
czyszczone, w obszarach zurbanizowanych i intensywnej gospodarki rolnej. O zaliczeniu wody do niskiej 
klasy jakościowej decyduje najczęściej przekroczenie takich wskaźników jak: azot amonowy, azotynowy 
i azotanowy, żelazo, bor, potas, sód i przewodnictwo elektrolityczne właściwe.  

W latach 1999−2003 jakość wód podziemnych ulegała nieznacznym zmianom, udział prób w poszczególnych 
klasach jakości wód przedstawiono na wykresach. Ze względu na zróżnicowane zakresy oznaczeń nie można 
przeprowadzić porównania wyników badań wód na stanowiskach z poszczególnych sieci monitoringowych.  

 

 

Wyniki badań wód podziemnych w sieci 
krajowej na obszarze województwa wiel-
kopolskiego w latach 1999−2003 

 

 

 

 

 

Wyniki badań wód podziemnych w sieci 
regionalnej na obszarze województwa 
wielkopolskiego w latach 2001−2003 

 

 
 
 

Widoczne zróżnicowanie wyników monitoringu wód podziemnych w sieci regionalnej w roku 2001 
i w latach 2002−2003 związane jest z oznaczaniem różnych wskaźników − w roku 2001 oznaczano wskaźni-
ki określające tło zanieczyszczeń, w latach 2002−2003 − charakterystyczne dla stopnia izolacji podłoża oraz 
sposobu użytkowania terenu, na którym zlokalizowano dany punkt pomiarowy. 

Na obszarze województwa wielkopolskiego równolegle do badań określających stan czystości wód pod-
ziemnych funkcjonuje system pomiaru stanu wód. Stacjonarne obserwacje stanów wód podziemnych w użyt-
kowych poziomach wodonośnych prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w punktach sieci 
krajowej, która obejmuje: sześć stacji hydrogeologicznych I rzędu: Borówiec koło Kórnika, Czachurki koło 
Pobiedzisk, Sarbicko koło Tuliszkowa, Straduń koło Trzcianki, Sepno na północ od Kościana, stacja Szulec na 
wschód od Kalisza − łącznie 24 studnie obserwacyjne. W powyższych stacjach hydrogeologicznych obserwo-
wane są wszystkie poziomy użytkowe.  

Pojedyncze otwory hydrogeologiczne II rzędu zlokalizowane są w 23 punktach; 10 punktów ujmuje war-
stwy wodonośne piętra czwartorzędowego do głębokości 30 metrów (Ujście, Bęglewo, Obrzycko, Między-
chód, Oborniki Wlkp., Stęszew, Środa Wlkp., Tuchorza, Gostyń, Koło), siedem punktów określa warstwy 
piętra czwartorzędowego poniżej głębokości 30 metrów (Jastrowie, Równopole, Radolin Gniezno, Piotrowi-
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ce, Gorzyce Wielkie, Rybin), cztery punkty ujmują poziomy w piętrze trzeciorzędowym (Lipka, Kowanów-
ko, Baranowo, Pysząca), jeden punkt opomiarowuje piętro kredowe (Konin-Posoka) oraz jeden punkt utwory 
piętra jurajskiego (Gołuchów). 

W roku 2001 w ramach sieci regionalnej wprowadzono 12 punktów, w których obserwacje uzupełnią obraz 
hydrodynamiczny poziomów wgłębnych piętra czwartorzędowego (5 punktów), poziomu mioceńskiego 
w piętrze trzeciorzędowym (6 punktów) oraz piętra jurajskiego w rejonie kaliskim (jeden punkt). 

Badania stanów wód podziemnych w sieci krajowej i regionalnej wskazują na stały trend odbudowywania 
się zwierciadła wody po suszy z lat 1989−1993, niemalże we wszystkich poziomach wodonośnych, do piętra 
kredowego włącznie. Największą odnawialność zasobów zaobserwowano w roku 1999 i 2002. Obserwuje się 
też wyraźną korelację stanów wód podziemnych z wielkością opadów i stanami rzek. Korelację tą, choć o róż-
nej sile, można zauważyć także w odniesieniu do głębszych poziomów wodonośnych, jednak z wyraźnym 
przesunięciem czasowym. 
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RZEKI WIELKOPOLSKI 
Pod względem hydrograficznym województwo 

wielkopolskie w całości należy do dorzecza Odry. Dział 
wodny II rzędu dzieli je na dwie części: odwadnianą przez 
system rzeczny Warty (około 88 % obszaru województwa − 
26695 km2) oraz odwadnianą przez systemy rzeczne: 
Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy (około 12 % obszaru 
województwa).  

Główną rzeką regionu jest Warta – prawy, największy 
dopływ Odry. Jest trzecią pod względem długości rzeką 
w Polsce (808 km, z tego 369 km na obszarze 
województwa wielkopolskiego). Drugą, co do wielkości 
rzeką jest Noteć – prawy, największy dopływ Warty, 
uchodzący do niej w okolicach Santoka. Całkowita długość 
rzeki wynosi 388 km, w tym 190 km w Wielkopolsce.  

Obie główne rzeki Wielkopolski są częściowo 
żeglowne. Warta jest drogą wodną I klasy. Długość 

żeglownego odcinka wynosi 312 km. Na Warcie Środkowej możliwe jest uprawianie żeglugi statkami 
o ładowności 300 ton. W Poznaniu znajduje się port – nabrzeże przeładunkowe i przystań pasażerska.  

Noteć stanowi część odcinka drogi wodnej Wisła – Odra, drugiej po Odrze pod względem ważności 
drogi wodnej kraju. Na terenie województwa jej długość wynosi 114 km. Zalicza się do II klasy dostępnej 
dla 500 tonowych barek. Porty wodne i nabrzeża rozładunkowe znajdują się w Ujściu, Czarnkowie i Krzyżu 
Wielkopolskim. Do sieci dróg wodnych regionu zalicza się ponadto Kanał Ślesiński, łączący Wartę 
z jeziorem Gopło, o długości 32 km. Jest to pierwszy odcinek drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. 

Badania stanu czystości wód powierzchniowych płynących prowadzone są przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w sieci krajowej monitoringu na głównych rzekach Wielkopolski: Warcie, 
Noteci, Prośnie i Gwdzie. Na pozostałych rzekach do 2003 roku prowadzono badania zlewniowo, 
w systemie pięcioletnim. Wytypowano 37 zlewni, które badane były kompleksowo wraz ze znaczniejszymi 
dopływami i źródłami zanieczyszczeń. Zbadano 140 rzek i kanałów o łącznej długości 41721,0 km, 
w 350 punktach pomiarowo-kontrolnych.  

Badania rzek prowadzone są zgodnie z programem Państwowego Monitoringu Środowiska, 
określającym sposób prowadzenia badań, metody oceny zanieczyszczenia wód oraz stałą siatkę przekrojów 
pomiarowych dla rzek objętych monitoringiem krajowym. Ocena zanieczyszczenia ich wód stanowi punkt 
wyjścia dla ogólnej oceny jakości wód większych rzek Polski.  

Większość punktów pomiarowo-kontrolnych w sieci monitoringu krajowego w województwie 
wielkopolskim zlokalizowana jest na rzece Warcie (11 stanowisk) i głównym jej dopływie − Noteci 
(7 stanowisk). Pojedyncze stanowiska usytuowane są na Baryczy oraz znaczących rzekach uchodzących do 
Warty i Noteci (7 stanowisk). Badania prowadzone są w systemie ciągłym, raz w miesiącu.  

Pozostałe rzeki badane są w ramach monitoringu regionalnego województwa w 324 punktach 
pomiarowych. Z powyższych stanowisk 23 włączono do europejskiej sieci Eurowaternet. 

Obok badań jakości wód, w niektórych ujściowych odcinkach rzek dopływających do Warty, Noteci, 
Gwdy i Prosny prowadzone są równolegle pomiary przepływu, dzięki czemu można określić również ilość 
(ładunek) zanieczyszczeń wnoszonych do głównych rzek Wielkopolski. 

Ocenę czystości wód prowadzono w oparciu o metodę Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej, 
polegającą na wyznaczeniu stężeń charakterystycznych. Opiera się ona, w przypadku wskaźników fizyczno-
chemicznych, na średnich stężeniach dwóch najbardziej niekorzystnych wartości danego parametru, 
porównanych z obowiązującymi normami. Dla wskaźników toksycznych (metale ciężkie, cyjanki, 
pestycydy) i hydrobiologicznych przyjmowany był wynik najgorszy, a dla oceny bakteriologicznej drugi 
z kolei wynik najniekorzystniejszy. Otrzymane wartości odnoszono do roku 2003 do obowiązującej 
wówczas klasyfikacji czystości wód (rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 roku, Dz. U. Nr 116, poz. 503).  

Ocenę jakości wód rzek prowadzono również według grup parametrów, charakteryzujących określony 
rodzaj zanieczyszczeń: substancji biogennych (związki azotu i fosforu), substancji organicznych (wskaźniki 



BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr oraz tlen rozpuszczony), zasolenia, zawiesin, stanu sanitarnego, saprobowości 
oraz zanieczyszczeń specyficznych (fenoli, metali ciężkich, detergentów, substancji ropopochodnych 
i pestycydów). 

Jakość wód rzecznych ocenianych na podstawie badań monitoringowych wskazuje na dominujący udział 
wód pozaklasowych. Jednakże wyniki wieloletnich badań pozwalają na stwierdzenie utrzymującej się stałej 
tendencji poprawy czystości wód, co nie zawsze znajduje w pełni odbicie w ogólnej ocenie według 
obowiązujących klas czystości. W klasyfikacji o ostatecznym wyniku decyduje wskaźnik 
o najniekorzystniejszej wartości. Wskaźnikami najczęściej decydującymi o pozaklasowym charakterze wód 
są związki biogenne, głównie fosfor ogólny i azot azotynowy oraz wskaźnik bakteriologiczny – miano Coli.  

Prowadzone pięcioletnie badania pozwoliły wyznaczyć wody odznaczające się wysoką jakością, są to 
główne rzeki odwadniające północną część województwa wielkopolskiego. Rejon ten charakteryzuje duże 
zalesienie, brak większych jednostek osadniczych (największe miasto − Piła, około 77 tys. mieszkańców) 
i niewielkie uprzemysłowienie. Do II klasy czystości zaliczono wody ośmiu rzek o łącznej długości 312,6 
km, są to: Lubcza, Bukówka, Gwda, Drawa i Miała – w dorzeczu Noteci oraz rzeka Szczyra, Rurzyca 
i Piława – w zlewni Gwdy.  

Klasie III odpowiadały wody dziesięciu rzek o sumarycznej długości 277,4 km. W zlewni Warty − rzeki 
Oszczynica i Dopływ z Kamionnej, w zlewni Noteci − Margoninka i Stopica oraz rzeki będące dopływami 
Gwdy − Debrzynka, Czarna, Dobrzyca, Kocunia i Dopływ z Bukowej. W dorzeczu rzeki Obry jedynie Kanał 
Wyskoć prowadził wody odpowiadające III klasie czystości. 

Wzrost udziału terenów użytkowanych rolniczo i liczby jednostek osadniczych w zlewniach rzek 
pociąga za sobą spadek ich jakości. Stąd centralną i południową część województwa wielkopolskiego 
charakteryzują wody niskiej jakości. Na ogół cieki prowadzą wody ponadnormatywnie zanieczyszczone, 
a liczba wskaźników przekraczających ustalone normy jakości i częstotliwość tych przekroczeń wzrasta 
w przypadku rzek będących odbiornikami ścieków komunalnych i przemysłowych. 

Dla 10 rzek o łącznej długości 489,8 km jedynie zły stan sanitarny wpłynął na dyskwalifikację wód. Są to: 
w zlewni Warty − Kanał Topiec, Kanał Grójecki, Kanał Ślesiński, Noteć, w zlewni Prosny − Rów Zalewski, 
Łużyca, w zlewni Noteci − Łobżonka, Margoninka, Gulczanka oraz w zlewni Gwdy − Głomia. 

W 83 rzekach na negatywny obraz stanu czystości wód wpływ miały wysokie stężenia substancji 
biogennych głównie: azotu azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego oraz skażenie bakteriologiczne. 
Jakość wód 29 rzek (1069,4 km) zdyskwalifikowano ze względu na przekroczenie norm w więcej niż 
w dwóch grupach zanieczyszczeń, głównie substancji biogennych, związków organicznych i stanu 
sanitarnego oraz ilości zawiesiny ogólnej lub saprobowości.  

Zestawienie średnich stężeń wybranych zanieczyszczeń głównych rzek wielkopolski wykazuje 
zróżnicowane tendencje zmian jakości. Generalnie w skali województwa daje się zauważyć spadek stężeń 
BZT5 i fosforu ogólnego. W przypadku azotu ogólnego tendencje takie zaobserwowano jedynie 
w południowej i środkowej części województwa. W części północnej stężenia azotu ogólnego wzrosły. 
Nieznaczną poprawę jakości wielkopolskich rzek uzyskano również w zakresie stanu sanitarnego. 

Obserwowana od kilku lat systematyczna poprawa jakości wód w rzekach województwa osiągnęła 
pewną stabilizację, obecnie uzyskanie znaczniejszego wzrostu jakości wód wymagać będzie ciągłego 
inwestowania w urządzenia zabezpieczające środowisko wodne przed zanieczyszczeniem, działań na rzecz 
sanitacji obszarów wiejskich oraz stosowania tzw. dobrych praktyk rolniczych.  

Wprowadzenie w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie 
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód zmieni dotychczasowe metody 
oceny. Jednocześnie monitoring wód powierzchniowych płynących w województwie wielkopolskim w roku 
2004 został dostosowany do rozporządzeń Ministra Środowiska:  
• z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe 

będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, 
• z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 
• z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia 

związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
co pozwoli na kontrolę jakości cieków pod kątem spełniania wymagań według przypisanych im kryteriów 
użytkowania. 
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JEZIORA WIELKOPOLSKI 
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się dużą 

jeziornością. Jeziora, w większości pochodzenia 
polodowcowego, stanowią o atrakcyjności krajobrazu 
pojezierzy wielkopolskich. Na obszarze województwa 
znajduje się 779 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, wśród 
nich 449 o powierzchni do 10 ha, jedynie 62 zbiorniki 
zaliczane są do dużych (o powierzchni >100 ha). Największą 
grupę tworzą długie, wąskie jeziora rynnowe, których misy 
zostały utworzone przez egzarację lodowcową i wody 
potoków. Przykładem tego typu zbiorników jest Jezioro 
Powidzkie, największy akwen województwa (powierzchnia –
 1035,9 ha, głębokość – 45,4 m). 

Badaniami określającymi jakość wód w ramach programu 
monitoringu podstawowego objęte są jeziora o powierzchni 
powyżej 100 ha, a także zbiorniki mniejsze, ważne dla regionu 
ze względu na walory gospodarcze, przyrodnicze i rekreacyjne.  

Równolegle do badań prowadzonych w programie podstawowego monitoringu jezior realizowane są 
w Polsce na 10 jeziorach badania w sieci reperowej mającej na celu śledzenie wieloletnich naturalnych 
zmian jakościowych (eutrofizacyjnych) zachodzących w zbiornikach wodnych nie będących pod presją 
antropogeniczną. Biorąc pod uwagę reprezentatywność jezior dla regionów pojeziernych na terenie 
Wielkopolski wytypowano do badań dwa jeziora: Śremskie na Pojezierzu Wielkopolskim i Krępsko Długie 
na Pojezierzu Południowopomorskim. Badania na tych zbiornikach prowadzone są corocznie w sezonie 
wegetacyjnym (z częstotliwością raz w miesiącu, od marca do października). 

Zgodnie z obowiązującą metodyką podstawowego monitoringu jezior, jakość wód jeziornych wyznacza się 
na bazie wyników badań prowadzonych w okresie wiosennego wymieszania wód oraz w tracie ich letniej 
stagnacji. Monitorowanie poszczególnych zbiorników realizowane jest z częstotliwością co 5 lat. 

W latach 1999–2003 przebadano w województwie 102 jeziora, w tym trzy dwukrotnie, o łącznej 
powierzchni 15.409,3 ha i objętości 881.696,9 tys. m3. 

Procentowy udział badanych jezior oraz ich powierzchni i objętości w poszczególnych klasach czystości wód jezior 
badanych w latach 1999-2003. 

Procentowy udział jezior badanych w latach 1999-2003 w poszczególnych kategoriach podatności na degradacje. 

klasa II klasa III non

Liczba jezior Powierzchnia jezior Objętość jezior
19,0%

45,0%

36,0% 17,2%

42,8%

40,0% 19,8%

43,2%

37,0%

 II kategoria  III kategoria  poza kategorią 

3,9%

31,4%

34,3%

30,4%

 I kategoria  



Badane jeziora położone są w zlewniach o zróżnicowanym zagospodarowaniu jak również 
w różnorodnych mezoregionach geograficznych – są to jednak w większości tereny o dużych walorach 
krajobrazowych i przyrodniczych, wobec czego utrzymanie, czy osiągnięcie dobrej jakości wód powinno 
być zadaniem ważnym − zwłaszcza dla władz samorządowych. 

Spośród zbadanych jezior, żadnego nie zaliczono do I klasy czystości. Wody klasy II określono dla 
19 jezior o łącznej powierzchni 2.652,2 ha – tj. 17,2 % powierzchni przebadanej w okresie pięciu lat 
i objętości 174.914,5 tys. m3, co stanowi 19,8 % zbadanych wód. Są to zbiorniki stosunkowo duże 
o powierzchni powyżej 100 ha i średnio głębokie, charakteryzują się znaczną odpornością na wpływy 
z zewnątrz, określono dla nich II kategorię podatności na degradację.  

Wyjątek stanowią płytkie jeziora: Długie (Straduń), Czeszewskie, Lubaskie, Kosewskie, Skulska Wieś 
i Licheńskie zaliczone do III kategorii oraz Kruteckie i Pątnowskie o bardzo niekorzystnych warunkach 
naturalnych. Na uwagę zasługuje największe spośród nich Jezioro Dominickie, które mimo znacznego 
rozwoju rekreacji wokół jego brzegów zachowało dobrą jakość wód oraz jeziora: Kosewskie, Ostrowite 
i Wierzbiczańskie, w których odnotowano poprawę jakości wód z III do II klasy czystości. Do grupy jezior 
o powierzchni powyżej 100 ha o wodach dobrej jakości należą poza wymienionymi: Śremskie (gmina 
Sieraków), Lubosz Wielki (gmina Kwilcz), Strzeleckie (gmina Chodzież), Kaliszańskie (gmina Wągrowiec) 
oraz Wilczyńskie (gmina Wilczyn). 

Wody III klasy czystości wyznaczono dla 46 zbiorników. Są to jeziora o znacznie zróżnicowanej 
powierzchni od 35,5 ha do 550,9 ha i głębokości, od płytkich 1,7 m do głębokich 36,5 m. Charakteryzuje je 
również bardzo zróżnicowana podatność na degradację. Łącznie 6.589,3 ha powierzchni zbiorników 
zaliczono do III klasy, jest to 42,8 % zbadanej powierzchni jeziornej. Ilość zretencjonowanej w nich wody 
wynosi 380.639,9 tys. m3, co stanowi 43,2 % objętości wód zbadanych. Największe wśród sklasyfikowanych 
w tej grupie, Jezioro Niedzięgiel odpowiadało pod względem fizyczno-chemicznym II klasie czystości, 
jednak silna presja rekreacji rozwiniętej wokół zbiornika znacząco wpłynęła na pogorszenie stanu 
sanitarnego wód, co spowodowało zaliczenie jeziora do niższej, III klasy czystości. Natomiast w jeziorach: 
Bnińskim, Kierskim i Wolsztyńskim również użytkowanych rekreacyjnie, odnotowano poprawę jakości 
wód, badania wcześniejsze wykazały pozaklasowy charakter wód tych akwenów.  

W 37 zbadanych jeziorach jakość wód nie odpowiadała żadnej z klas czystości, zostały uznane za 
pozaklasowe, silnie zanieczyszczone. Aż dwadzieścia z nich należy do zbiorników mało odpornych na 
wpływy z zewnątrz. Przy dodatkowej silnej presji człowieka, rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej 
i punktowych zrzutach ścieków, jeziora bardzo szybko ulegają całkowitej degradacji.  

Większość badanych zbiorników przez wiele lat była odbiornikiem ścieków nieoczyszczonych lub 
oczyszczonych w niewystarczającym stopniu, dopływających kanalizacją ogólnospławną lub burzową, 
a także poprzez nielegalne wyloty z terenów zurbanizowanych oraz zagospodarowanych rekreacyjnie. 
Wśród silnie zdegradowanych akwenów, zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł punktowych odnotowano 
dla jezior: Chodzieskiego, Karczewnik, Łeknińskiego, Durowskiego, Ostrowitego, Rogozińskiego, 
Raczyńskiego, Kórnickiego, Grzymysławskiego, Popielewskiego, Dolskiego Wielkiego, Łoniewskiego, 
a także ciągu jezior Przemęckich. 

Stan sanitarny w jeziorach, których wody nie odpowiadały normom, był zróżnicowany: od klasy I do III. 
Do jezior pozaklasowych należy również jezioro Powidzkie, umiarkowanie podatne na degradację, którego 
wody pod względem fizyczno-chemicznym utrzymują się w II klasie. Na zakwalifikowanie wód do 
pozaklasowych wpłynęło wyłącznie skażenie bakteriologiczne w okresie letnim. Skażenie bakteriologiczne 
stwierdzono również w wodach jezior Grójeckiego, Nowowiejskiego i Obrzańskiego. 

Jakość wód w zbiorniku mogą poprawić działania rekultywacyjne. Przykładem tego typu prac jest 
rekultywacja jezior: Raczyńskiego, Jaroszewskiego i Kierskiego. Władze gminne do których należą te 
typowo rekreacyjne zbiorniki podjęły wysiłek doprowadzenia jezior do lepszej kondycji, prowadząc od kilku 
lat napowietrzanie wód. 

Od roku 2003, wśród wyznaczonych w Wielkopolsce wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych, zlokalizowanych na obszarach szczególnie narażonych, z których odpływ azotu 
do tych wód należy ograniczyć, znalazło się pięć zbiorników wodnych. Należy do nich Jezioro 
Niepruszewskie położone w zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej, jeziora: Zbęchy i Mórka w zlewni Rowu 
Racockiego (Rowu Wyskoć) oraz Jezioro Chrzypskie i Radziszewskie na obszarze zlewni rzeki Oszczynicy.  



Obszar zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej wraz z Jeziorem Niepruszewskim objęto comiesięcznymi 
badaniami w sezonie wegetacyjnym w ramach projektu pilotażowego realizowanego już od roku 2003. 
Wszystkie wody wyznaczone jako narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
w tym wody pięciu wytypowanych jezior, od roku 2004 objęto monitorowaniem w ramach programów 
działań, mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. 

Wykaz jezior badanych w latach 1999- 2003 

Lp. Nazwa jeziora Lp. Nazwa jeziora Lp. Nazwa jeziora Lp. Nazwa jeziora 

1. Długie (Straduń) 27 Luboszek 53 Czeszewskie 79 Biezdruchowo 
2. Krępsko Długie 28 Lubosz Wielki 54 Łęgowskie 80 Gosławskie 
3. Miejskie (Sarcz) 29 Lubosińskie Północne 55 Straduński (Smolarskie) 81 Pątnowskie 
4 Płotki 30 Lubosińskie Południowe 56 Raczyńskie 82 Licheńskie 
5 Stryjewskie 31 Bytyńskie 57 Bnińskie 83 Suszewskie 
6 Kobyleckie 32 Lusowskie 58 Kórnickie 84 Prusieckie 
7 Grylewskie 33 Powidzkie 59 Łoniewskie 85 Rogoźno 
8 Chrzypskie 34 Skulskie 60 Dominickie 86 Budziszewskie 
9 Wielkie-Strzyżmińskie 35 Skulska Wieś 61 Wielkie (Sławianowskie) 87 Rgielskie 
10 Białkowskie 36 Lubotyń 62 Borówno 88 Bracholińskie 
11 Lutomskie 37 Przemęckie Północne 63 Zaleskie 89 Kaliszańskie 
12 Jaroszewskie 38 Przemęckie Środkowe 64 Ostrowite 90 Margonińskie 
13 Śremskie 39 Przemęckie Zachodnie 65 Złotowskie 91 Popielewskie 
14 Kosewskie 40 Białe (Miałkie 66 Kopanickie 92 Ostrowickie  
15 Brdowskie 41 Breńskie 67 Wielkomiejskie 93 Kownackie 
16 Mąkolno 42 Lubstowskie 68 Chobienickie 94 Ślesińskie 
17 Przedecz 43 Wilczyńskie 69 Grójeckie 95 Mikorzyńskie 
18 Grzymisławskie 44 Budzisławskie 70 Nowowiejskie 96 Kierskie 
19 Dolskie Wielkie 45 Niedzięgiel 71 Zbąszyńskie 97 Niepruszewskie 
20 Krzyckie  46 Wierzbiczańskie 72 Białe 98 Tomickie 
21 Kopcze 47 Jankowskie 73 Kruteckie 99 Wolsztyńskie 
22 Chodzieskie 48 Strzyżmińskie 74 Bielskie 100 Berzyńskie 
23 Strzeleckie 49 Piotrowskie 75 Koleńskie 101 Kuźnickie 
24 Karczewnik 50 Stępuchowskie 76 Konińskie 102 Obrzańskie 
25 Lubaskie (Duże) 51 Łeknińskie 77 Małe Chalińskie   
26 Buszewskie 52 Durowskie 78 Lednica   

 

Sztuczne zbiorniki wodne badane przez WIOŚ w Poznaniu w latach 1999−2003 

Lp. Nazwa zbiornika Rzeka 
1. Jezioro Słupeckie Meszna 
2. Szałe Pokrzywnica, dopływ Prosny 
3. Gołuchów Ciemna, dopływ Prosny 
4. Roszków Lubieszka, dopływ Lutyni 
5. Wonieść Kościański Kanał Obry 
6. Piaski − Szczygliczka Rów Franklinowski, dopływ Ołoboku 
7. Jezioro Kowalskie Główna 
8. Września Wrześnica 
9. Kobyla Góra Meresznica 

10. Sośnie Młyńska Woda 



SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE 
Obszar Wielkopolski w porównaniu z innymi 

obszarami Polski zaliczany jest do najbardziej 
deficytowych w wodę, jako efekt niskich opadów 
atmosferycznych. Na większości obszarów województwa 
średnia roczna suma opadów nie przekracza 550 mm. W 
tych warunkach klimatycznych istotną rolę odgrywa 
retencjonowanie wód w sztucznych zbiornikach. Obecnie 
w Wielkopolsce zlokalizowanych jest kilkadziesiąt 
zbiorników o zróżnicowanej powierzchni, większość z nich 
to małe akweny o powierzchni od 2,5 do 67,5 ha. Jedynie 
pięć zbiorników ma powierzchnię powyżej 100 ha, są 
utworzone głównie na bazie naturalnych jezior poprzez ich 
spiętrzenie. Największy z nich zbiornik Wonieść 
magazynuje ponad 11832,0 tys. m3 wody na powierzchni 
640,4 ha. Do dużych zbiorników należą podpiętrzone 
jeziora Słupeckie (258,0 ha) i Kowalskie (203, ha) oraz 

zbiorniki: Szałe zlokalizowany na rzece Pokrzywnicy w gminie Opatówek i Koszyce na rzece Ruda w 
gminie Piła.  

Obszar południowej Wielkopolski to bezjeziorny teren zlodowacenia środkowopolskiego, pozbawiony 
naturalnych zbiorników wód stojących. Zasoby wód płynących tego regionu ocenia się jako najniższe w kraju. 
Świadczą o tym znaczne nieregularności przepływów średniomiesięcznych i rocznych, a także niskie wartości 
średniego odpływu jednostkowego (2,5−3,5 l/sek/km2) głównych rzek. Wobec takiej sytuacji dużej roli 
nabierają istniejące obiekty retencjonujące wody powierzchniowe powstałe w latach 1970−1980.  

W północnej części Wielkopolski na retencjonowanie wód obok naturalnych akwenów wodnych wpływ 
ma szereg zbiorników energetycznych, usytuowanych przy elektrowniach wodnych, w miejscowościach: 
Dobrzyca, Tarnówka, Ptusza, Jastrowie, Podgaje oraz Węgorzew, Lubnica, Żarki i Nadarzyce. 

Główną funkcją którą spełniają zbiorniki jest: 
− wyrównanie odpływów w okresie niżówkowym, 
− retencjonowanie wiosennych fal wezbraniowych rzeki, 
− lokalne zabezpieczenie przeciwpowodziowe, 
− magazynowanie wody do nawodnień deszczownianych, 
− pokrycie potrzeb wodnych przemysłu, 
− utworzenie obszaru rekreacyjnego, 
− wykorzystanie dla gospodarki rybackiej i hodowli ryb, 
− poprawienie stanu sanitarnego wód rzeki. 

Zgodnie z programem retencjonowania wód opracowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu projektowana jest budowa ponad 60 dolinnych zbiorników retencyjnych. W ostatnich 
latach oddano do użytku zbiornik Radzyny na rzece Samie (gminy Kaźmierz i Szamotuły) oraz Jeżewo na rzece 
Pogonie (gmina Borek), w trakcie budowy jest zbiornik Kozarzewek w gminie Kazimierz Biskupi.  

Strategia województwa zakłada, jako jeden z priorytetów, wzrost zasobów wód powierzchniowych poprzez 
budowę nowych zbiorników, które magazynowałyby około 15 % rocznego odpływu (przy obecnym 0,6 %) 
z terenu województwa.  

W latach 1999−2003 określono stan czystości wód 10 sztucznych zbiorników wodnych. Ze względu na 
brak jednolitej metodyki badań sztucznych zbiorników wodnych, badania poszczególnych zbiorników 
wykonano w różnych okresach, a do oceny zastosowano różne metody.  

Jakość wód wszystkich monitorowanych zbiorników oceniono jako pozaklasową.  
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JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Ustawa Prawo ochrony środowiska, wprowadzona w roku 
2001, zmieniła podejście do oceny jakości powietrza w Pol-
sce. Zgodnie z wymaganiami prawa należało dostosować 
i przebudować system pomiarowy tak, aby był on spójny 
z wymogami Unii Europejskiej. Ocena stanu zanieczyszcze-
nia powietrza na terenie województwa wykonywana jest 
w oparciu o wyniki badań monitoringowych. Pomiary na 
terenie Wielkopolski prowadzi Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Insty-
tut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz lokalnie podmioty 
gospodarcze oddziałujące na środowisko. Stężenia badanych 
zanieczyszczeń oznaczane są metodami manualnymi, przy 
pomocy pomiarów automatycznych i metodą pasywną.  

Pierwszym etapem utworzenia nowego systemu oceny ja-
kości powietrza było przeprowadzenie wstępnej oceny jako-
ści powietrza w strefach (strefę stanowi aglomeracja powyżej 

250 tysięcy mieszkańców i powiat nie wchodzący w skład aglomeracji). Celem oceny było sklasyfikowanie 
stref, umożliwiające ustalenie właściwego sposobu oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia 
i ochrony roślin/ekosystemów. Obecnie wykonywane są coroczne, bieżące oceny jakości powietrza, które 
mają na celu uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze stref, w tym aglomeracji, w za-
kresie umożliwiającym: 
1. dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria. Klasyfikacja jest podstawą do podjęcia decyzji 

o potrzebie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony po-
wietrza); 

2. uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub 
innej strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz 
określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach; 

3. wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń 
w określonych rejonach; 

4. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. W trakcie oceny 
rocznej prowadzone są analizy jakości powietrza, których wyniki mogą wskazać na potrzebę reorganiza-
cji systemu monitoringu w województwie.  
Oceny bieżącej dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi i na ochronę roślin. Kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochro-
nę roślin stanowią dwie niezależne grupy kryteriów oceny. Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje 
następujące zanieczyszczenia: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, pył 
PM10, ozon O3, tlenek węgla CO. W ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnić: dwutlenek siarki 
SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3. Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powie-
trza stanowi: 
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji. 

Oceny stanu aerosanitarnego dokonuje się porównując uzyskane wyniki pomiarów z dopuszczalnym pozio-
mem substancji w powietrzu. Wartości dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających powietrze 
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku /Dz. U. Nr 87, poz. 796/.  

Zgodnie z postanowieniami nowych przepisów prawa polskiego, stężenia zanieczyszczeń powinny zostać 
zredukowane przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na całym terytorium kraju w określonym 
terminie i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej po tym terminie. Wprowadzenie marginesu tole-
rancji ma na celu okresowe podniesienie poziomu stężeń, powyżej którego istnieje obowiązek przygotowa-
nia programów ochrony powietrza.   

Do tej pory oceny roczne wykonano dla roku 2002 i 2003, objęto nimi 31 powiatów, trzy miasta na prawach 
powiatu oraz jedną aglomerację – miasto Poznań. Na terenie województwa wielkopolskiego nie wskazano 



 

żadnej strefy do sporządzenia programów napraw-
czych według kryteriów dla ochrony zdrowia, jak 
również według kryteriów dla ochrony roślin. Nie 
wskazano również obszarów, na terenie których 
konieczne jest przeprowadzenie badań w celu po-
twierdzenia potrzeby podjęcia działań na rzecz po-
prawy jakości powietrza według kryteriów dla 
ochrony roślin. Określono jednak strefy, na terenie 
których potrzebne jest przeprowadzenie badań w 
celu potwierdzenia potrzeby lub braku potrzeby 
podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza 
według kryteriów dla ochrony zdrowia. Według 
oceny za rok 2003 zalecenie to dotyczy powiatu 
krotoszyńskiego, ostrowskiego, pilskiego, poznań-
skiego ziemskiego oraz miast Leszno i Kalisz 
w zakresie Pyłu PM10 oraz powiatu poznańskiego 
ziemskiego w zakresie dwutlenku azotu. Dla wy-
mienionych stref przyjęto klasę B. 

O stanie powietrza decyduje wielkość i prze-
strzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł; 
z uwzględnieniem przepływów transgranicznych 
i przemian fizykochemicznych zachodzących w at-
mosferze. Przestrzenny rozkład emisji na terenie wo-
jewództwa jest zróżnicowany. W roku 2003, według 
Urzędu Statystycznego, łączna emisja zanieczyszczeń 

gazowych (z dwutlenkiem węgla) i pyłów z zakładów uznanych za szczególnie uciążliwe dla czystości powie-
trza na terenie województwa wynosiła 18156,5 tys. Mg. Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza 
zlokalizowane są w dużych miastach. Suma emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów objętych sprawoz-
dawczością Urzędu Statystycznego, a zlokalizowanych na obszarach Kalisza, Konina, Leszna i Poznania wy-
nosiła 7,1 tys. Mg, co stanowi około 57,1 % emisji pyłów w województwie. Natomiast emisja zanieczyszczeń 
gazowych (z dwutlenkiem węgla) osiągnęła war-
tość 12997,3 tys. Mg tj. 71,6 % emisji zanie-
czyszczeń gazowych z obszaru województwa. 

W roku 2003 rozpoczęto tworzenie kompute-
rowej bazy danych emitorów punktowych zloka-
lizowanych na terenie województwa. W bazie 
zgromadzono informacje o 2209 emitorach 
punktowych − źródłach emisji o znaczącym 
wpływie na wielkość i zasięg stężeń zanieczysz-
czeń w powietrzu na otaczającym je obszarze. Są 
to przede wszystkim elektrownie i elektrocie-
płownie zawodowe, ciepłownie zawodowe, elek-
trociepłownie przemysłowe, zakłady produkcyjne 
(huty, odlewnie, itp.), spalarnie odpadów.  

Baza danych emitorów punktowych emitują-
cych zanieczyszczenia do powietrza powstała na 
podstawie informacji udostępnionych przez 
Urząd Marszałkowski, zweryfikowanych i za-
adaptowanych na potrzeby Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Otrzymane 
dane pozwalają na przeprowadzenie analizy 
przestrzennego rozmieszczenia tych obiektów na 
obszarze województwa wielkopolskiego.  
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Emisja zanieczyszczeń z terenu powiatów województwa wielkopolskim /według US/ 

Największe skupienie emitorów występuje na obszarach zurbanizowanych. Największą ich liczbę zewi-
dencjonowano na obszarze miasta Poznania, a także Konina, Gniezna, Wrześni, Kalisza, Koła, Piły, Ostrze-
szowa, Turka, Chodzieży, Złotowa, Czarnkowa i Wągrowca. Przeważająca część województwa to obszar 
z obecnością poniżej 10 emitorów na 100 km2. Brak emitorów związany jest z obecnością dużych komplek-
sów leśnych Puszczy Noteckiej, Borów Krajeńskich czy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na terenie 
miasta Poznania wyraźne zagęszczenie emitorów stwierdzono na terenie dzielnicy Grunwald i Wilda. Kolej-
ne skupiska to okolice Rataj i Starołęki. Rejonami o mniejszej liczbie emitorów są Kiekrz, Strzeszyn, Rado-
jewo, Morasko, Krzesiny i Głuszyna. Są to obszary związane z wielo- i jednorodzinną zabudową 
mieszkaniową, zbiornikami wodnymi, pracowniczymi ogródkami działkowymi, lasami komunalnymi, tere-
nami zieleni oraz lotniskami. 
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Ilość emitorów

Rozmieszczenie emitorów punktowych
na terenie miasta Poznania 
w regularnej siatce 1 x 1 km 

Ilość emitorów

Rozmieszczenie emitorów punktowych 
na terenie województwa wielkopolskiego  
w regularnej siatce 10 x 10  km 
na tle granic powiatów 



ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA HAŁASEM 
Zapewnienie właściwych warunków akustycznych 

jest jednym z priorytetowych zadań ochrony środowiska. 
Najczęściej postrzeganą uciążliwość stanowi obecnie 
nadmierny hałas w miejscu zamieszkania. Problem ten 
dotyczy przede wszystkim wielkich aglomeracji, jednak 
w znacznym stopniu dotyka również mieszkańców 
mniejszych miejscowości. Ze względu na powszechność 
występowania, duży obszar objęty oddziaływaniem 
i liczbę ludności pozostającej w jego zasięgu, podsta-
wowe znaczenie dla klimatu akustycznego ma hałas 
komunikacyjny, w szczególności drogowy. Problemy 
dotyczące oddziaływania źródeł przemysłowych mają 
zwykle charakter lokalny. Powstrzymanie niekorzystne-
go trendu rosnącego zagrożenia środowiska hałasem, 
poprawa klimatu akustycznego terenów szczególnie 
zdegradowanych oraz utrzymanie obecnych warunków 

tam, gdzie są prawidłowe i odpowiadają normom, wymagają rozpoznania stanu klimatu akustycznego środowi-
ska. Prawo ochrony środowiska wprowadza obowiązek wykonywania map akustycznych dla miast o liczbie 
mieszkańców powyżej 100 tysięcy, terenów położonych w zasięgu oddziaływania największych źródeł hałasu 
komunikacyjnego oraz terenów wskazanych w powiatowych programach ochrony środowiska. Obligatoryjnego 
opracowania map akustycznych nie przewiduje się dla mniejszych ośrodków, jakkolwiek również w ich przypad-
ku możliwa jest znaczna degradacja klimatu akustycznego środowiska. 

W Wielkopolsce badania klimatu akustycznego zostały zapoczątkowane już w latach sześćdziesiątych. 
Wprowadzenie w roku 1980 przepisów określających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przyczy-
niło się do nadania odpowiedniej rangi staraniom o zachowanie właściwego klimatu akustycznego 
i uwzględniania zagadnień akustycznych na etapie planowania przestrzennego. Obowiązujące aktualnie rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 178 z 2004 roku, poz. 1841) podaje dopuszczalny poziom hałasu w porze dziennej 
(600–2200) i nocnej (2200−600), dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu (dróg i linii kolejowych, linii elek-
troenergetycznych, startów, przelotów i lądowań statków powietrznych, oraz pozostałych obiektów i grup źró-
deł hałasu), dla klas terenu wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. Przyjętym 
wskaźnikiem oceny hałasu jest tzw. poziom równoważny – uśredniony w czasie, w sposób określony odrębnymi 
przepisami. Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu hałasów drogowych i kolejowych wynoszą w porze 
dziennej – w zależności od kategorii terenu – od 50 do 65 dB (decybeli), w porze nocnej od 45 do 55 dB. W przy-
padku hałasów przemysłowych obowiązują wartości od 45 do 55 dB w dzień i od 40 do 45 dB w nocy. Spełnienie 
wymogów rozporządzenia nie gwarantuje stworzenia mieszkańcom warunków, w których nie występuje uciążli-
we (w skali subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego) oddziaływanie hałasu. Przyjęcie takich standar-
dów podyktowane jest realnymi możliwościami ograniczania hałasów komunikacyjnych.  

Wieloletnie badania wskazują na zwiększanie się obszarów poddanych nadmiernemu oddziaływaniu hałasu, 
przy czym tendencja ta dotyczy przede wszystkim hałasów drogowych i jest następstwem zwiększającej się licz-
by pojazdów, postępującej urbanizacji i rozbudowy sieci dróg. Szczególne niekorzystne jest gwałtowne zmniej-
szanie powierzchni terenów o komfortowych warunkach akustycznych. Równocześnie postęp techniczny 
zaowocował zmniejszeniem uciążliwości akustycznej pojedynczych pojazdów i innych źródeł hałasu, co sprawi-
ło, że degradacja klimatu akustycznego postępuje znacznie wolniej, niż wynikałoby to ze zwiększającej się liczby 
źródeł hałasu, a w pewnych przypadkach osiągnięta została poprawa warunków akustycznych. Badania akustycz-
ne prowadzone systematycznie w okresie wielu lat pozwoliły na opracowanie emisyjnych map akustycznych dla 
przeszło dwudziestu miast Wielkopolski, przy czym w kilku przypadkach dwukrotnie, a nawet trzykrotnie. Ma-
pami takimi dysponują aktualnie m.in. Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Leszno, Gniezno, Ostrzeszów, Krotoszyn, 
Ostrów Wielkopolski, Kępno, Pleszew, Jarocin, Konin, Turek, Koło, Wieleń, Wronki, Szamotuły, Grabów nad 
Prosną, Luboń.  



Porównanie warunków akustycznych w poszczególnych ośrodkach umożliwia analiza wartości wskaźnika Wx 
− procentowego udziału tras komunikacyjnych o długości lx i poziomie hałasu LAeqx zawartym w danej klasie 
do łącznej długości l wszystkich ulic objętych pomiarami: 

Wx = 100 % lx/l 

Wyznaczenie wartości wskaźnika Wx wymaga grupowania punktów pomiarowych i przyporządkowanych 
im odcinków ulic w pięciodecybelowe przedziały wartości poziomu równoważnego – granice przedziałów 
ustala się, nawiązując do wartości dopuszczalnych poziomu hałasu w obowiązujących przepisach. 

Ze względu na powszechność występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu hałasu 
w środowisku, prowadzony jest również monitoring, mający na celu wskazanie terenów najbardziej zdegra-
dowanych akustycznie, które winny być traktowane priorytetowo podczas planowania działań zmierzających 
do likwidacji stwierdzonych uciążliwości. Kryterium przynależności do tej grupy terenów stanowi przekro-
czenie tzw. poziomów progowych określonych odrębnym rozporządzeniem, dla poszczególnych rodzajów 
źródeł hałasu i kategorii obiektów chronionych. Aktualnie poziomy progowe dla hałasów komunikacyjnych 
wynoszą: 75 dB przed elewacją budynku w porze dziennej i 67 dB w porze nocnej, dla obiektów szczególnie 
chronionych − szkół, szpitali itp. 65 dB w dzień i 60 dB w nocy. Dotychczas na terenie Wielkopolski stwier-
dzono kilkadziesiąt przypadków przekraczania poziomów progowych, z czego 33 na terenie Poznania. Wiele 
z nich dotyczy obiektów szkolnych i placówek służby zdrowia.  

Problem hałasów kolejowych ma mniejsze znaczenie w skali województwa, również ze względu na ich 
subiektywnie mniejszą dokuczliwość i ograniczenia kursowania pociągów.  

Właściwe kształtowanie klimatu akustycznego środowiska wymaga przede wszystkim uwzględniania zagad-
nień akustycznych na etapie planowania przestrzennego. Istnieje wówczas swoboda stosowania rozwiązań za-
pewniających możliwość zachowania wymaganych standardów akustycznych. Działania zmierzające do 
likwidacji istniejących konfliktów akustycznych są dużo bardziej skomplikowane i kosztowne. Na terenie Wiel-
kopolski w ostatnich latach powstało kilka ekranów akustycznych, m.in. przy wymagających zabezpieczeń aku-
stycznych odcinkach autostrady oraz w Poznaniu przy Trasie Katowickiej (ul. Krzywoustego, na wysokości 
Osiedla Oświecenia), przy ul. Dolna Wilda (w rejonie ul. Czechosłowackiej) przy ul. Witosa (w pobliżu wieżow-
ców na osiedlu Bonin). Stosowane są również coraz powszechniej nowoczesne rozwiązania techniczne zmniej-
szające uciążliwość akustyczną komunikacji tramwajowej − specjalne konstrukcje zapewniające odpowiednią 
wibroizolację oraz nowe typy taboru. Jako pierwsze miasto w kraju Poznań wykorzystuje tzw. ciche nawierzchnie. 
Nawierzchnia typu colsoft położona została m.in. na odcinkach ulic Grunwaldzkiej, Reymonta, Hetmańskiej, Garba-
ry, Przybyszewskiego, Wołyńskiej, Poznańskiej, Żegrze. Osiągane tą drogą zmniejszenie hałasu wynosi około 3 dB. 

Degradacja klimatu akustycznego środowiska w naszym regionie wynika również z oddziaływania hałasów 
lotniczych, związanych z działalno-
ścią poznańskiego lotniska cywilne-
go Ławica i lotniska wojskowego w 
Krzesinach. W tym ostatnim przy-
padku, ze względu na brak możli-
wości ograniczenia emisji hałasu i 
zlokalizowaną w niewielkiej odle-
głości od lotniska zabudowę miesz-
kaniową, określono granice strefy 
ograniczonego użytkowania.  

Dzięki stymulującej stosowne 
przedsięwzięcia działalności kontro-
lnej oraz dostępnym aktualnie roz-
wiązaniom technicznym, udało się 
w znacznej mierze ograniczyć 
uciążliwości akustyczne wynikające 
z oddziaływania hałasów przemy-
słowych.  
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Maksymalne równoważne poziomy dźwięku w badanych miastach Wielkopolski 
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Średnioroczne równoważne poziomy dźwięku w badanych miastach Wielkopolski  
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POMIARY PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
Pole elektromagnetyczne złożone jest z przenikających 

się wzajemnie i zależnych od siebie zmiennych pól elek-
trycznych i magnetycznych. Zakres częstotliwości jest sze-
roki. Umownie wyróżnia się dwa zakresy: jonizujące 
i niejonizujące, które występuje najpowszechniej. Natural-
nym jego źródłem jest Słońce i inne gwiazdy. Pola sztuczne 
wytwarzane są przez wszystkie urządzenia elektryczne 
i przewody zasilające. Główne źródła „sztucznego” promie-
niowania elektromagnetycznego niejonizującego stanowią 
linie elektroenergetyczne, obiekty radiokomunikacyjne, 
w tym stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz obiekty radiolokacyjne. 

Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska, w ramach Państwowego Moni-
toringu Środowiska prowadzone są badania poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku. Kryteria oceny oraz 
wymagania obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów 

kontrolnych promieniowania określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 676). 

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pilotażowy cykl badawczy Pomiary pól elek-
tromagnetycznych na terenach zurbanizowanych przeprowadził Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. 
W roku 2003 zadanie to obejmowało m.in. pomiary natężenia pola elektromagnetycznego na terenie miasta 
Poznania, które wykonano w celu: 
• określenia składowej magnetycznej i elektrycznej pola elektromagnetycznego w paśmie częstotliwości 

100 kHz−10 MHz; 
• określenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w paśmie częstotliwości 10 MHz−300 MHz; 
• określenia gęstości mocy w paśmie częstotliwości 300 MHz−1,9 GHz, 
• a tym samym określenia wpływu pól elektromagnetycznych na człowieka i jego środowisko. 

Po przeprowadzeniu analizy obszaru miasta Poznania pod względem gęstości zaludnienia, lokalizacji 
osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych, rozmieszczenia głównych źródeł promieniowania elek-
tromagnetycznego itp. wytypowano 9 punktów pomiarowych. Dodatkowo wykonano pomiary na łąkach 
w pobliżu rzeki Warty niedaleko miejscowości Rogalinek. Jest to punkt odniesienia do pomiarów wykona-
nych w aglomeracji miejskiej Poznania. Wszystkie punkty pomiarowe wybrano na otwartej przestrzeni, 
z dala od wysokiej zabudowy i linii energetycznych.  

Na terenie miasta Poznania pracują 22 stacje radiowe o częstotliwości pracy 88,40 MHz do 107,40 MHz 
oraz siedem stacji TV. Nadajniki stacji radiofonicznych zlokalizowane są w czterech miejscach: na kominie 
Elektrociepłowni „Karolin” 5, na wieży Centrum Linii Radiowych Poznań – Piątkowo, w Radiowo-
Telewizyjnym Centrum Nadawczym w Górze koło Śremu, w Poznaniu przy ul. Św. Rocha. Nadajniki stacji 
telewizyjnych znajdują się w Poznaniu w CLR Poznań – Piątkowo i przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
oraz w RTCN w Górze koło Śremu. 

W wyniku przeprowadzonych na terenie miasta Poznania pomiarów pól elektromagnetycznych stwier-
dzono że: 
1. Dla składowej magnetycznej wartość natężenia pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 

100 kHz do 10 MHz wynosi od 0,061 A/m do 0,518 A/m. Najniższą wartość natężenia składowej magne-
tycznej uzyskano w punktach pomiarowych 0 i 5, tj. na łąkach nad Wartą w Rogalinku (punkt odniesie-
nia) oraz na Winogradach, na osiedlu Pod Lipami. Natomiast wartość największą uzyskano dla punktu na 
Piątkowie, przy ulicy Szymanowskiego na osiedlu Jana III Sobieskiego, znajdującego się kilkaset metrów 
od CLR Poznań-Piątkowo. Dopuszczalny poziom składowej magnetycznej elektromagnetycznego pro-
mieniowania niejonizującego dla danego zakresu częstotliwości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozpo-
rządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku, 
wynosi 2 A/m. 



Dla składowej elektrycznej wartość natężenia pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 
100 kHz−10 MHz wynosi od 0,021 V/m do 0,390 V/m. Najniższą wartość natężenia składowej elektrycz-
nej otrzymano w punkcie pomiarowym na Winogradach przy ulicy Karbowskiej na osiedlu Pod Lipami. 
Wartość największą uzyskano w punkcie pomiarowym na Ratajach przy ulicy Kurlandzkiej na osiedlu 
Orła Białego. Dopuszczalny poziom składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania nie-
jonizującego dla danego zakresu częstotliwości zgodnie z załącznikiem 1 do powyższego rozporządzenia 
wynosi 20 V/m. 
Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że na terenie miasta Poznania w żadnym punkcie pomiarowym 
nie występuje przekroczenie poziomu natężenia pola elektromagnetycznego dla składowej magnetycznej 
i elektrycznej w zakresie częstotliwości 100 kHz−10 MHz. 

2. Dla składowej elektrycznej wartość natężenia pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 
10 MHz do 300 MHz wynosi od 0,021 do 0,152 V/m. Najniższą wartość natężenia uzyskano w punkcie 
na Łazarzu w Parku im. J. Kasprowicza. Natomiast wartość największą uzyskano dla punktu usytuowa-
nego przy ulicy Mścibora w Antoninku. Dopuszczalny poziom składowej elektrycznej elektromagnetycz-
nego promieniowania niejonizującego dla danego zakresu częstotliwości zgodnie z załącznikiem do 
wyżej wymienionego rozporządzenia wynosi 7 V/m. 
Otrzymane wyniki dla składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego 
w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 300 MHz nie przekraczają dopuszczalnego poziomu w żadnym 
punkcie pomiarowym na terenie Poznania. 

3. Gęstość mocy w zakresie częstotliwości 300 MHz−1900 MHz wynosi od 0,006 do 0,350 mW/m2. Najniż-
szą wartość gęstości mocy uzyskano w punkcie pomiarowym przy ulicy Topolowej w Parku Lubuskim na 
Starym Mieście, oraz w Rogalinku (punkt odniesienia), natomiast wartość największą uzyskano w punk-
cie przy ulicy Szymanowskiego na osiedlu Jana III Sobieskiego oddalonym o 500 m od CLR Poznań - 
Piątkowo, na którym znajdują się anteny nadajników radiowych i telewizyjnych oraz telefonii komórko-
wej. Dopuszczalny poziom gęstości mocy dla danego zakresu częstotliwości zgodnie z załącznikiem 1 do 
wyżej wymienionego rozporządzenia wynosi 100 mW/m2 . 
Stwierdzono, że wartość gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 
od 300 MHz do 1900 MHz w wybranych punktach pomiarowych na terenie Poznania jest zdecydowanie 
niższa od określonej w rozporządzeniu. 

4. Dominującymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego w Poznaniu są nadajniki radiostacji ra-
diowych i telewizyjnych emitujące w sposób ciągły swoje programy w paśmie częstotliwości od 88 MHz 
do 107,5 MHz (pasmo radiowe UKF) oraz od 198 MHz do 726 MHz (pasmo telewizyjne). 
Drugim pod względem intensywności źródłem promieniowania elektromagnetycznego są nadajniki stacji 
bazowych telefonii komórkowych analogowych i cyfrowych, pracujące w paśmie 900 MHz i 1800 MHz. 

5. W żadnym punkcie pomiarowym na terenie miasta Poznania w badanych zakresach częstotliwości nie 
zostały przekroczone poziomy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego określone w roz-
porządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11.08.1998 roku. 

 
 

Przytoczone wyniki badań pochodzą ze sprawozdania z pracy 
Pomiary pól elektromagnetycznych na terenach zurbanizowanych 

Etap II – Zadanie 5 (Badania w m. Poznań)  
opracowanego przez Krzysztofa Mroszkiewicza i Macieja Chybowskiego  

z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 



 

MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI 

Odpadami nazywamy każdą substancję lub przedmiot 
należący do jednej z kategorii określonych w załączniku 
ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, za-
mierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany. 
Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się 
kategoriami oraz rodzajami odpadów wymienionymi w 
załącznikach nr 1 i 2, składnikami odpadów wymienio-
nymi w załączniku nr 3 oraz właściwościami odpadów 
wymienionymi w załączniku nr 4, określił w drodze roz-
porządzenia z dnia 27 września 2001 roku katalog odpa-
dów wraz z listą odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 
112 poz. 1206). 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. 
U. Nr 62, poz. 628) określa zasady postępowania 
z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i 
zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości 
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Gospodarowanie odpadami obejmuje zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym 
również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. 

Magazynowanie odpadów polega na czasowym przetrzymywaniu lub gromadzeniu odpadów przed ich 
transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. 

Odzysk to wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, po-
legające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, albo prowadzące do odzyskania z odpadów sub-
stancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania,  

Unieszkodliwianie odpadów polega na poddaniu odpadów procesom przekształceń biologicznych, fi-
zycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, 
zdrowia ludzi lub dla środowiska, 

W 1993 roku opracowano System Informatyczny Gospodarki Odpadami Przemysłowymi (SIGOP), służą-
cy Wojewódzkim Inspektoratom Ochrony Środowiska do prowadzenia monitoringu gospodarki odpadami. 
W bazie danych SIGOP gromadzone są informacje o: 
 ilości wytwarzanych odpadów z uwzględnieniem ich wykorzystania i unieszkodliwiania; 
 największych producentach odpadów niebezpiecznych; 
 obrocie odpadami niebezpiecznymi; 
 składowiskach z uwzględnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia. 

Dane pozyskiwane są poprzez ankietowanie producentów odpadów. Ze względu na to, iż liczba ankieto-
wanych ulega zmianom, z jednej strony wskutek rozszerzania bazy danych, z drugiej strony z powodu zmian 
w gospodarce, nie ma możliwości porównania wyników monitoringu w poszczególnych latach. W roku 2003 
dane opracowano na podstawie ankiet wypełnionych przez 504 producentów odpadów, w tym 403 producen-
tów odpadów niebezpiecznych. 

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2003 roku na terenie 
województwa wielkopolskiego wytworzonych zostało 4113,16 tys. Mg odpadów pochodzenia przemysłowe-
go, odzyskowi poddano 2550,43 tys. Mg, unieszkodliwiono przez składowanie 1413,14 tys. Mg, a poza 
składowaniem 98,18 tys. Mg, na terenie zakładów magazynowano 118,36 tys. Mg odpadów. Ze względu na 
zagospodarowywanie odpadów nagromadzonych w poprzednich latach, suma odpadów poddanych odzy-
skowi, magazynowanych na terenie zakładów i unieszkodliwionych zarówno przez składowanie jak i poza 
składowaniem jest większa od sumy odpadów wytworzonych w roku 2003. 

Najwięcej powstało odpadów z grupy 10 czyli z procesów termicznych − 1576,41 tys. Mg. Z tej ilości, aż 
82 % stanowią mieszanki popiołowo-żużlowe, które w 98 % zostały unieszkodliwione przez składowanie. 
Drugą pod względem wytworzonej ilości odpadów jest grupa 02 czyli odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw 



 

hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności tj. 1167,74 tys. Mg. Prawie 
w 70 % są to odpady z przemysłu cukrowniczego – wysłodki, w całości wykorzystywane przez rolników.  

 
Grupa 10 odpady z procesów termicznych 
Grupa 02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, 
upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 
Grupa 19 odpady z instalacji i urządzeń służą-
cych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 
ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do 
celów przemysłowych 
Grupa 17 odpady z budowy, remontów i demon-
tażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych) 
Grupa 03 odpady z przetwórstwa drewna oraz 
z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papie-
ru i tektury 
 

Dominujące ilościowo grupy odpadów [tys. Mg] pochodzenia przemysłowego w roku 2003 w województwie wiel-
kopolskim /według WIOŚ/  

Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej odpadów powstało w powiatach: 
• grodzkim miasta Konin  1490,15 tys. Mg, 
• tureckim                       783,33 tys. Mg. 
• grodzkim miasta Poznań 261,48 tys. Mg, 
• nowotomyskim               205,93 tys. Mg, 
• gostyńskim  201,84 tys. Mg. 

W Koninie najwięcej wytworzono odpadów z grupy 10, w Zespole Elektrowni Pątnów i Konin − mieszankę 
popiołowo-żużlową z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (859452,2 Mg), a także z grupy 19 
czyli z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania 
wody pitnej i wody do celów przemysłowych (382064,4 Mg). W powiecie tureckim sytuacja wyglądała po-
dobnie, dominujące grupy odpadów to 10 i 19 − wytworzone przez Zespół Elektrownii Adamów − w ilościach: 
410436 Mg mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych i 360514 Mg 
roztworów i szlamów z regeneracji wymienników jonitowych. Na terenie powiatu grodzkiego miasta Poznań 
zdecydowanie najwięcej odpadów powstało w grupie 02 i 19, głównie wytłoki, osady moszczowe i pofermen-
tacyjne oraz wywary w ilości 73139,2 Mg wytworzone przez Kompanię Piwowarską, a także ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe w ilości 61707 Mg wytworzone przez Aquanet Sp. z o.o. w Poznaniu. W powiecie 
nowotomyskim również dominowała grupa odpadów 02, a przede wszystkim wysłodki w ilości 103340 Mg 
wytworzone przez Wielkopolski Cukier − Cukrownia w Opalenicy. W powiecie gostyńskim także dominowała 
grupa odpadów 02 − wysłodki wytworzone w ilości 88871 Mg przez Pfeifer &Langen Polska S.A. Cukrownia 
Gostyń. 

W oparciu o badania monitoringowe stwierdzono, że w 2003 roku na terenie województwa wielkopol-
skiego wytworzono 31 730,3 Mg odpadów niebezpiecznych, co stanowi 0,8% odpadów pochodzenia prze-
mysłowego. Odzyskowi poddano 8 660,7 Mg odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwiono przez 
składowanie 5 544 Mg, a poza składowaniem 17 523,4 Mg, na terenie zakładów magazynowano 860,3 Mg 
odpadów. 

W roku 2003 najwięcej odpadów niebezpiecznych powstało w powiatach: konińskim grodzkim, poznań-
skim grodzkim, poznańskim ziemskim, chodzieskim i ostrowskim.  

W Koninie najwięcej odpadów niebezpiecznych powstało w Hucie Aluminium „Konin” − głównie cząst-
ki stałe i pyły zawierające substancje niebezpieczne (1758,8 Mg); szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszcza-
nia gazów odlotowych zawierające odpady niebezpieczne (1454,3 Mg) oraz pyły z gazów odlotowych 
zawierające substancje niebezpieczne (1334,6 Mg). Odpady te w 100 % poddano unieszkodliwieniu przez 
składowanie.  
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Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 
w województwie wielkopolskim w roku 2003 

 

 

 

 
Grupa 11 odpady z chemicznej obróbki i powle-
kania powierzchni metali oraz innych materiałów 
i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych 
Grupa 16 odpady nieujęte w innych grupach 
Grupa 10 odpady z procesów termicznych 
Grupa 19 odpady z instalacji i urządzeń służą-
cych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 
ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do 
celów przemysłowych 
Grupa 13 oleje odpadowe i odpady ciekłych 
paliw (z wyłączeniem olejów jadanych oraz grup 
05, 12 i 19) 
Grupa 12 odpady z kształtowania oraz fizycznej 
i mechanicznej obróbki powierzchni metali i two-
rzyw sztucznych 

Odpady niebezpieczne, których w roku 2003 powstało powyżej 1500 Mg (według grup) 

W Poznaniu najwięcej odpadów niebezpiecznych powstało z hutnictwa ołowiu (zgary z produkcji pier-
wotnej i wtórnej w ilości 1500 Mg) oraz z grupy 16 − baterie i akumulatory ołowiowe w ilości 1873,2 Mg. 
Główny producent tych odpadów to Centra S.A.  

W powiecie poznańskim ziemskim najwięcej wytworzono wody popłucznej zawierającej substancje nie-
bezpieczne. Odpady te, pochodzące z Tłoczni Metali PRESSTA w Bolechowie, zostały unieszkodliwione 
poza składowaniem. 

W powiecie chodzieskim dominującym odpadem niebezpiecznym były baterie i akumulatory ołowiowe 
zebrane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jenox” s.c. z Chodzieży − 3779,2 Mg, które poddano pro-
cesowi odzysku.  

W powiecie ostrowskim najwięcej odpadów niebezpiecznych wytworzyła Fabryka „Wagon” S.A. 
w Ostrowie Wielkopolskim tzw. alkalia trawiące, czyli odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych 
materiałów (1588,5 Mg), które w 100% zostały unieszkodliwione. 

W roku 2003 ponad 2,3 mln Mg odpadów trafiło na składowiska, na których według danych WIOŚ około 
61 % odpadów składowanych stanowią odpady pochodzenia przemysłowego, a 0,4 % z nich to odpady nie-
bezpieczne. 

Należy jednak zaznaczyć, że z każdym rokiem wzrasta ilość odpadów zbieranych selektywnie i poziom 
segregacji odpadów. Zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbęd-
nych do ich utrzymania m.in.: zorganizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpa-
dów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie 
z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami należy do 
zadań gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z 13 września 1996 roku (Dz. U. 
Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami). Informacje na temat prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
na terenie województwa wielkopolskiego przedstawiono na mapie. 
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Składowiska odpadów w województwie wielkopolskim 
Składowisko odpadów to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. Wyróżnia się nastę-

pujące typy składowisk odpadów: 
− składowisko odpadów niebezpiecznych, 
− składowisko odpadów obojętnych, 
− składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

W roku 2003 na terenie województwa wielkopolskiego zewidencjonowano 169 czynnych składowisk, 
w tym 152 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 14 składowisk odpadów obojętnych 
i trzy składowiska odpadów niebezpiecznych.  

Zaledwie 7 % składowisk prowadzi monitoring w pełnym zakresie, 40 % nie prowadzi monitoringu 
w ogóle, a 20 % prowadzi systematycznie monitoring wód podziemnych.  

Tylko 31 % składowisk posiada wszystkie wymagane prawem decyzje. W 2003 roku zamknięto 20 skła-
dowisk odpadów − wszystkie miały nieuregulowany stan formalnoprawny. Najwięcej składowisk zamknięto 
w powiecie słupeckim − sześć, po dwa zamknięto w powiatach: tureckim, wolsztyńskim i wągrowieckim, po 
jednym w: konińskim, leszczyńskim, nowotomyskim, ostrzeszowskim, pilskim, rawickim, szamotulskim 
i wrzesińskim. Jednocześnie powstały dwa nowe składowiska w powiatach: gnieźnieńskim i międzychodz-
kim. Przewiduje się zamknięcie do roku 2009 − 77 składowisk, do roku 2012 kolejnych 26, po roku 2012 − 
59. Dla 7 składowisk nie określono terminu zamknięcia. 

Dwa składowiska znajdujące się na terenie województwa wielkopolskiego są nieczynne, ale nie zamknię-
te. Pierwsze to składowisko ługów pokrystalizacyjnych pochodzących z Zakładów Chemicznych Luboń S.A. 
w Luboniu. W latach 70-tych i 80-tych Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych (dawna nazwa zakładu) 
produkowały m.in. fluorek glinu. Odpadem z tej produkcji były ługi pokrystalizacyjne, które składowano 
bezpośrednio w ziemi. Do zakończenia produkcji zgromadzono 38100 Mg odpadów. W roku 1991 zaprze-
stano składowania odpadów. Od 1998 do końca 2003 roku przekazano do unieszkodliwienia i wykorzystania 
13000 Mg ługów pokrystalicznych firmie PPHU MARZENA z Ząbkowic Śląskich. 

Drugim nieczynnym składowiskiem jest wylewisko odpadów powiertniczych w Bukowcu gmina Nowy 
Tomyśl. Posiadaczem odpadów jest firma Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o. z Zielonej Góry, 
natomiast właścicielem obiektu jest Urząd Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu. Składowisko eksploatowano 
od października 1992 do lipca 1995 roku. Głównie składowano tam płuczkę wiertniczą zawierającą chlorki 
oraz odpady inne niż wymienione z grupy 01 05 05 i 01 05 06, w sumie zgromadzono około 41200 Mg od-
padów. Zbiornik posiada izolację z folii PEHD o grubości 2 mm. Na składowisku prowadzony jest monito-
ring wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych.  

Program likwidacji mogilników zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego 
Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowanych było 26 mogilników zawierających przeter-

minowane środki ochrony roślin i opakowania po nich. Dwa mogilniki znajdujące się na terenie składowisk 
w Prochach gmina Wielichowo i Piotrkówko gmina Szamotuły są nadal czynne.  

W roku 2000 opracowano Program likwidacji mogilników znajdujących się na terenie województwa 
wielkopolskiego. Łączną ilość odpadów znajdujących się w mogilnikach oszacowano na 1853 Mg. W roku 
2002 Województwo Wielkopolskie zawarło umowę z Konsorcjum: SEGI-AT Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie i EKOLOG SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na usunięcie odpadów do końca 2003 roku. 

W latach 2002−2003 roku zlikwidowano 14 mogilników, z których wydobyto 2006,604 Mg odpadów. 
Odpady pakowano do metalowych beczek, posiadających atest Unii Europejskiej na przewożenie w nich 
substancji niebezpiecznych i umieszczano je na drewnianych paletach. Tak zabezpieczone wywożono do 
unieszkodliwienia metodą termiczną do dwóch spalarni odpadów niebezpiecznych w Niemczech. Skażoną 
ziemię – 33678,89 m3 − składowano na składowisku odpadów niebezpiecznych w Zgierzu, Koninie i Trze-
mesznie. Poza tym do rekultywacji terenów czyli uzupełnienia dołów po mogilnikach i warstwy glebowej 
wokół wykorzystano 5211 m3 ziemi. Zalesiono, zadrzewiono i obsiano trawą 4,137 ha gruntu. 

Ze względu na dużo wyższą od wstępnie oszacowanej ilość odpadów prace nie zostały zakończone. 
Przedsięwzięcie jest w 50 % finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Warszawie, w 45 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu oraz w 5 % z Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
na terenie których znajdują się mogilniki. 
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ZASOBNOŚĆ I ZANIECZYSZCZENIE GLEB WIELKOPOLSKI 
Gleby są wytworem złożonego procesu glebotwórczego, 

na który składają się oddziaływania na skałę macierzystą 
klimatu, położenia w rzeźbie terenu i przede wszystkim orga-
nizmów roślinnych i zwierzęcych. Proces tworzenia gleb jest 
bardzo powolny i wieloletni. Z tego względu gleby uważa się 
za zasób w praktyce nieodnawialny − powinny podlegać 
szczególnej ochronie.  

Skałami macierzystymi gleb Wielkopolski są utwory po-
lodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego. 
W warstwie przypowierzchniowej dominują utwory piaszczy-
ste i gliniaste.  

Najczęściej spotyka się tu gleby wykształcone pod wpły-
wem procesu przemywania (płowienia), bielicowania, ogleje-
nia, brunatnienia, a także procesu bagiennego i murszenia. Są 
to przeważnie gleby lekkie i bardzo lekkie, reprezentowane 
przez następujące klasy: 

• gleby brunatnoziemne (typ: brunatne i pseudobielicowe); 
• gleby bielicoziemne; 
• gleby bagienne (typ: mułowe i torfowe); 
• gleby pobagienne (typ: murszowe i czarne ziemie); 
• gleby napływowe (typ: mady rzeczne). 

Gleby gruntów ornych województwa wielkopolskiego są średniej i niskiej jakości. Gleby klas V i VI oraz 
gleby nieprzydatne rolniczo − klasy VI RZ − stanowią 40 % areału województwa. Brak gruntów ornych 
zaliczanych do I klasy i znikomy procent gleb II klasy rzutuje na ocenę jakości gleb wielkopolskich.  

Jakość gruntów ornych województwa wielkopolskiego 

Przydatność rolniczą gleb określają kompleksy, będące typami siedliskowymi rolniczej powierzchni pro-
dukcyjnej, z którymi związany jest odpowiedni dobór roślin uprawnych. Do poszczególnych kompleksów 
mogą być zaliczone różne gleby, o zbliżonych właściwościach i kierunku użytkowania. Na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego występuje w znaczącym procencie 9 kompleksów na gruntach ornych i 2 kompleksy 
na użytkach zielonych. Ze względów praktycznych kompleksy scharakteryzowano jako siedliska związane 
z uprawą zbóż ozimych, uznanych w naszych warunkach za najbardziej właściwe rośliny wskaźnikowe: 
⇒ siedliska odpowiednie do produkcji pszenicy i roślin towarzyszących określają: 

• kompleks 1 − pszenny bardzo dobry, 
• kompleks 2 − pszenny dobry, 
• kompleks 3 − pszenny wadliwy; 

⇒ siedliska odpowiednie do produkcji żyta i roślin towarzyszących to: 
• kompleks 4 − żytni bardzo dobry, 
• kompleks 5 − żytni dobry, 
• kompleks 6 − żytni słaby, 
• kompleks 7 − żytni najsłabszy; 
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⇒ siedliska odpowiednie do produkcji zbóż i roślin pastewnych: 
• kompleks 8 − zbożowo-pastewny, 
• kompleks 9 − zbożowo-pastewny słaby; 

⇒ kompleksy użytków zielonych: 
• kompleks 2z − użytki zielone średnie, 
• kompleks 3z − użytki zielone słabe i bardzo słabe. 

Około 78 % powierzchni gruntów ornych 
województwa wielkopolskiego stanowią gleby 
kompleksów żytnich (4–7), 15 % − gleby kom-
pleksów pszennych (1–3), pozostałe 7 % to 
gleby kompleksów (8–9) zbożowo-
pastewnych. Kompleksy użytków zielonych 
(2z i 3z) to około 6 % powierzchni użytków 
rolnych województwa. 

Oceniając wpływ warunków środowiska na 
produkcję rolną bierzemy najczęściej pod uwagę 
glebę, klimat, rzeźbę terenu oraz warunki wodne. 
Pomiędzy poszczególnymi czynnikami istnieją 
powiązania tworzące różne układy mniej lub 
bardziej korzystne dla wegetacji uprawianych 
roślin. Jakość większych obszarów rolniczych 
oceniana jest metodą waloryzacji rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Ze względów praktycz-
nych za podstawową jednostkę terytorialną 
można przyjąć powiat lub gminę. Metoda ta 
polega na punktowej ocenie poszczególnych 

elementów środowiska i sumowaniu punktów. 
Teoretyczna maksymalna suma punktów wynosi 
123, lecz praktycznie w żadnym powiecie nie 
przekroczyła 100. 

Najwyższą ocenę waloryzacji rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej otrzymano w powiecie go-
styńskim, w gminach Pogorzela, Krobia, Piaski 
i Borek, natomiast najniższą ocenę − w powiecie 
ostrzeszowskim w gminach Czajków, Kraszewice, 
Kobyla Góra, w powiecie tureckim w gminach 
Władysławów i Tuliszków oraz w powiecie koniń-
skim w gminach Stare Miasto i Krzymów. 

Gleby, obok przebiegającego bardzo powoli, 
ale stale, procesu tworzenia, podlegają jednocze-
śnie procesom degradacji. Wyróżnia się procesy 
degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej 
gleb. Monitoring gleb ziem Wielkopolski doty-
czy degradacji chemicznej gleb, która polega na 
stratach składników pokarmowych roślin, na-
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gromadzeniu się substancji szkodliwych oraz na zakwaszeniu i zasalaniu gleb. Skażenia gleb metalami cięż-
kimi, siarką siarczanową lub mikroelementami to procesy długoletnie wymagające systematycznych okre-
sowych badań.  

Obserwacje w punktach kontrolnych, prace terenowe i analityczne w regionie województwa wielkopol-
skiego prowadzi Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu w ramach Regionalnego Monitoringu 
Środowiska koordynowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Obszar województwa wielkopolskiego został objęty monitorowaniem ewentualnych skażeń gleb w roku 1999. 
Rozpoczętą w 70 punktach obserwację kontynuowano co roku w 60−63 punktach pomiarowych. 

Przyjęto następujące kryteria wyboru punktów pomiarowych: 
• tereny typowo rolnicze związane z produkcją rolną, 
• tereny z potencjalnie wyższym zagrożeniem zanieczyszczeniami, 
• równomierne rozmieszczenie punktów na terenie województwa w każdym roku poboru próbek. 
Za główne kryterium wyboru przyjęto użytkowanie rolnicze gleb, z uwagi na konieczność profilaktycznego 

zabezpieczenia nieskażonej produkcji towarowej. 
Za punkt pomiarowy przyjęto poletko o powierzchni jednego 

ara (10 m × 10 m) wyznaczone na jednolitej typologicznie gle-
bie. Z każdego punktu pomiarowego pobrano próbki glebowe 
z dwóch warstw. Pierwsza próbka z warstwy od 0–20 cm, 
druga z warstwy 40–60 cm. Punkty pomiarowe rozmieszczo-
no w każdym powiecie (od 1 do 4 punktów), po jednym 
w gminie. Warunkiem wyboru punktu było zapewnienie go-
spodarza, że będzie prowadził na wybranym polu normalną 
gospodarkę uprawową i nawożenia mineralnego, nie stosując 
na obserwowanym polu w celach nawozowych odpadów prze-
mysłowych, komunalnych, nawozów mineralnych i wapna 
nawozowego nieznanego pochodzenia. 

Standardowy zakres wykonywanych analiz obejmował 
oznaczenia: próchnicy, siarki siarczanowej, odczynu pH gleby 
oraz form całkowitych następujących pierwiastków: miedzi, 
manganu, cynku, żelaza, chromu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. 

Otrzymane wyniki analiz oceniano korzystając z ramowych 
wytycznych Instytutu Upraw i Nawożenia w Puławach, dotyczą-
cych oceny skażenia metalami ciężkimi warstwy ornej gleb 
oraz przyjętej skali zanieczyszczeń określającej przydatność 
obserwowanych gleb do uprawy. 

Do oceny stopnia skażenia gleb metalami wykorzystano również normy podane w Zarządzeniu Ministra 
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 lipca 1986 roku (Monitor Polski Nr 23 z dnia 31 lipca 
1986 roku). 

Badania wykonano w 317 punktach pomiarowych, z których pobrano 634 próbki gleby. Przeprowadzona 
analiza wykazała co następuje:  
 zawartość cynku − w 607 próbkach stwierdzono zawartość naturalną cynku, w 25 próbkach zawartość 

podwyższoną, w jednej próbce zanieczyszczenie słabe i w jednej − zanieczyszczenie średnie; 
 zawartość miedzi − w 630 próbkach stwierdzono zawartość naturalną, w 4 próbkach - podwyższoną; 
 zawartość niklu − w 628 próbkach stwierdzono zawartość naturalną, w 6 próbkach podwyższoną; 
 zawartość kadmu − w 633 próbkach stwierdzono zawartość naturalną, tylko w jednej próbce zawartość 

podwyższoną; 
 zawartość ołowiu − w 628 próbkach stwierdzono zawartość naturalną, w 6 próbkach podwyższoną; 
 zawartość manganu − w 631 próbkach stwierdzono zawartość naturalną, w 3 próbkach − podwyższoną; 
 zawartość chromu − w 632 próbkach stwierdzono zawartość naturalną, w 2 próbkach podwyższoną; 
 zawartość żelaza i arsenu − we wszystkich próbkach stwierdzono zawartość naturalną. 

Zawartość metali ciężkich i zanieczyszczenie nimi gleb jest w Wielkopolsce stosunkowo niewielkie 
i kształtuje się głównie na poziomie zawartości naturalnej. W latach 1999−2003 wyniki otrzymane z analizy 
634 próbek pobranych w 317 punktach pomiarowych wykazały 49 przekroczeń zawartości naturalnej, w tym 
47 w stopniu I (zawartość podwyższona) i po jednym w stopniu II i III (zanieczyszczenie słabe i średnie).  



Odczyn gleby jest wskaźnikiem żyzności gleby. Gleby użytków rolnych powinny wskazywać pH 
w granicach 5,0−7,0. Wartość taką stwierdzono w 504 próbkach gleby, 67 próbek wykazało pH poniżej 
4,5 sygnalizując niebezpieczeństwo degradacji gleb, 63 próbki − pH powyżej 7,0 co wskazuje na alkalizację 
nieprzyjazną dla gleby i roślin. 

 
 

Odczyn gleb użytkowanych rolniczo 
w województwie wielkopolskim (według 
% prób pobranych w latach 1999-2003) 

 
 

Siarka siarczanowa jako podstawowy składnik w cyklu pokarmowym roślin uprawnych występuje 
w wysokim procencie badanych gleb na poziomie niskiej zawartości, co jest ważne dla producentów roślin 
krzyżowych i motylkowych, wymagających nawożenia siarką, szczególnie na glebach lekkich. 
W omawianym okresie w 559 próbkach stwierdzono zawartość niską siarki siarczanowej, w 37 próbkach − 
średnią, w 18 − wysoką i w 20 próbkach zawartość podwyższoną wskutek antropopresji. 
Podwyższona zawartość metali ciężkich, siarki siarczanowej oraz pierwiastków śladowych w glebie jest 
następstwem działalności człowieka – emisji przemysłowych, motoryzacji, nadmiernej chemizacji – powo-
dujących degradację biologiczną gleb, zanieczyszczenie wód gruntowych, a w konsekwencji przechodzenia 
skażeń do łańcucha pokarmowego. 

 
 
 

Zawartość siarki siarczanowej w glebach 
użytkowanych rolniczo w województwie 
wielkopolskim (według % prób pobranych w 
latach 1999-2003) 

 
 

 
Stan zawartości pierwiastków chemicznych w glebach użytkowanych rolniczo pod względem zasobności 

w przyswajalne składniki pokarmowe roślin oraz zanieczyszczenia jest bardzo istotny z uwagi na koniecz-
ność produkcji zdrowej żywności. 

Na glebach o naturalnej i podwyższonej zawartości metali ciężkich można uprawiać bez ograniczeń 
wszystkie rośliny przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie. Wielkopolska charaktery-
zuje się wysokim procentem gleb nieskażonych – ponad 99 %. 

Należy pamiętać, że na glebach wykazujących podwyższoną zawartość metali ciężkich nie wolno stoso-
wać osadów ściekowych. Gleby zanieczyszczone (w stopniach II do V) wymagają specjalnego traktowania 
zgodnie z zaleceniami Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.  

Stosując chemiczne środki ochrony roślin należy unikać wolno rozkładających się, o małej selektywności 
oraz takich, które muszą być stosowane w dużych dawkach. 

Pola uprawne Wielkopolski są w bardzo niewielkim stopniu zanieczyszczone metalami ciężkimi i spełniają 
warunki dla produkcji zdrowej żywności. 
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DZIAŁALNOŚĆ WIOŚ W POZNANIU 
Zmiany dokonane w latach 1999–2003 w polskim prawie ochrony środowiska miały wpływ także na 

funkcjonowanie Inspekcji Ochrony Środowiska. Reforma administracji publicznej zapoczątkowała zespole-
nie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska z administracją rządową szczebla wojewódzkiego i 
rozluźnienie więzi pomiędzy strukturami Inspekcji. Uchwalone nowe przepisy ekologiczne dostosowały 
prawo do wymagań Unii Europejskiej także w zakresie działalności Inspekcji, rozszerzając znacznie zakres 
jej zadań we wszystkich kompetencjach, to jest: kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska, prze-
ciwdziałania poważnym awariom oraz monitoringu środowiska.  

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewo-
dowie (na właściwym miejscowo obszarze) przy pomocy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska 
jako kierowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Przy czym działalnością merytoryczną 
wszystkich organów Inspekcji kieruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z powyższym kontro-
la przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez jego użytkowników jest jednym z podstawowych zadań 
realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska.  

Działalność kontrolna 
Inspekcja Ochrony Środowiska jest głównym organem, 

który na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 112 z 2002 roku, poz. 982 ze zmiana-
mi) został powołany do kontroli przestrzegania przepisów 
o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska.  

Do roku 1999, na terenie obecnego województwa wielko-
polskiego funkcjonowały odrębne Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska w byłych miastach wojewódzkich tj. w: 
Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Obecnie jednostki 
te stanowią jeden Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska z siedzibą w Poznaniu i Delegaturami w pozostałych 
miastach, działający na terenie całego województwa wielko-
polskiego, w ramach struktur Inspekcji oraz administracji 
zespolonej z Wojewodą Wielkopolskim.  

Zgodnie z wymienionym aktem prawnym do ustawo-
wych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należą: 

• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody; 
• kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska; 
• udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji; 
• udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące 

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

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

miaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego 
i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi; 

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

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

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

mi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; 



 

• kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli labo-
ratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi: 

• kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez 
nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych. 
Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu realizowana jest 

w oparciu o roczne i kwartalne plany kontroli sporządzane i weryfikowane z uwzględnieniem: 
• dokumentów określanych i sporządzanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
• informacji i uzgodnień dokonywanych z administracją samorządową wszystkich szczebli na terenie wo-

jewództwa, 
• uwarunkowań i potrzeb lokalnych uwzględniających specyfikę województwa,  
• rozpoznania i ocen własnych zagrożeń ekologicznych dla środowiska na terenie województwa. 

W oparciu o kryteria ustalone na każdy rok, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
opracowuje plan kontroli oraz wyznacza zadania do realizacji dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, wykonując zadania w imieniu Wojewody Wielkopolskiego i przyjmując właściwe 
cele działalności kontrolnej.   

Ponadto każdego roku poza celami kontrolnymi dostosowanymi do warunków lokalnych na terenie wo-
jewództwa wielkopolskiego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wykonywane 
są kontrole w ramach cyklów krajowych. 

WIOŚ w Poznaniu realizuje wyznaczone zadania wykonując kontrole planowe oraz interwencyjne na 
wniosek posłów, senatorów, Wojewody Wielkopolskiego, organów samorządowych, organizacji pozarzą-
dowych oraz obywateli. 

W uzasadnionych przypadkach kontrole realizowane są przy współudziale przedstawicieli Policji, Wojewódz-
kiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Weteryna-
ryjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  

 
 
 
 
Ewidencja kontroli prowadzonych 
przez WIOŚ Poznań w latach 
1999−2003 
 
 
 
 
 

Każdego roku WIOŚ w Poznaniu przeprowadza trzy rodzaje kontroli: 
• podstawowe – polegające na kompleksowej ocenie działalności kontrolowanego podmiotu we wszystkich 

kierunkach oddziaływania na środowisko; 
• sprawdzające – następujące po uprzedniej kontroli podmiotu i polegające na sprawdzeniu realizacji za-

rządzeń pokontrolnych oraz zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez 
WIOŚ. W uzasadnionych przypadkach kontrole sprawdzające są pierwszymi kontrolami jednostki orga-
nizacyjnej, jeżeli ich zakres ogranicza się do sprawdzenia przestrzegania określonych wymagań decyzji 
administracyjnych wydanych przez inne organa administracji publicznej lub do ustalenia sprawcy pogor-
szenia stanu środowiska; 

• interwencyjne – we wszystkich obszarach i komponentach środowiska w zależności od zgłoszonych 
z zewnątrz potrzeb. Duża część interwencji wynika z niewłaściwej lokalizacji podmiotów realizujących 
działalność gospodarczą lub inwestycji. Wzrasta liczba kontroli interwencyjnych przeprowadzanych 
przez WIOŚ w Poznaniu w jednostkach niewymagających pozwoleń w zakresie korzystania ze środowi-
ska, co w znacznym stopniu ogranicza możliwości dalszych działań pokontrolnych. 
W większości prowadzone kontrole mają charakter kompleksowy, ustalający zakres oddziaływania za-

kładu na wszystkie komponenty środowiska, a także nieprawidłowości eksploatacyjne i formalno-prawne 
związane z ochroną środowiska, często określając ich przyczynę i możliwości ich wyeliminowania. W wielu 
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przypadkach podczas kontroli w jednym podmiocie realizuje się kilka celów, co wynika z uwarunkowań 
i potrzeb indywidualnych. 

WIOŚ w Poznaniu prowadzi ewidencję kontrolowanych podmiotów gospodarczych i każdego roku wery-
fikuje rejestr zidentyfikowanych jednostek. 

Sprawdzanie spełniania wymagań ochrony środowiska realizowane jest między innymi poprzez wyko-
nywanie pomiarów kontrolnych ilości i jakości wprowadzanych do środowiska substancji i energii.  

Ewidencja zakładów w WIOŚ Poznań na przestrzeni lat 1999−2003 

Liczba w roku Zakres 
1999 2000 2001 2002 2003 

Zakłady ujęte w ewidencji  4797 4711 5034 5161 5551 
Zakłady skontrolowane 1474 1427 1395 1399 1410 
Zakłady skontrolowane będące w ewidencji w % 30,7 30,3 27,7 27,1 25,4 

Specyfiką nadzoru nad przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska jest często niezbędne przeprowa-
dzanie kilku kontroli w roku w tym samym zakładzie. W związku z tym liczba przeprowadzanych kontroli 
jest większa od liczby skontrolowanych podmiotów.  

Ponadto szczególną uwagą w trakcie działań kontrolnych objęte są zakłady zaliczane do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz instalacje, których funkcjonowanie może powodować 
znaczne rozmiary zanieczyszczeń poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, 
dla których władający jest zobowiązany uzyskać pozwolenie zintegrowane, tzw. instalacje IPPC.  

Na terenie województwa wielkopolskiego liczba zakładów, których zakres i rozmiar oddziaływania na 
środowisko jest znaczący w skali kraju pozostała na niezmienionym poziomie − jeden zakład – Zakłady 
Chemiczne Luboń S.A.  
 

 

Struktura kontroli przeprowadzo-
nych przez WIOŚ w Poznaniu w 
latach 1997−2003 

 
 
 
 

W wyniku uchybień w działalności jednostek organizacyjnych stwierdzonych w trakcie kontroli, WIOŚ 
w Poznaniu korzystał z przysługujących mu instrumentów prawnych przedstawionych w tabelach poniżej.  

Instrumenty prawno-administracyjne wykorzystywane przez WIOŚ w Poznaniu w latach 1999–2003 

Ilość w roku Zastosowany instrument prawno-administracyjny 
1999 2000 2001 2002 2003 

Zarządzenia pokontrolne 1016 1080 996 1039 1000 
Wnioski do organów ścigania 3 12 6 2 3 
Wnioski do sądów grodzkich (kolegiów ds. wykroczeń) 21 33 27 13 6 
Mandaty karne 63 142 84 44 186 
Wnioski do organów administracji 165 275 188 230 26 
Wszczęte postępowania egzekucyjne 303 85 83 57 42 
Decyzje wymierzające kary biegnące (godzinowe i dobowe) 817 678 544 495 365 
Decyzje wymierzające kary za okres naruszenia (łącznych) 494 478 516 395 268 
Decyzje odraczające kary 69 107 99 68 120 
Decyzje o rozłożeniu kary na raty 11 5 8 4 4 
Decyzje ustalające koszty poboru prób i wykonania pomiarów i analiz 403 399 497 449 307 
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Wysokość kar za przekroczenia ustalonych warunków korzystania ze środowiska latach 1999–2003 

Wymiar w zł w roku Charakter decyzji 
1999 2000 2001 2002 2003 

Kary za okres naruszenia za przekroczenia 
ustalonych warunków korzystania ze środowi-
ska – ogółem, w tym: 

9.567.501,7 9.272.873,9 7.441.048,2 4.272.116,5 14.058.234,0 

Kary za okres naruszenia za wprowadzanie do 
wód lub do ziemi ścieków nie odpowiadają-
cych wymaganym warunkom 

4.267.158,6 5.962.948,6 4.773.473,0 1.429.012,5 7.436.853,7 

Kary za okres naruszenia za przekroczenia 
ustalonych warunków poboru wody oraz za 
piętrzenie wody wyższe od dozwolonego 

- 1.500,5 - - - 

Kary za okres naruszenia za przekroczenie 
dopuszczalnej emisji do powietrza 3.476.539,6 1.409.550,3 524.407,2 605.922,9 296.832,3 

Kary za okres naruszenia za przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu emisji hałasu 528.062,5 697.590,9 1.021.467,4 392.054,7 1.540.955,4 

Kary za okres naruszenia za magazynowanie 
lub składowanie odpadów 1.295.741,0 1.201.283,6 1.121.700,6 1.845.126,4 4.783.592,6 

Łącznie kary odroczone 7.043.550,1* 8.480.236,3* 8.366.634,9* 2.301.608,2 12.924.164,7 

* wymiar kary łącznie z odroczonymi za lata poprzednie 

Działania dyscyplinujące w drodze decyzji niepieniężnych (bez podjętych w zakresie inwestycji) podjęte przez 
WIOŚ w Poznaniu w roku 2003 

Decyzje o wstrzymaniu działalności podjęte w oparciu o ustawę 
Prawo ochrony środowiska i ustawę o odpadach Liczba w roku 2003 

• w zakresie nieprawidłowej gospodarki ściekowej 2 
• w zakresie nieprawidłowej gospodarki odpadami 3 

Razem 5 
• wyznaczenie terminu usunięcia naruszeń lub zaniedbań 

w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska 1 

• wyznaczenie terminu usunięcia naruszeń lub zaniedbań 
w oparciu o ustawę o odpadach 1 

Razem 2 

W oparciu o art. 56 ustawy Prawo budowlane, art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 
art. 20 ust. 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, WIOŚ w Poznaniu uczestniczył w kontrolach mają-
cych na celu ocenę wybranych inwestycji i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska.  

Działania dyscyplinujące podjęte w drodze decyzji administracyjnych niepieniężnych w latach 
2001−2003 w zakresie udziału WIOŚ w Poznaniu w procesie inwestycyjnym przedstawiono na wykresie. 

 
 
 
 
Liczba decyzji o charakterze niepieniężnym wstrzymują-
cych oddanie inwestycji do użytkowania wydanych przez 
WIOŚ w latach 2001−2003 
 
 
 
 
 

Wszystkie przedstawione powyżej, zastosowane przez WIOŚ w Poznaniu instrumenty prawne, mają od-
czuwalny wpływ na poprawę stanu środowiska w województwie wielkopolskim. 
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Przeciwdziałanie poważnym awariom (nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska)  
Do października 2001 roku podstawowymi zada-

niami organów Inspekcji w zakresie przeciwdziałania 
nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska (nzś) były: 
a) kontrola podmiotów, których działalność może 

stanowić przyczynę powstania nzś; 
b) prowadzenie szkoleń i instruktażu organów admi-

nistracji państwowej, rządowej oraz samorządu te-
rytorialnego, a także przedsiębiorstw; 

c) badanie przyczyn powstawania oraz sposobów 
likwidacji skutków nzś. 
Od października 2001 roku na skutek wprowa-

dzenia w życie ustawy Prawo ochrony środowiska 
oraz zmian do ustawy o Inspekcji Ochrony Środowi-
ska zmianie uległa kwalifikacja określonych zdarzeń 

z nzś na poważne awarie, a w konsekwencji modyfikacji uległy także zapisy dostosowujące zadania Inspek-
cji w zakresie poważnych awarii. 

Zgodnie z ustawowymi kompetencjami oraz kierunkami wyznaczonymi przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska działalnością kontrolną WIOŚ w Poznaniu w zakresie przeciwdziałania nadzwyczaj-
nym zagrożeniom środowiska objęci zostali potencjalni sprawcy awarii. Kontrole mają na celu identyfikację 
zagrożeń, rozpoznanie stanu ilościowo-jakościowego materiałów niebezpiecznych, ocenę stanu zabezpiecze-
nia źródeł zagrożenia, ocenę podejmowanych działań pod kątem zminimalizowania wystąpienia potencjal-
nego zagrożenia, ocenę organizacji i przygotowania sprzętowego służącego zwalczaniu i usuwaniu skutków 
awarii we własnym zakresie. 

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych i rozpoznawczych zweryfikowano prowadzoną przez 
WIOŚ w Poznaniu listę potencjalnych sprawców potencjalnych awarii oraz zaprowadzono rejestry jednostek 
zakwalifikowanych do zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR) wystąpienia 
poważnej awarii. 

Działania kontrolne pod kątem możliwości wystąpienia poważnych awarii prowadzone są w uzgodnieniu 
z organami Państwowej Straży Pożarnej. Na wypadek wystąpienia nzś, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu oraz 
w podległych Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile wdrożono system całodobowych dyżurów 
pełnionych przez inspektorów. 
 

 
 
 
Liczba zdarzeń zaklasyfikowanych do poważnych awarii 
(NZŚ), które wystąpiły na terenie województwa wielkopol-
skiego w latach 1999−2003 

 
 
 
 
 

Państwowy Monitoring Środowiska 
Wieloletnie badania stanu środowiska realizowane w ramach zadań statutowych przez różne instytucje 

zostały wdrożone w jednolity system pomiarów, ocen i prognoz jakim jest system Państwowego Monitorin-
gu Środowiska, utworzony na mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 roku /tekst 
jednolity Dz. U. Nr 38 z 2001 roku, poz. 452/, jako zadanie Inspekcji Ochrony Środowiska polegające na 
organizowaniu i koordynowaniu państwowego monitoringu środowiska, prowadzeniu badań jakości środo-
wiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian. 
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Państwowy monitoring środowiska oraz rozpo-
wszechnianie informacji o środowisku określone zo-
stały w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 
27 kwietnia 2001 roku /Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami/. Zgodnie z art. 25 ust. 2. i 3. 
cytowanej ustawy, państwowy monitoring środowiska 
stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu śro-
dowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpo-
wszechniania informacji o środowisku.  

Podstawowym zadaniem państwowego monitoring 
środowiska jest systematyczne prowadzenie badań 
i dostarczanie informacji w zakresie jakości powietrza, 
wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych, 
wód Morza Bałtyckiego, jakości gleby i ziemi, hałasu, 
pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizują-
cego, stanu zasobów środowiska, w tym lasów, rodza-
jów i ilości substancji lub energii wprowadzanych do 

powietrza, wód, gleby i ziemi oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami. 
Pierwszy program państwowego monitoringu środowiska obejmował lata 1992−1993, kolejne 1994−1997 

i 1998−2002. Czwarty, wieloletni program państwowego monitoringu środowiska, opracowany został przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na lata 2003−2005. Program ten obejmuje zadania wynikające 
z polityki ekologicznej państwa i zobowiązań międzynarodowych, przede wszystkim związanych z integra-
cją Polski z Unią Europejską. Jest podstawą do opracowania programów wojewódzkich monitoringu na po-
szczególne lata.  

Wojewódzkie programy monitoringu środowiska, zatwierdzane przez Głównego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska, powinny: 
− systematycznie dostarczać administracji rządowej i samorządowej informacje o aktualnym stanie i stop-

niu zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska,  
− stanowić podstawę do formułowania programów ochrony środowiska oraz do oceny skuteczności realiza-

cji tych programów, a w szczególności racjonalizacji gospodarowania środkami finansowymi przezna-
czanymi na gospodarkę wodną województwa, 

− umożliwiać identyfikację obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska 
oraz dokumentowanie i ocenę skuteczności działań podejmowanych w celu ich przywrócenia bądź 
utrzymania; 

− dostarczać informacje dla potrzeb opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, wykony-
wania ocen oddziaływania na środowisko oraz prac studialnych i prognostycznych, 

− określać wpływ źródeł zanieczyszczenia oraz projektowanych przedsięwzięć gospodarczych na jakość 
środowiska, 

− dostarczać informacje o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska, lokalizacji potencjalnych 
zagrożeń i przeciwdziałania im w warunkach ekstremalnych. 

− informować społeczeństwo o zagrożeniach ekologicznych. 
Monitoring prowadzony w ramach PMŚ na terenie województwa wielkopolskiego został przedstawiony 

poniżej, a zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego Dele-
gatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile zaznaczono na niebiesko. 

Program monitoringu jakości powietrza uzgadniany jest z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Po-
znaniu. Program monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych uzgadniany jest z Regionalnymi 
Zarządami Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Wrocławiu. 

Analizy i oceny stanu środowiska wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Poznaniu są udostępniane w formie drukowanej oraz na stronie internetowej www.poznan.pios.gov.pl. 
Corocznie ukazuje się Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim oraz opracowania poświę-
cone stanowi poszczególnych komponentów środowiska. Wykaz publikacji opracowanych w WIOŚ w Po-
znaniu i jego Delegaturach zamieszczono na końcu niniejszego informatora. Odbiorcami informacji 
wynikowej są administracja rządowa, samorządowa, uczelnie, szkoły, biblioteki i społeczeństwo.  



 

System Blok Podsystemy Zadania 
Badania i ocena jakości powietrza 

Monitoring jakości powietrza Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych oraz 
depozycji do podłoża 
Badania i ocena jakości wód w rzekach 
Badania i ocena stanu osadów wodnych rzek 
Badania i ocena jakości wód w jeziorach 
Badania i ocena stanu osadów wodnych jezior 

Monitoring jakości śródlądowych 
wód powierzchniowych 

Badania i ocena jakości wód zbiorników zaporowych 
Monitoring jakości śródlądowych 
wód podziemnych Badania i ocena jakości i stanów wód podziemnych 

Badania i ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo 
Monitoring jakości gleby i ziemi Identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekro-

czenie standardów jakości gleby i ziemi 

Monitoring hałasu Pomiary hałasu w środowisku oraz ocena klimatu 
akustycznego 

Monitoring pól elektromagnetycz-
nych (PEM) 

Badania i ocena poziomu PEM występujących na 
terenach zurbanizowanych 
Wykonywanie pomiarów w sieci wczesnego wykry-
wania skażeń promieniotwórczych IMGW 
Monitoring stężenia 137Cs w glebie Monitoring promieniowania jonizu-

jącego 
Monitoring skażeń promieniotwórczych wód po-
wierzchniowych i osadów dennych 

Monitoring lasów Badania i ocena stanu zdrowotnego lasów 

Jakość                
środowiska 

Monitoring przyrody Badania i ocena środowiska przyrodniczego 

Emisje do powietrza Ankietyzowanie podmiotów korzystających ze środo-
wiska i gromadzenie danych o wielkości emisji 

Emisje do wód Ankietyzowanie podmiotów korzystających ze środo-
wiska i gromadzenie danych o wielkości emisji 
Ocena gospodarki odpadami niebepiecznymi 

Emisja 

Odpady 
Ocena gospodarki odpadami  
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Działania monitoringowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzone są 
w ścisłej współpracy z instytucjami, które statutowo prowadzą badania stanu środowiska na terenie woje-
wództwa. WIOŚ w Poznaniu koordynuje realizację regionalnego monitoringu środowiska w zakresie: 
⎯ monitoringu zanieczyszczeń powietrza i opadu atmosferycznego, 
⎯ monitoringu stanu czystości wód powierzchniowych, 
⎯ monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych, 
⎯ monitoringu odpadów, 
⎯ monitoringu gleb, 
⎯ monitoringu hałasu, 
współpracując z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu, Wojewódzkim Inspek-
torem Sanitarnym w Poznaniu, Okręgową Stacją Rolniczo-Chemiczną w Poznaniu, Stacją Ekologiczną Je-
ziory Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Wdrożenie regionalnego monitoringu środowiska, uzupełniającego i rozszerzającego zadania monitoringu 
krajowego, skoordynowanie badań oraz zebranie ich wyników, umożliwia kompleksową ocenę stanu i za-
grożeń środowiska w naszym województwie, pozwala śledzić zmiany stanu poszczególnych komponentów 
środowiska zachodzące na przestrzeni lat. 
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