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Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce opracowanie Stan środowiska w województwie wielkopolskim 

w roku 2006. Publikacja ta poświęcona jest ocenie stanu środowiska przeprowadzonej w oparciu o wyniki 
badań monitoringowych. Stanowi również podsumowanie działań kontrolnych i interwencyjnych prowadzo-
nych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Dane ze względu na sposób prowa-
dzenia badań i aktualność ocen obejmują różne okresy dla różnych komponentów.  

Serdecznie dziękuję Autorom za przygotowanie tekstów, a szczególnie Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Przyrody za współpracę i przekazane materiały z zakresu ochrony przyrody, która bezpośrednio nie stanowi 
przedmiotu działalności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Jednocześnie chciałbym podziękować za współpracę Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, bez wsparcia którego zarówno prowadzenie badań monitoringowych jak 
i wydanie niniejszej publikacji nie byłoby możliwe. 

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie spełni oczekiwania Państwa. Chciałbym, aby przybliżyło ono 
zarówno problemy jak i osiągnięcia w kształtowaniu i zarządzaniu środowiskiem w naszym województwie.  

Pragnąc ułatwić Państwu dostęp do tej publikacji oraz do stale aktualizowanych, bieżących informacji 
o stanie i efektach kontroli środowiska w województwie wielkopolskim zapraszam na stronę internetową 
www.poznan.wios.gov.pl, na której znajdują się m.in. elektroniczne wersje wydawnictw WIOŚ z serii Bi-
blioteka Monitoringu Środowiska oraz Wielkopolski Panel Danych Przestrzennych.  

 
 
 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 

 
 

Zdzisław W. Krajewski 
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Dwadzieścia lat temu, w roku 1987, na mocy ustawy 
o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz. U. z 1980 
roku Nr 23, poz. 6/ powstał w Poznaniu Zespół Tereno-
wy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, poprzez 
który zainicjowano funkcjonowanie w Wielkopolsce 
inspekcji ochrony środowiska w obecnym kształcie. Jej 
zadania sprecyzowano w ustawie o Państwowej Inspek-
cji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 roku 
/Dz. U. Nr 77, poz. 335/. Od tego czasu działalność in-
spekcji uległa znaczącemu rozszerzeniu. Dostosowanie 
prawa do wymogów Unii Europejskiej spowodowało ko-
nieczność zmian również w prowadzeniu kontroli, prze-
ciwdziałaniu poważnym awariom oraz w monitoringu 
środowiska. Głównymi zadaniami dzisiejszej Inspekcji 
Ochrony Środowiska są m.in.: 
• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowi-

ska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody;  
• kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki 

korzystania ze środowiska oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji;  
• kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem; 
• 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;  
• nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządze-

niami i instalacjami zawierającymi te substancje;  
• weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie o handlu uprawnieniami do emisji do powie-

trza gazów cieplarnianych i innych substancji;  
• wykonywanie zadań określonych w ustawie o międzynarodowym obrocie odpadami;  
• kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;  
• kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjąt-

kiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3;  
• opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych;  
• organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości śro-

dowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian. 

Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska  

 

Blok stan Blok presje  
 

 Podsystemy:    

1. Monitoring jakości powietrza 
2. Monitoring jakości wód 
3. Monitoring przyrody   
4. Monitoring jakości gleby i ziemi 
5. Monitoring hałasu 
6. Monitoring pól elektromagnetycznych 
7. Monitoring promieniowania jonizującego 

 
Blok oceny i prognozy 

 
Informacja o środowisku  

kursywą wyróżniono podsystemy, w których za-
dania prowadzone są poza Wojewódzkim Inspek-
toratem Ochrony Środowiska w Poznaniu lub 
instytucjami współrealizującymi wraz z nim PMŚ.  
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Znaczącym elementem działalności WIOŚ, możliwym do zrealizowania dzięki prowadzeniu wskazanych 
wyżej podstawowych zadań, jest edukacja ekologiczna, przyjmująca takie formy jak: 
− prowadzenie praktyk studenckich, 
− wykłady dla studentów, pogadanki dla uczniów szkół i przedszkoli, 
− udział w przygotowaniu Olimpiady Ekologicznej, 
− prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, 
− udostępnianie informacji o środowisku poprzez bezpośredni kontakt z zainteresowanym oraz w odpowie-

dzi na pisemne wnioski, 
− strona internetowa www.poznan.wios.gov.pl, na której znajduje się m.in. Wielkopolski Panel Danych 

Przestrzennych – stale aktualizowana informacja o stanie i kontrolach środowiska w Wielkopolsce, 
− publikacje z serii Biblioteka Monitoringu Środowiska. 
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Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 
2004 roku ustanowiła następujące formy ochrony przy-
rody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajo-
brazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary 
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumenta-
cyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe, ochronę gatunkowa roślin, zwierząt 
i grzybów. 

W Wielkopolsce, regionie o wielu cennych, zróżni-
cowanych przyrodniczo obszarach od lat przykłada się 
szczególną wagę do ich ochrony. Obszary objęte różny-
mi formami ochrony przyrody stanowią około 36,5 % 
powierzchni województwa. 

Najwyższą wartością naukową, przyrodniczą i kultu-
rową cechują się parki narodowe, w których ochronie 
podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.  

W województwie wielkopolskim, około 15 km na po-
łudnie od Poznania położony jest Wielkopolski Park Narodowy, utworzony w roku 1957, celem ochrony 
krajobrazu polodowcowego, naturalnych zbiorowisk roślinnych i licznych gatunków zwierząt. Powierzchnia 
WPN wynosi obecnie 14840 ha, w tym 260 ha objęto ścisłą ochroną rezerwatową, 7324 ha – ochroną czę-
ściową, a 7256 ha stanowi otulina, tworząca strefę ochronną WPN. Największą część Parku, około 61 %, 
stanowią lasy, 6 % zajmują wody, w tym jeziora: Łódzko-Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie, Rosnow-
skie, Chomęcickie, Budzyńskie, Jarosławieckie, Kociołek, Skrzynka, Lipno, Wielkowiejskie i Trzcielińskie.  

Około 97 km na północny zachód od Poznania, w gminie Krzyż Wielkopolski (powiat czarnkowsko-
trzcianecki położony jest fragment, utworzonego w roku 1990, Drawieńskiego Parku Narodowego, będą-
cego częścią kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej. Całkowita powierzchnia Parku wynosi 11 tys. ha, 
w tym na obszarze województwa wielkopolskiego około 377,8 ha.  

Obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodni-
cze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieoży-
wionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub 
walorami krajobrazowymi objęto ochroną rezerwatową. Na terenie województwa wielkopolskiego istnieje 
97 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 5901,52 ha, w tym 48 rezerwatów leśnych, 17 rezerwatów 
florystycznych, 15 torfowiskowych, 7 faunistycznych, 9 krajobrazowych i jeden rezerwat wodny. W roku 
2005, wskutek zaniku przedmiotu ochrony, likwidacji uległ rezerwat faunistyczny Czapliniec Kuźnicki. 
W latach 2004–2006 utworzono trzy nowe rezerwaty: leśny – Czeszewski Las położony w gminach Żerków 
i Miłosław, krajobrazowy – Dolina Kamionki w gminie Międzychód i florystyczny – Borowy Ostrów 
w gminie Kwilcz. 

Na obszarach cennych ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajo-
brazowe, w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju utworzo-
no 12 parków krajobrazowych, o łącznej powierzchni około 174 tys. ha. Na ich terenie można prowadzić 
ograniczoną działalność gospodarczą. Parki służą rekreacji krajoznawczej (turystyce niepobytowej), wypo-
czynkowi, a także edukacji. 

Obszary rozleglejsze niż parki krajobrazowe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie 
jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska chronione są przez utworze-
nie na nich obszarów chronionego krajobrazu. Są to głównie obszary rekreacyjne, na których działalność 
gospodarcza podlega niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska 
i niszczenia środowiska naturalnego). W województwie wielkopolskim znajdują się 32 obszary chronione-
go krajobrazu, które zajmują łącznie powierzchnię 844711,15 ha. W roku 2006 utworzono obszar chronionego 
krajobrazu „Dolina Cybiny w Nekielce” chroniący wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 
wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, natomiast 
zlikwidowano położoną w województwie wielkopolskim część OChK „Dolina Baryczy”. 

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody, wprowadzana w Polsce od czasu wstąpienia do 
Unii Europejskiej. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub 
bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających zna-
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czenie dla ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności biologicznej Europy. Sieć Natura 2000 obejmu-
je obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – wyznaczane 
dla ochrony określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk istotnych dla ochrony określonych 
gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki.  

Bardzo istotnym elementem tego nowego systemu ochrony przyrody jest monitoring stanu siedlisk przy-
rodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz ich populacji, za pomocą którego sprawdzana jest 
skuteczność działań ochronnych.  

Sieć Natura 2000 nakłada się na dotychczasowe systemy obszarów ochrony przyrody, ale nie zastępuje 
ich. Zgodnie ze znowelizowanym prawem ochrony przyrody każdy obszar sieci Natura 2000, zarówno wy-
znaczony oficjalnie jak i planowany, niezależnie od posiadania planu ochrony podlega ochronie prawnej. Do 
czasu podjęcia przez Komisję Europejską ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu obszarów Natura 2000 nie 
wolno podejmować działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stanu siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk określonych gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, 
z powodu których wyznaczono dany obszar. 

Ochrona obszarowa obejmuje również zespoły przyrodniczo-krajobrazowe − fragmenty krajobrazu natural-
nego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne. W ewidencji Wo-
jewódzkiego Konserwatora Przyrody w Poznaniu znajdują się dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Łęgi 
Mechlińskie” w gminie Śrem i „Glińskie Góry” na terenie gmin Miedzichowo i Nowy Tomyśl. 

Jedną z form ochrony indywidualnej są pomniki przyrody. Stanowią je pojedyncze, bądź grupowo wy-
stępujące twory przyrodnicze szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej bądź 
krajobrazowej. W województwie wielkopolskim istnieje obecnie około 3500 pomników przyrody. Symbo-
lem Wielkopolski stały się dęby rogalińskie – Lech, Czech i Rus – o obwodach 926, 726 i 635 cm oraz 
Edward o obwodzie 650 cm. 

Niezmiernie ważnym elementem w systemie ochrony przyrody jest gatunkowa ochrona zwierząt, 
grzybów i roślin. Na terenie województwa wielkopolskiego rozporządzeniami wojewody ustanowiono stre-
fy ochronne miejsc gniazdowania ptaków drapieżnych podlegających ochronie strefowej. Ochroną tą objęte 
są na naszym terenie: bocian czarny, bielik, kania ruda i czarna, puchacz, kraska i rybołów. Dla ochrony 
miejsc lęgowych i rozrodu wyznaczono 299 stref ochronnych. Najwięcej stref ochronnych jest w Nadleśnic-
twach: Sieraków − 37, Konstantynowo - 23, Pniewy - 35, Łopuchówko - 23 i Jarocin - 22. Występują w nich 
przede wszystkim kanie rude – w 86 strefach, kanie czarne – w 39, bociany czarne – w 88, bieliki – w 65, 
orliki krzykliwe – w 3 oraz rybołowy – w 10.  

Rezerwaty przyrody województwa wielkopolskiego 

Lp. Nazwa Lp. Nazwa Lp. Nazwa 
1 Kozie Brody 34 Brzęki przy Starej Gajówce 67 Ostoja Żółwia Błotnego 
2 Uroczysko Jary 35 Gogulec 68 Dolinka 
3 Diabli Skok 36 Jezioro Pławno 69 Czerwona Wieś 
4 Czarci Staw 37 Jezioro Drążynek 70 Torfowisko nad Jeziorem Świętym
5 Smolary 38 Bielawy 71 Jezioro Trzebidzkie 
6 Kuźnik 39 Wiązy w Nowym Lesie 72 Wyspa Konwaliowa 
7 Torfowisko Kaczory 40 Las Liściasty w Promnie 73 Miranowo 
8 Zielona Góra 41 Okrąglak 
9 Bukowy Ostrów 42 Jezioro Dębinie 

74 Torfowisko źródliskowe 
w Gostyniu Starym 

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

14 Bagno Chlebowo 47 Rezerwat im. B. Papi na Jeziorze 
Zgierzynieckim 79 Dąbrowa koło Biadek Kroto-

szyńskich 
15 Cegliniec 48 Wielki las 80 Dąbrowa Smoszew 
16 Mszar nad jeziorem Mnich 49 Modrzew Polski w Noskowie 81 Miejski Bór 
17 Czaple wyspy 50 Nadgoplański Park Tysiąclecia 82 Baszków 
18 Świetlista Dąbrowa 51 Bieniszew 83 Mszar Bogdaniec 
19 Dołęga 52 Kawęczyńskie Brzęki 84 Buczyna Helenopol 
20 Słonawy 53 Rogóźno 85 Dębno 
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Lp. Nazwa Lp. Nazwa Lp. Nazwa 
21 Wełna 54 Pustelnik 86 Niwa 
22 Buczyna 55 Mielno 87 Brzeziny 
23 Buki nad Jeziorem Lutomskim 56 Sokółki 88 Majówka 
24 Kolno Międzychodzkie 57 Urbanowo 89 Wydymacz 

25 Klasztorne Modrzewie koło 
Dąbrówki Kościelnej 58 Krajkowo 90 Pieczyska 

26 Śnieżycowy Jar 59 Dwunastak 91 Olbina 
27 Żywiec Dziewięciolistny 60 Goździk Siny w Grzybnie  92 Jodły Ostrzeszowskie 
28 Jezioro Czarne 61 Bagno Chorzemińskie 93 Stara Buczyna w Rakowie 

29 Las mieszany w nadleśnictwie 
Łopuchówko 62 Wyspa na Jeziorze Chobienickim 94 Oles w Dolinie Pomianki 

30 Wyspy na Jeziorze Bytyńskim 63 Czmoń 95 Las Łęgowy w Dolinie Pomianki  
31 Las grądowy nad Mogilnicą 64 Dębno nad Wartą 96 Studnica 
32 Jakubowo 65 Złota Góra 97 Dolina Kamionki 
33 Bytyńskie Brzęki 66 Czeszewski Las   

Obszary Chronionego Krajobrazu województwa wielkopolskiego 

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

I Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy XVIII Goplańsko-Kujawski  

II Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie XIX Pyzderski  

III Dolina Noteci XX Złotogórski  

IV Puszcza nad Drawą XXI Uniejowski  

V Puszcza Notecka 

VI Dolina Wełny i Rynna Połaniecko-Wągrowiecka 
XXII Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbą-

szyńska 

VII „H” Międzychód XXIII Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice  

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

druska 

IX Pawłowicko-Sobocki  

X Doliny Samicy Kierskiej 

XXV 
Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami 
gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem le-
śnym Osieczna - Góra 

XI Powidzko-Bieniszewski  XXVI Szwajcaria Żerkowska 

XII Obszar Chronionego Krajobrazu w obrębie Lu-
sowa gmina Tarnowo Podgórne  XXVII Dolina Rzeki Ciemnej 

XIII Jeziora Niepruszewskiego XXVIII Dolina Rzeki Swędrni 

XIV „I” Międzyrzecz-Trzciel XXIX Dolina Cybiny w Nekielce  

XV Krajobrazu Doliny Witrynki XXX Dąbrowy Krotoszyńskie i Baszków Rochy  

XVI Obszar Chronionego Krajobrazu Gminy  Kórnik  XXXI Dolina rzeki Prosny 

XVII Bagna Średzkie  XXXII Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolańska 

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 
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Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nr obszaru Nazwa obszaru Inne formy ochrony przyrody na danym obszarze 

PLB020001 Dolina Baryczy 

• Rezerwat przyrody Wydymacz 
• OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska 
• Park Krajobrazowy Dolina Baryczy 
• PLH020041 Ostoja nad Baryczą 

PLB300006 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem  
PLB300013 Dolina Samicy • Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu  

PLB300001 Dolina Środkowej Noteci i Kanału 
Bydgoskiego 

• OCchK Dolina Noteci 
• PLH300004 Dolina Noteci 

PLB300002 Dolina Środkowej Warty 

• Rezerwaty: Czeszewski Las, Dwunastak, Dębno nad Wartą, 
• Goplańsko-Kujawski Ochk 
• Pyzderski OChK 
• OChK Szwajcaria Żerkowska 
• Złotogórski OChK 
• Uniejowski OChK  
• Nadwarciański Park Krajobrazowy 
• ŻerkowskoCzeszewski Park Krajobrazowy 
• PLH300009 Ostoja Nadwarciańska 

PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 

• Rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Chobienickim 
• OChK I Międzyrzecz-Trzciel 
• OChK Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i  
• Rynna Zbąszyńska 
• Pszczewski Park Krajobrazowy 
• PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 

PLB300009 Jezioro Zgierzynieckie 
• Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi 
• Rezerwat przyrody Wielki Las 
• PLH300007 Ostoja Zgierzyniecka 

PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą • Drawieński Park Narodowy 
• OChK Puszcza nad Drawą 

PLB300003 Nadnoteckie Łęgi • OChK Dolina Noteci 
• PLH300004 Dolina Noteci 

PLB040004 Ostoja Nadgoplańska • Rezerwat przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia 
• Goplańsko-Kujawski OChK 

PLB300017 Ostoja Rogalińska 

• Wielkopolski Park Narodowy 
• Rezerwaty przyrody Goździk Siny w Grzybnie i Krajkowo 
• Rogaliński Park Krajobrazowy 
• PLH300012 Rogalińska Dolina Warty 
• PLH300010 Ostoja Wielkopolska 

PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska • PLH100006 Pradolina Bzury-Neru 

PLB300012 Puszcza nad Gwdą 

• Rezerwaty przyrody: Diabli Skok, Kuźnik, Smolary, 
Torfowisko Kaczory 

• OChK Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy 
• OChK Dolina Noteci 

PLB300004 Wielki Łęg Obrzański 

• OChK Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna 
Zbąszyńska 

• OChK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny 
Włoszakowice 

PLB300005 Zbiornik Wonieść 

• Rezerwat przyrody Ostoja żółwia błotnego  
• OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami 

gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym 
Osieczna-Góra 

• PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie  
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Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nr obszaru Nazwa obszaru Inne formy ochrony przyrody na danym obszarze 

PLH300001 Biedrusko • Rezerwaty przyrody: Gogulec, Śnieżycowy Jar 
• Obszar Chronionego Krajobrazu w obrębie Biedruska 

PLH300002 Dąbrowy Krotoszyńskie 

• Rezerwaty przyrody: Baszków, Buczyna Helenopol, 
Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich, Dąbrowa Smoszew, 
Miejski Bór, Mszar Bogdaniec 

• OChK Dąbrowy Krotoszyńskie, Baszków-Rochy 
PLH300003 Dąbrowy Obrzyckie • Rezerwat przyrody Świetlista Dąbrowa 

PLH300004 Dolina Noteci 
• OChK Dolina Noteci 
• PLB300001 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego 
• PLB300003 Nadnoteckie Łęgi 

PLH300005 Fortyfikacje w Poznaniu  

PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 

• Rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Chobienickim 
• OChK I Międzyrzecz-Trzciel 
• OChK Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna 

Zbąszyńska 
• Pszczewski Park Krajobrazowy 
• PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 

PLH300006 Jezioro Kubek • OChK Puszcza Notecka 
• Sierakowski Park Krajobrazowy 

PLH300008 Kopanki  

PLH020041 Ostoja nad Baryczą 

• Rezerwat przyrody Wydymacz 
• OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska 
• Park Krajobrazowy Dolina Baryczy 
• PLB020001 Dolina Baryczy 

PLH300009 Ostoja Nadwarciańska 

• Pyzdrski OChK 
• OChK Szwajcaria Żerkowska 
• Nadwarciański Park Krajobrazowy 
• PLB300002 Dolina Środkowej Warty 

PLH300010 Ostoja Wielkopolska • Wielkopolski Park Narodowy 
• PLB300017 Ostoja Rogalińska 

PLH300007 Ostoja Zgierzyniecka 
• Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi 
• Rezerwat przyrody Wielki Las 
• PLB300009 Jezioro Zgierzynieckie 

PLH300021 Poligon w Okonku  
PLH100006 Pradolina Bzury – Neru • PLB10001 Pradolina Warszawsko-Berlińska 

PLH300011 Puszcza Bieniaszewska • Rezerwaty przyrody: Bieniszew, Mielno, Pustelnik, Sokółki 
• Powidzko-Bieniszewski OChK 

PLH300012 Rogalińska Dolina Warty 
• Rezerwaty przyrody: Goździk Siny w Grzybnie i Krajkowo 
• Rogaliński Park Krajobrazowy 
• PLB300017 Ostoja Rogalińska 

PLH300013 Sieraków • Sierakowski Park Krajobrazowy 
PLH300019 Torfowisko Rzepińskie • OChK Puszcza Notecka 

PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie 

• Rezerwat przyrody Ostoja żółwia błotnego 
• OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezy-

derego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra 
• PLB300005 Zbiornik Wonieść 

 
 

Przygotowano na podstawie materiałów 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Poznaniu 
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Tereny rolnicze w Wielkopolsce stanowią ponad 
60 % ogólnej powierzchni województwa (GUS 2006). 
Z biegiem lat wpływ rolnictwa na kształtowanie oraz 
stan środowiska wzrasta, zwłaszcza na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych. Wiąże się to z in-
tensyfikacją produkcji oraz stosowaniem nawozów 
mineralnych i środków ochrony roślin.  

Na terenie województwa wielkopolskiego wyzna-
czono dziewięć obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolni-
czych (OSN), z których odpływ azotu do wód należy 
ograniczyć. Podstawą ich wyznaczenia była zawartość 
azotanów w wodach powierzchniowych. Łączna po-
wierzchnia tych obszarów to 2488,9 km2, co stanowi 
8,3 % powierzchni województwa. OSN zlokalizowane 
są w zlewniach: Kopli, Olszynki, Samicy Stęszewskiej, 
Mogilnicy, Oszczynicy, Samy, Rowu Polskiego, Orli, 
Pogony i Dąbrówki oraz Rowu Racockiego.  

Dla wyznaczonych obszarów, rozporządzeniami dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu i we Wrocławiu opracowano programy działań, których celem jest ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych. Realizacja tych programów w ramach działań WIOŚ obejmuje kontrolę rolni-
czych źródeł zanieczyszczeń i monitoring wód. 

Łączna długość cieków uznanych za wody wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rol-
niczych wynosi 359 km. Zlokalizowano na nich łącznie 34 punkty pomiarowe w systemie monitoringu rzek. 
W obszarach zlewni niektórych rzek za wody wrażliwe uznano wody jeziorne – jeziora Chrzypskie 
i Radziszewskie w zlewni rzeki Oszczynicy, jeziora Mórka i Zbęchy w zlewni Rowu Wyskoć (Rowu Racoc-
kiego) oraz jezioro Niepruszewskie w zlewni Samicy Stęszewskiej.  

Ze względu na to, że przenikanie zanieczyszczeń (związków azotu) może wpłynąć na stan ujmowanych 
wód podziemnych, w obrębie wyznaczonych obszarów azotanowych prowadzona jest również obserwacja 
stanu chemicznego tych wód. 

Pobór prób wód podziemnych w punktach, w których strop warstwy wodonośnej znajduje się na głębo-
kości większej niż 15 m odbywa się dwa razy w roku, natomiast w przypadku słabo izolowanych otworów, 
ujmujących płytkie wody gruntowe, poniżej 15 m, badania prowadzone są raz na kwartał. Badania na rze-
kach prowadzono z częstotliwością raz w miesiącu. 

We wszystkich punktach zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oznaczona jest zawartość azotanów, 
azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu a, natomiast w wodach podziemnych obok azotanów analizowano 
zawartość tlenu rozpuszczonego, azotu amonowego i azotynów. Otrzymane dane odnoszone są do norm zawar-
tych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093). 

Monitoring skuteczności Programów... w zakresie jakości wód 
Wody podziemne  
Badania wód podziemnych prowadzone od roku 2005 w zlewniach 7 rzek wykazały stężenia azotanów 

poniżej 1 mg NO3/l. Wyniki takie uzyskano w zlewniach: 
• Kopli − w trzech otworach na ujęciach wody: w Gowarzewie, Gądkach i Kamionkach; 
• Pogony i Dąbrówki − w jednej studni zlokalizowanej w miejscowości Siedmiorogów Drugi;  
• Olszynki − w jednym punkcie na ujęciu w miejscowości Borowo; 
• Samicy Stęszewskiej i Mogilnicy − w trzech ujęciach w miejscowościach: Kalwy – punkt reprezentatyw-

ny dla rynny jeziora Niepruszewskiego, Wojnowice – punkt reprezentatywny dla Wielkopolskiej Doliny 
Kopalnej, Kunowo – punkt reprezentatywny dla Kopalnej Doliny Samy; 

• Oszczynicy − w studni zlokalizowanej w miejscowości Gnuszyn; 
• Samy − w studni w miejscowości Piotrkówko. Punkt ten zlokalizowany jest w północnej części OSN, na 

„wypływie” wody z obszaru, stąd woda w nim ujmowana teoretycznie powinna mieć wcześniej kontakt 
ze znaczną powierzchnią tego obszaru. Tak więc, jeśli istniałby wpływ związków azotu z omawianego 
obszaru na wody podziemne powinien się ujawnić w studni w Piotrkówku; 
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• Orli − w pięciu otworach na ujęciach wody w miejscowościach: Długołęka-Smolice, Konary, Golina 
Wielka, Małgów, Szkaradowo. W trzech punktach: Długołęka-Smolice, Konary i Golina Wielka od roku 
2001 realizowano badania w sieci monitoringu regionalnego województwa wielkopolskiego. 
Badania wód podziemnych w zlewniach 2 rzek potwierdziły zanieczyszczenie wód azotanami. Są to: 

• zlewnia Rowu Racockiego − wody podziemne na tym obszarze badano w miejscowości Mórka, w studni 
ujmującej płytkie wody gruntowe, stąd badania prowadzone były raz na kwartał. Analiza zawartości azo-
tanów wykazała przekroczenie wartości 50 mg NO3/l w całym cyklu badawczym – stężenie azotanów 
wynosiło od 65,13 mg NO3/l w maju do 86,84 mg NO3/l w listopadzie (wartość średnia 77,14 mg NO3/l).  
Tak wysokie wartości azotanów utrzymują się od 2005 roku, wynosiły wówczas 67,05 mg NO3/l. W 2005 
roku badano wody tylko raz, w listopadzie, ze względu na weryfikację punktów pomiarowych wód pod-
ziemnych na obszarach OSN, którą zakończono we wrześniu. 
Badana studnia znajduje się na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Mórka, w pobliżu budynków ho-
dowlanych (bydło, trzoda) i parku, jest przeznaczona jedynie do celów technologicznych, w miejscowości 
nie ma kanalizacji sanitarnej, w odległości około 600–800 m występują łąki i pola uprawne. 
Pod względem hydrogeologicznym na obszarze tym głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest po-
ziom czwartorzędowy, występujący jako poziom międzyglinowy środkowy, przykryty niewielkiej miąższo-
ści warstwą utworów gliniastych. W części obszaru dominującym poziomem jest poziom gruntowy 
o zwierciadle swobodnym (bez przykrycia warstwą izolacyjną) w obrębie sandru kopalnego. Wody tego po-
ziomu są w łączności hydraulicznej z wodami powierzchniowymi głęboko wciętych jezior i cieków wod-
nych, które mają charakter drenujący. Poziom ten jest bardzo podatny na wpływ warunków zewnętrznych; 

• zlewnia Rowu Polskiego – próby pobierano z 4 otworów zlokalizowanych na ujęciach wody w miejsco-
wościach: Drzewce, Kłoda, Dzięczyna i Bukownica. Punkt w miejscowości Drzewce funkcjonował 
w sieci monitoringu regionalnego już od roku 2001. 
W roku 2006 badania w otworach w Drzewcach, Dzięczynie i Bukownicy prowadzono raz na kwartał, 
natomiast na ujęciu w Kłodzie − dwa razy w roku. Przekroczenie zawartości azotanów (>50 mg NO3/l) 
zanotowano tylko w Bukownicy – w maju stężenie wynosiło 77,87 mg NO3/l i obniżało się w kolejnych 
próbach aż do wartości 54,83 mg NO3/l w listopadzie. Wartość średnia wynosiła 67,7 mg NO3/l. W pozo-
stałych punktach zakres wartości azotanów wynosił od 0,1 mg NO3/l do 0,63 mg NO3/l. 

Wody powierzchniowe 
Obszar zlewni rzeki Kopel 
W roku 2006 prowadzono badania w pięciu punktach pomiarowych − w dwóch na rzece Kopel i po jed-

nym na jej dopływach: na Dopływie z Sokolnik Drzązgowskich, na Dopływie spod Węgierskich i na Ka-
mionce. Zakres wartości azotanów w badanych próbach w zlewni Kopla wynosił od 0,2 do 142,7 mg NO3/l. 
W całym sezonie badawczym wartości powyżej 50 mg NO3/l oznaczono w 66,7 % prób wód Dopływu z So-
kolnik Drzązgowskich, w 60 % prób wód Dopływu spod Węgierskich oraz w 58,4 % prób w wodach Kopli 
w Żernikach i w 16,6 % prób w Czapurach. Rzeka Kamionka w 100 % prób prowadziła wody o zawartości 
azotanów poniżej 25 mg NO3/l.  

Stężenia średnioroczne azotanów na trzech stanowiskach przekroczyły 50 mg NO3/l i wynosiły: na Do-
pływie spod Węgierskich – 76,1 mgNO3/l, na Dopływie z Sokolnik Drzązgowskich – 64,5 mg NO3/l, na 
Kopli w Żernikach – 50,2 mgNO3/l.  

W ocenie Inspekcji obok zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego, które mają istotny wpływ 
na podwyższone zawartości azotanów w wodach, nie można również pominąć zanieczyszczeń punktowych 
takich jak: oczyszczalnia ścieków dla Kostrzyna, oczyszczalnia dla Wielkopolskiego Centrum Hodowli 
i Rozwoju zwierząt w Tulcach oraz oczyszczalnia w Czerlejnie.  

Analiza wyników badań wykazała występowanie eutrofizacji we wszystkich punktach pomiarowych ze 
względu na zawartość fosforu i azotu ogólnego oraz azotu azotanowego i azotanów, tylko w Kamionce azot 
azotanowy i azotany nie wpłynęły na eutrofizację wód. 

Obszar zlewni rzek Pogona i Dąbrówka 
W roku 2006 prowadzono badania w czterech punktach pomiarowych: w dwóch przekrojach w odcinkach uj-

ściowych (badania całoroczne) i w dwóch przekrojach w górnych odcinkach rzek (badania w I półroczu). 
Zawartość azotanów w badanych próbach wynosiła od 1,6 do 155,5 mg NO3/l. We wszystkich punktach 

pomiarowych zawartość azotanów przekraczała poziom 50 mg NO3/l. W Dąbrówce, w Szelejewie odnoto-
wano stężenia 144,6 i 42,1 mg NO3/l, a w Smogorzewie na poziomie 155,5 i 77,1 mg NO3/l. Wartości azota-
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nów oznaczone w Pogonie w Trzecianowie wynosiły 137,2 i 94,4 mg NO3/l, a w przekroju Skoków – 
141,8 oraz 132,5 mg NO3/l. Przedstawione stężenia oznaczono w pierwszej połowie roku, stężenia maksy-
malne wystąpiły w  styczniu (przed wystąpieniem silnych mrozów), w kwietniu i w maju. 

Ocena eutrofizacji wód wykazała jej występowanie we wszystkich punktach, ze względu na zawartość 
fosforu i azotu ogólnego oraz azotu azotanowego i azotanów. 

Wysokie stężenia azotanów w górnych odcinkach rzek są wynikiem zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. 
Ponadnormatywna zawartość azotanów utrzymywała się w roku 2006, na całej badanej długości rzek, przy czym 
w górnych odcinkach były niższa, z tendencją wzrostową wraz z biegiem rzek, w przeciwieństwie do tendencji 
zaobserwowanej w roku 2005. 

Obszar zlewni rzeki Olszynka 
W roku 2006 kontynuowano badania wód Olszynki w dwóch przekrojach pomiarowych zlokalizowanych 

na terenach OSN. Zakres stężeń azotanów wynosił od 0,4 do 68,0 mg NO3/l. Jedynie powyżej Czempinia 
w kwietniu wartości azotanów przekraczały poziom 40 mg NO3/l, a w grudniu 50 mg NO3/l.  

Maksymalna zawartość azotanów w zlewni Olszynki wynosiła: w 14,6 km, powyżej Czempinia – 
68,0 mg NO3/l (średnioroczna – 24,9 mg NO3/l), w 2,8 km w Drużynie Poznańskiej – 26,9 mg NO3/l (śred-
nioroczna – 9,9 mg NO3/l). Źródłem wysokiej zawartości azotanów w Olszynce są przede wszystkim zanie-
czyszczenia pochodzenia rolniczego (ponad 60 % powierzchni zlewni stanowią grunty orne). 

Ocena eutrofizacji wód wykazała jej występowanie w obu przekrojach badawczych. Wskaźnikami decydują-
cymi o eutrofizacji były azotany, azot azotanowy, azot i fosfor ogólny, tylko średnioroczna zawartość chlorofilu a 
nie miała wpływu na eutrofizację wód rzeki. Taka sama sytuacja miała miejsce w roku 2005. 

Obszar zlewni rzek Samica Stęszewska i Mogilnica 
W roku 2006 prowadzono badania w czterech punktach pomiarowych na Samicy Stęszewskiej, w tym 

dwa zlokalizowano na terenie OSN: w miejscowości Kalwy (powyżej jeziora Niepruszewskiego) oraz na 
wysokości miejscowości Skrzynki (poniżej jeziora). Badania wód jeziora Niepruszewskiego pod kątem za-
wartości azotanów prowadzone były w roku 2004 w głęboczku w misy jeziornej w sezonie wegetacyjnym 
(III–X). Na stanowisku w Kalwach nie pobrano prób w styczniu oraz od lipca do grudnia, a w Skrzynkach 
w lutym oraz od lipca do października (cieki suche lub zamarznięte). 

Zakres stężeń azotanów w wodach rzeki Samicy Stęszewskiej w Kalwach utrzymywał się od 15,7 do 
108,5 mg NO3/l. Wartość średnioroczna azotanów wynosiła 67,6 mg NO3/l. W Skrzynkach stężenia azotanów 
przyjmowały wartości od 1,0 do 14,2 mg NO3/l, a średnioroczne 5,9 mg NO3/l.  

W misie jeziora Niepruszewskiego oznaczano stężenia azotanów w zakresie od 0,004 (w maju) do 
56,0 mg NO3/l (w październiku). Mimo jednorazowego przekroczenia normy 50 mgNO3/l, wartość średnio-
roczna azotanów wyniosła 8,95 mg NO3/l.  

Wpływ na jakość wód mają niskie stany wód w rzece oraz zanieczyszczenia obszarowe – grunty orne 
w zlewni stanowią ponad 70 % jej powierzchni. 

Ocena eutrofizacji wód rzeki Samicy Stęszewskiej wykazała występowanie eutrofizacji jedynie w odcin-
ku źródłowym, a wpływ na to miała zawartość azotanów i azotu ogólnego w wodach. Stwierdzono również 
eutrofizację wód jeziora Niepruszewskiego ze względu na średnioroczne wartości stężeń azotu ogólnego, 
chlorofilu a oraz na przejrzystość wód (widzialność krążka Secchiego). 

W zlewni Mogilnicy w roku 2006 prowadzono badania w 6 punktach pomiarowych, do oceny wód wpi-
sanych w OSN oparto się na 4 przekrojach badawczych: dwóch zlokalizowanych na Mogilnicy i dwóch na 
Mogilnicy Wschodniej. Ze względu na brak przepływu nie pobrano prób w lipcu i sierpniu w miejscowości 
Łagwy, (Mogilnica – 37,5 km), oraz w sierpniu i wrześniu w Wiktorowie (Mogilnica Wschodnia – 4,5 km). 

Zakres wartości azotanów w zlewni rzeki Mogilnicy wynosił od 0,3 do 56,8 mg NO3/l. W trzech punk-
tach pomiarowych wystąpiły stężenia azotanów przekraczające poziom 40 mg NO3/l (styczeń – Mogilnica 
Wschodnia w Wiktorowie, kwiecień – Mogilnica – Łagwy, Mogilnica Wschodnia – Wojnowice). Wartość 
50 mg NO3/l przekroczono w kwietniu w wodach Mogilnicy Wschodniej w Wiktorowie. Wartości średnio-
roczne azotanów nie przekraczały 25 mg NO3/l. 

Podwyższone zawartości azotanów w Mogilnicy są przede wszystkim wynikiem zanieczyszczeń pocho-
dzenia rolniczego (w zlewni ponad 70 % stanowią grunty orne), mają również miejsce niekontrolowane 
zrzuty nieoczyszczonych ścieków bytowych. 

Ocena wód wykazała występowanie eutrofizacji we wszystkich punktach pomiarowych. W wodach Mo-
gilnicy i Mogilnicy Wschodniej wskaźnikami decydującymi były azot ogólny i fosfor ogólny. Dodatkowo 
w punktach: w Wiktorowie (Mogilnica Wschodnia) i Łagwy (Mogilnica) na eutrofizację wód wpływ miały 
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zawartość azotu azotanowego i azotanów. Natomiast w punkcie usytuowanym w Wojnowicach (Mogilnica 
Wschodnia) na eutrofizację wód wpływ miała zawartość chlorofilu a. 

Obszar zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoć) 
W roku 2006 prowadzono badania w dwóch przekrojach: w Dalewie – Rów Wyskoć na odcinku pomię-

dzy jeziorami Mórka i Zbęchy oraz na dopływie do jeziora Cichowo-Mórka w miejscowości Brzednia. 
Zakres wartości azotanów w badanych próbach wynosił od 0,01 do 2,5 mg NO3/l. Maksymalna zawartość 

azotanów wystąpiła w kwietniu, na stanowisku w Dalewie. Ocena wód wykazała występowanie eutrofizacji 
jedynie w przekroju Brzednia, na co wpływ miało stężenie chlorofilu a. 

W otoczeniu jezior nie ma zidentyfikowanych punktowych źródeł zanieczyszczeń, wody w akwenach na-
rażone są głównie na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. 

Na obszarze OSN zlokalizowane są jeziora Zbęchy i Mórka, które badano w ramach monitoringu wód 
wrażliwych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego w latach 2004 i 2005.  

Zakres stężeń oznaczony w wodach jeziornych wynosił od 0,05 mg NO3/l do 1,77 mg NO3/l. Maksymal-
ne wartości azotanów oznaczono w jeziorze Mórka. W jeziorach obserwowano znaczne różnice średniorocz-
nych stężeń azotanów na poszczególnych stanowiskach sięgające do 50 %.  

W jeziorze Mórka wartości średnie azotanów w latach 2004 i 2005 były zbliżone. Odnotowano również 
zmniejszenie wartości stężeń maksymalnych. W jeziorze Zbęchy wystąpiły zróżnicowane tendencje zmian 
stężeń, w poszczególnych częściach zbiornika wzrastała lub spadała wartość średnia i maksymalna azota-
nów. Prowadzone przez dwa lata badania wykazały obniżenie stężeń fosforu całkowitego i chlorofilu. 

Ocena stężeń azotanów oznaczonych w ciekach zasilających jeziora wskazuje jednoznacznie, że są one źró-
dłem wzbogacania wód jeziornych w te związki. 

Ocena eutrofizacji wód badanych jezior wykazała jej występowanie we wszystkich punktach zlokalizowa-
nych w misach zbiorników. W wodach jeziora Zbęchy o eutrofizacji decydowały: azotany, azot ogólny, fosfor 
ogólny i chlorofil a, w jednym przekroju pomiarowym wyjątek stanowił fosfor ogólny. W jeziorze Mórka w jed-
nym przekroju wszystkie badane wskaźniki wpływały na eutrofizację wód, w pozostałych dwóch wyjątek stano-
wił ponownie fosfor ogólny. 

Obszar zlewni rzeki Oszczynica 
W roku 2006 prowadzono badania rzeki Oszczynicy w dwóch przekrojach pomiarowych wpisanych 

w OSN, na wpływie do Jeziora Chrzypskiego Wielkiego w Chrzypsku Małym oraz poniżej jeziora w miej-
scowości Chrzypsko Wielkie. Badania wód jezior Chrzypskiego i Radziszewskiego pod kątem zawartości 
azotanów prowadzone były w roku 2004 w punktach usytuowanych w głęboczkach mis jeziornych w sezo-
nie wegetacyjnym (III–X). 

Zakres stężeń azotanów w badanych próbach wynosił od 0,1 do 9,3 mg NO3/l. Maksymalną wartość azo-
tanów oznaczono w lutym w Chrzypsku Małym w 21 km biegu rzeki. W punkcie poniżej wypływu z Jeziora 
Chrzypskiego wartość maksymalną 1,91 mg NO3/l oznaczono w marcu.  

Największy wpływ na jakość wód rzeki Oszczynicy mają zanieczyszczenia obszarowe, grunty orne 
w zlewni stanowią ponad 70 % jej powierzchni. 

Analiza wyników badań nie wykazała występowania eutrofizacji w wodach rzeki Oszczynicy na bada-
nych w obszarze OSN przekrojach pomiarowych.  

W jeziorze Chrzypskim Wielkim zakres stężeń azotanów wynosił 0,004–0,5 mg NO3/l, natomiast w wo-
dach jeziora Radziszewskiego 0,09–1,1 mg NO3/l. Maksymalne stężenia azotanów oznaczono w marcu. 
W ocenie eutrofizacji wód badanych jezior stwierdzono jej występowanie w obu jeziorach ze względu na stę-
żenia chlorofilu a i dodatkowo w jeziorze Radziszewskim ze względu na widzialność krążka Secchiego. 

Obszar zlewni rzeki Sama 
W roku 2006 w zlewni Samy w obszarze szczególnie narażonym prowadzono badania w dwóch przekro-

jach, w miejscowości Piotrkówko oraz w Obrzycku na ujściu do Warty.  
Zakres wartości azotanów w badanych próbach wynosił od 0,5 do 30,8 mg NO3/l. Maksymalne stężenie 

azotanów stwierdzono w kwietniu w Piotrkówku (30,8 mg NO3/l). Średnioroczna wartość azotanów 
w wodach rzeki Samy wynosiła 7,2 mg NO3/l w Piotrkówku, a na ujściu do Warty 12,4 mg NO3/l.  

W ocenie Inspekcji na wielkość stężeń azotanów w wodach rzeki w Piotrkówku wpływa w dużej mierze 
zrzut ścieków z oczyszczalni dla miasta Szamotuły o przepustowości maksymalnej 8800 m3/dobę, (średnia 
ilość odprowadzanych ścieków 4500 m3/dobę, ładunek w przeliczeniu na RLM 27600). Obszar zlewni ma 
również typowo rolniczy charakter (około 67,9 % stanowią grunty orne). 
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Ocena eutrofizacji wód wykazała jej występowanie w obu punktach pomiarowych, o czym zdecydowa-
ły stężenia fosforu i azotu ogólnego, a na stanowisku w Obrzycku również azotu azotanowego i azotanów.  

Obszar zlewni rzeki Orla 
W roku 2006 w zlewni Orli prowadzono badania w 7 punktach pomiarowych, z których dwa zlokali-

zowano na Orli, a 5 na jej dopływach: Dąbroczni (2 punkty) oraz Żydowskim Potoku, Borownicy i Radęcy 
(po jednym punkcie).  

Zakres wartości azotanów w badanych próbach na obszarze szczególnie narażonym w zlewni Orli wy-
nosił od 0,025 mg NO3/l do 156,8 mg NO3/l. Najwyższe stężenia azotanów stwierdzono w Dąbroczni, 
w miejscowości Sikorzyn w marcu, natomiast w Miejskiej Górce w marcu zawartość azotanów wynosiła 
111,4 mg NO3/l, w maju 135,8 mg NO3/l. 

Średnioroczne wartości azotanów w wodach Orli mieściły się w zakresie od 26,5 (Wydawy) do 
38,0 mg NO3/l (Baszków). W Żydowskim Potoku w Baszkowie wynosiły 24,6 mg NO3/l, w Borownicy 
w miejscowości Jutrosin – 14,1 mg NO3/l, a w Radęcy – 34,26 mg NO3/l. W Dąbroczni średnioroczne 
wartości azotanów utrzymywały się na poziomie od 44,9 mg NO3/l w Sikorzynie do 47,2 mg NO3/l 
w Miejskiej Górce. 

Największy wpływ na jakość wód w zlewni Orli mają zanieczyszczenia obszarowe, grunty orne zajmu-
ją największą część jej powierzchni. 

Analiza badanych parametrów w zlewni rzeki Orla wykazała występowanie eutrofizacji we wszystkich 
punktach pomiarowych, a wskaźnikami decydującymi były azotany, azot azotanowy, azot i fosfor ogólny 
(wyjątek stanowił chlorofil a). 

Zawartość azotanów podobnie jak w roku poprzednim wahała się od niskiej do bardzo wysokiej. Duża 
zmienność stężeń związana jest z niskimi stanami wód w ciekach. Każdy znaczący opad atmosferyczny 
i związany z nim spływ powierzchniowy lub zrzut niedostatecznie oczyszczonych ścieków powoduje 
zmiany w stanie czystości wody. 

Obszar zlewni Rowu Polskiego 
W roku 2006 w zlewni Rowu Polskiego badania prowadzono w trzech punktach pomiarowych. Zakres 

wartości azotanów w badanych próbach wynosił od 0,1 do 83,5 mg NO3/l. Maksymalne stężenie azotanów 
stwierdzono w  kwietniu w punkcie zlokalizowanym w Rydzynie. Na stanowiskach w miejscowości Ka-
rzec i Tarnowałąka maksymalne stężenia azotanów wynosiły odpowiednio: 68,9 i 80,2 mg NO3/l. Ozna-
czona w wodach Rowu Polskiego średnioroczna zawartość azotanów w poszczególnych przekrojach 
wynosiła: Karzec – 10,7 mg NO3/l, Rydzyna – 16,0 mg NO3/l, Tarnowałąka – 14,2 mg NO3/l. 

Największy wpływ na jakość wód mają zanieczyszczenia obszarowe, grunty orne w zlewni rzeki Rów 
Polski zajmują największą część powierzchni, nie można również pominąć zanieczyszczeń punktowych ta-
kich jak: oczyszczalnia zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego HEINZ POLSKA w Rokossowie, 
oczyszczalnie w Pawłowicach – „Mały Dwór” oraz Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego Instytutu 
Zootechniki w Krakowie, oczyszczalnia gnojowicy w Robczysku dla Fermy Trzody Chlewnej tegoż Instytu-
tu, oczyszczalnie w Rydzynie – komunalna oraz zakładu przetwórstwa mięsnego AGRO-Rydzyna. 

Ocena wód wykazała jej występowanie we wszystkich punktach pomiarowych. Wskaźnikami decydu-
jącymi były azotany, azot ogólny i fosfor ogólny. 

Kontrola rolniczych źródeł zanieczyszczeń przez WIOŚ w Poznaniu 
Wykonane kontrole wykazały, iż podmioty gospodarcze nie przestrzegały w pełnym zakresie przepisów 

ustawy o nawozach i nawożeniu oraz wytycznych Programów działań. Stwierdzone naruszenia dotyczyły: 
- braku planu nawożenia i bilansu azotu wykonanego metodą „na powierzchni pola”, 
- braku wystarczającej pojemności zbiorników do gromadzenia gnojówki i gnojowicy niezbędnej do jej 

przetrzymania przez okres 6 miesięcy, 
- braku płyty obornikowej lub braku płyty o wystarczającej powierzchni,  
- braku rejestru działań agrotechnicznych oraz badań zasobności gleb, 
- braku silosów kiszonkowych oraz sporządzania kiszonek na gruncie. 

Ponadto stwierdzono naruszenia przepisów ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska i ustawy 
o odpadach. W trakcie kontroli pouczono wszystkich o obowiązujących przepisach i konieczności ich prze-
strzegania, a zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązano do przestrzegania w pełnym zakresie ustawy o na-
wozach i nawożeniu oraz wytycznych programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych, opracowanych dla zlewni rzek, w których położone są skontrolowane gospodarstwa. 
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Podsumowanie  
Analizując zawartość związków azotu w roku 2006 w wodach powierzchniowych na obszarach szczegól-

nie narażonych oraz przeprowadzając analizę eutrofizacji wód na tych terenach stwierdzono w siedmiu 
punktach z 34 badanych, wartości średnioroczne azotanów powyżej 50 mg/l. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002, Dz. U. Nr 241 poz. 2093, wody takie uznaje się za zanieczysz-
czone związkami azotu ze źródeł rolniczych. Są to punkty zlokalizowane w obszarze OSN: 
– rzeki Kopel: Dopływ z Sokolnik Drzązgowskich, Dopływ spod Węgierskich i Kopel w Żernikach,  
– Samicy Stęszewskiej w Kalwach,  
– Pogony (w dwóch przekrojach badawczych) i Dąbrówki (w Szelejewie).  

W dwóch punktach zlokalizowanych na 
rzece Dąbroczni, w obszarze OSN rzeki Orli, 
wartości średnioroczne azotanów mieściły się 
w przedziale 40–50 mg/l. Wody takie uznaje 
się za wody zagrożone zanieczyszczeniem 
związkami azotu ze źródeł rolniczych.  

Porównując stężenia związków azotu 
w latach 2004–2006 w wodach powierzch-
niowych na obszarach szczególnie narażo-
nych można zaobserwować występowanie 
stałej tendencji spadkowej średniorocznych 
i maksymalnych wartości azotanów.  

Wzrost średniorocznych stężeń odnotowano jedynie w trzech zlewniach zaliczanych do OSN:  
• rzeki Kopli – w wodach Dopływu z Sokolnik Drzązgowskich, Dopływu spod Węgierskich oraz Kopli 

w Żernikach,  
• Rowu Wyskoć, gdzie ma miejsce niewielki wzrost wartości średniej w obydwu przekrojach, przy czym 

w Dalewie jest to systematyczny wzrost od roku 2004, 
• rzeki Mogilnicy Wschodniej w Wiktorowie. 

Porównanie stężeń średniorocznych i maksymalnych od 2004, gdy rozpoczęto badania monitoringowe 
w wyznaczonych OSN, pozwala zauważyć, że najwyższe wartości azotanów oznaczono w roku 2005. Sytu-
ację taką odnotowano w wodach rzek: Kopli w Czapurach, Kamionce, Rowie Polskim, Pogonie, Dąbrówce, 
Mogilnicy i Mogilnicy Wschodniej (za wyjątkiem punktu w Wiktorowie, gdzie stężenia były najwyższe 
w 2006 roku), w górnym biegu rzeki Olszynki i Samicy Stęszewskiej. Na rzece Samie w Obrzycku w roku 
2006 odnotowano najwyższą wartość średnioroczną, a maksymalną w roku 2004. 

Badania wykazały w 30 punktach pomiarowo-kontrolnych, występowanie eutrofizacji wód wyrażającej się: 
− w 23 punktach średnioroczną zawartością azotanów > 10 mg/l; 
− w 25 punktach średniorocznym stężeniem azotu ogólnego > 5 mg/l; 
− w 25 punktach średniorocznym stężeniem fosforu ogólnego > 0,25 mg/l; 
− w 3 punktach średniorocznym stężeniem chlorofilu a > 25 µg/l; 
− w 24 punktach średniorocznym stężeniem azotu azotanowego > 2,2 mg/l. 

Eutrofizacja nie występowała na czterech stanowiskach pomiarowych: na Rowie Racockim (Rów Wy-
skoć) w miejscowości Dalewo, na Oszczynicy poniżej Jeziora Chrzypsko oraz w miejscowości Chrzypsko 
Małe, a także na Samicy Stęszewskiej w miejscowości Skrzynki.  

Ponieważ zakres badań wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu mieści się w zakresie 
monitoringu diagnostycznego wód, przeprowadzono ocenę eutrofizacji wód w punktach pomiarowo-
kontrolnych sieci monitoringu diagnostycznego na terenie województwa wielkopolskiego. Otrzymano 
następujące wyniki oceny, stwierdzające: 
− w 123 punktach średnioroczną zawartością azotanów > 10 mg/l; 
− w 100 punktach średnioroczne stężenie azotu ogólnego > 5 mg/l; 
− w 104 punktach średnioroczne stężenie fosforu ogólnego > 0,25 mg/l; 
− w 42 punktach średnioroczne stężenie chlorofilu a > 25 µg/l. 

Poza obszarami określonymi jako narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono wartości średnioroczne azotanów w przedziale 
40−50 mg/l: w rzece Czarna Struga (Bawół) w punktach powyżej i poniżej Stawiszyna oraz w rzece Ciemna 
(dopływie Prosny) w miejscowości Szkudła (są to obszary pozostające pod znacznym wpływem rolnictwa). 
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Natomiast w przekroju badawczym zlokalizowanym w Grodzisku na Potoku Pleszewskim zawartość śred-
nioroczna azotanów w wodzie przekroczyła wartość 50 mg/l i wynosiła 78,6 mgNO3/l. Wynik ten jest po-
dobny do zeszłorocznego, kiedy średnioroczna zawartość azotanów wynosiła 71,6 mgNO3/l. Nie można 
jednak stwierdzić, że są to azotany pochodzące z rolnictwa, nie ma tam również punktowych źródeł zanie-
czyszczeń. Dlatego w kolejnym roku zostanie przeprowadzony monitoring badawczy powyżej i poniżej tego 
przekroju w celu znalezienia źródła zanieczyszczenia wód. 

W roku 2006 wykonano badania wód podziemnych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczysz-
czenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w 20 punktach kontrolnych. Badania wykazały, podobnie jak 
w roku 2005, przekroczenia zawartości azotanów powyżej 50 mg NO3/l tylko w dwóch punktach zlokalizo-
wanych w miejscowościach: Bukownica (powiat gostyński) i Mórka (powiat śremski). W pozostałych 
18 punktach badawczych zawartość azotanów nie przekroczyła 1,0 mg NO3/l. 
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16-zlewnia rzeki Oszczynicy17-zlewnia rzeki Samy

14-zlewnia rzek Samica Stęszewska i Mogilnica

13-zlewnia rzeki Olszynka

15-zlewnia Rowu Racockiego

11-zlewnia rzeki Kopel

12-zlewnia rzek Pogona i Dąbrówka

19-zlewnia rzeki Orli

20-zlewnia rzeki Rów Polski

Powiat poznański

Powiat szamotulski

Powiat gnieźnieński

Powiat gostyński

Powiat wągrowiecki

Powiat nowotomyski

Powiat leszczyński

Powiat obornicki

Powiat średzki

Powiat ostrow

Powiat kościański

Powiat grodziski

Powiat wrzesiński

Powiat rawicki

Powiat śremski

Powiat krotoszyński

Powiat jarociński

Powiat wolsztyński

at międzychodzki

Powiat plesze

Powiat m. Poznań

Powiat słu

Powiat m. Leszno

Powiat słu

Monitoring wód na obszarach szczególnie narażonych (OSN) 
na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych 

Zawartość azotanów

średnioroczna w rzekach

w wodach podziemnych

średnia z sezonu wegetacyjnego w jeziorach

OSN

granica województwa

do 10 mg NO3/l
od 10 do 40 mg NO3/l
od 40 do 50 mg NO3/l
powyżej 50 mg NO3/l
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Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowo-
dowało konieczność dostosowania systemu monitorin-
gu środowiska do prawa obowiązującego w Unii. 
Wynikiem stopniowego wdrażania Ramowej Dyrekty-
wy Wodnej (2000/60/WE), ogólnego aktu prawnego, 
określającego wymagania w zakresie zapobiegania 
dalszemu pogarszaniu oraz ochrony i poprawy jakości 
środowiska wodnego państw Wspólnoty, są również 
modyfikacje badań i oceny jakości wód podziemnych.  

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza pojęcie jed-
nolitych części wód JCWPd, przez które rozumie się 
określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy 
wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Jednolite 
części wód podziemnych stanowią obecnie przedmiot 
badań monitoringowych. Celem monitoringu jakości wód 
podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie che-
micznym wód podziemnych, określenie trendów zmian 
oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby 

zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. 
W Polsce, w roku 2004 wyznaczono 161 jednolitych części wód podziemnych, z których 26 oceniono ja-

ko zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu pod względem ilościowym i chemicznym.  
Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 JCWPd, 14 w regionie wodnym Warty, w re-

jonie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (nr 27, 28, 36, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 
72, 73, 77, 78, 79), a cztery JCWPd w obszarze dorzecza Odry, w obrębie Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu (nr 71, 74, 76, 93). Trzy z nich oceniono jako zagrożone nieosiągnięciem dobrego 
stanu. Są to JCWPd nr 62, 73, 74, których położenie odpowiada rozmieszczeniu obszarów szczególnie nara-
żonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.  

Biorąc pod uwagę przyporządkowanie stratygraficzne punktów monitoringowych wód podziemnych na 
obszarze województwa wielkopolskiego można stwierdzić, iż jednolite części wód podziemnych ze względu 
na swój zasięg obejmują obszary, na których występuje więcej niż jeden poziom stratygraficzny np. trzecio-
rzęd i czwartorzęd, czy trzeciorzęd i kreda. Warstwę wodonośną tworzą głównie osady piaszczyste w więk-
szości przypadków izolowane przez partię glin, iłów, a także w części wschodniej Wielkopolski osady 
węglanowe (margle i wapienie). 

W roku 2006 na obszarze województwa wielkopolskiego kontynuowano badania jakości wód podziem-
nych w ramach:  
• monitoringu krajowego – przez Państwowy Instytut Geologiczny; 
• monitoringu regionalnego – przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; 
• monitoringu na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolni-

czych – przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; 
• monitoringu lokalnego – przez właścicieli lub zarządzających obiektami takimi jak stacje paliw, zakłady 

przemysłowe, składowiska, tj. obiektami mogącymi stanowić ognisko zanieczyszczeń wód podziemnych.  
Sieć punktów monitoringowych będzie ulegała w latach 2007–2008 dalszej transformacji w celu pełnego 

dostosowania do wymagań RDW, tak aby w 2009 roku osiągnąć postać docelową. 
Ze względu na brak aktualnego rozporządzenia dotyczącego sposobu interpretacji wyników i prezentacji 

stanu wód podziemnych, ocena jakości wód została wykonana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu 
tych wód /Dz. U. Nr 32, poz. 284/. Rozporządzenie to straciło moc z dniem 01.01.2005 roku.  

Zgodnie tym z rozporządzeniem wyróżnia się pięć klas jakości wód: klasa I – wody o bardzo dobrej ja-
kości, klasa II – wody dobrej jakości, klasa III – wody zadowalającej jakości, klasa IV – wody niezadowala-
jącej jakości i klasa V – wody złej jakości. 

Badania wód podziemnych w sieci krajowej 
Badania jakości zwykłych wód podziemnych w sieci krajowej prowadzone były w 46 otworach. Porów-

nanie wyników monitoringu z roku 2006 do roku 2005 wskazuje, że dla 12 otworów nie ma możliwości 
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porównania jakości wód ze względu na brak danych. W 12 otworach stwierdzono pogorszenie jakości wód, 
w dwóch poprawę, a w 20 otworach (47,8 %) jakość wody nie uległa zmianie.  

W roku 2006 udział wód w I klasie był taki sam jak w latach 2004–2005 i wynosił 2,2 %. Wody tej klasy 
od lat stwierdzane są na jednym stanowisku – w miejscowości Jastrowie, powiat złotowski (punkt nr 486).  

W roku 2006 wód dobrej jakości było 8,7 %, występowały na 4 stanowiskach. W roku 2005 odnotowano 
więcej wód w II klasie – 24,5 % (11 stanowisk).  

W roku 2006 wody odznaczały się zadowalającą jakością w 37 % – na 17 stanowiskach, a niezadowalają-
cą jakością w 45,6 % – na 21 stanowiskach. Natomiast w roku 2005 klasie III jak i IV odpowiadało po 
31,1 % prób (14 stanowisk).  

Mniejszy procent wód złej jakości (V klasa) odnotowano w roku 2006 (6,5 %), natomiast w roku 2005 
było to 11,1 % (5 stanowisk).  

Najczęściej stwierdzane przekroczenia dotyczyły zawartości żelaza – 27 przypadków, amoniaku – 13, 
wodorowęglanów – 9 i ogólnego węgla organicznego – 5. 
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Ogólna ocena jakości wód podziemnych badanych w sieci krajowej w roku 2005 i 2006 

Badania wód podziemnych w sieci regionalnej 
W roku 2006 z planowanych badań w 109 punktach pomiarowych, przeprowadzono badania w 104 otwo-

rach, w tym pobrano próby z 3 źródeł i jednego drenażu. Nie pobrano prób wody z 5 punktów, gdyż studnie 
te zostały wyłączone z eksploatacji.  

Badania prowadzono w zakresie 32 wskaźników jakości wody, były to: temperatura, przewodność w 20°C, 
odczyn pH, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny, amoniak, azotany, azotyny, fosforany, fluorki, chlorki, 
wodorowęglany, siarczany, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, arsen, bor, chrom, cynk, glin, kadm, mangan, 
miedź, nikiel, rtęć, ołów, fenole, indeks oleju mineralnego, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 

W roku 2006 w porównaniu do roku 2005 obniżenie klasy jakości wody nastąpiło w 21 punktach, pod-
wyższenie klasy w 18 punktach, natomiast w 65 punktach jakość wody nie uległa zmianie. 

W roku 2006 podobnie jak w 2005 i 2004 roku nie oznaczono wód o bardzo dobrej jakości. 
Większy procent wód w II klasie zanotowano w roku 2006 – wynosił 9,6 % i dotyczył 10 stanowisk. 

W roku 2005 wód dobrej jakości było 6 %, występowały na 6 stanowiskach. 
Klasie III w roku 2006 odpowiadało 33,7 % prób, na 35 stanowiskach, natomiast w roku 2005 wody od-

znaczały się zadowalającą jakością w 39 % – na 43 stanowiskach. 
Procent wód w IV klasie wynosił 50 % zarówno w 2006 roku (52 stanowiska) i w 2005 roku (55 stanowisk). 
Mniejszy procent wód złej jakości (V klasa) odnotowano w roku 2005 – wynosił 5 % i dotyczył 5 stano-

wisk, natomiast w roku 2006 było to 6,7 % (7 stanowisk).  
Wskaźnikami najczęściej powodującymi obniżenie klasy jakości był: amoniak oraz w kilku przypadkach 

azotany, azotyny, indeks fenolowy, rtęć, chrom, kadm, ołów.  
Przy ocenie jakości wód w poszczególnych punktach pomiarowych w roku 2006 nie brano pod uwagę 

dwóch wskaźników: indeksu oleju mineralnego i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 
gdyż nie badano ich corocznie. Wprowadzenie danych do oceny w roku 2006 uniemożliwiłoby porównywa-
nie wyników badań wykonanych w poprzednich latach. Stężenie indeksu oleju mineralnego w roku 2006 na 
95 stanowiskach odpowiadało klasie I, na 4 stanowiskach – klasie III, na 2 stanowiskach – klasie IV i na 
3 odpowiadało klasie V. Wyniki dla WWA były następujące: I klasę stwierdzono na 78 stanowiskach, 
II klasę na 14 stanowiskach, na 6 stanowiskach stężenie odpowiadało klasie III, na 2 – klasie IV i na 4 sta-
nowiskach klasie V. Jednocześnie należy podkreślić, że jakość wód ze względu na powyższe parametry 
określono w 95,2 % dla indeksu oleju mineralnego i w 88,5 % dla WWA jako bardzo dobrą i dobrą. 
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Ogólna ocena jakości wód podziemnych badanych w sieci regionalnej w roku 2005 i 2006 
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Klasa czystości wód podziemnych

I
II
III
IV
V

obszar jednolitej części wód podziemnych (JCWPd)

36 numer JCWPd

JCWPd zagrożona nieosiągnięciem dobrego stanu
pod względem ilościowym i chemicznym

Wyniki monitoringu krajowego (symbol koła) 
i regionalnego (symbol kwadratowy) 
wód podziemnych w roku 2006 
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Województwo wielkopolskie pod względem 
hydrograficznym 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.  

Główną rzeką województwa jest Warta, prawy 
dopływ Odry, trzecia pod względem długości rzeka 
w Polsce (808 km, z tego 369 km na obszarze 
Wielkopolski). Drugą co do wielkości rzeką 
województwa 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 o długości 

żeglownej 312 km. Na Warcie Środkowej możliwa jest żegluga statkami o ładowności do 300 ton.  
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. Zaliczana jest 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 również Kanał Ślesiński, łączący Wartę 
z jeziorem Gopło, o długości 32 km. Jest to pierwszy odcinek drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. 

W roku 2004 nastąpiły zmiany w organizacji i strukturze sieci pomiarowych oraz w programach 
pomiarowych, uwarunkowane koniecznością dostosowania monitoringu do wymagań Unii Europejskiej. 
Dokonano weryfikacji lokalizacji punktów pomiarowych i zakresu pomiarowego. Zaprzestano badań 
w systemie zlewniowym i objęto rzeki badaniami ciągłymi, comiesięcznymi. Monitoring prowadzony jest 
w 247 punktach pomiarowych, przesunięciom uległy niektóre stanowiska pomiarowe, zgodnie z ustaleniami 
z RZGW Poznań i Wrocław. W zależności od sposobu użytkowania wód rozpoczęto badania rzek w oparciu 
o następujące programy pomiarowe:  
• monitoring diagnostyczny wraz z monitoringiem substancji niebezpiecznych; 
• monitoring wód ze względu na wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 

środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych; 
• monitoring jakości wód powierzchniowych, które są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 

do spożycia; 
• monitoring wód ze względu na kryteria wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych – wyniki tego monitoringu przedstawiono w rozdziale „Obszary szczególnie 
narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych”. 

Jakość wód zaliczana jest do jednej z pięciu klas czystości: wody o bardzo dobrej, dobrej, zadowalającej, 
niezadowalającej i złej jakości. Ogólną ocenę jakości wód rzek wykonuje się w każdym punkcie pomiarowym.  

Monitoring diagnostyczny wraz z monitoringiem substancji niebezpiecznych 
W ramach monitoringu diagnostycznego w latach 2004-2006 badaniami objęto 127 rzek i kanałów na 

terenie województwa wielkopolskiego o łącznej długości 4,3 tys. km, z czego dla 80 rzek kontrolę czystości 
wód prowadzono jedynie przy ujściu do rzeki wyższego rzędu. Pozostałe kontrolowano na całej długości. 

Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne, biologiczne i mikrobiologiczne, w tym:  
• wskaźniki fizyczne – temperatura, zapach, barwa, zawiesiny ogólne i odczyn pH; 
• wskaźniki tlenowe – tlen rozpuszczony, BZT5 , ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny; 
• wskaźniki biogenne – amoniak, azot Kjeldahla, azotany, azotyny, azot ogólny, fosforany i fosfor ogólny; 
• wskaźniki zasolenia – przewodność w 20oC, substancje rozpuszczone, zasadowość ogólna, siarczany, 

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

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

substancje powierzchniowo czynne anionowe, oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne); 
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• wskaźniki biologiczne – saprobowość fitoplanktonu, saprobowość peryfitonu, chlorofil a, prowadzono 
pilotażowe badania makrobezkręgowców bentosowych. 

• wskaźniki mikrobiologiczne – liczba bakterii grupy coli typu kałowego, liczba bakterii grupy coli. 
Na żadnym kontrolowanym stanowisku pomiarowym nie stwierdzono bardzo dobrej jakości wód 

powierzchniowych, odpowiadającej I klasie czystości. Wody odznaczające się dobrą (II klasa) 
i zadowalającą (III klasa) jakością, występują głównie w rzekach odwadniających północną część 
województwa wielkopolskiego. Rejon ten charakteryzuje duże zalesienie, brak większych miejscowości 
(największe miasto − Piła) i niewielkie uprzemysłowienie.  

Do II klasy czystości zaliczono wody rzeki Rurzycy, prawego dopływu Gwdy o długości 17,5 km.  
Wody III klasy oznaczono w 25 rzekach o łącznej długości około 1,0 tys. km. Do największych należy 

Noteć na odcinku od ujścia Gwdy do Drawy oraz Gwda na całej długości badanej na terenie województwa. 
W zlewni Noteci wody zadawalającej jakości stwierdzono w dopływach: Kcynince, Łobżonce, Strudze 
Nieżychowskiej, Margonince, Gulczance, Bukówce, Drawie i Miale oraz w rzekach będących dopływami 
Gwdy: Szczyrze, Debrzynce, Czarnej, Młynówce, Płytnicy, Piławie, Głomi i Dopływie z Bukowej Góry. 

W zlewni Warty jedynie rzeki Smolnica i Prosna w górnym biegu oraz jej dopływ Łużyca, a w dorzeczu 
rzeki Wełny dopływy – Flinta i Struga Gołaniecka prowadziły wody odpowiadające III klasie czystości. 
W zlewni rzeki Obry większość rzek odznaczała się niską jakością, wyjątek stanowił dopływ Czarna Woda, 
który prowadził wody zadowalającej jakości. 

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 znacznie zanieczyszczone, a liczba wskaźników 
przekraczających ustalone normy jakości i częstotliwość tych przekroczeń wzrasta w przypadku rzek będących 
odbiornikami ścieków komunalnych i przemysłowych. 

Wody większości badanych w województwie rzek, na łącznej długości 1,6 tys. km, charakteryzowała 
niezadowalająca jakość. Na 115 stanowiskach pomiarowych (47 % badanych) wyznaczono IV klasę 
czystości. W większych zlewniach rzek wielkopolskich wody IV klasy wyznaczono dla:  
• Baryczy oraz jej dopływów: Złotnicy, Czarnej Wody, Meresznicy, Polskiej Wody i Młyńskiej Wody; 
• Warty na całej badanej w województwie długości, a także jej dopływów: Kanałów - Topiec, Grójeckiego 

i Ślesińskiego, Kiełbaski, Powy, Strugi Biskupiej, Czarnej Strugi (Bawół) wraz z Czarną Strugą (Prawą), Kanału 
Mosińskiego, Wirynki, Strumienia Junikowskiego, Strugi Goślińskiej, Oszczynicy oraz Dopływu z Kamionnej; 

• Prosny – od 83,6 km do ujścia, jak również wód dopływów: Pomianki, Strugi Węglewskiej, Rowu 
Torzeckiego i Zalewskiego, Młynówki, Potoku Kraszewskiego, Niesobu, Pokrzywnicy oraz Swędrni; 

• Wełny oraz wód rzek do niej uchodzących: Nielby, Dopływu z Sokołowa Budzyńskiego. 
Na niską jakość wód jakości wód znaczący wpływ miały podwyższone stężenia substancji biogennych 

i organicznych oraz stan sanitarny. Sporadycznie stwierdzano przekroczenie norm dla metali, w tym ciężkich oraz 
niektórych wskaźników zanieczyszczeń przemysłowych. 

Dla trzynastu rzek badanych na całej długości stwierdzono, w zależności od lokalizacji punktu pomiarowego 
oraz presji na środowisko wodne, jakość wód na poziomie IV lub V klasy czystości. Należą do nich: Ołobok 
i Ciemna w zlewni Prosny, Lutynia wraz z Lubieszką, Kopla, Cybina i Sama – dopływy Warty, Mała Wełna 
uchodząca do Wełny, Olszynka i Samica Stęszewska – dopływy Kanału Mosińskiego oraz Południowy Kanał 
Obry i Kościański Kanał Obry wraz z dopływem Rów Wyskoć. 

Wody złej jakości, zaliczane do V klasy czystości, stwierdzono na 65 stanowiskach pomiarowych 
zlokalizowanych na 46 rzekach. Wyznaczono zlewnie, w których na większości punktów pomiarowych tak 
rzeki głównej jak i jej dopływów określono złą jakość, są to wśród dopływów:  
• Warty – Rgilewka, Meszna ze Strugą Bawół, Wrześnica z Małą Wrześnicą, Maskawa wraz z Strugą 

Średzką i Miłosławką, Główna i Samica Kierska; 
• Prosny – Piwonka, Krępica, Giszka, Ner i Potok Pleszewski; 
• Lutyni – Patoka, Kotlinka i Lubianka; 
• Noteci – Bolemka i Trzcianka; 
• Kanału Mosińskiego – Mogilnica wraz z Mogilnicą Wschodnią i Zachodnią oraz Olszynka; 
• Kościańskiego Kanału Obry – Pogona, Dąbrówka, Kania i Kanał Wonieść; 
• Południowego Kanału Obry – Samica Leszczyńska i Młynówka Kaszczorska; 
• Baryczy – Kuroch, Strzegowa, Rów Polski, Orla wraz z dopływami: Żydowskim Potokiem, Borownicą, 

Radęcą i Dąbrocznią. 
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Obserwowana od kilku lat systematyczna poprawa jakości wód w rzekach województwa osiągnęła 
poziom, którego wymagać będzie inwestowania w urządzenia zabezpieczające środowisko wodne przed 
zanieczyszczeniem, działań na rzecz sanitacji obszarów wiejskich oraz stosowania tzw. dobrych praktyk 
rolniczych. Poniżej na wykresach przedstawiono trendy zmian wybranych wskaźników zanieczyszczenia 
głównych rzek Wielkopolski. 

Zmiana jakości wody rzeki Warty w latach 2002-2006 

Zmiana jakości wody rzeki Prosny w latach 2002-2006 

Punkty pomiarowe:
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Jakość wód powierzchniowych płynących w roku 2006 w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych 

     III - wody zadowalającej jakości

     II - wody dobrej jakości

     I - wody bardzo dobrej jakości

    IV - wody niezadowalającej jakości

     V - wody złej jakości

Klasa czystości rzek
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Zmiana jakości wody rzeki Noteci w latach 2002-2006 

Zmiana jakości wody rzeki Gwdy w latach 2002-2006 

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

W każdym regionie wodnym zgodnie z ustawą Prawo wodne zostały sporządzone wykazy wód 
powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych.  

Rzekami, których wody wytypowano do bytowania ryb łososiowatych są: Gwda wraz z dopływami, Drawa 
z dopływami oraz dopływ Noteci – Bukówka.  
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5 - powyżej ujścia Gwdy, wodowskaz,
6 - Mirosław Ujski,
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Wody przeznaczone do bytowania ryb karpiowatych, to:  
• Warta z dopływami: Teleszyną, Rgilewką z dopływami, Kiełbaską, Pową, Czarną Strugą, Meszną ze 

Strugą Bawół, Wrześnicą, Lutynią, Maskawą, Wirynką, Koplą, Bogdanką, Cybiną, Główną, Goślińską 
Strugą, Samicą Kierską, Kończakiem, Samą, Smolnicą i Oszczynicą;  

• Prosna z dopływami: Pratwą, Pomianką, Niesobem, Strugą Kraszewicką, Łużycą, Ołobokiem, 
Pokrzywnicą, Swędrnią, Ciemną i Giszką;  

• Wełna z dopływami: Małą Wełną, Nielbą, Strugą Gołaniecką i Flintą; 
• Noteć z dopływami: Notecią Zachodnią, Łobżonką, Margoninką i Bolemką;  
• Obra (od Północnego Kanału Obry) do ujścia do Warty; 
• dopływ Gwdy: Debrzynka; 
• Barycz z dopływami: Dąbrówką, Kurochem, Złotnicą, Meresznicą, Czarną Wodą i Malinową Wodą;  
• Orla z dopływami: Żydowskim Potokiem, Rowem Granicznym, Borownicą, Radęcą, Orlą Leniwą, Starą 

Orlą, Kanałem Wilczyna, Dąbrocznią, Masłówką i Grobelką;,  
• Rów Polski z dopływami: Samica Krobską, Rowem Czarkowskim, Lubońskim, Robczyskim, 

Rydzyńskim, Kaczkowskim, Strzyżewickim, Święciechowskim oraz Uliczną i Kopanicą;  
• Rów Krzycki z jeziorem Krzyckim i Czernicą;  
• Południowy Kanał Obry z dopływami: Samica Leszczyńska, Kanał Przemęcki z jeziorami: Dominickim, 

Krzywce, Wielkim, Trzebidzkim, Małym, Boszkowskim, Przemęckim Małym i Przemęckim Północnym 
oraz Młynówką Kaszczorską wraz z jeziorami: Zapowiednik, Brzeźnie, Lincjusz, Białe–Miałkie, 
Breńskie, Przemęckie Środkowe i Przemęckie Zachodnie,  

• jeziora w zlewni Obrzycy: Wuszno (Ośno), Wilcze i Rudno, jeziora Krzyckie i Dominickie. 
W latach 2004–2006 w województwie wielkopolskim przebadano wody 66 rzek w 168 przekrojach 

pomiarowych pod kątem przydatności do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych. Jakość żadnej z nich 
nie została określona jako przydatna do bytowania ryb. Głównymi wskaźnikami degradującymi przydatność 
wód były azotyny i fosfor ogólny. 

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

Na obszarze województwa wielkopolskiego znajdują się trzy ujęcia wód powierzchniowych: dwa 
ujęcia dla Poznania w Krajkowie-Mosinie oraz w Poznaniu-Dębinie, zaopatrywane w wodę z Warty oraz 
ujęcie dla Obornik w Kowanówku zaopatrywane z Wełny. W celu określenia przydatności wód 
powierzchniowych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, monitoring wód powierzchniowych 
prowadzono w miejscu lokalizacji ujęcia. Przekroje kontrolno-pomiarowe zlokalizowano na Wełnie 
w 5,7 km (wodowskaz Kowanówko), na Warcie: w 276,0 km w miejscowości Krajkowo-Folwark oraz 
w 251,5 km w Luboniu. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, określono dla badanych wód jakość zgodnie z normami ustalonymi dla trzech 
kategorii: 
A1 – wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji; 
A2 – wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania 

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

utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji 
(ozonowania, chlorowania końcowego). 

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

Prowadzone pomiary wskazują, że jakość wód we wskazanych przekrojach nie spełnia wymagań 
cytowanego rozporządzenia. Na wszystkich stanowiskach od norm kategorii A3 odbiegają stężenia 
wskaźnika tlenowego ChZT-Cr określającego zawartość materii organicznej w wodzie. Ponadto 
w zależności od stanowiska: wskaźnik BZT5, fosforany, ogólny węgiel organiczny, liczba bakterii grupy 
coli typu kałowego i liczba bakterii grupy coli. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń w zdecydowanej 
większości spełniają wymagania kategorii A1.  
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Jeziora Wielkopolski 
Województwo wielkopolskie to kraina pojezierzy, li-

cząca 62 jeziora o powierzchni powyżej 100 ha, 58 je-
zior o powierzchni 51–100 ha i 679 – o powierzchni do 
50 ha. Największym akwenem województwa jest Jezio-
ro Powidzkie o zwierciadle wody – 1035,9 ha i głęboko-
ści – 45,4 m. Większość zbiorników to długie, wąskie 
jeziora rynnowe, utworzone przez egzarację lodowcową 
i wody potoków.  

W latach 2004–2006 jeziora badano w czterech ty-
pach sieci pomiarowych: w sieci monitoringu podsta-
wowego, monitoringu reperowego, ze względu na 
kryteria wyznaczania wód wrażliwych na zanieczysz-
czenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz ze 
względu na wymagania, jakim powinny odpowiadać wo-
dy śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warun-
kach naturalnych. 

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

Zgodnie z metodyką podstawowego monitoringu, jakość wód jeziornych wyznaczano na bazie wyników 
badań prowadzonych w okresie wiosennego wymieszania wód oraz w tracie ich letniej stagnacji. Monitoro-
wanie zbiorników prowadzono z częstotliwością średnio co 5 lat. Ze względu na to, iż część zbiorników 
w latach 1999–2006 była badana jednokrotnie, poniższa charakterystyka obejmuje wszystkie jeziora badane 
w tym okresie. W stosunku do jezior badanych dwukrotnie odniesiono się do nowszych badań. 

W latach 1999–2006 przebadano w województwie 124 jeziora, w tym 40 dwukrotnie, o łącznej po-
wierzchni 17.242,1 ha i objętości 971.885,1 tys. m3. 
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Klasa II II I poza klasąI  

Procentowy udział badanych jezior oraz ich powierzchni i objętości w poszczególnych klasach czystości wód jezior 
badanych w latach 1999-2006 
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Kategoria II III poza kategoriąI  

Procentowy udział jezior badanych w latach 1999-2006 w poszczególnych kategoriach podatności na degradacje 
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Badane jeziora położone są w zlewniach o zróżnicowanym zagospodarowaniu. Są to jednak w większości 
tereny o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, wobec czego utrzymanie, czy osiągnięcie do-
brej jakości wód powinno być zadaniem ważnym − zwłaszcza dla władz samorządowych. 

Wykaz jezior badanych w latach 1999 - 2006 

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

1. Długie (Straduń) 32 Lusowskie 63 Zaleskie 94 Ślesińskie 
2. Krępsko Długie 33 Powidzkie 64 Ostrowite 95 Mikorzyńskie 
3. Miejskie (Sarcz) 34 Skulskie 65 Złotowskie 96 Kierskie 
4 Płotki 35 Skulska Wieś 66 Kopanickie 97 Niepruszewskie 
5 Stryjewskie 36 Lubotyń 67 Wielkomiejskie 98 Tomickie 
6 Kobyleckie 37 Przemęckie Północne 68 Chobienickie 99 Wolsztyńskie 
7 Grylewskie 38 Przemęckie Środkowe 69 Grójeckie 100 Berzyńskie 
8 Chrzypskie 39 Przemęckie Zachodnie 70 Nowowiejskie 101 Kuźnickie 
9 Wielkie-Strzyżmińskie 40 Białe (Miałkie 71 Zbąszyńskie 102 Obrzańskie 

10 Białkowskie 41 Breńskie 72 Białe 103 Wapieńskie 
11 Lutomskie 42 Lubstowskie 73 Kruteckie 104 Cichowo 
12 Jaroszewskie 43 Wilczyńskie 74 Bielskie 105 Mórka 
13 Śremskie 44 Budzisławskie 75 Koleńskie 106 Radziszewskie 
14 Kosewskie 45 Niedzięgiel 76 Konińskie 107 Falmierskie 
15 Brdowskie 46 Wierzbiczańskie 77 Małe Chalińskie 108 Zbęchy 
16 Mąkolno 47 Jankowskie 78 Lednica 109 Laskowskie 
17 Przedecz 48 Strzyżmińskie 79 Biezdruchowo 110 Łokacz 
18 Grzymisławskie 49 Piotrowskie 80 Gosławskie 111 Strykowskie 
19 Dolskie Wielkie 50 Stępuchowskie 81 Pątnowskie 112 Góreckie 
20 Krzyckie  51 Łeknińskie 82 Licheńskie 113 Witobelskie 
21 Kopcze 52 Durowskie 83 Suszewskie 114 Łódzko-Dymaczewskie 
22 Chodzieskie 53 Czeszewskie 84 Prusieckie 115 Barlin 
23 Strzeleckie 54 Łęgowskie 85 Rogoźno 116 Kłosowskie 
24 Karczewnik 55 Straduńskie (Smolarskie) 86 Budziszewskie 117 Mierzyńskie 
25 Lubaskie (Duże) 56 Raczyńskie 87 Rgielskie 118 Tuczno 
26 Buszewskie 57 Bnińskie 88 Bracholińskie 119 Gorzyńskie 
27 Luboszek 58 Kórnickie 89 Kaliszańskie 120 Leśne (Stobno) 
28 Lubosz Wielki 59 Łoniewskie 90 Margonińskie 121 Piaszczyste 
29 Lubosińskie Północne 60 Dominickie 91 Popielewskie 122 Jeleniowe 
30 Lubosińskie Południowe 61 Wielkie (Sławianowskie) 92 Ostrowickie  123 Skockie (Rościńskie) 
31 Bytyńskie 62 Borówno 93 Kownackie 124 Dziadkowskie 

Spośród zbadanych jezior, jedynie trzy charakteryzowały się bardzo dobrym stanem wód zaliczanym do 
I klasy czystości. Są to jeziora: Budzisławskie położone na Pojezierzu Gnieźnieńskim, Wapieńskie na Poje-
zierzu Krajeńskim oraz małe Jezioro Jeleniowe (Jelonki, Piaseczno) w Dolinie Gwdy.  

Wody klasy II oznaczono w 28 jeziorach o łącznej powierzchni 4.783,5 ha – tj. 27,7 % powierzchni przebada-
nej w okresie ośmiu lat i objętości 386.947,7 tys. m3, co stanowi 39,8 % zbadanych wód. Są to w większości 
zbiorniki duże, o powierzchni powyżej 100 ha, średnio głębokie i głębokie, charakteryzujące się znaczną odpor-
nością na wpływy z zewnątrz, zakwalifikowane do II kategorii podatności na degradację. Wyjątek stanowią tu 
płytkie jeziora: Długie (Straduń), Czeszewskie, Lubaskie, Kosewskie i Licheńskie zaliczone do III kategorii 
oraz Kruteckie, Pątnowskie i Mąkolno o bardzo niekorzystnych warunkach naturalnych. Na uwagę zasługuje 
Jezioro Dominickie, które mimo znacznego rozwoju rekreacji zachowało dobrą jakość wód oraz jeziora: Gorzyń-
skie, Kłosowskie, Jaroszewskiego, Mąkolno, Lubotyń, Strzeleckie, Niedzięgiel, Stępuchowskie, Kosewskie, 
Ostrowickie i Wierzbiczańskie, w których odnotowano poprawę jakości wód z III do II klasy czystości. 
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Do grupy jezior o powierzchni powyżej 100 ha o wodach dobrej jakości należą poza wymienionymi: Śremskie, 
Lubosz Wielki, Kaliszańskie oraz Wilczyńskie. Stwierdzono poprawę jakości wód w największym 
w województwie Jeziorze Powidzkim, którego stan czystości w roku 2000 ze względu na skażenie bakteriolo-
giczne był pozaklasowy, ponowne badania, wykonane w 2004 roku, wykazały II klasę czystości. 

Wody III klasy czystości wyznaczono dla 55 zbiorników. Są to jeziora o zróżnicowanej wielkości po-
wierzchni – od 35,5 ha do 550,9 ha oraz głębokości – od płytkich 1,7 m do głębokich 36,5 m. Charakteryzuje 
je również bardzo zróżnicowana podatność na degradację. Łącznie do III klasy zaliczono 7216,4 ha po-
wierzchni zbiorników, to jest 41,9 % zbadanej powierzchni jeziornej. Ilość zretencjonowanej w nich wody 
wynosi 399.813,3 tys. m3, co stanowi 41,1 % objętości wód zbadanych.  

W jeziorach Bnińskim, Chrzypskim, Kierskim oraz Wolsztyńskim, obciążonych presją silnie rozwiniętej 
rekreacji, stwierdzono poprawę jakości wód. Badania wcześniejsze wykazały pozaklasowy charakter wód 
tych akwenów. Poprawę jakości wód do klasy III zaobserwowano również w jeziorach: Barlin, Durowskim, 
Karczewnik, Laskowskim, Łokacz oraz Przemęckim Zachodnim. 

W 38 zbadanych jeziorach jakość wód nie odpowiadała żadnej z klas czystości, zostały uznane za poza-
klasowe, silnie zanieczyszczone. Aż 23 z nich należą do zbiorników mało odpornych na wpływy z zewnątrz. 
Przy dodatkowej silnej presji człowieka, rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i punktowych zrzu-
tach ścieków, jeziora te 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, Raczyń-
skiego, Kórnickiego, Grzymysławskiego, Popielewskiego, Dolskiego Wielkiego, Łoniewskiego, Witobel, 
a także dla ciągu jezior Przemęckich. 

Stan sanitarny w jeziorach, których wody nie odpowiadały normom, był zróżnicowany: od klasy I do III. Ska-
żenie bakteriologiczne stwierdzono w wodach jezior Grójeckiego, Nowowiejskiego i Obrzańskiego. 

Jakość wód w akwenach jeziornych może uleć poprawie dzięki wprowadzeniu działań rekultywacyjnych. 
Przykładem tego typu prac jest rekultywacja jezior: Raczyńskiego, Jaroszewskiego i Kierskiego. Władze 
gmin, do których należą te typowo rekreacyjne zbiorniki podjęły wysiłek doprowadzenia jezior do lepszej 
kondycji, prowadząc od kilku lat napowietrzanie wód. Od roku 2006 rozpoczęto prace rekultywacyjne na 
Jeziorze Wolsztyńskim, gdzie zastosowano inaktywację fosforu. 

Równolegle do badań w systemie monitoringu podstawowego jezior, realizowano badania w sieci repero-
wej, 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 tych zbiorników 
prowadzone są corocznie w sezonie wegetacyjnym, z częstotliwością raz w miesiącu. 

W roku 2003 wyznaczono w Wielkopolsce wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych, zlokalizowane na obszarach szczególnie narażonych (OSN), z których odpływ azotu do 
tych wód należy ograniczyć. Są wśród nich Jezioro Niepruszewskie położone w zlewni rzeki Samicy Stę-
szewskiej, jeziora: Zbęchy i Mórka w zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoć) oraz jeziora 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 pro-
jektu pilotażowego realizowanego już od roku 2003. Pozostałe jeziora od roku 2004 objęto monitorowa-
niem w ramach programów działań, mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. 
Wyniki badań będących podstawą do weryfikacji wyznaczonych obszarów OSN przedstawiono w rozdzia-
le „Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych”. 

Do badań ze względu na wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem 
życia ryb w warunkach naturalnych wytypowano w kolejnych latach osiem jezior – Przemęckie: Północne, 
Środkowe i Zachodnie, Białe-Miałkie, Breńskie, Wolsztyńskie, Grzymysławskie oraz Dominickie. 

Jezioro Dominickie spełniało wymogi w zakresie warunków określonych dla ryb karpiowatych. Od-
notowano w nim tylko pojedyncze przypadki przekroczeń dopuszczalnych wartości związanych głównie 
niską zawartością tlenu oraz nadmiernym stężeniem fosforu ogólnego w okresie letnim. 

Pozostałe badane jeziora nie spełniały wymogów określonych dla ryb karpiowatych ze względu na 
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ponadnormatywną zawartość fosforu ogólnego, azotynów, azotu amonowego oraz wskaźnika BZT5. Naj-
więcej przekroczeń stwierdzono w okresie występowania pokrywy lodowej. 

 
 
 
 

 
Wyniki monitoringu jezior i zbiorników wodnych w latach 1999-2006 
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Zbiorniki wodne 
Obszar Wielkopolski w porównaniu z innymi ob-

szarami Polski uchodzi za najbardziej deficytowy w 
wodę. Jest to związane głównie z małą sumą opadów 
atmosferycznych. Na większości obszarów średnia 
roczna suma opadów nie przekracza 550 mm. W tych 
warunkach klimatycznych istotną rolę odgrywa reten-
cjonowanie wód w sztucznych zbiornikach. Obecnie 
w Wielkopolsce zlokalizowane są 34 zbiorniki oraz 
pięć piętrzonych jezior retencjonujących około 
61,5 mln m3 wody.  

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 tak-

że 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.  

Do największych zbiorników w województwie (poza piętrzonymi jeziorami) należą: usytuowany na Ko-
ściańskim Kanale Obry – Wonieść (777,1 ha), na rzece Głównej – Kowalski (203,0 ha), na Pokrzywnicy – 
Szałe (167,0 ha), na Kanale Grójeckim – Lubstowski (145,0 ha) oraz Radzyny (109,44 ha) na rzece Samie. 
Pozostałe zbiorniki są znacznie mniejsze od 1,65 ha do 75,77 ha oraz pojemności użytkowej od 0,032 mln m3 
do 1,906 mln m3.. 

W północnej części Wielkopolski na retencjonowanie wód obok naturalnych akwenów wodnych wpływ 
ma szereg zbiorników energetycznych, usytuowanych na rzece Gwdzie przy elektrowniach wodnych, 
w miejscowościach: Koszyce w km 22,58, Dobrzyca – 32,80 km, Tarnówka – 42,40 km, Ptusza – 52,60 km, 
Jastrowie – 63,40 km, Podgaje – 71,10 km oraz w Węgorzewie, Lubnicy i Żarkach. Na rzece Piławie 
w 43,80 km zlokalizowany jest zbiornik dla elektrowni Nadarzyce w 43,80 km. 

Zgodnie z programem retencjonowania wód opracowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Poznaniu projektowana jest budowa ponad 60 dolinnych zbiorników retencyjnych o po-
jemności użytkowej 0,030−5,300 mln m3. 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 1999−2004 zbadano stan czystości wód 10 sztucznych zbiorników wodnych, w tym Jezioro 
Słupeckie i Szałe dwukrotnie. Ze względu na brak jednolitej metodyki wykonywania badań sztucznych 
zbiorników wodnych, kontrolę stanu czystości poszczególnych zbiorników wykonano w różnych okresach 
roku, a do oceny stosowano różne metody.  

Stan wód wszystkich badanych zbiorników oceniono jako pozaklasowy. Po roku 2005 badań zbiorników 
wodnych nie prowadzono. 

Wykaz zbiorników retencyjnych badanych przez WIOŚ w Poznaniu w latach 1999−2004 

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 
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Od roku 2002, na podstawie wyników pomiarów 
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu prowadzonych 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wy-
konywane są coroczne oceny jakości powietrza atmos-
ferycznego. Celem ocen jest uzyskanie informacji 
o działaniach, jakie należy podjąć na rzecz poprawy 
jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości na 
dotychczasowym, dobrym poziomie. 

Oceny dokonuje się oddzielnie ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę 
roślin. W ocenie pod kątem ochrony zdrowia bierze się 
pod uwagę: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, 
ołów, pył PM10, ozon i tlenek węgla, natomiast w oce-
nie pod kątem ochrony roślin: dwutlenek siarki, tlenki 
azotu i ozon. 

Jednostkowym obszarem, podlegającym ocenie jest 
strefa, którą stanowi aglomeracja o liczbie mieszkań-

ców powyżej 250000 lub obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji. Stąd też ocenie ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi podlega 35 stref: 31 powiatów ziemskich, 3 miasta na prawach powiatu i jedna aglo-
meracja – miasto Poznań. Ocenie ze względu na ochronę roślin podlega 31 stref – powiatów ziemskich. 

Zaliczenie strefy do określonej klasy jakości powietrza zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących 
na jej obszarze. Klasa A oznacza poziom zanieczyszczeń nie przekraczający poziomu dopuszczalnego sub-
stancji, klasa B – wskazuje na konieczność zwiększenia intensywności pomiarów w celu uściślenia poziomu 
zanieczyszczeń, jest stosowana tylko w przypadku istnienia marginesu tolerancji, klasa C – oznacza przekra-
czanie poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i potrzebę opracowania programów 
ochrony powietrza. 

Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie wielkopolskim prowadzone są przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną, na stacjach pomiarów automa-
tycznych i pomiarów manualnych oraz na stanowiskach pomiarowych metody pasywnej. Strefy, w których 
nie są prowadzone pomiary oceniane są na zasadzie analogii do innych stref o podobnych warunkach. 

Wyniki oceny według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia 
Dwutlenek siarki 
Roczna ocena jakości powietrza pod kątem dwutlenku siarki dokonywana jest z uwzględnieniem stężeń 

1-godzinnych i 24-godzinnych.  
W latach 2002–2006 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla po-

miarów 24-godzinnych. W przypadku pomiarów 1-godzinnych stwierdzono pojedyncze przekroczenia do-
puszczalnego poziomu substancji w powietrzu, np. w liczbie dwóch w roku 2005, podczas gdy dopuszczalna 
częstość przekroczenia dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym wynosi 24 razy. W związku z po-
wyższym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 

Dwutlenek azotu 
Roczna ocena jakości powietrza pod kątem dwutlenku azotu dokonywana jest z uwzględnieniem stężeń 

1-godzinnych i średnich rocznych.  
Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych; 

również stężenia średnie roczne nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu substancji. W związku z powyż-
szym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 

Pył PM10 
W rocznej ocenie jakości powietrza dla pyłu PM10 (pył drobny) klasyfikacja opiera się na dwóch warto-

ściach kryterialnych: stężeniach 24-godzinnych i średnich rocznych. Oceny wykonywano na podstawie pomia-
rów automatycznych i manualnych. Wykorzystano również metodę analogii do stężeń w innych obszarach lub 
w innym okresie.  

W latach 2002–2004 do wartości stanowiącej kryterium oceny dodawano margines tolerancji w wysokości 
odpowiednio 15, 10 i 5 µg/m3, stąd wartości będące podstawą oceny pod kątem stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 
systematycznie się zmniejszały, wynosząc w latach 2002–2006 kolejno 65, 60, 55, 50 i 50 µg/m3.  
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W roku 2005, kiedy wartość kryterialna dla 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 wyniosła 50 µg/m3, stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu na stacjach w Poznaniu przy ulicach: Polanki, Dąbrowskiego 
i Szymanowskiego, w Pile przy ul. Kusocińskiego, w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II oraz w Kaliszu przy 
ul. Nowy Świat, w liczbie powyżej 35 dni w ciągu roku. W roku 2006, poza wcześniej wymienionymi stacjami, 
odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 w liczbie powyżej 35 
dni w ciągu roku w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 roku, w Lesznie i w Ostrowie Wielkopolskim.  

Wartości stanowiące kryterium oceny z uwzględnieniem stężenia średniego rocznego pyłu PM10, w latach 
2002–2006 kształtowały się na poziomie: 44,8 µg/m3, 43,2µg/m3, 41,6µg/m3, 40,0µg/m3, 40,0 µg/m3. Poziom 
wartości normatywnej miał wpływ na wynik oceny. Po raz pierwszy przekroczenie stężenia średniego rocznego 
pyłu PM10 odnotowano w roku 2005 w Kaliszu na stacji przy ul. Nowy Świat. W roku 2006 stwierdzono 
ponownie przekroczenia poziomu dopuszczalnego w Kaliszu; wartość ponadnormatywną odnotowano rów-
nież w Gnieźnie. 

Wszystkim strefom, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji przypisa-
no klasę C. Pozostałe strefy zaklasyfikowano do klasy A. 

Wykaz stanowisk pomiarowych pyłu PM10, na których odnotowano przekroczenie poziomów dopuszczalnych 

Stężenie pyłu PM10 – uśrednianie   
24-godzinne  

Stężenie pyłu PM10 średnie 
roczne 

częstość przekraczania poziomu       
dopuszczalnego 

w roku kalendarzowym 
[μg/m3] Lokalizacja stanowiska Obsłu-

gujący 

2005 2006 2005 2006 

Poznań, ul. Polanki WIOŚ 42 61 28,5 36,8 

Poznań, ul. Dąbrowskiego WIOŚ 51 53 30,2 32,2 

Poznań, ul. Szymanowskiego WSSE 40 41 28,3 29,5 
Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 34 63 29,5 35,1 

Gniezno, ul. Jana Pawła II WSSE 73 83 35,7 40,6 

Kalisz, ul. Nowy Świat WSSE 93 130 40,8 56,9 

Ostrów Wlkp. ul. Wysocka WSSE 17 53 32,2 35,9 

Piła, ul. Kusocińskiego WIOŚ 56 41 30,5 29,1 

Leszno WIOŚ 34 67 36,7 38,5 

Pył drobny powstaje m.in. w procesach energetycznego spalania, spalania paliw w silnikach samochodo-
wych, w wyniku pożarów lasu oraz w niektórych procesach przemysłowych, ale jego głównym źródłem jest 
spalanie paliw w sektorze komunalno-bytowym. Sektor ten jest odpowiedzialny za około 37 % całkowitej 
emisji tego pyłu.  

W okresie, do którego odnosi się przeprowadzana ocena, na wymienionych w tabeli stanowiskach pomia-
rowych pyłu PM10, w sezonie letnim nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji. 
Z przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać można wyraźną sezonową zmienność stężeń pyłu (wyższe 
w okresie zimnym, niższe w sezonie letnim). Zasadne jest więc stwierdzenie, że powodem przekroczeń w se-
zonie grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego, wpływająca na wyraźne pogorszenie 
warunków aerosanitarnych w miastach. Potwierdzeniem jest również fakt, że w okresie 2005–2006 w zakła-
dach kontrolowanych przez inspektorów WIOŚ nie odnotowano przekroczeń emisji pyłów. 

Duży wpływ na sytuację aerosanitarną miasta ma również jego położenie geograficzne, rodzaj i charakter 
zabudowy miejskiej, jej lokalizacja oraz możliwość przewietrzania obszaru miasta, co jest szczególnie wi-
doczne w przypadku Kalisza. Miasto położone jest w dolinie Prosny o przebiegu NW-SE, natomiast napływ 
przeważającej części mas powietrza zachodzi z sektora zachodniego i południowo-zachodniego, co wpływa 
na słabe przewietrzanie miasta. Ponadto występują znaczne różnice wysokości nad poziom morza pomiędzy 
centrum miasta a wyraźnie wyniesionymi nad nim peryferiami. Na warunki geograficzne należy nałożyć 
sposób ogrzewania budynków i lokalizację zakładów przemysłowych w mieście. Analizując rozkład stężeń 
24-godzinnych w ciągu roku wyraźnie widać wzrost stężeń w sezonie grzewczym i w tym okresie odnoto-
wywane są przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji.  
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Rozkład przekroczeń poziomu dopuszczalnego stężeń 24-godzinnych dla pyłu PM10 
w roku 2006 na wybranych stacjach 

Charakterystyczny wzrost stężeń w okresie grzewczym wykazuje również dwutlenek siarki, zanieczysz-
czenie pochodzące przede wszystkim z procesów spalania związanych z ogrzewaniem budynków. Poziom 
SO2 nie przekracza jednak wartości dopuszczalnych. 

 
Rozkład stężeń SO2 w roku 2006 na wybranych stanowiskach pomiarowych 
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Ołów 
Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary manualne oraz metodę analogii do wyników z innego ob-

szaru lub okresu. Otrzymane stężenia średnie roczne nie przekraczały dopuszczalnego poziomu substancji. 
W związku z tym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 

Benzen 
W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Za podstawę klasy-

fikacji stref przyjęto pomiary automatyczne i pasywne. W związku z dotrzymaniem wymaganego prawem 
poziomu dopuszczalnego wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 

Tlenek węgla 
W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Za podstawę klasy-

fikacji stref przyjęto pomiary automatyczne oraz metodę analogii do wyników z innego obszaru lub okresu. 
Wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 

Ozon 
Badania stężeń ozonu prowadzone są na dwóch miejskich stacjach pomiarów automatycznych zlokalizo-

wanych w Poznaniu i w Koninie oraz na dwóch stacjach automatycznych pozamiejskich w Krzyżówce po-
wiat gnieźnieński i w Mścigniewie powiat leszczyński.  

Podstawę klasyfikacji stref stanowi jeden parametr – stężenie 8-godzinne. Dopuszcza się 25 dni przekro-
czeń poziomu dopuszczalnego w ciągu roku. Liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego uśred-
niana jest w ciągu kolejnych trzech lat. W województwie wielkopolskim uśredniona liczba przekroczeń 
wynosiła: w Poznaniu ul. Dąbrowskiego – 19, w Koninie– 23. Uśrednienie odnosi się do kolejnych dwóch 
lat pomiarów prowadzonych na ww. stacjach. W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego substancji na terenie miast Poznań i Konin. Stosując analogię stref, do klasy A zaliczono 
również miasta Kalisz i Leszno. 

Na dwóch stacjach pozamiejskich stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej ozonu (32 dni 
z przekroczeniami). Znaczne przekroczenia stwierdzono też na stacji położonej w województwie łódzkim, 
przy wschodniej granicy województwa wielkopolskiego i na stacji położonej w Borach Tucholskich, w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim, w pobliżu północnej części województwa wielkopolskiego. Stosując ana-
logię stref wszystkie powiaty ziemskie województwa wielkopolskiego zaliczono do strefy C. 

Klasy wynikowe klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia 
Obok wyników oceny dotyczącej po-

szczególnych zanieczyszczeń, każdej stre-
fie przypisuje się jedną klasę, łączącą 
wyniki uzyskane dla wszystkich rozważa-
nych zanieczyszczeń – klasę łączną strefy. 
Łączna klasa strefy odpowiada klasie naj-
mniej korzystnej, uzyskanej z klasyfikacji 
według zanieczyszczeń.  

Na podstawie otrzymanych wyników, 
część stref zaliczono do klasy C. Powo-
dem wyznaczenia klasy C było w 6 stre-
fach przekraczanie poziomów 
dopuszczalnych stężenia pyłu PM10, 
w 31 strefach – przekraczanie poziomów 
dopuszczalnych ozonu. Zaliczenie strefy 
do klasy C dla danego zanieczyszczenia 
oznacza zakwalifikowanie strefy do 
opracowania programów ochrony powie-
trza. W obrębie poszczególnych stref 
należy zidentyfikować obszary przekra-
czania wartości dopuszczalnych.  
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Klasy stref:

 Klasa C ze względu na PM10

 Klasa C ze względu na O3

 Klasa C ze względu na O  i PM103

Klasyfikacja stref dla wszystkich  
zanieczyszczeń według kryteriów ochrony zdrowia 
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Interpretując wyniki klasyfikacji łącznej, w szczególności wskazujące na potrzebę opracowania progra-
mów ochrony powietrza, należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości 
powietrza na obszarze całej strefy i w odniesieniu do wszystkich zanieczyszczeń. Klasa C może oznaczać 
np. lokalny problem związany z jedną substancją. 

Wyniki oceny według kryterium odniesionych do ochrony roślin 
W latach 2002–2006 każdą ze stref podlegających 

ocenie pod kątem dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz 
ozonu z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla 
ochrony roślin zaliczono do klasy A – oznacza to, że na 
terenie żadnej ze stref nie odnotowano przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu tych substancji.  

Podsumowanie 
Wyniki pierwszych ocen rocznych wskazywały na 

konieczność zwiększenia intensywności pomiarów, 
w związku z tym, przy wykorzystaniu funduszy Pha-
re, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
i Państwowa Inspekcja Sanitarna zmodernizowały 
sieć monitoringu jakości powietrza. Pozwoliło to na 
zakwalifikowanie stref wcześniej sklasyfikowanych 
w klasie B do klasy C lub A, a następnie rozpoczęcie 
opracowywania programów ochrony powietrza pod 
kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 oraz określenie 
kierunków i zakresu działań niezbędnych dla osią-
gnięcia standardów jakości powietrza, prowadzących 
do ograniczenia emisji substancji przyczyniających 
się do powstawania ozonu, to jest tlenków azotu 
i węglowodorów.  

Danych do dalszej modernizacji sieci dostarczają 
oceny wstępne. 

Ocena wstępna jakości powietrza pod kątem zawartości arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pi-
renu w pyle PM10 oraz dostosowania systemu oceny do wymagań dyrektywy 2004/107/WE 

Przeprowadzona ocena wstępna miała na celu podjęcie prac przygotowawczych do wdrożenia dyrek-
tywy 2004/107/WE tak, aby z początkiem 2007 roku możliwe było rozpoczęcie regularnego monitorin-
gu arsenu, kadmu, rtęci, niklu i WWA.  

Jednym z pierwszych działań podjętych w ramach prac przygotowawczych była zmiana układu stref, 
tak, aby bardziej odpowiadał potrzebom monitoringu pod kątem metali, WWA, a także PM10. Koniecz-
ność zmiany struktury stref wynika m.in. z potrzeby optymalizacji kosztów monitoringu i działań na-
prawczych w związku z przewidywanym występowaniem przekroczeń wartości kryterialnych.  

Strefą jest aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. oraz obszar powiatu lub grupy po-
wiatów nie wchodzący w skład aglomeracji. Na terenie województwa wielkopolskiego zastosowano 
metodę grupowania powiatów. Każdej strefie przypisano właściwą klasę, będącą wynikiem oceny.  

Ocenę wstępną wykonano w oparciu o wyniki pomiarów wykonywanych przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Stężenia badanych metali oraz ben-
zo(a)pirenu oznaczano w pyle PM10. Analizowano próbki pyłu PM10 zebrane na stanowiskach pomia-
rowych w Poznaniu, Pile i Koninie. Wykonując ocenę oparto się na materiałach udostępnionych przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (dane Ministerstwa Środowiska i European Monitoring and 
Evoluation Programme). Wykorzystano również wyniki pomiarów z innych, analogicznych obszarów 
kraju zgromadzonych w bazie JPOAT, stanowiącej krajowe repozytorium danych o poziomach substan-
cji w powietrzu. 

Dla benzo(a)pirenu wszystkie strefy zaliczono do klasy 3, czyli obszarów, dla których wymagane są po-
miary wysokiej jakości. Klasę 3 przypisano również strefie pilsko-złotowskiej pod kątem kadmu.  

Wszystkie pozostałe strefy oceniane pod kątem stężeń arsenu, kadmu i niklu zaliczono do klasy 2 lub 1. 
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Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń 
według kryteriów ochrony roślin  
(klasyfikacja stref dla SO2, NOX, O3) 
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Powiat poznański

Powiat koniński

Powiat pilski

Powiat złotowski

Powiat kaliski

Powiat kolski

Powiat ostrowski

Powiat turecki

Powiat szamotulski

Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Powiat nowotomyski

Powiat gostyński

Powiat leszczyński

Powiat obornicki

Powiat kościański

Powiat grodziski

Powiat kępiński

Powiat rawicki

Powiat chodzieski

Powiat śremski

Powiat ostrzeszowski

Powiat krotoszyński

Powiat jarociński

Powiat gnieźnieński

Powiat słupecki

Powiat wągrowiecki

Powiat średzki
Powiat wrzesiński

Powiat pleszewski

Powiat wolsztyński

Poznań

Powiat międzychodzki

Konin

Kalisz

W strefie zaliczonej do klasy 2 wykonywane są pomiary – program mniej intensywny. Wyniki pomia-
rów mogą być uzupełniane informacjami z innych źródeł (modelowanie, obiektywne szacowanie). Nato-
miast dla obszaru strefy zakwalifikowanej do klasy 1 wystarczające mogą być modelowanie i obiektywne 
szacowanie. 

Efektem przeprowadzonej oceny wstępnej jest zdiagnozowanie poziomu arsenu, kadmu, niklu oraz 
WWA – benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz zaprojektowanie wojewódzkiego systemu jakości powietrza pod 
kątem wymagań dyrektywy 2004/107/WE. Na podstawie wyników oceny wstępnej zostaną również określo-
ne metody ocen rocznych w poszczególnych strefach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lokalizacja stanowisk w systemie wojewódzkim monitoringu w zakresie badań powietrza w roku 2006 
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Hałas jest aktualnie jednym z najpoważniejszych za-
grożeń środowiska. Wieloletnie starania zmierzające do 
ograniczenia emisji akustycznej maszyn i urządzeń, 
a w szczególności środków transportu, mimo obserwo-
wanych sukcesów dotyczących pojedynczych źródeł 
hałasu, nie doprowadziły do poprawy klimatu akustycz-
nego w środowisku. Ze względu na postępującą urbani-
zację oraz stałą rozbudowę sieci dróg, zapewnienie 
właściwych warunków akustycznych staje się zadaniem 
priorytetowym i równocześnie coraz bardziej skompli-
kowanym. Potrzebę skutecznych działań w tym zakresie 
uzasadniają wyniki badań potwierdzających szkodli-
wość hałasu oraz postrzeganie dyskomfortu akustycz-
nego w miejscu zamieszkania jako najistotniejszej ze 
wszystkich uciążliwości dotyczących stanu środowiska, 
determinującej decyzje o kierunkach migracji ludności. 
Problem nadmiernego hałasu dotyczy głównie wielkich 
aglomeracji, jednak w znacznym stopniu dotyka rów-

nież mieszkańców mniejszych miejscowości. Ze względu na powszechność występowania, duży obszar ob-
jęty oddziaływaniem i liczbę ludności pozostającej w jego zasięgu, największy wpływ na klimat akustyczny 
wywiera hałas komunikacyjny, w szczególności drogowy. Oddziaływanie źródeł przemysłowych ma zwykle 
charakter lokalny. 

Rozpoznaniu stanu klimatu akustycznego środowiska służą zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska, 
wprowadzającej 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 przypadku istnie-
je wiele problemów dotyczących klimatu akustycznego środowiska, których identyfikacja powierzona zosta-
ła organom inspekcji środowiska. 

Wymagane standardy dotyczące klimatu akustycznego określa aktualnie rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 
120 z 2007 roku, poz. 826). Rozporządzenie podaje dopuszczalny poziom hałasu dla poszczególnych rodza-
jów źródeł (dróg i linii kolejowych, linii elektroenergetycznych, startów, przelotów i lądowań statków po-
wietrznych oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu) w stosunku do klas terenu wyróżnionych ze 
względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. Przyjętymi wskaźnikami oceny hałasu stosowanymi 
w polityce długookresowej, w szczególności przy sporządzaniu map akustycznych, są: poziom długookre-
sowy dzienno-wieczorno-nocny LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach 
(dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (600–1800), pory wieczoru 
(1800–2200) i pory nocy (2200–600) oraz poziom długookresowy nocny LN – długookresowy średni poziom 
dźwięku A wyrażony w dB wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy (2200–600), natomiast w działalności 
kontrolnej poziom równoważny LAeqD dla pory dnia (600–2200) oraz poziom równoważny LAeqN dla pory nocy 
(2200–600). Sposób wyznaczania wartości wskaźnika LDWN określa odrębne rozporządzenie. Stosowanie 
wskaźników długookresowych umożliwia uwzględnienie zmienności oddziaływania akustycznego źródeł 
hałasu, wynikającej ze zmienności funkcjonowania źródeł w ciągu roku oraz zmienności warunków atmosfe-
rycznych i innych czynników wpływających na rozchodzenie się hałasu w środowisku. 

Dopuszczalne wartości obu wskaźników dla hałasów drogowych i kolejowych wynoszą w porze dziennej 
– w zależności od kategorii terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45–55 dB. W przypadku hałasów prze-
mysłowych obowiązują wartości 45–55 dB w dzień i 40–45 dB w nocy. Spełnienie wymogów rozporządzenia, 
szczególnie w odniesieniu do hałasów komunikacyjnych, nie gwarantuje stworzenia mieszkańcom warunków, 
w których nie występuje uciążliwe (w skali subiektywnej) oddziaływanie hałasu. Przyjęte standardy są kom-
promisem pomiędzy oczekiwaniami i realnymi możliwościami ograniczania hałasów komunikacyjnych.  

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. Systematycznie badania 
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prowadzone w okresie wielu lat pozwoliły na opracowanie emisyjnych map akustycznych dla przeszło dwudzie-
stu miast Wielkopolski, przy czym w kilku przypadkach dwukrotnie, a nawet trzykrotnie. Wyniki analiz są udo-
stępniane w cyklicznych raportach o stanie środowiska oraz w publikacjach monograficznych. Dokumentują one 
stałe zwiększanie się obszarów poddanych nadmiernemu oddziaływaniu hałasu, jakkolwiek dzięki postępowi 
technicznemu degradacja klimatu akustycznego postępuje znacznie wolniej, niż wynikałoby to ze zwiększającej 
się liczby źródeł hałasu, a w pewnych przypadkach osiągnięta została poprawa warunków akustycznych. Nader 
niepokojące jest równoczesne gwałtowne zmniejszanie powierzchni terenów o korzystnych warunkach akustycz-
nych. Ograniczaniu tej tendencji ma służyć przewidziana zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska możliwość 
wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub poza nią i dalszego objęcia ich szczególną ochroną.  

Poziom równoważny hałasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fragment mapy imisyjnej hałasów 
drogowych w Szamotułach 
– pora dzienna  
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z zapotrzebowaniem, analizy klimatu akustycznego prowadzone przez WIOŚ są systematycznie roz-
szerzane o zagadnienia imisyjne. Wykonana w roku 2004 mapa akustyczna Szamotuł, zrealizowana na bazie 
prowadzonych pomiarów i zgromadzonych danych dotyczących parametrów komunikacyjnych, była jedną 
z pierwszych w kraju map wykorzystujących oprogramowanie wspomagające tworzenie map akustycznych. Za-
wiera ona nie tylko warstwę emisyjną, ale również mapy propagacji hałasu drogowego i kolejowego, a także ma-
py konfliktów akustycznych, przedstawiające obszary występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości 
poziomu równoważnego hałasu, z określeniem wielkości przekroczenia.  
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Wielkość przekroczeń dopusz-
czalnego poziomu hałasu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment mapy przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasów drogowych w Szamotułach – pora dzienna  

Aktualne prace WIOŚ mają na celu możliwie szerokie uwzględnianie zagadnień dotyczących propagacji 
hałasu w środowisku. W najbliższym czasie spodziewane jest również pozyskanie najnowszej mapy aku-
stycznej Poznania. Zgodnie z wymogami ustawy analizie poddano oddzielnie oddziaływanie poszczególnych 
rodzajów hałasu istotnych dla klimatu akustycznego miasta – mapy opracowuje się w postaci warstw dla 
hałasów drogowych, tramwajowych, kolejowych, lotniczych, przemysłowych. Poza obrazowaniem aktual-
nych warunków akustycznych wyłonione zostaną tereny, na których występuje przekroczenie dopuszczal-
nych wartości poziomu hałasu oraz przeprowadzone zostaną analizy dotyczące liczby ludności narażonej na 
jego oddziaływanie (z uwzględnieniem wielkości przekroczenia wartości dopuszczalnych). Zadaniem mapy 
akustycznej jest dostarczenie informacji o stanie klimatu akustycznego mieszkańcom miasta, właściwym 
organom i instytucjom, przede wszystkim jednak stworzenie podstaw do opracowania programu ochrony 
środowiska przed hałasem, wymaganego rok po sporządzeniu mapy akustycznej. W ramach realizacji zobo-
wiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, określony przepisami zakres informacji przekaza-
ny zostanie Komisji Europejskiej. Poprzez bieżącą możliwość modyfikacji danych wejściowych dotyczących 
źródeł hałasu i zagospodarowania terenu mapa akustyczna powinna stać się narzędziem służącym optymali-
zacji działań kształtujących klimat akustyczny Poznania. 

Obecnie WIOŚ dysponuje już mapami akustycznymi dla odcinków dróg krajowych nr 2, 5, 11, 25 i 92 oraz 
autostrady A2 leżących na terenie Województwa Wielkopolskiego.  

Ze względu na powszechność występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu hałasu, pro-
wadzony jest również monitoring, mający na celu wskazanie terenów najbardziej zdegradowanych akustycz-
nie, które winny być traktowane priorytetowo podczas planowania działań zmierzających do likwidacji 
stwierdzonych uciążliwości. Kryterium przynależności do tej grupy terenów stanowi przekroczenie tzw. 
poziomów progowych określonych obowiązującym do niedawna odrębnym rozporządzeniem, dla po-
szczególnych rodzajów źródeł hałasu i kategorii obiektów chronionych. Podane w rozporządzeniu pozio-
my progowe dla hałasów komunikacyjnych wynoszą: 75 dB przed elewacją budynku mieszkalnego 
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 stwierdzono ponad sto przypadków przekraczania 

bez przekroczeń
>   1.0 dB
>   5.0 dB
> 10.0 dB
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poziomów progowych, z czego kilkadziesiąt na terenie Poznania. Dotyczą one zwykle pojedynczych budyn-
ków w otoczeniu dróg krajowych, rzadziej wojewódzkich i zabudowy chronionej zlokalizowanej w niewielkiej 
(praktycznie do 5 m w przypadku budynków mieszkalnych) odległości od jezdni.  

 

 

Pomiarowe rozpoznanie warunków szczególnej uciążliwości hałasów komunikacyjnych w Wielkopolsce w roku 2006 
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Degradacja klimatu akustycznego środowiska w naszym regionie wynika również z oddziaływania 
hałasów lotniczych, związanych z działalnością poznańskiego lotniska cywilnego Ławica i lotniska woj-
skowego w Krzesinach. W tym ostatnim przypadku, ze względu na brak możliwości ograniczenia emisji 
hałasu i zlokalizowaną w niewielkiej odległości od lotniska zabudowę mieszkaniową, określono granice 
strefy ograniczonego użytkowania. Ustalenia analizy porealizacyjnej pozwolą na weryfikację zasięgu 
oddziaływania hałasów lotniczych z uwzględnieniem zmian dotyczących wykorzystywanych samolotów 
i operacji lotniczych. 

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

W związku z realizacją obowiązków dotyczących monitorowania klimatu akustycznego wynikają-
cych z procedur postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowi-
sko w ramach monitoringu przedinwestycyjnego i poinwestycyjnego gromadzone są dane, dotyczące 
emisji i imisji hałasu w otoczeniu nowych obiektów komunikacyjnych i przemysłowych.  

Właściwe kształtowanie klimatu akustycznego środowiska wymaga przede wszystkim uwzględniania 
zagadnień akustycznych na etapie planowania przestrzennego. Istnieje wówczas swoboda stosowanych 
rozwiązań zapewniających możliwość zachowania wymaganych standardów akustycznych. Działania 
zmierzające do likwidacji istniejących konfliktów akustycznych są dużo bardziej skomplikowane 
i kosztowne. Na terenie Wielkopolski w ostatnich latach powstało kilka ekranów akustycznych, m. in. 
przy wymagających zabezpieczeń akustycznych odcinkach autostrady oraz przy wybranych uciążliwych 
odcinkach ulic Poznania. Stosowane są również coraz powszechniej nowoczesne rozwiązania techniczne 
zmniejszające uciążliwość akustyczną komu-
nikacji tramwajowej - specjalne konstrukcje 
zapewniające odpowiednią wibroizolację oraz 
nowe typy taboru. Jako pierwsze miasto 
w kraju Poznań wykorzystuje tzw. ciche na-
wierzchnie. Osiągane tą drogą zmniejszenie 
hałasu sięga 3 dB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzięki prowadzonej działalności kontrolnej oraz dostępnym aktualnie rozwiązaniom technicznym, udało 
się w znacznej mierze ograniczyć uciążliwości akustyczne wynikające z oddziaływania hałasów przemysło-
wych. W roku 2006 w wyniku realizacji wieloletnich przedsięwzięć, do norm akustycznych dostosowało się 
20 podmiotów – m.in.: „STEICO” S.A. w Czarnkowie, „WINKOWSKI” Sp. z o.o. w Pile, Huta Szkła „Uj-
ście” S.A. w Ujściu. Inwestycje przeciwhałasowe prowadzi aktualnie 16 podmiotów, w tym: Kopalnia Wę-
gla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A., Firma „PIĄTEK” Maciej Piątek, Zbigniew Piątek s.c., 
w Strzałkowie i Wytwórnia Oklein Meblowych – Mariusz Tyszkiewicz w Łobżenicy. 
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W roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu rozpoczął badania natężenia 
pól elektromagnetycznych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, pomiary zostały wykonane na 
terenie miasta Kalisza. W roku 2006 wykonano pomiary 
na terenie Konina i Leszna. 

Regulacje prawne dotyczące ochrony przed po-
lami elektromagnetycznymi 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony 
przed polami elektromagnetycznymi zawiera ustawa 
z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Zgod-
nie z artykułem 121 ustawy ochrona przed polami elek-
tromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie po-
ziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczal-
nych lub co najmniej na tych poziomach oraz 
zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co 

najmniej do dopuszczalnych, gdy poziomy te nie są dotrzymane. 
Artykuł 122 stanowi, że minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właści-

wym do spraw zdrowia, określi w drodze rozporządzenia dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymywania tych poziomów. Na podstawie tegoż artykułu Mini-
ster Środowiska wydał w dniu 30 października 2003 rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1883). 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w miejscach 
dostępnych dla ludności wynoszą: 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych 

Parametr fizyczny
Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego 

Składowa         
elektryczna 

Składowa         
magnetyczna Gęstość mocy 

1 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 
2 od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 A/m - 
3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 
4 od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m - 
5 od 0,001 MHz do 3 MHz 20 V/m 3 A/m - 
6 od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - - 
7 od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 

f – częstotliwość wyrażona w jednostkach podanych w kolumnie 2 

Zakres prowadzonych badań 
Po przeprowadzeniu analizy obszarów miast Kalisza, Konina i Leszna pod względem gęstości zaludnie-

nia, lokalizacji terenów z zabudową mieszkaniową (osiedli mieszkaniowych) i rozmieszczenia źródeł pro-
mieniowania elektromagnetycznego, wytypowano w każdym mieście po siedem obiektów, stanowiących 
źródła promieniowania, w otoczeniu których dokonano pomiarów. Źródła emisji stanowiły instalacje zwią-
zane z działalnością stacji bazowych telefonii komórkowej.  

W otoczeniu każdego źródła pomiary wykonywano w sześciu punktach pomiarowych zlokalizowanych 
w miejscach dostępnych dla ludności.  

W każdym z punktów mierzono natężenie składowej elektrycznej pola.  
Wnioski 

Przeprowadzone badania natężenia pól elektromagnetycznych w wybranych punktach Kalisza, Konina 
i Leszna, w pobliżu obiektów związanych z emisją pól nie wykazały występowania przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych, określonych w przepisach o ochronie środowiska (rozporządzenie Ministra Środowiska 
z 30 października 2003 w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
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sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów). Pomiary obejmowały zakres częstotliwości od 
0,1 MHz do 40 GHz. W mierzonym zakresie częstotliwości pracują przede wszystkim urządzenia nadawcze 
radiowo-telewizyjne i urządzenia radiokomunikacji ruchomej (telefonia komórkowa). W większości punk-
tów pomiarowych uzyskiwano poziomy natężenia składowej elektrycznej pola poniżej 1 V/m.  

Mierzone w tych samych punktach pomiarowych wartości natężenia pola w zakresie częstotliwości od 
0,1 MHz do 1000 MHz oraz w zakresie od 1 MHz do 40 GHz były do siebie zbliżone, co pozwala na stwier-
dzenie, że poziomy te kształtowane są przez instalacje stacji bazowych telefonii komórkowych. W żadnym 
z punktów pomiarowych położonych w pobliżu tych instalacji nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalne-
go poziomu (7 V/m). 
Kalisz        Leszno  
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Lokalizacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych, 
w otoczeniu których prowadzono badania na terenie Kalisza, Leszna i Konina 
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Składowanie odpadów jest problemem środowi-
skowym przede wszystkim dlatego, że składowiska 
zajmują przestrzenie, przyczyniają się do degradacji 
powierzchni ziemi, stanowią zagrożenia dla wód po-
wierzchniowych i podziemnych, wpływają na jakość 
powietrza, gleb i roślin poprzez emisję gazu wysypi-
skowego, a ponadto przyczyniają się do niszczenia 
walorów krajobrazowych.  

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 
Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) określa zasa-
dy gospodarowania odpadami i hierarchię pożądanych 
zachowań, nakazując w pierwszej kolejności po wytwo-
rzeniu odpadów poddać je odzyskowi, później unieszko-
dliwieniu, a składować wyłącznie te odpady, których 
unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe 
z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przy-
czyn ekologicznych lub ekonomicznych. 

Czynne składowiska odpadów  
Z danych zebranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że w roku 2006 eks-

ploatowano na terenie województwa wielkopolskiego 129 składowisk, w tym jedno nowo oddane do eksplo-
atacji – składowisko w miejscowości Orli Staw, w powiecie kaliskim.  

Dwa z eksploatowanych składowisk to składowiska odpadów niebezpiecznych: 
– w miejscowości Pasieka w powiecie gnieźnieńskim, gdzie składowane są głównie materiały konstrukcyj-

ne i izolacyjne zawierające azbest oraz odpady azbestowe z elektrolizy i okładziny hamulcowe zawierają-
ce azbest; 

– w Koninie, gdzie składowane są odpady z różnych grup (06, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 19) zawierające elementy 
niebezpieczne , w tym również azbest. 
Jedno składowisko, zlokalizowane w Koninie, to składowisko odpadów obojętnych, na którym składo-

wane są odpady z przemysłu cukrowniczego. 
Zarówno składowiska odpadów niebezpiecznych jak i składowisko odpadów obojętnych spełniają mini-

malne wymagania formalne. 
Pozostałe 126 składowisk, to składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym: 5 skła-

dowisk odpadów przemysłowych, 116 składowisk odpadów komunalnych czynnych oraz 5 składowisk od-
padów komunalnych, które w II półroczu roku 2006 zaprzestały eksploatacji.  

Wśród tych 126 składowisk są 4 składowiska odpadów przemysłowych i 105 składowisk odpadów ko-
munalnych legalnych. Składowiska te spełniają minimalne wymagania formalne, tj. posiadają:  
a) w przypadku składowisk odpadów, które zostały oddane do eksploatacji przed dniem 1 października 

2001 roku: 
• co najmniej jeden z następujących zestawów decyzji: 

– decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę, 
– pozwolenie na użytkowanie, 
– decyzja o dostosowaniu lub zamknięciu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 

o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późniejszymi zmianami) wydana do dnia 31 grudnia 2003 roku 

oraz 
• decyzję zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska; 

b) w przypadku składowisk odpadów, które zostały oddane do eksploatacji po dniu 1 października 2001 roku 
spełniające wszystkie wymienione wymagania łącznie: 

– pozwolenie na budowę, 
– pozwolenie na użytkowanie, 
– książka obiektu budowlanego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 

w sprawie książki obiektu budowlanego – Dz. U. Nr 120 poz.1134), 
– pozwolenie zintegrowane lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów, 
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– zatwierdzona instrukcja eksploatacji składowiska odpadów. 
Na 129 eksploatowanych składowiskach w roku 2006 złożono 2.132.407,4 Mg odpadów. 

 

 

 

 
Teren oczyszczalni odcieków na 
Składowisku Odpadów Miasta 
Poznania w Suchym Lesie 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elektrociepłownia biogazowa na Składo-
wisku Odpadów Miasta Poznania w Su-
chym Lesie 

 

 

 

 

 
 

Nieeksploatowane składowiska odpadów 
Z danych zgromadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że na terenie 

województwa wielkopolskiego jest 28 składowisk zamkniętych po 16 lipca 2001 roku, spełniających mini-
malne wymagania formalne, w tym: jedno składowisko odpadów przemysłowych obojętnych oraz jedno 
odpadów przemysłowych i 26 składowisk odpadów komunalnych – innych niż niebezpieczne i obojętne. 
W tej grupie składowisk 16 składowisk zaprzestało przyjmowania odpadów od 2006 roku: w powiecie cho-
dzieskim w gminie Szamocin, w powiecie kolskim w gminach: Koło, Grzegorzew, w powiecie konińskim 
w gminach Kazimierz Biskupi, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Rychwał, w powiecie krotoszyńskim 
w gminie Krotoszyn, w powiecie nowotomyskim w gminie Kuślin, w powiecie ostrzeszowskim w gminie 
Mikstat, w powiecie pilskim w gminie Kaczory, w powiecie śremskim w gminie Dolsk, w powiecie tureckim 
w gminie Turek i w powiecie złotowskim w gminie Jastrowie.  

Z ewidencji WIOŚ wynika również, że na obszarze województwa wielkopolskiego znajdują się 44 inne 
składowiska zamknięte, zawierające odpady komunalne, przemysłowe i niebezpieczne, niespełniające mini-
malnych wymagań formalnych. Wśród nich jest 10 obiektów w trakcie rekultywacji, a 13 – zrekultywowanych.  

W roku 2007 zostanie zakończone usuwanie odpadów ze składowiska ługów pokrystalizacyjnych pocho-
dzących z Zakładów Chemicznych Luboń S.A. w Luboniu. Składowisko to ze względu na oddziaływanie na 
środowisko było umieszczone na tzw. „liście 80”. Rekultywacja terenu zostanie zakończona w roku 2008. 
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Składowisko ługów pokrysta-
licznych Zakładów Chemicz-
nych Luboń S.A. w Luboniu – 
stan na wrzesień 2004 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 
Składowisko ługów pokry-
stalicznych Zakładów Che-
micznych Luboń S.A. 
w Luboniu – stan na maj 
2007 roku 

 

 

 

 
 

 

 

 

Selektywna zbiórka odpadów 
Do zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminie należy zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych 
do ich utrzymania m.in.: poprzez zorganizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania od-
padów komunalnych przydatnych do odzysku i współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działal-
ność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.  

Zakres prowadzonej segregacji odpadów (rodzajowo i terytorialnie) systematycznie się rozszerza, nastę-
puje udoskonalanie i dostosowywanie do lokalnych potrzeb funkcjonujących już systemów zbiórki odpadów. 
W roku 2006 poprzez selektywną zbiórkę prowadzoną przez gminy na terenie województwa wielkopolskie-
go wysegregowano około 49265,1 Mg odpadów, w tym 20386,5 Mg makulatury, 19504,0 Mg szkła i 9374,6 
Mg tworzyw sztucznych. Na terenie 5 gmin (Dobra, Gołuchów, Kościan – obszar wiejski, Lipka, Tuliszków) 
nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów.  

Poważny problem stanowi w dalszym ciągu selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych. W żadnej 
z gmin do tej pory nie zorganizowano zbiórki tego rodzaju odpadów.  

Problem stanowią też odpady azbestowe. Dotychczasowe działania gmin w tym zakresie ograniczają się 
wyłącznie do zebrania wymaganych informacji oraz przekazania ich wojewodzie.  
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Składowiska eksploatowane i selektywna zbiórka odpadów na terenie województwa wielkopolskiego w 2006 roku 

Likwidacja mogilników  
Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowanych było 27 mogilników zawierających przeter-

minowane środki ochrony roślin i inne odpady pestycydowe. 
Pierwszy mogilnik, w miejscowości Tworzymirki-Gaj, zlikwidowało w roku 2003 Starostwo Powiato-

we w Gostyniu. Unieszkodliwiono 1055,32 Mg (brutto) odpadów zawierających przeterminowane środki 
ochrony roślin. 

Z przekazanego przez Urząd Marszałkowski sprawozdania z likwidacji mogilników wynika, że w latach 
2002–2004 w województwie wielkopolskim zlikwidowano całkowicie 13 mogilników w miejscowościach: 
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Typy składowisk:

składowisko odpadów obojętnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne

Segregacja odpadów:

gmina nie prowadząca selektywnej zbórki odpadów

gmina zbierająca jeden rodzaj odpadów

gmina prowadząca selektywną zbiórkę
co najmniej 3 rodzajów odpadów
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Wagowo gmina Pobiedziska, Gniezno, Skubar-
czewo gmina Orchowo, Hiszpania gmina Krzy-
mów, Studzieniec gmina Chodzież, Grabówka 
gmina Budzyń, Grabów Wójtostwo gmina Gra-
bów n/Prosną, Nadziejewo gmina Środa Wlkp., 
Mateuszewo gmina Śrem, Przybyszów gmina 
Kępno, Poznań (przy Instytucie Ochrony Roślin 
i w Forcie przy ul. Książęcej), Zwola gmina 
Zaniemyśl. W I etapie likwidacji unieszkodliwio-
no 2020,74 Mg odpadów (przeterminowanych 
środków ochrony roślin wraz z opakowaniami). 
Tereny mogilników zostały zrekultywowane 

W okresie od sierpnia 2006 roku do marca 
2007 roku kontynuowano likwidację kolejnych 
mogilników, w wyniku której całkowicie zli-
kwidowano i zrekultywowano 8 mogilników 
w miejscowościach: Franciszkowo gmina Zło-
tów, Górnica gmina Trzcianka, Rudki gmina 
Ostroróg, Głażewo gmina Międzychód, Tarno-
wo Stare gmina Czempiń, Młynów gmina 
Ostrów Wlkp., Klotyldzin gmina Margonin, 
Piotrkówko gmina Szamotuły. Natomiast 
z mogilników w miejscowościach Lasocice 
gmina Święciechowa, Niedźwiady gmina Jara-
czewo i Nowa Obra gmina Wolsztyn wywie-

zione zostały w całości przeterminowane środki ochrony roślin, a z mogilników w miejscowościach Pro-
chy gmina Wielichowo i Kopanki gmina Opalenica wywieziono część przeterminowanych środków 
ochrony roślin.  

Z 13 mogilników likwidowanych w etapie II unieszkodliwiono 2769,170 Mg odpadów (przeterminowa-
nych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami). Likwidacja polegała na wydobyciu odpadów i przepa-
kowaniu do ich atestowanych beczek, przetransportowaniu do spalarni odpadów niebezpiecznych SARPI 
w Dąbrowie Górniczej i termicznym unieszkodliwieniu. Na terenie 7 mogilników (Franciszkowo, Górnica, 
Rudki, Głażewo, Tarnowo Stare, Młynów i Klotyldzin) wykonane zostały prace rekultywacyjne, w ramach 
których wywieziono 4291,078 m3 skażonej ziemi i gruzu na składowiska odpadów niebezpiecznych do Go-
rzowa Wielkopolskiego, Trzemeszna, Konina i Zgierza. Po wypełnieniu dołów po mogilnikach iłem 
(5402,5489 m3), matą bentonitową, gliną, czystym gruntem, mieszanką glebowo-torfową, ziemią, dokonano 
zalesień na obszarze 0,8164 ha. Mogilnik w miejscowości Piotrkówko nie został poddany rekultywacji ze 
względu na dobry stan techniczny komory żelbetonowej i jego umiejscowienia na terenie składowiska odpa-
dów. Po wydobyciu odpadów zbiornik został zdezynfekowany, a teren wokół uprzątnięty i zabezpieczony.  

Z 13 mogilników likwidowanych w etapie II na pięciu pozostały do wykonania następujące prace: 
– rekultywacja terenu po usuniętych przeterminowanych środkach ochrony roślin w miejscowościach La-

socice, Nowa Obra, Niedźwiady, 
– wywiezienie pozostałych odpadów (szacowana ilość 38 Mg) oraz rekultywacja mogilników w miejsco-

wościach Kopanki i Prochy. 
Łącznie z terenu 27 mogilników usunięto 5845,23 Mg (brutto) odpadów niebezpiecznych. Całkowita li-

kwidacja mogilników z terenu województwa planowana jest do końca roku 2008.  
Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowane są jeszcze dwa nieużytkowane obiekty, które 

nie były objęte przedsięwzięciem likwidacji mogilników, ze względu na inny rodzaj zdeponowanych odpa-
dów. Są to:  
– mogilnik zakładowy należący do Philips Lighting Poland S.A. Piła zlokalizowany na składowisku odpa-

dów w miejscowości Kłoda, gmina Szydłowo – jest to izolowana geomembraną kapsuła zawierająca 
605 Mg stłuczki szklanej zanieczyszczonej rtęcią i 265 Mg osadów poneutralizacyjnych; 

– mogilnik w miejscowości Uścikówiec, gmina Oborniki, na terenie należącym do Wojskowych Zakładów Moto-
ryzacyjnych w Poznaniu, w którym zdeponowano około 150 m3 odpadów, m.in. odpady pogalwaniczne.  

Mogilniki w województwie wielkopolskim 
(stan na 31.12.2006 rok) 
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W ostatnich pięciu latach liczba zakładów w ewi-
dencji WIOŚ stale wzrasta. Wzrost ten jest wynikiem 
kontroli w nowych, dotychczas nieewidencjonowanych 
zakładach, głównie na skutek zgłoszeń o oddaniu obiek-
tów do użytkowania, wniosków o interwencję, wyda-
wania zaświadczeń, weryfikacji instalacji, głównie ferm 
drobiu zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zinte-
growanego oraz realizacji obowiązków kontrolnych wy-
nikających z nowych ustaw (kontrole gospodarowania 
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, stacji 
demontażu pojazdów i gospodarstw rolnych na obsza-
rach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie wód 
azotanami). Nie są to zakłady o istotnym znaczeniu 
oddziaływania na środowisko w skali kraju.  

Zakłady figurujące w ewidencji WIOŚ to w przewa-
dze zakłady średnie i małe. Na terenie województwa 
wielkopolskiego znajduje się 340 zakładów zobowiąza-
nych do posiadania pozwolenia zintegrowanego, w tym 

389 instalacje. Liczba zakładów, które uzyskały pozwolenie wynosi 187. 
Ewidencja zakładów w WIOŚ Poznań na przestrzeni lat 2004–2006 

Liczba w roku Zakres 
2002 2003 2004 2005 2006 

Zakłady ujęte w ewidencji  5161 5551 5890 6443 6772 
Zakłady skontrolowane 1399 1410 1465 1531 1435 
Zakłady skontrolowane będące w ewidencji w % 27,1 25,4 24,9 23,8 21,0 

W roku 2006 przeprowadzono 1523 kontrole, w tym 579 (61 %) kontroli pozaplanowych, podejmowa-
nych głównie na wniosek jednostek organizacyjnych korzystających ze środowiska oraz na wniosek obywa-
teli o podjęcie interwencji. Kontrole planowe realizowane były w ramach 5 cyklów krajowych i 20 celów 
kontrolnych. Dwie kontrole przeprowadzono wspólnie z NIK. Były to kontrole ferm trzody chlewnej wyma-
gających pozwoleń zintegrowanych, wykonane w związku z ogólnokrajową kontrolą funkcjonowania wiel-
koprzemysłowych ferm trzody chlewnej, przeprowadzoną przez NIK, m.in. w WIOŚ w Poznaniu.  

Cykle kontrolne krajowe 
1. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w związku ze stosowaniem środków ochrony roślin oraz 

nawozów (z wyłączeniem nawozów naturalnych) w rolnictwie  
W ramach tego cyklu kontrolami objęto 21 podmiotów. Cykl kontrolny obejmował sprawdzenie wykony-

wania obowiązków w zakresie gospodarowania środkami chemicznymi w czasie produkcji, sprzedaży, maga-
zynowania, stosowania oraz w zakresie postępowania z odpadami opakowaniowymi po tych środkach.  

Kontrola producenta nawozów nie wykazała nieprawidłowości.  
U sprzedawców nie budziło zastrzeżeń zabezpieczenie środków i nawozów przed dostępem osób postron-

nych, magazynowanie i ich dystrybucja. Nieprawidłowości wystąpiły w kwestiach formalnoprawnych: kilka 
firm nie pobierało kaucji za opakowania jednostkowe (ze środkami niebezpiecznymi) w wysokości ustalonej 
przez ich producenta, importera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia, nie posiadało decyzji na 
zbieranie odpadów, niewłaściwie prowadziło ewidencję odpadów. 

W przypadku stosujących środki chemiczne, rolników indywidualnych i przedsiębiorstw rolnych, zauważono, 
że stosowanie ich jest w większości oparte o zasadę kup i natychmiast zastosuj. Praktycznie nie spotyka się zapa-
sów środków ochrony roślin i nawozów, a jeśli już, to przede wszystkim środków ochrony roślin, które nie zosta-
ły wykorzystane ze względu na zakupienie nadmiernej ilości w związku z brakiem w sprzedaży mniejszych 
opakowań lub też niezastosowania środka z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych panujących 
w okresie wegetacji roślin. Zauważono, że rolnicy stosują znikome ilości środków ochrony roślin zaliczanych do 
bardzo toksycznych i toksycznych. Skontrolowane magazyny na środki ochrony roślin są obiektami dobrze za-
bezpieczonymi przed dostępem osób postronnych, nie stwierdzono przechowywania środków z narażeniem 
zdrowia i życia oraz środowiska. Nie stwierdzono także stosowania środków przez osoby nie przeszkolone oraz 
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użytkowania opryskiwaczy bez wymaganych atestów. 
Kontrole potwierdziły, że producenci wyrobów chemicznych wprowadzają na rynek środki coraz bezpiecz-

niejsze dla środowiska, w trwałych opakowaniach, z pełną informacją na temat zastosowania i możliwych za-
grożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska. Nie stwierdzono w obrocie rynkowym opakowań 
wielokrotnego użytku po środkach ochrony roślin.  

Z ustaleń kontroli wynika, że postępowanie podmiotów uczestniczących w obrocie środkami ochrony roślin 
oraz nawozami w zakresie produkcji, magazynowania i stosowania jest prawidłowe, natomiast niewłaściwe 
w zakresie regulacji formalnoprawnych.  

W zarządzeniach pokontrolnych nakazano uregulować stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpa-
dami. W uzasadnionych przypadkach poinformowano marszałka województwa o nieuiszczaniu opłat za korzy-
stanie ze środowiska oraz Inspekcję Handlową o niepobieraniu kaucji za opakowania ze środkami chemicznymi. 

2. Ocena spełniania wymogów ochrony środowiska przez spalarnie odpadów medycznych 
i weterynaryjnych oraz funkcjonowania autoklawów. 
W ramach cyklu skontrolowano dwie spalarnie odpadów medycznych. Zakres przedmiotowy kontroli obej-

mował następujące dane: 
• uregulowania formalnoprawne, 
• parametry techniczno-technologiczne danej spalarni, 
• sposób magazynowania odpadów przed spalaniem, 
• transport odpadów, tj. typy pojazdów wykorzystywanych do transportu, trasy przejazdu z miejsc wytworze-

nia odpadów do spalarni, 
• masę unieszkodliwionych odpadów w latach 2003–2005.  

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprowadzenie ciągłego pomiaru emisji gazów i pyłów wprowadzanych 
do powietrza oraz brak świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie termicznego przekształcania odpadów przez 
kierujących spalarniami. Zostały wydane zarządzenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych uchybień. 

3. Kontrola organizacji odzysku i dokonujących recyklingu odpadów opakowaniowych  
Kontrolą objęto organizacje odzysku przejmujące realizację obowiązków obciążających przedsiębiorców 

w zakresie odpadów opakowaniowych, podmioty dokonujące recyklingu odpadów opakowaniowych na rzecz 
kontrolowanych organizacji odzysku oraz pośredników będących posiadaczami odpadów, uczestniczących 
w kontrolowanym łańcuchu przekazywania odpadów. 

Skontrolowano 15 podmiotów dokonujących recyklingu odpadów opakowaniowych, 3 pośredników 
i 4 organizacje odzysku. W postępowaniu kontrolnym stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
• nieprowadzenie pełnej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, 
• niezłożenie informacji o wytwarzanych odpadach w urzędzie organu ochrony środowiska, 
• brak w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach, 
• niezłożenie informacji o zakresie korzystania ze środowiska do WIOŚ i Marszałka Województwa,  
• niewniesienie opłat za korzystanie ze środowiska, 
• rozbieżność pomiędzy ilością odpadów poddanych odzyskowi w roku 2005, a wystawionymi DPR za rok 2005, 
• brak pozwolenia zintegrowanego, 
• brak karty ewidencji stłuczki szklanej przyjętej do odzysku, 
• wystawianie dokumentów DPR bez pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu, 
• błędy w wypełnianiu dokumentów DPR, 
• niedotrzymanie warunków posiadanego zezwolenia w zakresie odzysku odpadów, 
• przyjęcie do odzysku większej ilości odpadów niż określona w zezwoleniu. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami właścicieli zakładów pouczono i wystosowano zarządzenia 
pokontrolne zobowiązujące do usunięcia naruszeń. Ponadto WIOŚ wszczął postępowanie w sprawie wstrzy-
mania użytkowania instalacji w związku z brakiem pozwolenia zintegrowanego. 

4. Ocena efektów ekologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych realizowanych w ramach Krajowego 
Programu Oczyszczalni Ścieków Komunalnych 
W okresie 01.02.–30.04.2006 roku WIOŚ dokonał oceny efektów ekologicznych 29 oczyszczalni ścieków 

komunalnych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, realizowanych w ramach Krajo-
wego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

Spośród 29 oczyszczalni budowanych bądź modernizowanych w ramach tego programu zrealizowano 
13 przedsięwzięć (przy czym jedno zostało zrealizowane ze środków własnych). W każdym przypadku pa-
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rametry odprowadzanych ścieków spełniały wymogi prawa. Dwie oczyszczalnie nie posiadały uregulowanej 
strony formalnoprawnej postępowania z osadami ściekowymi. W pozostałych nie stwierdzono nieprawidło-
wości w zakresie gospodarowania osadami.  

W 8 oczyszczalniach ścieków komunalnych proces inwestycyjny został rozpoczęty. Nie stwierdzono niepra-
widłowości w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi, natomiast parametry odprowadzanych ścieków w 
dwóch modernizowanych obiektach nie dotrzymywały warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Przedsięwzięcia niezrealizowane to przede wszystkim modernizacje lub przebudowy istniejących oczysz-
czalni ścieków. W tych oczyszczalniach parametry odprowadzanych ścieków spełniają wymogi prawa oraz 
postępowanie z osadami jest zgodne ze stanem formalnoprawnym. W jednym przypadku z uwagi na zmianę 
koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej, zrezygnowano z budowy oczyszczalni na rzecz budowy kolek-
tora doprowadzającego ścieki do istniejącej oczyszczalni. 

5. Kontrola zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
Skontrolowano 4 podmioty. Podczas kontroli ustalono, że poza STENA ZŁOMET w Swarzędzu, kontrolo-

wane podmioty nie mają uregulowanego stanu formalnoprawnego i nie są dostosowane do wymogów ustawy 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

Przetwarzanie zużytego sprzętu odbywa się ręcznie z wykorzystaniem podstawowych narzędzi o napędzie 
pneumatycznym: tj. młotów, przecinaków oraz mechanicznie przy zastosowaniu przenośnych urządzeń: młyn-
ka do przemiału tworzyw i kruszarki do tworzyw sztucznych. 

Z uwagi na niedostosowanie do wymogów określonych w art. 45 i 46 wymienionej ustawy zakłady prze-
twarzania nie zapewniają bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzania zużytego sprzętu oraz 
powstających z niego odpadów.  

Ponadto nie prowadzą ilościowej i jakościowej ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 lutego 2006 roku; nie sporządzają rocznych zestawień danych o odpa-
dach, a także nie skierowały wniosków o wpis do rejestru GIOŚ. 

Kontrole interwencyjne 
W 2006 roku przeprowadzono 579 kontroli interwencyjnych. Skarżący w przesyłanych zgłoszeniach podnosili 

brak reakcji innych organów administracji, w szczególności samorządów, na kierowane zawiadomienia o naru-
szaniu prawa ochrony środowiska. W wielu przypadkach skarżący kierowali sprawy do WIOŚ podkreślając brak 
zaufania do innych organów. Część zgłaszanych spraw wynikała bezpośrednio z konfliktów sąsiedzkich oraz 
konfliktów na linii pracownik – pracodawca. Podkreślenia wymaga fakt, że coraz większa liczba kontroli inter-
wencyjnych prowadzona jest w zakładach niewymagających pozwoleń, co w znacznym stopniu ogranicza moż-
liwości oddziaływania WIOŚ w postępowaniu pokontrolnym. Duża liczba kontroli pozaplanowych w roku 2006, 
zwłaszcza kontroli interwencyjnych na wniosek obywateli wskazuje, że część podmiotów nie wypełnia swoich 
obowiązków w zakresie ochrony środowiska, świadomie bądź nieświadomie. Są wśród nich podmioty, które do-
tychczas nie były kontrolowane przez WIOŚ oraz zakłady, które nie usunęły nieprawidłowości stwierdzonych 
podczas wcześniejszych kontroli. Kontrole interwencyjne wskazują też, że dla pewnej grupy korzystających ze 
środowiska ważne jest uzyskanie i prowadzenie wymaganych dokumentów, a oddziaływanie na środowisko po-
zostaje sprawą drugorzędną. Stwierdza się także, że nadal liczna grupa kontroli interwencyjnych wynika z niewła-
ściwych decyzji w zakresie lokalizacji zakładów przemysłowych i usługowych, nieznajomości procesów 
zachodzących w środowisku i praw rządzących przyrodą, nieznajomości oraz przepisów prawa ekologicznego 
oraz z zapóźnień w wyposażeniu jednostek osadniczych w infrastrukturę, w tym w urządzenia chroniące środowi-
sko. Z drugiej strony utrzymująca się dość duża liczba kontroli na wniosek inwestorów oraz organów samorzą-
dowych dowodzi rosnącej aktywności podmiotów w porządkowaniu swego oddziaływania na środowisko. To 
spostrzeżenie dotyczy zwłaszcza podmiotów, które od lat poddane są oddziaływaniu WIOŚ, znają przepisy, chcą 
chronić środowisko i robią to. Podobne zachowanie obserwuje się wśród inwestorów, którzy mają świadomość 
konieczności uregulowania spraw ochrony środowiska równocześnie z oddaniem inwestycji do eksploatacji.  

Wybrane zagadnienia wynikające z ustaleń kontroli przeprowadzonych w 2006 roku 
Stan przestrzegania prawa ochrony środowiska  
Stan przestrzegania prawa ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w wo-

jewództwie wielkopolskim nie jest zadowalający. Największe zaniedbania występują w małych zakładach, 
których właścicielami są drobni przedsiębiorcy. Podstawową nieprawidłowością jest brak decyzji na korzy-
stanie ze środowiska. Ze względu na częstość występowania, w kolejności, nieprawidłowości dotyczą: 



Działalność kontrolna 

 73

• nieprowadzenia ewidencji odpadów  
• niewnoszenia opłat, 
• nieprzekazywania sprawozdań o korzystaniu ze środowiska. 

W roku 2006, w skali dotychczas niespotykanej, wystąpiło zjawisko nielegalnego sprowadzania do Wiel-
kopolski odpadów z zagranicy, porzucania ich w obiektach dzierżawionych i samolikwidacji podmiotów, 
które wwiozły i porzuciły odpady. 

Stwierdzono, że większość użytkowników instalacji zawierających substancje kontrolowane nie nalicza 
opłat za wprowadzanie tych substancji do środowiska oraz nie prowadzi regularnie okresowego sprawdzania 
szczelności instalacji. 

Poważnym problemem na terenie województwa są uciążliwości związane z wytwarzaniem, magazyno-
waniem i zagospodarowaniem osadów ściekowych. Problem rozwiązywany jest głównie przez wykorzysta-
nie rolnicze. Część osadów trafia na składowiska odpadów jako materiał do rekultywacji. Przed 
wykorzystaniem w większości są magazynowane na poletkach osadowych na oczyszczalniach oraz 
w miejscach ich zagospodarowania. Część oczyszczalni, o przepustowości poniżej 2000 RLM, nie ma wy-
starczających urządzeń do odwadniania i higienizacji osadu, a część starszych obiektów posiada tylko polet-
ka osadowe. 

Najczęściej występujący rodzaj naruszeń przepisów ochrony środowiska w roku 2006: 

Instalacje IPPC brak wymaganego prawem pozwolenia zintegrowanego 
odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego  
brak urządzeń oczyszczających i właściwego rozwiązania gospodarki ściekowej Gospodarka wodno-

ściekowa 
odprowadzanie ścieków i wód opadowych bez pozwolenia wodnoprawnego 
brak pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (lub brak zgłoszenia) 

Ochrona powietrza 
przekraczanie warunków pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
brak, niepełna lub niewłaściwie prowadzona ewidencja odpadów 
brak zbiorczego zestawienia danych o odpadach 
brak regulacji formalnoprawnych w zakresie gospodarki odpadami lub naruszenie warun-
ków posiadanych decyzji i pozwoleń Gospodarka odpadami 
niespełnianie minimalnych wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu po-
jazdów wycofanych z eksploatacji  

Ochrona przed hała-
sem  

ponadnormatywna emisja hałasu, wynikająca z pracy urządzeń zlokalizowanych na ze-
wnątrz budynków i z prowadzonej działalności rozrywkowej 

Poważne awarie brak zabezpieczenia gleby przed zanieczyszczeniem 
Informacje o korzysta-
niu ze środowiska 

niezłożenie informacji o korzystaniu ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ, 
niewnoszenie opłat, nieterminowe ich wpłacanie lub błędne naliczanie  

WIOŚ zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązał zakłady do usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz wy-
stąpił do Marszałka Województwa informując o wynikach kontroli. 

Ogólne przyczyny nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska 
Wyniki działań kontrolnych wskazują, podobnie jak w latach poprzednich, że najczęstszymi przyczynami 

nie przestrzegania przepisów ochrony środowiska są: 
– niska znajomość obowiązków prawnych spowodowana m.in. obszernym zakresem i dużą częstotliwością 

zmian przepisów, 
– brak osób odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska w małych zakładach,  
– zaabsorbowanie sprawami produkcji i zbytu oraz wypełnianiem innych obowiązków, które uważane są za 

ważniejsze od ochrony środowiska, 
– słaba kondycja finansowa wielu przedsiębiorstw, co ogranicza inwestowanie w rozwiązywanie proble-

mów środowiskowych i prowadzi do redukcji stanowisk pracy związanych z ochroną środowiska,  
– konieczność dostosowania warunków produkcji do wymogów unijnych i kierowanie na ten cel całości 

posiadanych zasobów (finansowych, kadrowych organizacyjnych), 
– wysokie koszty uzyskiwania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (opracowania wniosków i opłat za 

decyzje); w małych zakładach wydatkowanie na ochronę środowiska kończy się na wydatkach poniesio-
nych na uregulowania formalno-prawne,  
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– niska świadomość ekologiczna części właścicieli małych zakładów i przekonanie, że niewielka produkcja 
nie szkodzi środowisku, 

– omijanie procedur prawnych z uwagi na długi czas oczekiwania na załatwienie spraw, dot. zwłaszcza 
procesów inwestycyjnych i decyzyjnych z zakresu ochrony środowiska, 

– niechęć dzierżawców obiektów do inwestowania w modernizacje prośrodowiskowe z obawy przed stra-
tami finansowymi w przypadku wypowiedzenia umowy przez właścicieli. 
Pozytywne przykłady kontrolowanych zakładów  
Kontrole kompleksowe w roku 2006 przyniosły pozytywne przykłady samodzielnie podjętych działań 

chroniących środowisko głównie w przypadku nowobudowanych lub modernizowanych obiektów, dla któ-
rych były prowadzone postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a także w przypadku 
zakładów zobowiązanych uzyskać zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie ochrony 
środowiska w prowadzonej działalności.  

Przykłady pozytywnych działań potwierdzają, że zakłady ukierunkowują się na zmniejszanie swojej 
uciążliwości w tych komponentach środowiska, na które oddziałują najbardziej. Działania podejmowane 
przez zakłady polegały m.in. na: 
• ingerencji w proces technologiczny, polegającej na zmianie technologii na mniej obciążające środowisko 

(wymiana całych linii technologicznych bądź tylko urządzeń generujących największe obciążenia), 
• systematycznej modernizacji w celu poprawy stanu technicznego maszyn i urządzeń, 
• stałej dbałości o urządzenia, w tym również o urządzenia ochronne i ograniczeniu ich awaryjności, 
• zatrudnianiu fachowców do obsługi specjalistycznych urządzeń chroniących środowisko, 
• podnoszeniu świadomości ekologicznej pracowników, w szczególności tych, którzy pracują na stanowi-

skach, na których powstają emisję uciążliwe lub szkodliwe dla środowiska, 
• przewartościowaniu priorytetów w zarządzaniu zakładami i uznaniu działań na rzecz środowiska za prio-

rytet równorzędny dbałości o jakość produktu, czy bezpieczeństwo pracowników, 
• wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania środowiskowego według ISO 14001, które wymuszają 

całościowe, prewencyjne, trwałe i doskonalące działania prośrodowiskowe. 
Konkretne przykłady zaobserwowanych zjawisk pozytywnych przedstawiono poniżej w układzie po-

szczególnych komponentów środowiska: 
a/ gospodarka wodno-ściekowa 

W 2006 roku zakończono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wielichowie zwiększając 
jej przepustowość. Trwała także rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Rydzynie 
oraz kilku wiejskich oczyszczalni: w Sepnie, Turwi, Szczepowicach, Długich Starych i Tuchorzy. Kontynu-
owano kanalizowanie wsi i osiedli mieszkaniowych. Ujmowane ścieki kierowane są do oczyszczalni wybu-
dowanych w latach poprzednich, wykorzystując rezerwy ich przepustowości. Pozwoliło to wyeliminować 
lokalne źródła zanieczyszczeń, jakimi były nieszczelne zbiorniki do gromadzenia ścieków;  
b/ ochrona powietrza 

Zaobserwowano poprawę w branży spożywczej, w mleczarstwie i przetwórstwie mięsa, w wyniku sukce-
sywnego eliminowania źródeł ciepła opalanych węglem kamiennym, a instalowania kotłów na paliwo gazo-
we lub olej opałowy.  

Systematycznie unowocześniano technologię produkcji i park maszynowy w zakładach, wprowadzając 
technologie i urządzenia surowco- i energooszczędne oraz o małej emisji pyłów i gazów.  

Pozytywne były działania wielu samorządów. W 2006 roku kontynuowały one modernizacje kotłowni 
w podległych im obiektach, zmieniając systemy grzewcze oparte o węgiel na kotły opalane gazem lub ole-
jem oraz stosując termomodernizację budynków. 

Kontrole w przedsiębiorstwach, które użytkują urządzenia zawierające substancje zubożające warstwę 
ozonową (SZWO) wykazały, że większość podmiotów oznakowała urządzenia zawierające SZWO i założyła 
karty dla urządzeń zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanej, a osoby wykonujące prace przy 
tych substancjach posiadały stosowne świadectwa kwalifikacji; 
c/ ochrona przed hałasem 

W wyniku realizacji wieloletnich przedsięwzięć, do norm akustycznych dostosowało się kilka podmio-
tów, m.in.: STEICO SA w Czarnkowie; WINKOWSKI Sp. z o.o. w Pile, Huta Szkła Ujście SA w Ujściu; 
d/ przeciwdziałanie poważnym awariom 

Zakłady z grupy dużego i zwiększonego ryzyka prawidłowo realizowały zadania z zakresu przeciwdzia-
łania poważnym awariom. W branży paliwowej, podobnie jak w latach ubiegłych, kontynuowane były dzia-
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łania modernizacyjne obiektów związanych ze sprzedażą i dystrybucją paliw. Motorem tych działań jest ko-
nieczność spełnienia określonych standardów oraz duża konkurencja na rynku. Stacje modernizują się insta-
lując zbiorniki magazynowe dwupłaszczowe, laminując zadołowane zbiorniki jednopłaszczowe, montując 
nowoczesne odmierzacze z systemem odsysania i zawracania oparów oraz separatory na wylotach deszczo-
wych sieci wewnętrznych. Precyzyjne przepisy prawne z tego zakresu oraz rozłożenie w czasie obowiązku 
dostosowania stacji paliw do wymogów sprzyjają przedsięwzięciom ekologicznym w tym obszarze. 

Wybrane zagadnienia związane z działaniami pokontrolnymi 
Wskaźnik wykonania zarządzeń pokontrolnych wyniósł w 2006 roku około 74 %. Na tę liczbę składają 

się również te zarządzenia, których termin realizacji nie minął w roku 2006. Najczęściej wskazywanymi 
przez podmioty przyczynami niewykonania zarządzeń pozostają, jak w latach ubiegłych, problemy finanso-
we, braki kadrowe oraz nieznajomość przepisów prawa. Opóźniają realizacje zarządzeń przede wszystkim 
małe firmy. Często zdarzają się wnioski o prolongatę terminów realizacji. W szczególności sytuacja ta wy-
stępuje, gdy usunięcie naruszeń wymaga zakupu urządzeń oraz opracowania dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania pozwoleń bądź innych wymaganych decyzji. Czas realizacji zobowiązań przedłuża się, gdy pod-
mioty starają się uzyskać pomoc finansową z funduszy ekologicznych polskich i unijnych. 

Instrumenty prawno-administracyjne wykorzystywane przez WIOŚ w Poznaniu w latach 2004–2006 

Liczba w roku Zastosowany instrument prawno-administracyjny 
2004 2005 2006 

Zarządzenia pokontrolne 899 967 917 
Wnioski do organów ścigania 3 3 14 

w tym liczba spraw, w których orzeczono winę 0 0 2 
Wnioski do sądów grodzkich (kolegiów ds. wykroczeń) 5 3 4 

w tym liczba spraw, w których orzeczono winę 6 1 3 
Mandaty karne 182 239 282 
Wnioski i wystąpienia do organów administracji 431 569 529 
Wszczęte postępowania egzekucyjne 17 19 7 
Decyzje wymierzające kary biegnące (godzinowe i dobowe) 300 187 75 
Decyzje wymierzające kary za okres naruszenia (łączne) 212 137 71 
Decyzje odraczające kary 83 68 34 
Decyzje o rozłożeniu kary na raty 5 1 2 
Decyzje ustalające koszty poboru prób i wykonania pomiarów i analiz 198 25 11 

Wysokość kar za przekroczenia ustalonych warunków korzystania ze środowiska 

Wymiar w zł w roku Charakter decyzji 
2004 2005 2006 

Kary za wprowadzenie do wód lub ziemi ścieków nie odpowia-
dających wymaganym warunkom 9.727.093 4.820.596 4.820.596 

Kary przekroczenie dopuszczalnej ilości wprowadzanych do 
powietrza gazów lub pyłów 209.404 193.232 193.232 

Kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 776.791 549.642 549.642 
Kary za magazynowanie lub składowanie odpadów 143.346 7.241 7.241 
Kary za przekroczenia ustalonych warunków korzystania              
ze środowiska – OGÓŁEM 10.856.634 5.570.711 5.570.711 

Łącznie kary odroczone 6.874.077 5.881.893 1.227.128 

Efekty działań dyscyplinujących w drodze decyzji niepieniężnych WIOŚ w Poznaniu (dane za 2006 rok) 

Zakres decyzji Podstawa prawna decyzji Liczba decyzji

Wstrzymanie działalności Prawo ochrony środowiska, Ustawa o od-
padach, Ustawa o nawozach i nawożeniu 4 

Wstrzymanie oddania do użytkowania instalacji Prawo ochrony środowiska 3 
Wyznaczenie terminu usunięcia naruszeń lub zaniedbań Prawo ochrony środowiska 55 
Wyrażenie zgody na podjęcie działalności Prawo ochrony środowiska 4 
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Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy rów-
nież przeciwdziałania poważnym awariom. Zadanie to 
wypełniane jest poprzez:  
– prowadzenie rejestru zakładów, których działalność 

może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii,  
– kontrolę podmiotów, których działalność może sta-

nowić przyczynę powstania poważnej awarii; 
– prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz 

podmiotów, o których mowa powyżej; 
– badanie przyczyn powstawania oraz sposobów li-

kwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska. 
Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w ak-
cjach zwalczania poważnych awarii z organami wła-
ściwymi do ich prowadzenia oraz sprawuje nadzór 
nad usuwaniem skutków tych awarii. 

Rejestr potencjalnych sprawców poważnych 
awarii 

Podstawę do wpisania zakładów z podstawowych grup w rejestrze potencjalnych sprawców poważ-
nych awarii stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów 
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysło-
wej Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 535), zmienione rozporządzeniem z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. U. Nr 
30 poz. 208). 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku rejestr zakładów, potencjalnych sprawców poważnych 
awarii w województwie wielkopolskim obejmował 111 zakładów, w tym: 
● 10 zakładów zakwalifikowanych do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemy-

słowych (ZDR),  
● 19 zakładów zakwalifikowanych do grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych (ZZR),  
● 82 zakłady zaklasyfikowane do grupy pozostałych zakładów mogących spowodować poważne awarie. 

Są to zakłady, w których ilość substancji niebezpiecznych jest mniejsza od kryterium dla klasyfika-
cji do ZDR i ZZR, ale z uwagi na rodzaj substancji, niebezpieczne procesy technologiczne lub usy-
tuowanie instalacji, stanowią zagrożenie dla środowiska. Obiektami, które mogą spowodować 
zagrożenie dla środowiska są również stacje paliw nieobjęte listą 82 zakładów zakwalifikowanych 
do grupy „pozostałych”.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liczba zakładów w rejestrze potencjalnych sprawców poważnych awarii. Stan na 31.12.2006 
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zakłady zgłoszone ze względu na posiadanie
substancji niebezpiecznych wymienionych w tabeli 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31
stycznia 2006 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 208).

zakłady zgłoszone ze względu na posiadanie
substancji niebezpiecznych kategorii 3-8 z tabeli 2
powyższego rozporządzenia

zakłady zgłoszone ze względu na posiadanie
substancji niebezpiecznych kategorii 1 i 2 z tabeli 2
powyższego rozporządzenia
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Kontrole w zakresie przeciwdziałania po-
ważnym awariom 

W roku 2006 wykonano 30 kontroli w zakła-
dach mogących potencjalnie spowodować po-
ważne awarie. W zakładach spoza rejestru 
przeprowadzono 62 kontrole. Były to między 
innymi kontrole: 
• stacji paliw w celu oceny przygotowania 

obiektów do zmiany przepisów w zakresie 
wymogów technicznych obowiązujących od 
roku 2008, 

• w zakładach kontrolowanych po raz pierwszy 
(rozpoznanie w zakresie zagrożeń dla środowi-
ska) 

• związane z odbiorem inwestycji, 
• związane z przestrzeganiem przepisów 

w zakresie obrotu i stosowania środków 
ochrony roślin i nawozów sztucznych (cykl 
kontrolny). 

W wyniku przeprowadzonych działań kontro-
lnych wydano 59 zarządzeń pokontrolnych, obej-
mujących 191 obowiązków, wystawiono 
7 mandatów, skierowano 3 wystąpienia do Pań-
stwowej Straży Pożarnej, 8 wystąpień do innych 
organów kontroli i 9 do organów administracji 
publicznej. 

W trakcie kontroli wykonanych na podstawie 
ustawy o substancjach i preparatach chemicz-
nych stwierdzono, między innymi, następujące 

naruszenia prawa: magazynowanie substancji chemicznych z naruszeniem postanowień zawartych w po-
siadanych kartach charakterystyk – niedozwolone łączne magazynowanie substancji, brak zabezpieczenia 
środowiska przed ich wpływem oraz nieograniczenie dostępu osób postronnych.  

Znaczącą poprawę odnotowano w branży paliwowej. Dotyczy to w szczególności postępującego proce-
su modernizacji istniejących baz i stacji paliw w zakresie hermetyzacji procesów przeładunkowych i spad-
ku emisji węglowodorów do powietrza, kontroli szczelności zbiorników paliwowych, wymiany starych 
zbiorników na nowe oraz poprawy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Istotną poprawę odno-
towano również w zakładach stosujących w procesach technologicznych substancje zaliczane do niebez-
piecznych. W szczególności dotyczy to wzrostu bezpieczeństwa w procesie magazynowania substancji, 
sposobu oznakowania instalacji i opakowań jednostkowych oraz spełniania wymogów w zakresie posiada-
nia kart charakterystyk.  

W sprawach zwalczania poważnych awarii WIOŚ w Poznaniu współdziałał z Państwową Strażą Pożar-
ną, organami administracji samorządowej, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Państwową Inspekcją 
Pracy, powiatowymi inspektoratami nadzoru budowlanego oraz Urzędem Regulacji Energetyki. Przepro-
wadzono szkolenia dla przedsiębiorców Konińskiej Izby Gospodarczej oraz funkcjonariuszy powiatowych 
komend Policji z Wielkopolski na temat poważnych awarii, kompetencji IOŚ w tym zakresie oraz zakresu 
współpracy pomiędzy WIOŚ a Policją na wypadek poważnej awarii. 

Występowanie poważnych awarii  
W roku 2006 WIOŚ w Poznaniu zarejestrował wystąpienie 3 zdarzeń o charakterze poważnej awarii. 

Dwa zdarzenia miały miejsce w ruchu drogowym i kolejowym, a jedno było wynikiem braku przestrzega-
nia podstawowych wymogów bhp i wewnętrznych instrukcji postępowania podczas rutynowych czynności 
na stacji paliw. Zdarzenia nie dotyczyły zakładów z listy potencjalnych sprawców poważnych awarii. 
W efekcie zdarzeń nastąpiło zanieczyszczenie gruntu. Szybka reakcja PSP i niskie temperatury ogranicza-
jące migrację zanieczyszczeń w głąb ziemi pozwoliły uniknąć katastrofy ekologicznej. 

Na przełomie listopada i grudnia 2006 roku zakończono prace rekultywacyjne środowiska gruntowo-

Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Stan na 31.12.2006 
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wodnego w miejscowości Miały gmina Wieleń, gdzie w lutym 2001 roku w wyniku katastrofy kolejowej wy-
ciekło do gruntu około 45 Mg oleju napędowego. 

Na wypadek wystąpienia poważnych awarii w Inspektoracie prowadzony jest całodobowy dyżur telefo-
niczny. Zdarzenia o znamionach poważnych awarii można zgłaszać telefonicznie osobom dyżurujących 
w siedzibie Inspektoratu oraz w delegaturach. Kwartalne harmonogramy dyżurów przekazywane są do Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
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Wykaz publikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Poznaniu 

Delegatura w Kaliszu 
Bladowska D. /red./: Raport o stanie środowiska w województwie kaliskim za 1993 rok. BMŚ, WIOŚ Kalisz 1994  
Bladowska D. /red./: Raport o stanie środowiska w województwie kaliskim za 1994 rok. BMŚ, WIOŚ Kalisz 1995 
Bladowska D. /red./: Raport o stanie środowiska w województwie kaliskim za 1995 rok. BMŚ, WIOŚ Kalisz 1996 
Bladowska D. /red./: Raport o stanie środowiska w województwie kaliskim za 1996 rok. BMŚ, WIOŚ Kalisz 1997 
Bladowska D. /red./: Działalność Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w województwie kaliskim. BMŚ, WIOŚ 

Kalisz 1998 
Bladowska D. /red./: Stan gleb województwa kaliskiego ich zasobność i zanieczyszczenie. BMŚ, WIOŚ Kalisz, OSCh-R 

Poznań 1998 
Grodzińska-Kujawa B.: Klimat akustyczny w miastach południowej Wielkopolski BMŚ, WIOŚ Kalisz 2000 
Bladowska D. /red./: Jakość wód powierzchniowych w zlewni rzeki Prosny na podstawie badań przeprowadzonych 

w latach 1992–2000, BMŚ, WIOŚ Kalisz 2002 
Grodzińska-Kujawa B., Wrocławska A.: Stan czystości zbiorników retencyjnych w południowej Wielkopolsce 

na podstawie badań monitoringowych w latach 1997–2003. BMŚ, WIOŚ Kalisz 2004 

Delegatura w Koninie  
Pogodski J. /red./: Informacja o stanie środowiska w województwie konińskim w 1993 roku. BMŚ, WIOŚ Konin 1994 
Pogodski J. /red./: Raport o stanie środowiska w województwie konińskim w 1994 roku. BMŚ, WIOŚ Konin 1995 
Pogodski J. /red./: Raport o stanie środowiska w województwie konińskim w 1995 roku. BMŚ, WIOŚ Konin 1996 
Płoszewski K., Długokęcki L.: Ocena oddziaływania Huty Aluminium Konin na środowisko. BMŚ, WIOŚ Konin 1996 
Socha D.: Zmiany jakości wody i trofii podgrzanych jezior konińskich, BMŚ, WIOŚ Konin 1996 
Płoszewski K. /red./: Informacja o stanie środowiska w województwie konińskim w latach 1996 i 1997. BMŚ, WIOŚ 

Konin 1998 
Płoszewski K.: Klasyfikacja gmin w województwie konińskim pod względem występowania nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska. BMŚ, WIOŚ Konin 1998 
Płoszewski K.: Restrukturyzacja źródeł zanieczyszczeń atmosfery i ocena stanu powietrza atmosferycznego na podsta-

wie badań w rejonie miasta Konina i w województwie konińskim w latach 1989−1995. BMŚ, WIOŚ Konin 1998 
Zdanowski B. /red./: Jeziora konińskie − 40 lat badań. Stan aktualny oraz wnioski dla ochrony, BMŚ, WIOŚ Konin 1998  

Delegatura w Lesznie  
Kończal H. /red./: Raport o stanie środowiska w województwie leszczyńskim w 1993 roku. BMŚ, WIOŚ Leszno 1994 
Kończal H. /red./: Raport o stanie środowiska w województwie leszczyńskim w 1994 roku. BMŚ, WIOŚ Leszno 1995 
Kończal H. /red./: Raport o stanie środowiska w województwie leszczyńskim w 1995–1996 roku. BMŚ, WIOŚ 

Leszno 1998 
Styczeń L.: Stan czystości wód w zlewni Południowego Kanału Obry. BMŚ, WIOŚ Leszno 2001 
Styczeń L.: Stan czystości wód w zlewni Kościańskiego Kanału Obry. BMŚ, WIOŚ Leszno 2002  
Styczeń L.: Stan czystości wód w zlewni Północnego Kanału Obry. BMŚ, WIOŚ Leszno 2003  

Delegatura w Pile  
Jachimek-Michaś H. /red./: Raport o stanie środowiska województwa pilskiego w 1993 r. BMŚ, WIOŚ Piła 1994 
Mikołajczak M. /red./: Raport o stanie środowiska województwa pilskiego w 1994 r. BMŚ, WIOŚ Piła 1995 
Mikołajczak M. /red./: Raport o stanie środowiska województwa pilskiego w latach 1995−1996. BMŚ, WIOŚ Piła 1997 
Kołodziej L., Mikołajczak M., Szeremietiew M.: Stan czystości jezior w województwie pilskim na podstawie badań 

monitoringowych w latach 19921997, BMŚ, WIOŚ Piła 1998 
Szeremietiew M.: Stan czystości wód jeziora Betyń (Bytyń Wielki) BMŚ, WIOŚ Piła 1998 
Mikołajczak M., Szeremietiew M.: Jakość wód powierzchniowych w zlewni rzeki Gwdy na terenie województwa wielko-

polskiego w latach 1992−1998, BMŚ, WIOŚ Piła 1999 
Mikołajczak M., Szeremietiew M.: Stan czystości wód w zlewniach dopływów środkowej i dolnej Noteci na terenie woje-

wództwa wielkopolskiego w latach 1991−2000, BMŚ, WIOŚ Piła 2001 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu  
Jabłoński J.: System informacji w zakresie sterowania procesami użytkowania środowiska w województwie poznańskim, 

WIOŚ Poznań 1994 
Jabłoński J. /red./: Stan środowiska województwa poznańskiego i źródła jego zanieczyszczenia do roku 1992, WIOŚ Po-
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WYKAZ ADRESÓW  

 

1. INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO DELEGATURY 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 
61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4                                             tel. 061 827-05-00, fax 827-05-22 
http://www.poznan.pios.gov.pl                                                    e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl 

DELEGATURA W KALISZU 
62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19          tel. 062 764-63-30, fax 766-33-29 

e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl 

DELEGATURA W KONINIE 
62-510 Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a              tel. 063 240-29-40, fax 063 240-29-50 

e-mail: konin@poznan.wios.gov.pl 

DELEGATURA W LESZNIE 
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 4                                                          tel./fax 065 529-58-56 

e-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl 

DELEGATURA W PILE 
64-920 Piła, ul. Motylewska 5a                             tel. 067 212-23-12, fax 067 212-72-35 

e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl 

 

 

2. INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE   

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W POZNANIU 

60-541 Poznań, Szczepanowskiego 15 A   tel.: (0 61) 845-62-00, fax: 841-10-09 
www.wfosgw.poznan.pl e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl 

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU  
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR PRZYRODY  

61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18         tel. 061 854-13-63, fax 854-16-80 
http://www.poznan.uw.gov.pl e-mail: kp@poznan.uw.gov.pl 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU 
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 174/176                    tel. 061 849-51-00, fax 849-51-62 
http://www.imgw.pl/internet/zz/oddzialy/poznan  e-mail: sekretariat.poznan@imgw.pl 

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU 
60-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23                         tel. 061 854-48-00, fax 852-50-03 
www.wsse-poznan.pl/   e-mail: inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl 
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