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Synonimy i skróty
aPGW
BDL
GUS
GZWP
JCWP
JCWPd
MPHP
MPZP
PGW
PMŚ
PZP
RDW
RZGW
SZCW
WIOŚ

aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
bank danych lokalnych
Główny Urząd Statystyczny
Główny Zbiornik Wód Podziemnych
jednolita część wód powierzchniowych
jednolita część wód podziemnych
Mapa Podziału Hydrograficznego Polski
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Państwowy Monitoring Środowiska
plan zagospodarowania przestrzennego
Ramowa Dyrektywa Wodna
regionalny zarząd gospodarki wodnej
silnie zmieniona cześć wód
wojewódzki inspektorat ochrony środowiska
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1. Wstęp
Praca pn. „Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji dla wybranych zlewni w regionie wodnym
Dolnej Wisły – Etap I została wykonana na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie
z umową Nr 31/2017 z dnia 19.06.2017 r.
Celem pracy było przeprowadzenie pogłębionej analizy znaczących oddziaływań antropogenicznych
we wskazanych zlewniach JCWP rzecznych w regionie wodnym Dolnej Wisły, które pozwolą ustalić
przyczyny nieosiągnięcia przez części wód dobrego stanu.
Działanie związane z przeprowadzeniem pogłębionej analizy presji zostało przypisane w aktualizacji
Programu wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK) poszczególnym JCWP rzecznym w dwóch
przypadkach:




gdy wyniki PMŚ wskazują przekroczenia wartości granicznych wskaźników jakości wód, a tym
samym zły stan/potencjał ekologiczny bądź stan chemiczny, a dotychczasowe analizy
znaczących oddziaływań antropogenicznych nie dały odpowiedzi na pytanie o przyczyny tych
przekroczeń;
gdy ocena stanu/potencjału poniżej dobrego oparta została na danych z przeniesienia, a nie
rzeczywistych danych monitoringowych danej JCWP.

W ramach prac, przeprowadzono pogłębione analizy presji dla wskazanych w SIWZ JCWP:





w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan chemiczny,
w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan fizykochemiczny,
w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu.

Wstępem do przeprowadzania analiz dla wszystkich jednolitych części wód wskazanych do analiz,
było opracowanie charakterystyki zlewni JCWP, która obejmuje opis uwarunkowań środowiskowych
oraz sposobu zagospodarowania w tym:








lokalizację administracyjną i geograficzną,
geologię,
hydrografie i informację z aPGW,
zagospodarowanie terenu,
warunki klimatyczne,
demografię,
rejestr wykazów obszarów chronionych

Dla każdej jednolitych części wód wskazanych do analiz opracowano opis występujących w zlewni
użytkowań wód obejmujący:



identyfikację źródeł punktowych
identyfikacje źródeł rozproszonych i obszarowych.

Pogłębiona analiza presji została przeprowadzona dla 19 wskazanych JCWP, a jej wyniki przestawiono
w dla każdej zlewni. Dodatkowo wg przedstawionej metodyki wykonano charakterystyki dla
10 dodatkowych JCWP wskazanych w SIWZ,
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2. Opracowanie charakterystyk zlewni JCWP
2.1

Analiza zlewni JCWP pod kątem potencjalnych źródeł pochodzenia
zidentyfikowanych substancji.

2.1.1

Opis uwarunkowań środowiskowych oraz sposobu zagospodarowania

Analizy obszaru JCWP dokonano na podstawie opisu uwarunkowań środowiskowych oraz sposobu
zagospodarowania zlewni JCWP obejmującego:








lokalizację administracyjną i geograficzną,
opis budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych
hydrografię i informację z aPGW
zagospodarowanie terenu
warunki klimatyczne
demografię
rejestr wykazów obszarów chronionych
2.1.2

Opis występujących w zlewni użytkowników wód

Opisu występujących w zlewni użytkowników wód dokonano na podstawie zaktualizowanej
i zweryfikowanej bazy danych presji punktowych) w tym:
 Identyfikacji źródeł punktowych (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, hodowla
ryb), pobory wód powierzchniowych i podziemnych,
 Identyfikacji źródeł rozproszonych i obszarowych (ludność niepodłączona do kanalizacji,
nawożenie, tereny zurbanizowane, depozycja atmosferyczna),
Identyfikacja źródeł punktowych
Opis użytkowani wód poprzedzony był aktualizacją i weryfikacją bazy danych presji punktowych
powstałą w 2012r. w ramach opracowania „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych
wraz z oceną wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym
Dolnej Wisły” o dane z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych z lat 2012 – 2016, będących
zasobem katastru wodnego RZGW w Gdańsku.
Analiza występowania punktowych źródeł zanieczyszczeń objęła:
 zrzuty ścieków:
 komunalnych,
 przemysłowych,
 zrzuty ze stawów hodowlanych,
 zrzuty z MEW,
 ścieki popłuczne,
 inne rodzaje ścieków;
 składowiska odpadów
 pobory wód powierzchniowych
 pobory wód podziemnych
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Identyfikacja źródeł rozproszonych i obszarowych
Do rozproszonych/obszarowych źródeł zanieczyszczeń, zaliczono:
 ludność nieobsługiwaną przez systemy oczyszczania ścieków,
 depozycję atmosferyczną,
 nawożenie (w tym rolnicze wykorzystanie ścieków),
 rolnictwo,
 działalnośc antropogeniczna, w tym przemysł.
Rozproszone/obszarowe źródła zanieczyszczeń mogą stanowić znaczące zagrożenie dla stanu
jednolitych części wód. Aktualnie brak jest jednorodnej bazy danych, opisujących bezpośrednio
wielkość ładunków zanieczyszczeń dostarczanych z tych źródeł do wód.
Zebrane w ramach analizy zanieczyszczeń obszarowych/rozproszonych informacje, stanowiły
podstawę bazy danych na temat występowania tych źródeł zanieczyszczeń w analizowanych JCWP

3. Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn
nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan fizyko-chemiczny
W „Koncepcji oceny wpływu zidentyfikowanych oddziaływań na stan JCWP” opisano sposób
postępowania dla ustalenia przyczyn niewłaściwego fizyko-chemicznego stanu wód
powierzchniowych, ze względu na stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych stężeń m.in. związków
biogennych, OWO, twardości ogólnej dla JCWP:
PLRW200017279476 Mień od wypływu z jez. Skepskiego Małego do dopł. z Głodowa
PLRW20002327943 Mień od wypływu z jez. Likieckiego do wypływu z jez. Skępskiego Małego
PLRW200019296699 Lutryna od Kanału Sicińskiego do ujścia
PLRW20001929699 Osa od wpływu z jez. Płowęż do ujścia
PLRW200019522371 Liwa od Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale
PLRW20002552219 Liwa do Starej Liwy
PLRW200023296532 Młynówka
PLRW20002352232 Dopływ z Lubnów Małych
PLRW20002529639 Osa do wypływu z jez. Trupel bez Osówki
PLRW2000255249 Młynówka Malborska od jez. Dąbrówka do ujścia
PLRW200002796471 Kanał Parchański od dopł. Z bagna Błoto Ostrowskie do dopł. Z Nowego
Dworu
W punkcie 3 SIWZ wskazano dodatkowo 10 JCWP wymagających wykonania pogłębionej analizy
presji. JCWP zostały wskazane jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. W aPWŚK
podstawą wskazywania zagrożenia była ocena stanu wód wykonana w okresie 2010-2012. Na jej
podstawie wskazano JCWP jako zagrożone wówczas, gdy ich stan określono poniżej dobrego (chyba,
że wyniki oceny stanu dokonanej na podstawie monitoringu z 2013 r. wskazały osiągnięcie dobrego
stanu wód w zakresie wskaźników/grup wskaźników, które w okresie 2010-2012 zadecydowały
o zaklasyfikowaniu JCWP w stanie złym). W aPWŚK przewidziano również możliwość wyznaczenia
JCWP jako zagrożonej, jeśli na podstawie oceny stanu wód w okresie 2010-2012 JCWP była
wyznaczona w stanie dobrym, częściowo lub w całości oceniona z przeniesienia, a jednocześnie na
podstawie oceny stanu dokonanej w 2013 r. po przeprowadzeniu monitoringu wód w zakresie
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wskaźników/ grup wskaźników, które nie były badane w okresie 2010- 2012, okazało się się że są one
przyczyną nieosiągnięcia dobrego stanu.
Również, jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, zostały wskazane te JCWP dla,
których brak było jakichkolwiek badań, a ocena z przeniesienia wskazywała na stan zły. Do tej grupy
należą właśnie JCWP wskazane przez Zamawiającego, do wykonania analizy przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu wod wraz z określeniem rodzaju pogłębionej analizy presji koniecznej do
przeprowadzenia.
Wówczas zgodnie z metodyką aPWSK dla JCWP niemonitorowanych o stwierdzonym stanie wód
poniżej dobrego (ocena z przeniesienia), nie była wskazywana znacząca presja decydująca o stanie
wód do czasu potwierdzenia i zidentyfikowania przyczyn stanu wód poniżej dobrego. W aPWŚK
wskazano realizację działania polegającego na przeprowadzeniu weryfikacji ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych na podstawie wyników oceny stanu z lat 2014-2015. Dla wskazanych
dodatkowych 10 JCWP, WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przeprowadził
monitoring wód w roku 2014 lub 2015, i po raz pierwszy ocenił wskazane JCWP na podstawie
wyników monitoringu, a nie oceny z przeniesienia. Po analizie wyników monitoringu, zidentyfikowano
przekroczenia wskaźników oceny stanu decydujące o wskazaniu JCWP do pogłębionej analizy presji
w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód. W związku ze wskazanymi
przekroczeniami do pogłębionej analizy presji z uwagi na stan fizyko-chemiczny wskazano 4 spośród
10 dodatkowych JCWP:
PLRW200023477342 Czarna Woda do Strugi (włącznie)
PLRW20001756969 Łaźnica
PLRW20001754599969 Burzanka do wpływu do jez. Drużno
PLRW20001729496 Dopływ z Gruczna

4. Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn
nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi przekroczenia związków
fosforu
W „Koncepcji oceny wpływu zidentyfikowanych oddziaływań na stan JCWP” opisano zaleceni
dotyczące postępowania dla ustalenia przyczyn niewłaściwego fizyko-chemicznego stanu wód
powierzchniowych, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń związków fosforu dla
następujących JCWP:
PLRW200001728589 Sandela
PLRW2000017296969 Pręczawa
PLRW200001855369 Grabianka
PLRW200001856139 Pasłęka do wypływu z jeziora Sarąg
PLRW2000234794 Kanał Ściekowy
PLRW20000487 Martwa Wisła do Strzyży
Dla większości wskazanych JCWP zaobserwowano poprawę stanu w zakresie elementów fizykochemicznych, w tym z grupy biogenów. Oceny stanu wykonane w 2012r wskazywały często na
przekroczenie wskaźników biogennych (azot Kieldahla, fosforany). Poprawa wskaźników biogennych
związaną jest z wdrożeniem i realizacją działań podstawowych zapisanych w poprzednim Programie
Wodnośrodowiskowym Kraju. Działania, zapisane w PWŚK opracowanym na poprzedni cykl
9

planistyczny, ukierunkowane były głównie na przeciwdziałanie presjom pochodzącym z gospodarki
komunalnej. Zadania te głównie wynikały z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.
Realizacja działan przyczyniła się do poprawy elementow fizykochemicznych oceny stanu, szczególnie
w zakresie biogenów, których głównych źródłem jest gospodarka wodno- ściekowa.
W obecnym aPWŚK, zadania z grupy gospodarka komunalna, ukierunkowane są na zwiększenie
kontroli realizacji zadań gminnych w zakresie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. W aPWŚK wskazano jako podstawowe działania dla gmin:







kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych
i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych
z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata;
kontrola postępowania z zakresie oczyszczania ścieków przez przedsiębiorstwa
z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata
budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących
regularny wywóz nieczystości płynnych
budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków

Realizacja zadań zapisanych w PWŚK, w tym głównie z zakresu zadań Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków, pozwoliła na poprawę stanu wód i wdrożyła rozwiązania systemowe na dla
zbiorowego oczyszczania ścieków. Obecne działania, zaplanowane do przeprowadzenia w ramach
aPWŚK powinny skutkować poprawą gospodarki ściekowej na najniższym, indywidualnym szczeblu
poszczególnego gospodarstwa. Kontrola gmin nad sposobem wywozu ścieków, eliminacja
nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków pozwoli na uszczelnienie
systemu pozbywanie się ścieków z gospodarstw indywidualnych i przyczyni się do dalszej poprawy
jakości wód i utrzymaniu dobrego stanu.
Dla wskazanych dodatkowych 10 JCWP, po analizie wyników monitoringu, zidentyfikowano
przekroczenia wskaźników oceny stanu decydujące o wskazaniu JCWP do pogłębionej analizy presji w
celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód. W związku ze wskazanymi
przekroczeniami do pogłębionej analizy presji z uwagi przekroczenia dopuszczalnych stężeń związków
fosforu wskazano:
PLRW200017298869 Janka do Liski z Liską
PLRW20001856329 Marąg
PLRW2000185649 Miłakówka z jez. Narie, Mildzie
PLRW20001755852 Okrzejka
PLRW200017292914 Struga Graniczna
PLRW200017295229 Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą
Dla tych dodatkowych JCWP przeprowadzono pogłębioną analizę presji w celu zaplanowania działań
ukierunkowanych na redukcję fosforu.
5. Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn

nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan chemiczny
Zalecenia w „Koncepcji oceny wpływu zidentyfikowanych oddziaływań na stan JCWP” dotyczyły
postępowania dla ustalenia przyczyn niewłaściwego chemicznego stanu wód powierzchniowych, ze
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względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń związków tributylocyny.Stanowi to wypełnienie
działania zaplanowanego dla JCWP Nogat oraz JCWP Martwa Wisła do Strzyży o stwierdzonych
przekroczeniach substancji chemicznych.

6. Karty dla poszczególnych JCWP dla których wykonano pogłębioną analizę
presji
Dla każdej JCWP, wymienionej powyżej, wykonano pogłebioną analize presji z uwagi przekroczenia
dopuszczalnych stężeń poszczególnych wskażników. Analizy przedstawiono w karcie dla każdej JCWP
oddzielnie. Poniżej wskazano skrócony opis każdej z JCWP i przedstawiono wynika dla poszczególnej
analizowanej JCWP.
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7. Karty dla poszczególnych JCWP dla których wykonano pogłębioną analizę
presji z uwagi przekroczenia związków fizykochemicznych

I. RW200017279476 Mień od wypływu z jez. Małego do dopł. z Głodowa
JCWP Mień od wypływu z jez. Małego do dopł. z Głodowa (PLRW200017279476) zlokalizowana jest
w północnej części Polski, w na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Analizowana zlewnia
położona jest w granicach powiatu lipnowskiego, na obszarze 7 gmin: miejskiej Lipno, Chrostkowo,
Kikół, wiejskiej Lipno, Skępe – gmina miejska i wiejska oraz Wielgie.

Rysunek 1. Lokalizacja zlewni Mień od wypływu z jez. Skepskiego Małego do dopł. z Głodowa (źródło:
dane zamawiającego)
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Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Mień od wypływu z jez. Skępskiego Małego do dopł. z Głodowa zlokalizowany jest
jeden punkt monitoringowy uwzględniony w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcje
Ochrony Środowiska. Punkt monitoringu: Mień - Głodowo (PL01S0601_0967).
Zgodnie z metodyką aPWŚK JCWP została wskaza do pogłębionej analizy presji w celu ustalenia
przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód ze względu na przekroczenia wskaźników z grupy 3.6
(specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne). Konieczność przeprowadzenia
pogłębionej analizy presji wynika z przekroczeniaw roku 2011 fenoli lotnych - indeksu fenolowego
(mg/l). W roku 2011 nie odnotowano żadnych innych przekroczeń wartości granicznych dla stanu
dobrego. W roku 2014 indeks fenolowy nie był badany. Odnotowano natomiast przekroczenia
wskaźnika fitobentosu (wskaźnik okrzemkowy IO), który w roku 2011 nie był badany, a w roku 2014
osiągnął wartość stanu umiarkowanego.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń .
Precyzyjne określenie źródeł emisji związków fenolowych do wód nie jest możliwe, gdyż w zlewni
brak jest udokumentowanych zrzutów fenoli lotnych. Pozwolenie wodnoprawne żadnej
z oczyszczalni nie określa dopuszczalnych wartość fenoli lotnych. Brak jest na obszarze dużego
użytkownika w zakresie oczyszczalni przemysłowych, zidentyfikowano natomiast dwa zakłady
spożywcze na obszarze zlewni, które prawdopodobnie zrzucają ścieki do kanalizacji (brak jest
pozwoleń na zrzut do odbiornika). Za główne źródło, najbardziej prawdopodobne, uznano zrzuty
ścieków komunalno – bytowych z oczyszczalni gminnych, do których mogą być podłączeni inni
użytkownicy oraz różnego rodzaju zanieczyszczenia obszarowe. Zanieczyszczenia obszarowe stanowią
głównie odpływy z terenów rolniczych, gdyż zawierają pewne ilości związków fenolowych z nawozów
sztucznych i środków ochrony roślin. Ustalenie dopływu zanieczyszczeń obszarowych ze zlewni
w wyniku opadu zanieczyszczeń atmosferycznych oraz rolniczego użytkowania, w tym także hodowli
zwierząt nie jest możliwe ponieważ brak jest danych w tym zakresie. W zlewni brak dużych ośrodków
miejskich i przemysłowych. Zanieczyszczenia najprawdopodobniej również pochodzą z ruchu
samochodowego oraz ogrzewania budynków. Źródłem narażenia wód na zanieczyszczenie związkami
fenolowymi może być spływ wód opadowych i roztopowych z dróg, w tym drogi krajowej DK10.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP zanieczyszczeniami ze strony poszczególnych
użytkowników wód na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Brak jest możliwości analizy obciążenia zlewni zanieczyszczeniami. Wskaźniki fenoli lotnych nie są
objęte parametryzacją w ramach funkcjonujących na obszarze zlewni pozwoleń wodnoprawnych.
Zanieczyszczenia powodujące przekroczenia fenoli lotnych w cieku mogą pochodzić ze spływów
powierzchniowych z terenów rolnych, terenów dróg oraz z nieuporządkowanej gospodarki
ściekowej. Możliwe jest również pochodzenie zanieczyszczen związkami fenoli lotnych ze zrzutów
z oczyszczalni ścieków, jednak pozwolenie wodnoprawne dla tych obiektow nie parametryzują tego
zanieczyszczenia.
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KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ocena stanu wód Mień od wypływu z jez. Skępskiego Małego do dopł. z Głodowa nie wskazuje
obecnie przekroczeń wskaźników fizykochemicznych grupy 3.1-3.5 i w ramach oceny stanu za rok
2014 stan jej z uwagi na te wskaźniki określono jako dobry.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Obecne badania PMŚ wykonane dla JCWP w zakresie wskaźników fizykochemicznych nie dają
podstawy do wdrożenia szczególnych działań naprawczych. Wskaźniki z grupy 3.1-3.5 nie wykazują
przekroczeń stanu dobrego, natomiast wskaźniki grupy 3.6 nie były badane w roku 2014 i 2015.
W związku z tym wskazuje się na konieczność przeprowadzenia badań w ramach kolejnego cyklu
monitoringu pod kątem ewentualnych przekroczeń fenoli lotnych.
W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne, kompetencje w zakresie wydawania
pozwoleń wodnoprawnych, przechodzą do nowego organu właściwego sprawach wydawania zgód
wodnoprawnych – Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie. W związku z tym,
organem wydającym pozwolenie wodnoprawne, w zakresie zrzutu ścieków, będzie organ wód
Polskich (Dyrektor RZGW lub Dyrektor zarządu zlewni w zależności od właściwości i rodzaju
pozwolenia wodnoprawnego). Należy wówczas pamiętać, o możliwości włączenia dodatkowych
parametrów charakteryzujących jakość zrzucanych ścieków do warunków pozwolenia
wodnoprawnego, w zakresie konieczności ich badania. Wówczas istnieje możliwość uzupełnienia
pozwolenia w zakresie wskaźników charakteryzujących ścieki , o fenole lotne.
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II. RW20002327943 Mień od wypływu z jez. Likieckiego do wypływu z jez.
Skępskiego Małego
JCWP Mień od wypływu z jez. Likieckiego do wypływu z jez. Skępskiego Małego (PLRW20002327943)
zlokalizowana jest w północnej części Polski, w na terenie województw kujawsko – pomorskiego.
Analizowana zlewnia położona jest w granicach powiatów lipnowskiego, rypińskiego na obszarze
gmin: Skępe, Rogowo, Szczutowo.

Rysunek 2. Lokalizacja zlewni Mień od wypływu z jez. Likieckiego do wypływu z jez. Skępskiego
Małego (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Mień od wypływu z jez. Likieckiego do wypływu z jez. Skępskiego Małego
zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony w badaniach prowadzonych przez
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Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Punkt monitoringu: Mień - powyżej jez. Skępego, Skępe
(PL01S0601_3160).
Konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu wódwynika z przekroczeniaw roku 2011 wskaźników: tlen rozpuszczony (mgO2/l);
OWO (mgC/l) oraz fosforany (mgPO4/l). Dodatkowo w roku 2011 przekroczenie wskazywały fenole
lotne - indeks fenolowy (mg/l).
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń.
Na obszarze wielu miejscowości gminy Skępe znajdują się zabudowania po byłych PGR. Obecnie część
obiektów jest nadal niezagospodarowana. Część obszarów objętych jest melioracjami, które
wymagają konserwacji. Sama rzeka Mień na większości odcinków jest przekształcona, obszar zlewni
w części jest zmeliorowany. Rzeka odznacza się nieregularnym odpływem i w okresach posusznych
zdarza się, że wysycha. Liczne kanały i rowy drenarskie odprowadzają wodę z systemów jezior
i terenów podmokłych.
Tereny rolne gminy Skępe, a tym samym obszaru JCWP, stanowią gleby murszaste, które powstały
w znacznej mierze w wyniku procesu murszenia gleb torfowych. Odznaczają się one ubytkiem
substancji organicznej. W wyniku wadliwie przeprowadzonej melioracji mogą one ulec degraacji
i rozpyleniu, co obniża ich wartość użytkową. Gleby torfowe zajmują na terenie gminy niewielkie
powierzchnie, głównie w pobliżu mis jeziornych. Rozwinęły się one przede wszystkim na torfowiskach
niskich, związanych z zarastaniem jezior. Odwadnianie torfowisk stanowi przyczynę hamowania
rozwoju gleb torfowych i zmianę kierunku dalszej ewolucji gleb.
Na obszarze zlewni zidentyfikowano jednego znaczącego użytkownika – kompleks stawów rybnych
w m. Chałacie. Na terenie zlewni nie funkcjonuje żaden użytkownik przemysłowy odprowadzający
ścieki.
W zlewni zidentyfikowano przekroczenie ChZT i OWO, co wiąże się z występowaniem podwyższonych
zawartości związków organicznych w wodach.
Badania przeprowadzone w latach 2009–2012 na wodach pochodzących z opadów atmosferycznych
wykazały, że ilość naturalnych substancji organicznych w opadach ulega dużym wahaniom –
zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) w próbkach deszczu zmieniała się w przedziale od
3 gC/m3 do 23 gC/m3[12]. Przy czym przy niewielkich opadach atmosferycznych mogą wystąpić
większe ilości tych zanieczyszczeń w wodach deszczowych, a w konsekwencji zwiększone stężenia
w wodach powierzchniowych szczególnie stagnujących w rowach i kanałach melioracyjnych.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód na
podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
Łączny ładunek azotu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww. źródeł szacuje się na
18 090,53 kg/rok. Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewniz ww.
źródeł szacuje się na 2 503,38 kg/rok.
Pozostałe wskaźniki są trudne do zbilansowania. Jeżeli przyjąć zgodnie z przytoczona literaturą,
że zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) w próbkach deszczu może wynosić od 3 gC/m3
do 23 gC/m3, to z bardzo dużym przybliżeniem obarczonym błędem można wskazać zawartość
zanieczyszczeń w cieku. Natomiast pochodzenie OWO w badanym cieku z tego źródła jest
prawdopodobne, z uwagi na łatwy dopływ opadów do cieku głównego poprzez system kanałów.
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Zanieczyszczeń fenolami nie stwierdzono w badaniach wykonanych w roku 2014.
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek azotu ogólnego i fosforu ogólnego w wodach badanej JCWP.
Obliczony na podstawie stężenia azotu ogólnego w wodzie rzeki Mień od wypływu z jez. Likieckiego
do wypływu z jez. Skępskiego Małego ładunek azotu wynosi 75,37 kg/d; co daje 27 509,48kg / rok;
ładunek fosforu 10,15 kg/d; co daje 3 703,6 kg / rok.
Ponieważ w zlewni nie występują żadni znaczący użytkownicy zrzucający ścieki do rzeki Mień brak
jest zatem możliwości oszacowania ChZT czy OWO w ramach ładunku zrzucanych ścieków.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Udział poszczególnych źródeł fosforu ogólnego w ładunku wprowadzanym w zlewni wypadku wynosi:
ok. 40% stanowi ładunek fosforu pochodzi od ludność niepodłączonej do kanalizacji, pozostałe 60%
stanowią depozycja atmosferyczna i nawożenie. Analiza wskazuje, że spływy zanieczyszczeń
pochodzących z nieuporządkowanej gospodarki ściekowej obszaru są jedną z przyczyn przekroczeń
związków azotu - azotu Kieldahla oraz związków fosforu w zlewni. Ocena wpływu zidentyfikowanych
oddziaływań wskazuje, że stwierdzone przekroczenia azotu Kieldahla i fosforu fosforanowego
powiązane jest ze sposobem prowadzenia gospodarki ściekowej na obszarze części zlewni. Część
mieszkańców podłączona jest do kanalizacji, jest to natomiast ta część, która zamieszkuje samo
miasto Skępe znajdujące się w dolnej części zlewni. Pozostały obszar, stanowiący większość, jest
nieskanalizowany.
Zagrożeniem dla jakość wód mogą być równięż spływy z obszarów zmeliorowanych, gdzie
prowadzona jest intensywna gospodarka rolna. Źródłem przekroczeń mogą być odpływy
z niewielkich jezior, obszarów bagien i torfowisk.Mokradła w wyniku użytkowania rolniczego,
zmieniają swój charakter. Systemy odwadniające zmieniają ich zdolność retencyjną, przez to zanika
zdolność do akumulacji węgla. Obniżenie poziomu wody powoduje na skutek niewłaściwego
wykonania i utrzymywania melioracji powoduje chwilowe zwiększenie zdolności retencyjnej profilu
glebowego, natomiast maleje wówczas zdolnośc retencyjna mokradeł. Właściwie utrzymane systemy
mokradłowe, pełnią istotną rolę w obiegu pierwiastków szczególnie węgla i azotu. Odkładana materia
organiczna w postaci złóż torfu i innych osadów organicznych "wyłącza" z obiegu ogromne ilości tych
pierwiastków. Usuwanie i odwadnianie oczek wodnych, miedzy pomiedzy gruntami uprawnymi, jak
i przekształcanie powierzchni na grunt orny prowadzi do przyspieszenia i wzrostu spływu
powierzchniowego. Pozostawione obszary podmokłe, z których nie jest „przyspieszany” spływ wód
opadowych, działają jako strefy infiltracyjne i buforowe.
Źródłem przekroczeń OWO oraz ChZT są najprawdopodobniej czynniki naturalne związane opadem
atmosferycznym oraz odpływem wód ze zlewni za pośrednictwem systemów melioracji. Znaczne
zmeliorowanie obszaru skutkuje odwodnieniem bagien i torfowisk i nanoszeniem zawiesiny
i zanieczyszczeń do cieku.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania braku konieczności wprowadzenia działań zaradczych w zakresie gospodarki
wodno - ściekowej, innych niż obecnie zaplanowane w aPWŚK. Należy jednak stworzyć system
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i narzędzia kontrolne pozwalające na egzekwowanie obowiązku usuwania ścieków w sposób
kontrolowany. Planowanie i wdrażanie innych dodatkowych działań na obecnym etapie, generować
będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia korzyści dla
środowiska.
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Mień od
wypływu z jez. Likieckiego do wypływu z jez. Skępskiego Małego, w związku z wejściem w życie
projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Pomimo, iż presja rolnicza nie
została zidentyfikowana, jako mająca istotne znaczenie, z punktu widzenia stanu wód przedmiotowej
JCWP, wejście w życie programu niewątpliwie zapobiegnie potencjalnemu pogorszeniu stanu wód
w wyniku działalności rolniczej w przyszłości. Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków
azotu, jednak jego efektem generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód
z sektora rolnictwa, w szczególności poprzez racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe
gospodarowanie na gruntach rolnych.
Należy zaplanować i wdrożyć działania związane z zatrzymaniem spływów obszarowych z obszarów
zmeliorowanych. Jednym z zadań, jakie postawiła sobie gmina Skępe w ramach Programu Ochrony
Środowiska Gminy Skępe, jest odnowienie sieci melioracyjnej dla nadania jej charakteru
nawadniającego. Gmina wskazała konieczność ograniczania powierzchniowego dopływu
zanieczyszczeń do rzek, potoków i rowów melioracyjnych, i propagowanie zasad nawożenia gruntów
w zgodzie z kodeksem dobrych praktyk rolniczych. Plany Gminy w zakresie podniesienia wydajności
użytków zielonych musza być spójne z zadaniami dotyczącymi zmniejszenia odpływów
za pośrednictwem melioracji. W tym celu zaleca się opracowanie wspólnego projektu RZGW i Gminy
w zakresie poprawy stosunków wodnych w JCWP Mień od wypływu z jez. Likieckiego do wypływu
z jez. Skępskiego Małego.
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III. RW200019296699 Lutryna od Kanału Sicińskiego do ujścia
JCWP Lutryna od Kanału Sicińskiego do ujścia (PLRW200019296699) zlokalizowana jest w północnej
części Polski. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego w powiatach: brodnickim (Gmina Jabłonowo Pomorskie), grudziądzkim
(Gmina Świecie nad Wisłą), wąbrzeskim (Gmina Książ).

Rysunek 3. Lokalizacja zlewni Lutryna od Kanału Sicińskiego do ujścia (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Lutryna od Kanału Sicińskiego do ujściazlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy
uwzględniony w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Lutryna - ujście do Osy, Świecie n/Osą (PL01S0601_1006).
Konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu wódwynika z przekroczenia w roku 2012 wskaźnika zasadowości ogólnej (mgCaCO3/l).
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Wyniki oceny stanu za rok 2015 nie obejmują badań zasadowości ogólnej (mgCaCO3/l). Wykazują
natomiast przekroczenia azotu Kjeldahla (mgN/l), fosforanów [mg PO4/l] oraz fosforu ogólnego
[mgP/l], które w roku 2012 nie były przekroczone i nie były powodem wskazania JCWP do
opracowania pogłębionej analizy presji.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń.
Na obszarze zlewni zidentyfikowano trzy oczyszczalnie ścieków odprowadzające, zgodnie
z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, łącznie 719 780 m3/rok. Na terenie zlewni nie
funkcjonuje żaden użytkownik przemysłowy odprowadzający ścieki.
Korzystając z udostępnionych i pozyskanych w ramach pracy danych dotyczących presji
występujących w zlewni JCWP wskazano możliwe czynniki sprawcze generujące presje.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód na
podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
W zlewni funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków. Dla dwóch z nich pozwolenia nie muszą ustalać
granicznych wartości dla związków fosforu i azotu w odprowadzanych ściekach, gdyż z uwagi na
obsługiwaną liczbę mieszkańców równoważnych nie jest to wymagane rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800).
Łączny ładunek azotu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww. źródeł szacuje się na
15 850,16 kg/rok
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewniz ww. źródeł szacuje się na
2 756,52 kg/rok
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji priorytetowych w przekroju
monitoringu jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym
przekroju, ustalono ładunek azotu ogólnego w wodach badanej JCWP. Obliczony, na podstawie
stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego w wodzie rzeki Lutryna od Kanału Sicińskiego do ujścia,
ładunek azotu wynosi 476,8 kg/d; co daje 174 037,72 kg /rok; ładunek fosforu 64,27 kg/d; co daje
23 459,63 kg / rok.
Dla potrzeb analiz dokonano rownież obliczen dla JCWP powyżej Lutryna od Dużej Bachy do Kanału
Sicińskiego. Ocena stanu w roku 2015 (punkt PMŚ Lutryna - pon. Kanału Sicińskiego, Jabłonowo
_PL01S0601_3152) nie wskazuje przekroczeń wskaźników fizykochemicznych. Wskaźnik zasadowości
ogólnej również nie był badany w tej JCWP. Obliczony, na podstawie stężenia azotu ogólnego
i fosforu ogólnego w wodzie JCWP Lutryna od Dużej Bachy do Kanału Sicińskiego wynosi
136,47 N kg/d, co daje 49 811,11 kg / rok; ładunek P – 16,17 kg/d ; co daje 3 903,53 kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
W ogolnym ładunku zanieczyszczeń związkami fosforu prawie 55% stanowi ładunek fosforu
pochodzący z nawożenia i depozycji atmosferycznej.
W związku, z brakiem badań wskaźnika zasadowości ogólnej w roku 2015, zarówno w analizowanej
JCWP jak i JCWP powyżej, odniesienie się do zmian wskaźnika w stosunku do roku 2012 nie jest
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możliwe. Wskaźnik zasadowość ogólna (mgCaCO3/l) w przeważającej części jest rezultatem
obecności związków: Ca(HCO2)3 i Mg(HCO3)2. Ta właściwość wody wynika z obecności węglanów,
wodorowęglanów oraz wodorotlenków Na+ , K+, Ca2+ i Mg2+. Pod względem technicznym
i gospodarczym zasadowość wody ma znaczenie, pod względem higienicznym jest mało istotna.
Jednak uzyskana ocena nie ma swojego potwierdzenia w badanym pH, gdyż spełniał warunki stanu
dobrego.
W obrębie samej doliny rzeki Lutryny występują głównie mady, gleby glejowe, gleby mułowo-torfowe
i torfowo-mułowe. Pozostały obszar zlewni stanowią głównie gleby brunatne właściwe i gleby
brunatne wyługowane. Gleby brunatne właściwe powstają z utworów bogatych w zasady.
Charakteryzują się wymyciem węglanów do głębokości 60–80 cm oraz brakiem przemieszczania
frakcji ilastej. Na skutek procesów wietrzenia i wymywania, przez erozję lub zabiegi agrotechniczne,
dochodzi do przemieszczania się wierzchnich warstw gleby, które wraz ze spływami
powierzchniowymi mogą przedostawać się do rzeki. Zanieczyszczenie wód węglanami, wymywanymi
z gleby, może być bezpośrednią przyczyną przekroczeń zasadowości ogólnej w cieku. WIOŚ zaprzestał
badań tego wskaźnika. Może to świadczyć o tym, że zwiększona zawartość węglanów w cieku jest
cechą charakterystyczną dla tej JCWP, z uwagi na występowanie na obszarze zlewni, gleb o dużej
zawartości węglanów.
Analiza wskazuje, że zanieczyszczenia generowane są przez spływy powierzchniowe, które w ogólnym
obliczeniu ładunku i tak zostały niedoszacowane. Zgodnie z informacją zawarta w aPWŚK JCWP
planowana była do objęcia obszarem szczególnie narażonym na zanieczyszczenia związkami azotu ze
źródeł rolniczych. Głównym zagrożeniem dla jakość wód są spływy z obszarów, gdzie prowadzona
jest intensywna gospodarka rolna.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Działania w aPWŚK ukierunkowane zostały w szczególności na wdrożenie programu redukcji azotu ze
źródeł rolniczych. Dodatkowo wskazano porządkowanie gospodarki ściekami bytowo-gospodarczymi
oraz kontrole dla zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie gromadzenia
i wywozu lub oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców. Zaplanowane
do przeprowadzenia w ramach aPWŚK kontrole powinny skutkować eliminacją nieszczelnych szamb,
nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej stwierdza
się brak konieczności wprowadzenia działań dodatkowych, innych niż obecnie zaplanowane
w aPWŚK. Należy jednak stworzyć system i narzędzia kontrolne pozwalające na egzekwowanie
obowiązku usuwania ścieków w sposób kontrolowany. Planowanie i wdrażanie innych dodatkowych
działań na obecnym etapie, generować będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie
nieuzasadnione z punktu widzenia korzyści dla środowiska.
Natomiast, działania w zakresie wdrożenia programu działań dla obszarów, gdzie zagrożeniem dla
utrzymania dobrego stanu wód, zostana wprowadzone z poziomu całego kraju, a więc również w
zlewni JCWP Lutryna od Kanału Sicińskiego do ujścia. W związku z wejściem w życie projektowanego
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” działania ukierunkowane są na zmniejszenie
odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa zostaną wdrożone na terenie całego
kraju.Presja rolnicza została zidentyfikowana, jako mająca istotne znaczenie z punktu widzenia stanu
wód przedmiotowej JCWP. Wejście w życie programu pozwoli na przeciwdziałanie pogorszeniu się
stanu wód w wyniku działalności rolniczej. Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków
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azotu, jednak jego efektem generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z
sektora rolnictwa, w szczególności poprzez racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe
gospodarowanie na gruntach rolnych.Zgodnie z art. 104 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r
(Dz.U. 2017 poz.1566) w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowany program zawierać będzie,
środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej z
procesami nawożenia, gospodarki nawozami w gospodarstwach rolnych.
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IV. RW20001929699Osa od wpływu jez. Płowęż do ujścia
JCWP Osa od wpływu jez. Płowęż do ujścia (PLRW20001929699) zlokalizowana jest w północnej
części Polski. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województw:



kujawsko-pomorskiego w powiatach: brodnickim (Gminie Jabłonowo Pomorskie),
grudziądzkim (gminach: Miasto Grudziądz, Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno, Świecie nad
Osą),
warmińsko-mazurskiego w powiecie nowomiejskim (Gmina Biskupiec - zaledwie 0,8% JCWP).
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną J. Kondrackiego [2].

Rysunek 4. Lokalizacja zlewni Osa od wpływu z jez. Płowęż do ujścia (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Osa od wpływu jez. Płowęż do ujściazlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy
uwzględniony w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Osa - ujście do Wisły, Zakurzewo (PL01S0601_1009).
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JCWP badana była w roku 2012 wykazując przekroczenia wyłącznie zasadowości. Badania wykonane
w roku 2015 nie objęły tego wskaźnika. Natomiast wszystkie pozostałe wskaźniki fizykochemiczne
i chemiczne zarówno w roku 2012 jak i 2015 kształtowały się w granicach stanu dobrego i bardzo
dobrego. Również wszystkie badane wskaźniki chemiczne zostały ocienione w stanie dobry lub
bardzo dobrym.
Ocena stanu przeprowadzona przez WIOŚ w 2015 nie wykazuje przekroczeń wskaźników
fizykochemicznych i chemicznych. Wszystkie wskaźniki kształtują się w granicach stanu bardzo
dobrego i dobrego.
W ramach oceny za rok 2015 przekroczenia stanu dobrego odnotowano wyłącznie w przypadku
badania makrofitów (makrofitowy indeks rzeczny MIR) oraz ichtiofauny. Przy czym ocena tych
wskaźników została przeniesiona z roku 2012 (makrofitowy indeks rzeczny MIR) i z roku 2011
(ichtiofauna).
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń .
Analiza pochodzenia źródeł zanieczyszczeń nie jest możliwa z uwagi na brak przekroczeń
zanieczyszczeń - fizykochemicznych wskaźników oceny stanu. Wskaźnik zasadowość ogólna
(mgCaCO3/l)w przeważającej części jest rezultatem obecności związków: Ca(HCO2)3 i Mg(HCO3)2.
Zlewnia rzeki Osy głównie zbudowana jest z glin zwałowych i piasków sandrowych. W podmokłych
obniżeniach terenu występują torfy. Większość zlewni zajmują gleby brunatne wyługowane, a w
niewielkich płatach gleby brunatne właściwe, bielicowe i hydrogeniczne.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP zanieczyszczeniami ze strony poszczególnych
użytkowników wód na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Analiza obciążenia zlewni ładunkiem nie była wykonywana z uwagi na brak przekroczeń
fizykochemicznych wskaźników oceny stanu.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ocena stanu wód JCWP Osa od wpływu jez. Płowęż do ujścia nie wskazuje obecnie przekroczeń z
uwagi na wskaźniki fizykochemiczne i chemiczne.
Badania makrofitów WIOŚ przeprowadza z wykorzystaniem Makrofitowej Metody Oceny Rzek
(MMOR) (Szoszkiewicz i in. 2010). System ten oparty jest na Makrofitowym Indeksie Rzecznym (MIR),
za pomocą którego można dokonać oceny stanu ekologicznego wód płynących oraz wykonać
klasyfikację jakości wody. Metoda MMOR stosowana jest w Państwowym Monitoringu Środowiska w
Polsce od 2007 roku. Metoda MMOR opiera się na ilościowej i jakościowej ocenie składu
taksonomicznego makrofitów występujących w ciekach wodnych. Pozwala na określenie stopnia
degradacji rzek, przede wszystkim w odniesieniu do ich trofii. Makrofitowa Metoda Oceny Rzek
została stworzona pod kątem oceny trofii jednak jak pokazują wyniki badań również warunki
hydromorfologiczne i hydrologiczne mogą wpływać na otrzymaną ocenę. Zamulanie twardego
podłoża i brak zróżnicowanych przepływów może eliminować wrażliwe gatunki mszaków. Wyniki
oceny makrofitów w dużym stopniu odnoszą się do ogółu oddziaływania antropogenicznego, które
nie zawsze jest związane tylko z odprowadzaniem ścieków do wód.
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Ocena stanu wskazuje na brak przekroczeń fizykochemicznych i chemicznych wskaźników oceny
stanu określających typowe zanieczyszczenia komunalne. W związku z tym wyniki badań makrofitów
nie są związane z przekroczeniami wskaźników zanieczyszczeń. Obniżone wartości wskaźników
prawdopodobnie związane są z zaburzeniami związanymi z hydrologią, przekształceniami
hydromorfologicznymi oraz pracami utrzymaniowymi.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Biorąc pod uwagę dobry stan w zakresie wskaźników fizykochemicznych związanych
z zanieczyszczeniami komunalnymi oraz analizując działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono
konieczności wprowadzenia dodatkowych działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie
w ramach przyszłych dokumentów planistycznych w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Klasyfikacja JCWP jako stan zły jedynie na podstawie wyników biologicznych nie daje podstaw do
wdrożenia szczególnych działań naprawczych w zakresie poprawy wskaźników fizykochemicznych.

25

V. RW200019522371Liwa od Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale
JCWP Liwa od Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale (PLRW200019522371) zlokalizowana jest w
północnej części Polski. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie brodnickim (Gminie Susz).

Rysunek 5. Lokalizacja zlewni Liwa od Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale (źródło: dane
zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Liwa od Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale zlokalizowany jest jeden punkt
monitoringowy uwzględniony w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony
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Środowiska. Punkt monitoringu: Liwa - Bronowo (PL01S0301_3558). Ocena stanu przeprowadzona
przez WIOS w 2013r wykazuje przekroczenia ChZT (mgO2/l); OWO (mgC/l) oraz wskaźnika azot
Kjeldahla (mgN/l) i fosforany (mgPO4/l). Pozostałe wskaźniki fizykochemiczne kształtują się w
granicach stanu dobrego i bardzo dobrego. Wskaźnik stanu chemicznego wykazują stan dobry i
bardzo dobry z wyjątkiem aldehydu mrówkowego (mg/l).
Konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu wód wynika z przekroczenia w roku 2013 wskaźników: ChZT (mgO2/l); OWO (mgC/l),
azot Kjeldahla (mgN/l); fosforany (mgPO4/l) oraz aldehydu mrówkowego.
W toku pracy uzyskano informacje z WIOŚ w Olsztynie dotyczące prowadzonych badań dla
wytypowanych cieków. Dla JCWP Liwa od Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale WIOŚ przekazał
wyniki badańOWO (mgC/l) oraz wskaźnika azot Kjeldahla (mgN/l) i fosforany (mgPO4/l)za rok 2016
realizowane w punkcie monitoringowym Liwa - Kamieniec. Uzyskane wyniki pomierzonych stężeń
wskaźników w większości przekraczają granice stanu dobrego.
Wykonawca w ramach pracy zrealizował dodatkowo badania wybranych wskaźników jakości. Samo
badanie zawartości analizowanej substancji w wodach, wykonane zostało zgodnie z metodami
stosowanymi w ramach PMŚ dla tej substancji, tak aby zachować jednorodność wyników i możliwość
ich porównywania. Pomierzona wartość OWO w dodatkowych badaniach wyniosła 19,8 [mg C/l];
azotu Kjeldahla 2,13[mg N/l]; fosforany 0,67[mgPO4/l], ChZTCr < 30 [mg/l] ChZTnm 8,6 [mg/l]. Data
poboru: 29.08.2017, miejsce poboru: Stańkowo, Liwa powyżej ujścia BiałejBiałoszyckiej współrzędne
X (518368,984572), Y (651998,275814.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń.
Obszary rolne w zlewni stanowią aż 81%. Zbiorniki wodne i tereny podmokłe zajmują 6%
powierzchni. Na obszarze JCWP nie zidentyfikowano żadnych dużych istotnych użytkowników wód.
Na obszarze gminy Susz około 59% użytków rolnych jest zmeliorowanych. Melioracjami objęte były
m.in. duże obszary mokradeł na wschód od miejscowości Jawty Wielkie oraz na południe od Bronowa
(Polder Bronowski), które są częściowo wykorzystywane jako łąki kośne lub pastwiska.
W zlewni zidentyfikowano przekroczenie ChZT, co wiąże się z występowaniem podwyższonych
zawartości związków organicznych w wodach. Podwyższone jest również stężenie aldehydu
mrówkowego (formaldehydu). Badania naukowe przeprowadzone w latach 2009–2012 na wodach
pochodzących z opadów atmosferycznych wykazały, że ilość naturalnych substancji organicznych w
opadach ulega dużym wahaniom – zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) w próbkach
deszczu zmieniała się w przedziale od 3 gC/m3 do 23 gC/m3. Średni udział aldehydów w OWO
najczęściej wynosił kilka procent, natomiast w pierwszych deszczach po okresie suszy dochodził
nawet do kilkunastu procent. Zjawisko to świadczy o tym, że aldehydy należą do związków
organicznych, które szybko są wymywane z atmosfery do wód deszczowych. Wykazano, że suma
aldehydów w śniegach i deszczach jest wysoka i wahała się średnio w od 300 mg/m3 do ponad 800
mg/m3. W początkowej fazie deszczu, w ciągu pierwszych minut opadów, szczególnie po
kilkutygodniowym okresie bez opadów, zawartość aldehydów była jeszcze większa i wynosiła nawet
2800 mg/m3. Niektórzy autorzy uważają, że aldehydy są emitowane do otoczenia w czasie wegetacji
roślin. Emisję tę wiąże się bezpośrednio z oddziaływaniem środowiska, np. chorobotwórczymi
szkodnikami, zbyt dużą konkurencją innych roślin, zmianami intensywności promieniowania
nadfioletowego czy zawartością ozonu w powietrzu. Aldehydy występują powszechnie w środowisku
wodnym. Przytoczone powyżej badania i literatura wskazują, że mogą być wymywane z troposfery
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i wraz z opadami przedostawać się do wód powierzchniowych. Przy czym przy niewielkich opadach
atmosferycznych mogą wystąpić większe ilości tych zanieczyszczeń w wodach deszczowych,
a w konsekwencji zwiększone stężenia w wodach powierzchniowych szczególnie stagnujących
w rowach i kanałach melioracyjnych.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód na
podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
W zlewni brak jest znaczących użytkowników wód. Nie zidentyfikowano żadnego zrzutu ścieków.
Wszyscy mieszkańcy korzystają z indywidualnych systemów zbierania i odprowadzania ścieków.
Łączny ładunek azotu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww. źródeł szacuje się na
4 804,66 kg/rok. Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewniz ww. źródeł
szacuje się na 685,93 kg/rok
Pozostałe wskaźniki są trudne do zbilansowania. Jeżeli przyjąć zgodnie z przytoczona literaturą, że
zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) w próbkach deszczu może wynosić od 3 gC/m3
do 23 gC/m3, a średni udział aldehydów w OWO wynosi kilka procent to z bardzo dużym
przybliżeniem obarczonym błędem można wskazać zawartość zanieczyszczeń w cieku. Natomiast
pochodzenie OWO w badanym cieku z tego źródła jest prawdopodobne, z uwagi na niezalesiony
charakter zlewni i łatwy dopływ opadów do cieku głównego poprzez system kanałów. Ponieważ w
zlewni nie występują żadni znaczący użytkownicy zrzucający ścieki do rzeki Liwy. Brak jest zatem
możliwości oszacowania ChZT czy OWO w ramach ładunku zrzucanych ścieków. Również dane
literaturowe nie wskazują na żadne inne źródła pochodzenia aldehydu mrówkowego ze źródeł
niezorganizowanych i obszarowych.
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji priorytetowych w przekroju
monitoringu jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym
przekroju, ustalono ładunek azotu ogólnego i fosforu ogólnego w wodach badanej JCWP. Obliczony
na podstawie stężenia azotu ogólnego w wodzie rzeki Liwa od Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale
ładunek azotu wynosi 441,08 kg/d ; co daje 160 994,43 kg / rok; ładunek fosforu 41,14 kg/d; co daje
15 017,12 kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Analiza wskazuje, że spływy zanieczyszczeń pochodzących z nieuporządkowanej gospodarki ściekowej
obszaru są jedną z przyczyn przekroczeń związków azotu - azotu Kieldahla oraz związków fosforu
w zlewni. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań wskazuje, że stwierdzone przekroczenia
azotu Kieldahla i fosforu fosforanowego powiązane jest ze sposobem prowadzenia gospodarki
ściekowej na obszarze zlewni. Brak jest skanalizowania obszaru.
Jednak głównym zagrożeniem dla jakość wód, są najprawdopodobniej spływy z obszarów
zmeliorowanych, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka rolna. Obszar zlewni jest niewielki
i w 59% zmeliorowany. Źródłem przekroczeń mogą być odpływy z niewielkich jezior, obszarów bagien
i torfowisk.Mokradła w wyniku użytkowania rolniczego, zmieniają swój charakter. Systemy
odwadniające zmieniają ich zdolność retencyjną, przez to zanika zdolność do akumulacji węgla.
Obniżenie poziomu wody powoduje na skutek niewłaściwego wykonania i utrzymywania melioracji
powoduje chwilowe zwiększenie zdolności retencyjnej profilu glebowego, natomiast maleje wówczas
zdolnośc retencyjna mokradeł. Właściwie utrzymane systemy mokradłowe, pełnią istotną rolę
w obiegu pierwiastków szczególnie węgla i azotu. Odkładana materia organiczna w postaci złóż torfu
i innych osadów organicznych "wyłącza" z obiegu ogromne ilości tych pierwiastków. Usuwanie
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i odwadnianie oczek wodnych, miedzy pomiedzy gruntami uprawnymi, jak i przekształcanie
powierzchni na grunt orny prowadzi do przyspieszenia i wzrostu spływu powierzchniowego.
Pozostawione obszary podmokłe, z których nie jest „przyspieszany” spływ wód opadowych, działają
jako strefy infiltracyjne i buforowe].
Źródłem przekroczeń OWO (w tym aldehydu) oraz ChZT są najprawdopodobniej czynniki naturalne
związane opadem atmosferycznym oraz odpływem wód ze zlewni za pośrednictwem systemów
melioracji. Znaczne zmeliorowanie obszaru skutkuje odwodnieniem bagien i torfowisk i nanoszeniem
zawiesiny i zanieczyszczeń do cieku.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Zgodnie z przeprowadzoną analizą i uzyskanymi danymi stwierdzono, że obszar jest
nieskanalizowany. Zaplanowane do przeprowadzenia w ramach aPWŚK kontrole powinny skutkować
eliminacją nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków. Należy jednak
zwrócić się do gmin leżących w obszarze JCWP o zwiększenie kontroli usuwania nieczystości ciekłych
i wdrożenie harmonogramu ich pozbywania się, również na obszarach rekreacyjnych. Wyniki oceny
stanu wskazują, że przyczyną przekroczeń dobrego stanu jest podwyższona zawartość azotu Kieldahla
i fosforu fosforanowego wskaźników odzwierciedlających częściowo wpływ ścieków niewłaściwie
oczyszczonych pochodzących z niezorganizowanego systemu odprowadzania ścieków.
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania braku konieczności wprowadzenia działań zaradczych w zakresie gospodarki
wodno- ściekowej, innych niż obecnie zaplanowane w aPWŚK. Niewielka gęstość zaludnienia obszaru
nie stanowi rekomendacji dla objęcia obszaru systemem kanalizacji. Należy jednak stworzyć system
i narzędzia kontrolne pozwalające na egzekwowanie obowiązku usuwania ścieków w sposób
kontrolowany. Planowanie i wdrażanie innych dodatkowych działań na obecnym etapie, generować
będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia korzyści dla
środowiska.
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Liwa od
Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale, w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych”. Pomimo, iż presja rolnicza nie została zidentyfikowana jako mająca
istotne znaczenie z punktu widzenia stanu wód przedmiotowej JCWP, wejście w życie programu
niewątpliwie zapobiegnie potencjalnemu pogorszeniu stanu wód w wyniku działalności rolniczej
w przyszłości. Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem
generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa,
w szczególności poprzez racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na
gruntach rolnych.
Należy zaplanować i wdrożyć działania związane z zatrzymaniem spływów obszarowych z obszarów
zmeliorowanych. Gmina Susz w Gminnym Programie Ochrony Środowiska wskazała jako główne
zagrożenia dla różnorodności biologicznej: wprowadzanie intensywnych form gospodarowania
w rolnictwie oraz osuszanie terenów podmokłych (w tym torfowisk). Obszar gminy został zaliczony do
obszarów o zaawansowanej suszy. Największe straty z powodu suszy ponosi rolnictwo poprzez
zmniejszenie plonów. Gmina wskazała, że dla poprawy sytuacji konieczne jest zwiększenie
dyspozycyjności zasobów wodnych przez rozwijanie retencji naturalnej, a także budowę zbiorników
retencyjnych. W gminie planowany jest jeden obiekt małej retencji. Jest to „System melioracyjny
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Piotrkowo", zadaniem jego ma być podniesienie poziomu zwierciadła wody gruntowej na terenie
użytków zielonych oraz podniesienie wydajności użytków zielonych.
Plany Gminy w zakresie podniesienia wydajności użytków zielonych musza być spójne z zadaniami
dotyczącymi zmniejszenia odpływów za pośrednictwem melioracji. W tym celu zaleca się
opracowanie wspólnego projektu RZGW i Gminy w zakresie poprawy stosunków wodnych w JCWP
Liwa od Starej Liwy do dopływu z jez. Burgale.
Oranie gruntów i nasadzenia rolnicze bezpośredni do linii brzegowej cieków i rowów zwiększa dopływ
zanieczyszczeń do wód. Zaleca się pozostawianie trwałej zieleni wzdłuż cieków i rowów, co zapobiega
bezpośrednim dopływom zanieczyszczeń do cieku.
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VII. RW20002552219 Liwa do Starej Liwy
JCWP Liwa do Starej Liwy (PLRW20002552219) zlokalizowana jest w północnej części Polski. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województwa warmińskomazurskiego w powiecie iławskim (gminach: Iława, Susz, Zalewo,Stary Dierzgoń).

Rysunek 6. Lokalizacja zlewni Liwa do Starej Liwy (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Liwa do Starej Liwy zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony
w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Punkt monitoringu:
Liwa - Kamieniec(PL01S0301_3567).
Ocena stanu przeprowadzona przez WIOŚ w 2013r wykazuje przekroczenia wskaźników: tlen
rozpuszczony (mgO2/l); OWO (mgC/l); azot Kjeldahla (mgN/l); fosforany (mgPO4/l). Pozostałe
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wskaźniki fizykochemiczne kształtują się w granicach stanu dobrego i bardzo dobrego. Stan
chemiczny nie był badany.
Konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu wódwynika z przekroczenia w roku 2013 wskaźników:tlen rozpuszczony (mgO2/l);
OWO (mgC/l) oraz wskaźnika azot Kjeldahla (mgN/l); fosforany (mgPO4/l).
W toku pracy uzyskano informacje z WIOŚ w Olsztynie dotyczące prowadzonych badań dla
wytypowanych cieków. Dla JCWP Liwa do Starej Liwy WIOŚ przekazał wyniki badań wskaźnika tlen
rozpuszczony (mgO2/l); OWO (mgC/l) oraz wskaźnika azot Kjeldahla (mgN/l); fosforany (mgPO4/l)za
rok 2016 realizowane w punkcie monitoringowym Liwa - Kamieniec.
Uzyskane wyniki stężeń pomierzonych wskaźników, w większości przekraczają granice stanu dobrego.
Wykonawca w ramach pracy zrealizował dodatkowo badania wybranych wskaźników jakości.
Samo badanie zawartości analizowanej substancji w wodach, wykonane zostało zgodnie z metodami
stosowanymi w ramach PMŚ dla tej substancji, tak aby zachować jednorodność wyników i możliwość
ich porównywania. Pomierzona wartość OWO w dodatkowych badaniach wyniosła 20,7 [mg C/l]; tlen
rozpuszczony 8,60 [mgO2/l]; azotu Kjeldahla 1,40 [mg N/l]; fosforany 0,69 [mgPO4/l]. Data poboru:
29.08.2017, miejsce poboru: Kamieniec, Liwa powyżej Starej Liwy, współrzędne X (523161,054631),
Y (656233,269732). Wyniki badań są zbieżne z wynikami badan prowadzonymi w ramach PMŚ.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń.
W zlewni brak jest znaczących użytkowników wód. Nie zidentyfikowano żadnego zrzutu ścieków.
Wszyscy mieszkańcy korzystają z indywidualnych systemów zbierania i odprowadzania ścieków.
Zlewnia w 75% jest zalesiona, nie zidentyfikowana na obszarze żadnych dużych istotnych
użytkowników wód. Zbiorniki wodne zajmują 6% powierzchni. Tereny role to zaledwie 15%.
W zlewni JCWP zlokalizowane jest m.in., jezioro Bądze oraz jezioro Gaudy. Zgodnie z badaniami WIOŚ
jezioro Bądze od roku 2004 klasyfikowane jest jako pozaklasowe. Z jeziora Bądze wody
odprowadzane są do Liwy za pośrednictwem rowu. Jezioro Gaudy stanowi natomiast rezerwat,
będący miejscem lęgu i bytowania ptactwa wodnego i błotnego, a także miejscem występowania
roślinności torfowiskowej. Jeziora te nie stanowią wydzielonych części wód więc nie podlegają ocenie
w ramach PMŚ.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód na
podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
Obliczony łączny ładunek azotu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww. źródeł szacuje
się na 11 095,26 kg/rok. Obliczony łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w
zlewniz ww. źródeł szacuje się na 1 022,99 kg/rok.
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji priorytetowych w przekroju
monitoringu jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym
przekroju, ustalono ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia
azotu ogólnego w wodzie rzeki Liwa do Starej Liwy ładunek azotu wynosi 88,97 kg/d; co daje
32 475,77 kg/rok; ładunek fosforu 9,72 kg/d ; co daje 3 547,17 kg /rok.
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KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Analiza wskazuje, że spływy zanieczyszczeń pochodzących z nieuporządkowanej gospodarki ściekowej
obszaru są jedną z przyczyn przekroczeń związków azotu - azotu Kieldahla oraz związków fosforu
w zlewni. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań wskazuje, że stwierdzone przekroczenia
azotu Kieldahla i fosforu fosforanowego powiązane jest ze sposobem prowadzenia gospodarki
ściekowej na obszarze zlewni. Brak skanalizowania obszaru, nieuporządkowana gospodarka
ściekowa. Zagrożeniem dla jakości wód jest też nadmierne zainwestowanie obszaru w kierunku
rekreacyjnym,
i często brak odpowiednich pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż jezior i cieków. Należy zwrócić uwagę,
że wszystkie wskaźniki znacząco przekraczają granicę dla stanu dobrego w okresie letnim. Źródłem
przekroczeń mogą być też odpływy z eutroficznych zbiorników i obszarów bagien i torfowisk.
Źródłem przekroczeń OWO są najprawdopodobniej czynniki naturalne związane z niewielkim
przepływem Liwy i jej dopływów, a co za tym idzie, sedymentacją cząstek i zawiesin oraz znaczne
zmeliorowanie obszaru skutkujące odwodnieniem bagien i torfowisk i nanoszeniem zawiesiny do
cieku.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Zgodnie z przeprowadzona analizą i uzyskanymi danymi stwierdzono, że obszar jest
nieskanalizowany. Zaplanowane do przeprowadzenia w ramach aPWŚK kontrole powinny skutkować
eliminacją nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków. Należy jednak
zwrócić się do gmin leżących w obszarze JCWP o zwiększenie kontroli usuwania nieczystości ciekłych
i wdrożenie harmonogramu ich pozbywania się, również na obszarach rekreacyjnych. Wyniki oceny
stanu wskazują, że przyczyną przekroczeń dobrego stanu jest podwyższona zawartość azotu Kieldahla
i fosforu fosforanowego wskaźników odzwierciedlających częściowo wpływ ścieków niewłaściwie
oczyszczonych pochodzących z niezorganizowanego systemu odprowadzania ścieków.
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Liwa do
Starej Liwy, w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych”. Pomimo, iż presja rolnicza nie została zidentyfikowana jako mająca istotne znaczenie
z punktu widzenia stanu wód przedmiotowej JCWP, wejście w życie programu niewątpliwie
zapobiegnie potencjalnemu pogorszeniu stanu wód w wyniku działalności rolniczej w przyszłości.
Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem generalnie będzie
redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa, w szczególności poprzez
racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na gruntach rolnych.
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania braku konieczności wprowadzenia działań zaradczych, innych niż obecnie
zaplanowane w aPWŚK. Niewielka gęstość zaludnienia obszaru, nie stanowi rekomendacji dla objęcia
obszaru systemem kanalizacji. Należy jednak stworzyć system i narzędzia kontrolne pozwalające na
egzekwowanie obowiązku usuwania ścieków w sposób kontrolowany. Planowanie i wdrażanie innych
dodatkowych działań na obecnym etapie, generować będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie
nieuzasadnione z punktu widzenia korzyści dla środowiska.
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VII. RW200023296532 Młynówka
JCWP Młynówka (PLRW200023296532) zlokalizowana jest w północnej części Polski. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województwa warmińskomazurskiego w powiecie nowomiejskim (Gminie Biskupiec).

Rysunek 7. Lokalizacja zlewni Młynówka (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Młynówka zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony w badaniach
prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska. Punkt monitoringu: Młynówka Słupnica (PL01S0301_3562). Ocena stanu przeprowadzona przez WIOS w 2013 wykazuje
przekroczenia w zakresie wskaźników fizykochemicznych jedynie wskaźnika OWO (mgC/l). Pozostałe
wskaźniki fizykochemiczne kształtowały się w granicach stanu bardzo dobrego i dobrego. Stan
chemiczny nie był badany. W zakresie wskażnika biologicznegofitobentosu (wskaźnik okrzemkowy
IO), odnotowano przekroczenie stanu dobrego, a wskaźnik osiągnął wartość stanu umiarkowanego.
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Konieczność przeprowadzenia weryfikacji ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych na podstawie
wyników oceny stanu w latach 2014-2015 oraz pogłębionej analizy presji wynika z przekroczenia
w roku 2013 – wskaźnika OWO (mgC/l).
Wynik oceny stanu jest o tyle niepokojący ze wartość OWO, stanowiąca podstawę wskazania złego
stanu, nie przekracza wartości stanu dobrego wg rozporządzenia. W roku 2013 nie odnotowano
żadnych innych przekroczeń stanu dobrego, z wyjątkiem fitobentosu.
W toku pracy uzyskano informacje z WIOŚ w Olsztynie dotyczące prowadzonych badań w roku 2016
dla wytypowanych cieków. Dla JCWP Młynówka WIOŚ przekazał wyniki badań OWO za rok 2016
realizowane w punkcie monitoringowym Młynówka - Słupnica. Żaden z uzyskanych wyników stężeń
OWO nie przekroczył granicy stanu dobrego. Wartość OWO dla stanu dobrego uległa nieznacznej
zmianie (wzrost do wartości 21,4 mg/l) w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MŚ z dnia
21 lipca 2016r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187).
Wykonawca w ramach pracy zrealizował dodatkowo badania wybranych wskaźników jakości. Samo
badanie zawartości analizowanej substancji w wodach, wykonane zostało zgodnie z metodami
stosowanymi w ramach PMŚ dla tej substancji, tak aby zachować jednorodność wyników i możliwość
ich porównywania. Pomierzona wartość OWO w dodatkowych badań wyniosła 19,1 mg/l. Data
poboru: 29.08.2017, miejsce poboru: Słupnica, Młynówka powyżej ujścia do Osy, współrzędne
X (519142,4701), Y (625828,9701).
Wskaźnik OWO, będący podstawą wskazania stanu złego i wytypowania zlewni JCWP do
przeprowadzenia pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu
wód, nie przekracza stanu dobrego. W związku z tym dalsza analiza obszaru zlewni pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeńnie jest konieczna.
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VIII. RW20002352232Dopływ z Lubnów Małych
JCWP Dopływ z Lubnów Małych (PLRW20002352232) zlokalizowana jest w północnej części Polski.
Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województw:
•
•

pomorskiego w powiecie kwidzyńskim, Gminie Prabuty,
warmińsko-mazurskiego w powiecie iławskim,Gminie Susz.

Rysunek 8. Lokalizacja zlewni Dopływ z Lubnów Małych (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Dopływ z Lubnów Małychzlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy
uwzględniony w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Dopływ z Lubnów Małych - Kamieniec (PL01S0301_3575). Punkt ten badany był jedynie
w roku 2013. Ocena stanu przeprowadzona przez WIOS w 2013r wykazuje przekroczenia wskaźnika
OWO (mgC/l) oraz wskaźnika azot Kjeldahla (mgN/l). Pozostałe wskaźniki fizykochemiczne kształtują
się w granicach stanu bardzo dobrego. Stan chemiczny nie był badany.
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Konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu wód z uwagi na stan fizyko- chemicznywynika z przekroczenia w roku 2013 –
wskaźnika OWO (mgC/l) oraz wskaźnika azot Kjeldahla (mgN/l).
W toku pracy uzyskano informacje z WIOŚ w Olsztynie dotyczące prowadzonych badań dla
wytypowanych cieków. Dla JCWP Dopływ z Lubnów Małych WIOŚ przekazał wyniki badań OWO i azot
Kjeldahla (mgN/l) za rok 2016 realizowane w punkcie monitoringowym Dopływ z Lubnów Małych Kamieniec. Uzyskane wyniki stężeń OWO i azotu Kjeldahla przekraczają granice stanu dobrego w
okresie wiosennym i jesiennym. W okresie letnim wskaźniki nie wykazują przekroczeń.
Wykonawca w ramach pracy zrealizował dodatkowo badania wybranych wskaźników jakości. Samo
badanie zawartości analizowanej substancji w wodach, wykonane zostało zgodnie z metodami
stosowanymi w ramach PMŚ dla tej substancji, tak aby zachować jednorodność wyników i możliwość
ich porównywania. Pomierzona wartość OWO w dodatkowych badań wyniosła 20,2 [mg C/l]; azotu
Kjeldahla 1,89 [mg N/l]. Data poboru: 29.08.2017, miejsce poboru: Kamieniec, dopływ z Lubnów
Małychpowyżej ujścia do Liwy, współrzędne X (523161,054631), Y (656233,269732). Wyniki badań są
zbieżne z wynikami badan prowadzonymi w ramach PMŚ.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
W zlewni brak jest znaczących użytkowników wód. Nie zidentyfikowano żadnego zrzutu ścieków.
Wszyscy mieszkańcy korzystają z indywidualnych systemów zbierania i odprowadzania ścieków.
Zlewnie stanowią w dużej mierze obszary podmokłe w postaci bagien i mokradeł. Obszary te
spełniają bardzo ważną rolę retencyjną, oddając nadmiar wody w okresach niskiego stanu wód
w ciekach. Duże obszary mokradeł zostały zmeliorowane są częściowo wykorzystywane jako łąki
kośne lub pastwiska rzeki, rowy melioracyjne, jeziora oraz bagna i mokradła.
Zagrożeniem dla jakości wód jest też nadmierne zainwestowanie obszaru w kierunku rekreacyjnym,
i często brak odpowiednich pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż jezior i cieków..
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód na
podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
Łączny ładunek azotu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww. źródeł szacuje się na
6120,35 kg/rok
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji priorytetowych w przekroju
monitoringu jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym
przekroju, ustalono ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia
azotu ogólnego w wodzie rzeki Dopływ z Lubnów Małych ładunek azotu wynosi 42,77 kg/d; co daje
15 610,32 kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ponad 60% obliczonego ładunku pochodzi od ludności niepodłączonej do kanalizacji. W ogólnym
bilansie to nie azot ogólny decyduje o obniżeniu stanu JCWP tylko azot Kieldahla, czyli wskaźnik
opisujący po części jakość wód względem odprowadzanych ścieków niewłaściwe oczyszczonych
i ścieków surowych. Wskaźniki pozostałych form azotu nie są przekroczone, co świadczy, że źródłem
przekroczeń nie jest spływ powierzchniowy ze źródeł rolniczych.
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Analiza wskazuje, że spływy zanieczyszczeń pochodzących z nieuporządkowanej gospodarki ściekowej
obszaru są jedną z przyczyn przekroczeń związków azotu - azotu Kieldahla w zlewni. Ocena wpływu
zidentyfikowanych oddziaływań wskazuje, że stwierdzone przekroczenia azotu Kieldahla powiązane
jest ze sposobem prowadzenia gospodarki ściekowej na obszarze zlewni. Brak skanalizowania
obszaru i nieuporządkowana gospodarka ściekowa są źródłem zanieczyszczeń, które powodują
przekroczenia wartośc azotu Kieldahla.
Źródłem przekroczeń OWO są najprawdopodobniej czynniki naturalne związane z niewielkim
przepływem cieku i sedymentacją cząstek i zawiesin oraz znaczne zmeliorowanie obszaru, skutkujące
odwodnieniem bagien i torfowisk i nanoszeniem zawiesiny do cieku.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Zgodnie z przeprowadzoną analizą i uzyskanymi danymi stwierdzono, że obszar jest
nieskanalizowany. Zaplanowane do przeprowadzenia w ramach aPWŚK kontrole powinny skutkować
eliminacją nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków. Należy jednak
zwrócić się do gmin leżących w obszarze JCWP o zwiększenie kontroli usuwania nieczystości ciekłych
i wdrożenie harmonogramu ich pozbywania się. Wyniki oceny stanu wskazują, że przyczyną
przekroczeń dobrego stanu jest podwyższona zawartość azotu Kieldahla, wskaźnika
odzwierciedlającego
wpływ
ścieków
niewłaściwie
oczyszczonych
pochodzących
z niezorganizowanego systemu odprowadzania ścieków.
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Dopływ
z Lubnów Małych, w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych”. Pomimo, iż presja rolnicza nie została zidentyfikowana jako mająca istotne znaczenie
z punktu widzenia stanu wód przedmiotowej JCWP, wejście w życie programu niewątpliwie
zapobiegnie potencjalnemu pogorszeniu stanu wód w wyniku działalności rolniczej w przyszłości.
Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem generalnie będzie
redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa, w szczególności poprzez
racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na gruntach rolnych.
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania braku konieczności wprowadzenia działań zaradczych, innych niż obecnie
zaplanowane w aPWŚK. Niewielka gęstość zaludnienia obszaru nie stanowi rekomendacji dla objęcia
obszaru systemem kanalizacji. Należy jednak stworzyć system i narzędzia kontrolne pozwalające na
egzekwowanie obowiązku usuwania ścieków w sposób kontrolowany. Planowanie i wdrażanie innych
dodatkowych działań na obecnym etapie, generować będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie
nieuzasadnione z punktu widzenia korzyści dla środowiska.
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IX. RW20002529639Osa do wypływu z jez. Trupel bez Osówki
JCWP Osa do wypływu z jez. Trupel bez Osówki (PLRW20002529639) zlokalizowana jest w północnej
części Polski. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego w powiecie iławskim (Gminie Susz, Iława, Biskupice); nowomiejskim (Nowe
Miasto Lubawskie).

Rysunek 9. Lokalizacja zlewni Osa do wypływu z jez. Trupel bez Osówki (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Osa do wypływu z jez. Trupel bez Osówki zlokalizowany jest jeden punkt
monitoringowy uwzględniony w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony
Środowiska. Punkt monitoringu: Osa - Piotrowice (PL01S0301_3566).
Konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu wód wynika z przekroczenia wskaźników: ChZT-Cr (mgO2/l), OWO (mgC/l),twardość
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ogólna (mgCaCO3/l). W roku 2013 przekroczone dodatkowo były również wskaźniki: ChZT-Mn
(mgO2/l), azot Kjeldahla (mgN/l), azot azotanowy (mgN-NO3/l).
W toku pracy, uzyskano informacje z WIOŚ w Olsztynie, dotyczące prowadzonych badań dla
wytypowanych cieków. Dla JCWP Osa do wypływu z jez. Trupel bez Osówki WIOŚ przekazał wyniki
badań: OWO (mgC/l); twardość ogólna (mg CaCO3/l); azot azotanowy (mg N-NO3/l) oraz wskaźnika
azot Kjeldahla (mgN/l)za rok 2016 realizowane w punkcie monitoringowym Osa - Piotrowice.
Uzyskane wyniki stężeń wskaźników przekraczają granice stanu dobrego. Wyniki badań
przeprowadzonych w roku 2016 nie wykazują żadnych wyraźnych tendencji. Pomierzone wartości
skokowo rosną lub maleją. Analizując wyniki nabiera się wrażenia, że spadki i wzrosty stężenia
spowodowane incydentalnymi zdarzeniami np. okresowymi zrzutami ścieków lub innymi
zanieczyszczeniami dopływającymi okresowo do cieku.
Wykonawca, w ramach pracy, zrealizował dodatkowo badania wybranych wskaźników jakości. Samo
badanie zawartości analizowanej substancji w wodach, wykonane zostało zgodnie z metodami
stosowanymi w ramach PMŚ dla tej substancji, tak aby zachować jednorodność wyników i możliwość
ich porównywania. Pomierzone wartości w dodatkowych badaniach wyniosły: OWO 32,5 (mgC/l);
twardość ogólna 397 (mg CaCO3/l); azot azotanowy 0,90(mg N-NO3/l) oraz wskaźnika azot Kjeldahla
0,84(mgN/l); ChZTCr 47(mgO2/l).Data poboru: 29.08.2017, miejsce poboru: Czachówki, Osa poniżej
jez. Trupiel, współrzędne X (526000,015413), Y (628963,253668).
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń.
W zlewni funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków odprowadzające łącznie 12 569,8m3/rok.
Pozwolenia dla tych oczyszczalni nie muszą ustalać granicznych wartości dla związków azotu
w odprowadzanych ściekach, gdyż z uwagi na obsługiwaną liczbę mieszkańców równoważnych nie
jest to wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800). Na terenie
zlewni nie funkcjonuje żaden użytkownik przemysłowy odprowadzający ścieki.
W zlewni zidentyfikowano przekroczenie OWO, co wiąże się z występowaniem podwyższonych
zawartości związków organicznych w wodach.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód na
podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
Łączny ładunek azotu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww. źródeł szacuje się na
27 358,59 kg/rok.
Pozostałe wskaźniki są trudne do zbilansowania. Jeżeli przyjąć zgodnie z przytoczoną literaturą, że
zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) w próbkach deszczu może wynosić od 3 gC/m 3 do 23
gC/m3, to z bardzo dużym przybliżeniem obarczonym błędem można wskazać zawartość
zanieczyszczeń w cieku. Natomiast pochodzenie OWO w badanym cieku z tego źródła jest
prawdopodobne, z uwagi na łatwy dopływ opadów do cieku głównego poprzez system kanałów. W
zlewni JCWP nie występują użytkownicy przemysłowi zrzucający ścieki do rzeki Osy brak jest zatem
możliwości oszacowania OWO w ramach ładunku zrzucanych ścieków przemysłowych. Zgodnie
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
40

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800) dla ścieków przemysłowych określa
się najwyższa dopuszczalną wartość OWO na poziomie 30 mg C/l dla wszystkich sektorów przemysłu.
Gdyby nawet przyjąć, że oczyszczalnie komunalne zrzucające na poziomie 12 569,8m3/rok zrzucają
ścieki o najwyższym dopuszczalnym stężeniu OWO to wielkość oszacowanego ładunku wynosiłaby
377 kg C/rok.
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji priorytetowych w przekroju
monitoringu jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym
przekroju, ustalono ładunek azotu ogólnego w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie
stężenia azotu ogólnego w wodzie rzeki Osa do wypływu z jez. Trupel bez Osówki ładunek azotu
wynosi 113,98 kg/d ; co daje 41 602,7 kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań wskazuje, że stwierdzone tendencje do skokowych
zmian stężeń badanych wskaźników wskazują na okresowe wpływy np. niekontrolowanych sposobów
pozbywania się nieczystości. Możliwy jest również wzrost stężeń zanieczyszczeń na oczyszczalniach
ścieków. Są to małe obiekty, do których przywożone są ścieki szamb i osady ściekowe. Wysokie
stężenia ścieków przywożonych na oczyszczalnię powodują zaburzenia procesu oczyszczania i wzrost
stężeń w odprowadzanych ściekach.
Przekroczenia azotu Kieldahla powiązane są częściowo ze sposobem prowadzenia gospodarki
ściekowej na obszarze zlewni. Większość mieszkańców podłączona jest do kanalizacji, jest to
natomiast ta część, która zamieszkuje miasto Iławę i obszary będące w zasięgu jej aglomeracji.
W związku z tym zasięg kanalizacji w skali JCWP jest miejscowy i ograniczony do terenów miejskich.
Pozostały obszar jest nieskanalizowany.
Największy udział w ładunku trafiającym do wód JCWP, z uwagi na wielkość obszaru zlewni, ma
ładunek wniesiony wskutek depozycji atmosferycznej ze spływem obszarowym. Przekroczenia
wystepują dla azotu azotanowego i wiążą się ze spływem obszarowym z terenów rolnych. Około 50%
obszarów rolnych jest zmeliorowanych, co może przekładać się na przyspieszenie odpływu wód
niosących ładunek zanieczyszczeń.
Ogólny ładunek w cieku został znacznie nieoszacowany, natomiast poszczególne, pomierzone w roku
2016 stężenia wykazują duże wahania i „skokowość” pomiarów.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania braku konieczności wprowadzenia działań zaradczych w zakresie gospodarki
wodno - ściekowej, innych niż obecnie zaplanowane w aPWŚK. Należy jednak stworzyć system
i narzędzia kontrolne pozwalające na egzekwowanie obowiązku usuwania ścieków w sposób
kontrolowany. Planowanie i wdrażanie innych dodatkowych działań na obecnym etapie, generować
będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia korzyści dla
środowiska.
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Osa do
wypływu z jez. Trupel bez Osówki, w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu
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azotu ze źródeł rolniczych”. Pomimo, iż presja rolnicza nie została zidentyfikowana jako mająca
istotne znaczenie z punktu widzenia stanu wód przedmiotowej JCWP, wejście w życie programu
niewątpliwie zapobiegnie potencjalnemu pogorszeniu stanu wód w wyniku działalności rolniczej
w przyszłości. Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem
generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa,
w szczególności poprzez racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na
gruntach rolnych. Jest to szczególnie istotne, gdyż w zlewni stwierdzono przekroczenia azotu
azotanowego.
Z uwagi, że pomierzone w roku 2016 w ramach badan PMŚ stężenie azotu azotynowego maleje na
przestrzeni miesięcy (badania od marca do października) zaleca się wykonanie ponownie badań
w ramach kolejnego cyklu monitoringu operacyjnego.
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X. PLRW2000255249Młynówka Malborska od jez. Dąbrówka do ujścia
JCWP Młynówka Malborska od jez. Dąbrówka do ujścia (PLRW2000255249) zlokalizowana jest
w północnej części Polski, w na terenie województwa pomorskiego. Analizowana zlewnia położona
jest w granicach powiatów kwidzyńskiego, malborskiego i sztumskiego, na obszarze gmin: Ryjewo,
Malbork, Stary Targ, Sztum.

Rysunek 10. Lokalizacja JCWP Młynówka Malborska od jez. Dąbrówka do ujścia

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Młynówka Malborska od jez. Dąbrówka do ujściazlokalizowane są dwa punkty
monitoringowy uwzględniony w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony
Środowiska. Punkt monitoringu: Młynówka Malborska - Grobelno (PL01S0201_0771, jego lokalizacja
była zmieniana w ramach kolejnych cykli monitoringu) oraz Młynówka Malborska – Koniecwałd
(PL01S0201_1971).
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Konieczność przeprowadzenia weryfikacji ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych na podstawie
wyników oceny stanu w latach 2014-2015 oraz pogłębionej analizy presji wynika z przekroczenia
wskaźników: OWO, azot Kjeldahla, fosforany, fosfor ogólny. W roku 2014 przekroczone dodatkowo
były również wskaźnik:BZT5 (mgO2/l), odczyn pH, azot amonowy (mgN-NH4/l).
Punkty monitoringowe położone są w znacznej odległości względem siebie. Punkt Młynówka
Malborska – Koniecwałd charakteryzuje Młynówkę Malborską po wypływie z jeziora Kaniewo. Drugi z
punktów charakteryzuje rzekę, która jest uregulowana i na znacznym odcinku przepływa przez tereny
rolnicze. Odcinek ujściowy przepływa przez tereny ogródków działkowych i tereny miejskie.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń.
Na obszarze zlewni zidentyfikowano oczyszczalnię ścieków, odprowadzającą łącznie w roku 2014
604 532 m3/rok. Na terenie zlewni funkcjonuje jeden, znaczący użytkownik przemysłowy
odprowadzający ścieki do kanalizacji PWiK w Sztumie.
W zlewni zidentyfikowano przekroczenie OWO, co wiąże się z występowaniem podwyższonych
zawartości związków organicznych w wodach.
W zlewni odnotowane są incydentalne skażenia wód jeziora Kaniewo i jeziora Parlety. Pierwsze
odnotowane zanieczyszczenia pojawiły się w sierpniu 2007r.. W pierwszej kolejności skażenie
nastąpiło w jeziorze Parlety, a następnie dotarło do jeziora Kaniewo. Również w roku 2016
odnotowano masowe zatrucie ryb. Doszło do niego 26 i 27 marca 2016, kiedy to nastąpił zrzut
nieoczyszczonych ścieków do dopływu j. Kaniewo w Koniecwałdzie. Biuro Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu odłowiło wówczas 184 kg śniętych ryb. Ryby były skażone
nieznaną substancją chemiczną. Kolejne odnotowane skażenie miało miejsce w maju 2016r..
O wszystkich skażeniach powiadamiany był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód na
podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
Łączny ładunek azotu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww. źródeł szacuje się na
55 369,65 kg/rok. Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww.
źródeł szacuje się na 10 395,38 kg/rok.
Pozostałe wskaźniki są trudne do zbilansowania. Jeżeli przyjąć, zgodnie za literaturą, że zawartość
ogólnego węgla organicznego (OWO) w próbkach deszczu może wynosić od 3 gC/m 3 do 23 gC/m3, to
z bardzo dużym przybliżeniem, obarczonym błędem, można wskazać zawartość zanieczyszczeń w
cieku. Natomiast, pochodzenie OWO w badanym cieku, z tego źródła jest prawdopodobne, z uwagi
na łatwy dopływ opadów do cieku głównego poprzez system kanałów i rowów melioracjnych. W
zlewni występują użytkownicy przemysłowi zrzucający ścieki, za pośrednictwem oczyszczalni
komunalnej, do rzeki Młynówka Malborska. Zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014
poz. 1800) dla ścieków przemysłowych określa się najwyższa dopuszczalną wartość OWO na poziomie
30 mg C/l dla wszystkich sektorów przemysłu, w tym również dla ścieków zrzucanych do kanalizacji.
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji priorytetowych w przekroju
monitoringu jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym
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przekroju, ustalono ładunek azotu ogólnego w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie
stężenia azotu ogólnego w wodzie rzeki Młynówka Malborska od jez. Dąbrówka do ujściaładunek
azotu wynosi 422,39 kg/d ; co daje 154 173 kg / rok. Obliczony na podstawie stężenia fosforu
ogólnego w wodzie rzeki Młynówka Malborska od jez. Dąbrówka do ujściaładunek fosforu wynosi
146,19 kg/d ; co daje 53 358,9 kg / rok.
W JCWP Młynówka Malborska do jez. Dąbrówka znajdującej się powyżej analizowanej zlewni
prowadzony był monitoring i ocena stanu w roku 2014 (Młynówka Malborska - Koślinka
_PL01S0201_1975). Żaden z wskaźników fizykochemicznych z wyjątkiem związków fosforu nie
przekroczył stanu dobrego. Dla potrzeb obliczenia obciążenia zlewni ładunkiem fosforu i azotu
dokonano szacunkowych obliczeń ładunków w JCWP Młynówka Malborska do jez. Dąbrówka.
Obliczony na podstawie stężenia azotu ogólnego ładunek N wynosi 14,41 kg/d ; co daje 5 261,78 kg
/ rok, obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego ładunek P wynosi 4,38 kg/d ; co daje 1 598,7
kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ładunek wnoszony ze zlewni powyżej (JCWP Młynówka Malborska do jez. Dąbrówka) stanowi w
przypadku azotu ok. 3% , a w przypadku fosforu również ok. 3% . Znaczący wzrost azotu amonowego
oraz fosforanów następuje na odcinku pomiędzy punktami monitoringowymi - Młynówka Malborska
– Koślinka a Młynówka Malborska - Koniecwałd. Jest to obszar jeziora Parlety, do którego
odprowadzane są ścieki z oczyszczalni w m. Sztum, oraz obszary nieskanalizowanych miejscowości
(m.in. Zajezierze, Lipka, Brzezi Ostrów) na którym przeważają tereny rozproszonej zabudowy.
Przekroczenia azotu amonowego oraz azotu Kieldahla powiązane są ze sposobem prowadzenia
gospodarki ściekowej, na obszarze części zlewni poniżej punktu monitoringowego „Młynówka
Malborska – Koniecwałd”. Mieszkańcy miasta Sztum (obszar górnej zlewni JCWP) podłączeni są do
kanalizacji, która zrzuca ścieki do jeziora Parleta, w jego ujściowym odcinku. Mieszkańcy pozostałej
części zlewni, poniżej miasta Sztum korzystają z indywidualnych systemów gromadzenia i odbioru
ścieków.
Przekroczone wskaźniki stężeń związków azotu związane są z dopływem wód zeutrofizowanych
z jeziora Parleta do wód rzeki Młynówki Malborskiej, oraz z nieuporządkowaną gospodarką ściekową
na obszarze części zlewni. Jezioro Parleta pozbawione jest funkcji samooczyszczania. Środowisko
wędkarskie wskazuje, że jezioro jest „martwe” i brak w nim ryb, pomimo znacznego zarybiania.
Niedoszacowanie ładunków azotu i fosforu ogólnego wskazuje na znaczny niekontrolowany dopływ
zanieczyszczeń ze spływów obszarowych zlewni rolniczych. JCWP powyżej wykazuje również
przekroczenia związków fosforu, jednak dopływ ładunków z tej zlewni, jest znikomy w porównaniu
z ogólnym ładunkiem w JCWP.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania konieczności wprowadzenia dodatkowych działań zaradczych innych niż
zapisane w aPWŚK w zakresie gospodarki wodno- ściekowej. Należy zwrócić się do gmin leżących na
obszarze zlewni aby stworzyły i wdrożyły system i narzędzia kontrolne pozwalające na egzekwowanie
obowiązku usuwania ścieków w sposób kontrolowany. Planowanie i wdrażanie innych dodatkowych
działań na obecnym etapie, generować będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie
nieuzasadnione z punktu widzenia korzyści dla środowiska.
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Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Młynówka
Malborska od jez. Dąbrówka do ujścia w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych”. Presja rolnicza została zidentyfikowana jako mająca istotne znaczenie z
punktu widzenia stanu wód przedmiotowej JCWP, wejście w życie programu niewątpliwie
zapobiegnie potencjalnemu pogorszeniu stanu wód w wyniku działalności rolniczej w przyszłości.
Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem generalnie będzie
redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa, w szczególności poprzez
racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na gruntach rolnych. Zgodnie z art.
104 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz.U. 2017 poz.1566) program działań zawierać
będzie, środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej. Jest to szczególnie istotne,
gdyż zlewnia objęta była programem działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych wynikający z rozporządzenia nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 17 października 2012r. – poz.
3243).
Zaleca się zlecenie kontroli oczyszczalni ścieków w m. Sztum przez Państwową Inspekcję Ochrony
Środowiska. Położenie oczyszczalni obok jeziora oraz fakt, że zrzuca ścieki do wód bezpośrednio do
wód jeziora powinna obligować ją do zachowania najwyższych standardów oczyszczania ścieków oraz
wdrożenia systemu bezpieczeństwa na wypadek awarii lub innego nieoczekiwanego zdarzenia
powodującego niekontrolowany zrzut ścieków do odbiornika.
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XI. PW200023477342Czarna Woda do Strugi (włącznie)
JCWP Czarna Woda do Strugi (włącznie) (PLRW200023477342) zlokalizowana jest w północnej części
Polski, w na terenie województw pomorskiego. Analizowana zlewnia położona jest w granicach
powiatu puckiego, na obszarze gmin: Władysławowo, Krokowa, Puck.

Rysunek 11. Lokalizacja JCWPCzarna Woda do Strugi (włącznie)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Czarna Woda do Strugi (włącznie) zlokalizowane są dwa punkty monitoringowe
uwzględnione w badaniach monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony
Środowiska. Punkty monitoringu: Czarna Woda - Trzy Młyny(PL01S0201_3317) oraz Czarna Woda –
Kaczyniec (PL01S0201_3075) po raz pierwszy badane były w 2014 roku.
Ocena stanu przeprowadzona przez WIOS w roku 2014 oraz w 2015 (na podstawie wyników 2014)
nie wykazuje żadnych przekroczeń wskaźników fizykochemicznych ani chemicznych. Większość
wskaźników kształtuje się w granicach stanu bardzo dobrego.
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Jedynie wskaźnik makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI), spośród elementów biologicznych,
wykazuje stan umiarkowany.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń .
Analiza przekroczeń zanieczyszczeń nie jest konieczna z uwagi na brak przekroczeń
fizykochemicznych i chemicznych wskaźników oceny stanu.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP zanieczyszczeniami ze strony poszczególnych
użytkowników wód na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Analiza nie nie była prowadzona z uwagi na brak przekroczeń fizykochemicznych i chemicznych
wskaźników oceny stanu.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ocena stanu wód JCWP Czarna Woda do Strugi (włącznie) wskazuje obecnie przekroczenia wyłącznie
z uwagi na Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI)- wartość indeksu 0,481. Pozostałe wskaźniki
fizykochemiczne i chemiczne utrzymują się na poziomie stanu dobrego i bardzo dobrego.
Występowanie makrobezkręgowców bentosowych jest determinowane wpływem zanieczyszczeń (w
tym okresowych), które mogą oddziaływać krótko, ale powodować wymieranie taksonów
wrażliwych. Wyniki badań makrobezkręgowców bentosowych mogą również wskazywać na
powstawanie zaburzeń związanych z hydrologią, przekształceniami hydromorfologicznymi, pracami
utrzymaniowymi oraz innymi presjami. Na bytowanie makrofauny duży wpływ mają warunki tlenowe
i procesy zachodzące w osadach dennych. Niekorzystne wyniki uzyskuje się głównie na ciekach
przekształconych hydromorfologicznie.
W roku 2014 Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego przeprowadził roboty
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w ramach zadań pn. „Obiekt nr 3: Rzeki i kanały –
konserwacja bieżąca – gminy: Krokowa, Władysławowo, Puck, powiat pucki” oraz „Obiekt nr 2: Wały
przeciwpowodziowe – gmina Krokowa, Władysławowo, Puck – konserwacja bieżąca”.
W ramach zadania dla Obiektu nr 3 przewidziano koszenie rzek lub kanałów o długości min. 30,0 km
(konserwacja bieżąca) wraz z hakowaniem rzek lub kanałów (konserwacja bieżąca). W ramach
zadania dla Obiektu nr 2 przewidziano koszenie wałów na długości 30km. Prace prowadzone w
ramach w/w zadań objęły większość rowów i kanałów systemów melioracji w rejonie błot
Karwieńskich oraz dodatkowo rowy i kanały zlewni rzeki Czarnej Wody i Strugi.
Ocena stanu wskazuje na brak przekroczeń fizykochemicznych i chemicznych wskaźników oceny
stanu. W związku z tym, wyniki badań makrobezkręgowców bentosowych, nie są związane
z przekroczeniami wskaźników zanieczyszczeń. Obniżone wartości wskaźników prawdopodobnie
związane są z zaburzeniami związanych z hydrologią, przekształceniami hydromorfologicznymi oraz
pracami utrzymaniowymi.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Biorąc pod uwagę dobry stan w zakresie wskaźników fizykochemicznych i chemicznych JCWP oraz
analizując działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono konieczności wprowadzenia dodatkowych
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działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w ramach przyszłych dokumentów planistycznych
w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Zaleca się wykonanie analizy sposobu i intensywności prowadzenia prac utrzymaniowych na
analizowanym cieku. W przypadku kumulacji zadań utrzymaniowych w analizowanej zlewni
weryfikacji podlegać może plan utrzymania wód. Wówczas konieczna może być ewentualna
rezygnacja z zadań mających wpływ na stan morfologiczny koryta cieku.
Klasyfikacja JCWP jako stan zły jedynie na podstawie wyników makrobezkręgowców bentosowych nie
daje podstaw do wdrożenia szczególnych działań naprawczych. Zlewnia powinna zostać ponownie
przebadana, szczególnie, że jednokrotne wynik badań makrobezkręgowców bentosowych wykonane
w roku 2014 mogą nie być wystarczające dla uznania JCWP jako zagrożonej nieosiągnięciem celów
środowiskowych RDW.
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XII. RW20001756969 Łaźnica
JCWP Łaźnica (PLRW20001756969) zlokalizowana jest w północnej części Polski, w na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego. Analizowana zlewnia położona jest w granicach powiatu
braniewskiego, na obszarze gmin Braniewo i Płoskinia.

Rysunek 12. Lokalizacja JCWP Łaźnica

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Łaźnica zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony w badaniach
prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska. Punkt monitoringu: Łaźnica Bemowizna (PL01S0301_3552) po raz pierwszy badany był w 2015 roku.
Ocena stanu przeprowadzona przez WIOS w 2015 nie wykazuje żadnych przekroczeń wskaźników
fizykochemicznych. Wskaźniki chemiczne nie były badane. Większość wskaźników kształtuje się
w granicach stanu bardzo dobrego.
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Jedyne przekroczenia stanu dobrego odnotowano w przypadku badania makrobezkręgowców
bentosowych (indeks MMI) oraz fitobentosu (wskaźnik okrzemkowy IO).
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń .
Analiza pochodzenia zanieczyszczenia nie jest możliwa z uwagi na brak przekroczeń zanieczyszczeń fizykochemicznych wskaźników oceny stanu.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP zanieczyszczeniami ze strony poszczególnych
użytkowników wód na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Analiza obciążenia zlewni zanieczyszczeniami nie była prowadzona z uwagi na brak przekroczeń
fizykochemicznych wskaźników oceny stanu.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ocena stanu wód JCWP Łaźnica wskazuje obecnie przekroczenia wyłącznie z uwagi na
makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI) - wartość indeksu 0,543 oraz fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO) - 0,430. Wskaźniki fizykochemiczne utrzymują się na poziomie stanu dobrego
i bardzo dobrego.
Występowanie makrobezkręgowców bentosowych jest determinowane wpływem zanieczyszczeń
(w tym okresowych), które mogą oddziaływać krótko, ale powodować wymieranie taksonów
wrażliwych. Wyniki badań makrobezkręgowców bentosowych mogą również wskazywać na
powstawanie zaburzeń związanych z hydrologią, przekształceniami hydromorfologicznymi, pracami
utrzymaniowymi oraz innymi presjami. Na bytowanie makrofauny duży wpływ mają warunki tlenowe
i procesy zachodzące w osadach dennych. Niekorzystne wyniki uzyskuje się głównie na ciekach
przekształconych hydromorfologicznie.
Ocena stanu wskazuje na brak przekroczeń fizykochemicznych i chemicznych wskaźników oceny
stanu. W związku z tym, wyniki badań makrobezkręgowców bentosowych, nie są związane
z przekroczeniami wskaźników zanieczyszczeń. Obniżone wartości wskaźników prawdopodobnie
związane są z zaburzeniami związanych z hydrologią, przekształceniami hydromorfologicznymi oraz
pracami utrzymaniowymi.
W roku 2012 (termin zakończenia prac – wrzesień) Żuławski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych
w Elblągu przeprowadził na rzece Łaźnica „Roboty konserwacyjne urządzeń melioracji podstawowych
i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (Gmina Płoskinia - 2012r. RO
Braniewo. Zadanie Nr 9)”
Zamówienia objęło wykonanie robót konserwacyjnych na cieku w km 17+750 -18+600 i w km 19+100
– 19+500 (razem 1250 mb). Działania polegały na wykoszeniu skarp z wygrabieniem (1250 mb)
i wycięciu zakrzaczeń (0,04 ha) oraz odmuleniu dna cieku na głębokość do 40 cm (600 mb).
Dodatkowo usunięto zatory, oczyszczono bystrotok i zagospodarowano teren poprzez wysiew traw.
Prace na rzece Łaźnicy objęły ponad kilometrowy odcinek w jej środkowym biegu. Zbyt krótki okres
wykonania oceny stanu (2015), w stosunku do wykonanych robót (2012), prawdopodobnie nie
pozwolił na osiągnięcie zadawalających wartości wskaźników biologicznych.
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Wskaźnik okrzemkowy najmocniej reaguje na presje związane z nadmiernym przeżyźnieniem wód
(nadmiar substancji biogennych), nieco słabiej na zanieczyszczenia organiczne, natomiast
w niewielkim stopniu reaguje na przekształcenia strukturalne koryta rzeki. Wyniki wskazują,
że wskaźnik okrzemkowy jest tylko w niewielkim stopniu przekroczony, w stosunku do stanu
dobrego. Pozostałe wskaźniki w zakresie substancji biogennych oraz BZT5 ocenione zostały w stanie
bardzo dobrym.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Biorąc pod uwagę dobry stan w zakresie wskaźników fizykochemicznych JCWP oraz analizując
działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono konieczności wprowadzenia dodatkowych działań
w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w ramach przyszłych dokumentów planistycznych
w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Zaleca się wykonanie analizy sposobu i intensywności prowadzenia prac utrzymaniowych na
analizowanym cieku. W przypadku kumulacji zadań utrzymaniowych w analizowanej zlewni
weryfikacji podlegać może plan utrzymania wód. Wówczas konieczna może być ewentualna
rezygnacja z zadań mających wpływ na stan morfologiczny koryta cieku.
Klasyfikacja JCWP jako stan zły jedynie na podstawie wyników makrobezkręgowców bentosowych
oraz wskaźnika okrzemkowegonie daje podstaw do wdrożenia szczególnych działań naprawczych.
Zlewnia powinna zostać ponownie przebadana, szczególnie, że jednokrotne wynik badań wykonane
w roku 2015 mogą nie być wystarczające dla uznania JCWP jako zagrożonej nieosiągnięciem celów
środowiskowych RDW
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XIII. RW20001754599969 Burzanka do wpływu do jez. Drużno
JCWP Burzanka do wpływu do jez. Drużno (PLRW20001754599969) zlokalizowana jest w północnej
części Polski, w na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Analizowana zlewnia położona jest
w granicach powiatu elbląskiego oraz M. Elbląg, na obszarze 3 gmin: M. Elbląg, wiejskiej Elblag oraz
Milejewo.

Rysunek 13. Lokalizacja JCWPBurzanka do wpływu do jez. Drużno

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Burzanka do wpływu do jez. Drużno zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy
uwzględniony w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Burzanka - Gronowo Górne po raz pierwszy badany był w 2014 roku w ramach
monitoringu diagnostycznego i badawczego.
Ocena stanu przeprowadzona przez WIOS w 2015 nie wykazuje przekroczeń wskaźników
fizykochemicznych i chemicznych z wyjątkiem zasadowości. Większość wskaźników
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fizykochemicznych kształtuje się w granicach stanu bardzo dobrego. Przekroczenia stanu dobrego
odnotowano również w przypadku badania makrobezkręgowców bentosowych (indeks MMI),
fitobentosu (wskaźnik okrzemkowy IO) oraz ichtiofauny.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń .
Z uwagi na przekroczenia wskaźnika zasadowości analiza objęła możliwe źródła przekroczenia tego
wskaźnika. Pozostałe wskaźniki, w tym odczyn i twardość pozostają w klasie bardzo dobrej.
Zlewnia cieku w górnym biegu zajmuje powierzchnię 20,2 km² i obejmuje obszar rolniczo-leśny
o urozmaiconej rzeźbie terenu. Górny bieg Burzanki przepływa przez tereny rolnicze, ma charakter
nieuregulowany, jego brzegi porasta roślinności. Środkowy płynie głęboką doliną o deniwelacjach do
30 m porośniętą lasem. Dolny odcinek jest obwałowany i przepływa przez płaski teren Żuław
Wiślanych.
Ujściowy odcinek został uregulowany, przepływa w rejonie autostrady S7. W rejonie tym znajduje się
duży plac składowy , betoniarnia i wytwórnia mas bitumicznych.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP zanieczyszczeniami ze strony poszczególnych
użytkowników wód na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Analiza obciążenia zlewni zanieczyszczeniami nie była prowadzona z uwagi na brak przekroczeń
fizykochemicznych wskaźników oceny stanu. Wskaźniki zasadowości nie są objęte parametryzacją w
ramach pozwoleń wodnoprawnych.
Zanieczyszczenia powodujące wzrost zasadowości cieku mogą pochodzić ze spływów
powierzchniowych z placu składowego i terenów produkcyjnych zakładów MASFALT – DROGOMEX.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ocena stanu wód JCWP Burzanka do wpływu do jez. Drużnowskazuje obecnie przekroczenia z uwagi
na makrobezkręgowce bentosowe, makrofity oraz ichtiofaunę. Dodatkowo przekroczenia
zidentyfikowano dla parametru zasadowości.
Występowanie makrobezkręgowców bentosowych jest determinowane wpływem zanieczyszczeń
(w tym okresowych), które mogą oddziaływać krótko, ale powodować wymieranie taksonów
wrażliwych. Wyniki badań makrobezkręgowców bentosowych mogą również wskazywać na
powstawanie zaburzeń związanych z hydrologią, przekształceniami hydromorfologicznymi, pracami
utrzymaniowymi oraz innymi presjami. Na bytowanie makrofauny duży wpływ mają warunki tlenowe
i procesy zachodzące w osadach dennych. Niekorzystne wyniki uzyskuje się głównie na ciekach
przekształconych hydromorfologicznie.
Badania makrofitów WIOŚ przeprowadza z wykorzystaniem Makrofitowej Metody Oceny Rzek
(MMOR). System ten oparty jest na Makrofitowym Indeksie Rzecznym (MIR), za pomocą którego
można dokonać oceny stanu ekologicznego wód płynących oraz wykonać klasyfikację jakości wody.
Metoda MMOR stosowana jest w Państwowym Monitoringu Środowiska w Polsce od 2007 roku.
Metoda MMOR opiera się na ilościowej i jakościowej ocenie składu taksonomicznego makrofitów
występujących w ciekach wodnych. Pozwala na określenie stopnia degradacji rzek, przede wszystkim
w odniesieniu do ich trofii. Makrofitowa Metoda Oceny Rzek została stworzona pod kątem oceny
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trofii jednak jak pokazują wyniki badań również warunki hydromorfologiczne i hydrologiczne mogą
wpływać na otrzymaną ocenę. Zamulanie twardego podłoża i brak zróżnicowanych przepływów może
eliminować wrażliwe gatunki mszaków. Wyniki oceny makrofitów w dużym stopniu odnoszą się do
ogółu oddziaływania antropogenicznego, które nie zawsze jest związane tylko z odprowadzaniem
ścieków do wód.
Ocena stanu wskazuje na brak przekroczeń fizykochemicznych i chemicznych wskaźników oceny
stanu określających typowe zanieczyszczenia komunalne. W związku z tym wyniki badań
makrobezkręgowców bentosowych oraz makrofitów nie są związane z przekroczeniami wskaźników
zanieczyszczeń. Obniżone wartości wskaźników prawdopodobnie związane są z zaburzeniami
związanymi z hydrologią, przekształceniami hydromorfologicznymi oraz pracami utrzymaniowymi.
Ujściowy odcinek jest uregulowany, przepływa w rejonie autostrady.
O niewłaściwym stanie hydromorfologicznym świadczyć może również zła ocena ichtiofauny.
Wskaźnik ten w najwyższym stopniu zależy od przekształceń morfologicznych cieku.
Zgodnie z Rozporządzaniem MŚ z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482) wartość zasadowości dla stanu dobrego (typ cieku 17) nie
powinna przekraczać wartości 250 (mgCaCO3/l). Obecnie zgodnie z oceną stanu wartość ta została
nieznacznie przekroczona i wynosi 262,1 (mgCaCO3/l).
Ta właściwość wody wynika z obecności węglanów, wodorowęglanów oraz wodorotlenków Na+ , K+,
Ca2+ i Mg2+. Pod względem technicznym i gospodarczym zasadowość wody ma znaczenie, pod
względem higienicznym jest mało istotna. Jednak uzyskana ocena nie ma swojego potwierdzenia w
badanym pH, gdyż spełniał warunki stanu bardzo dobrego.
Zwiększenie zasadowości może być spowodowane spływami wód opadowych z terenów zakładu
MASFALT – DROGOMEX.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Biorąc pod uwagę dobry stan w zakresie wskaźników fizykochemicznych związanych
z zanieczyszczeniami komunalnymi oraz analizując działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono
konieczności wprowadzenia dodatkowych działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w
ramach przyszłych dokumentów planistycznych w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Gęstość zaludnienia obszaru zlewni i znaczne rozproszenie zabudowy nie uzasadniają budowy
zbiorczego systemu oczyszczania ścieków.
Zaleca się przeniesienie punktu monitoringu powyżej fragmentu cieku przekształconego. Ewentualnie
wykonanie również analizy sposobu i intensywności prowadzenia prac utrzymaniowych na
analizowanym cieku (w jego dolnym biegu). Zaleca się wystąpienie do WIOŚ z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli sposobu odprowadzania wód opadowych z terenu zakładów MASFALT –
DROGOMEX.
Klasyfikacja JCWP jako stan zły jedynie na podstawie wyników biologicznych nie daje podstaw do
wdrożenia szczególnych działań naprawczych. Zlewnia powinna zostać ponownie przebadana
w ramach kolejnego cyklu monitoringu dla potwierdzenia braku przekroczeń wskaźników
biogennych. Działania zapisane w aPWŚK ukierunkowane są na poprawę stanu w zakresie presji
pochodzącej z gospodarki komunalnej. Przeprowadzenie badań monitoringowych w przyszłym cyklu
PMŚ pozwoli na ocenę efektywności zaplanowanych i wdrożonych działań.
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XIV. RW2000 1729496 Dopływ z Gruczna
JCWP Dopł. z Gruczna (PLRW20001729496) zlokalizowana jest w północnej części Polski. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województwa kujawskopomorskiego, w powiecie świeckim (gminach: Bukowiec i Świecie).

Rysunek 14. Lokalizacja JCWP Dopływ z Gruczna

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Dopływ z Gruczna zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony
w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska. Punkt monitoringu:
Dopływ z Gruczna (Kanał Główny Świecki) - ujście do Wdy (PL01S0601_3384), Przechowo po raz
pierwszy badany był w 2015 roku w ramach monitoringu operacyjnego.
Ocena stanu przeprowadzona przez WIOŚw 2015r. nie wykazuje przekroczeń wskaźników
fizykochemicznych i chemicznych. Wszystkie wskaźniki kształtują się w granicach stanu bardzo
dobrego i dobrego.
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Przekroczenia stanu dobrego odnotowano wyłącznie w przypadku badania makrobezkręgowców
bentosowych (indeks MMI), makrofitów (makrofitowy indeks rzeczny MIR) oraz fitobentosu
(wskaźnik okrzemkowy IO).
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń .
Dopływ z Gruczna jest niewielkim ciekiem, płynącym w obszarach zmeliorowanych. Ciek płynie w
terenach rolniczych pomiędzy wałami Wisły, a drogą krajowa nr 5. 71% zlewni stanowią tereny
rolnicze, 8% ( tj. 4,33%) to tereny antropogeniczne, w tym głównie tereny przemysłowe, handlowe
i komunikacyjne oraz zabudowa miejska luźna. Dopływ z Gruczna jest odbiornikiem ścieków
z zakładów papierniczych i mleczarskich. Wyniki oceny stanu nie wykazują przekroczeń związanych
ze zrzutem ścieków z prowadzonej w zlewni działalności przemysłowej.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP zanieczyszczeniami ze strony poszczególnych
użytkowników wód na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Analiza obciążenia zlewni zanieczyszczeniami nie była prowadzona z uwagi na brak przekroczeń
fizykochemicznych wskaźników oceny stanu.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Występowanie makrobezkręgowców bentosowych jest determinowane wpływem zanieczyszczeń
(w tym okresowych), które mogą oddziaływać krótko, ale powodować wymieranie taksonów
wrażliwych. Wyniki badań makrobezkręgowców bentosowych mogą również wskazywać na
powstawanie zaburzeń związanych z hydrologią, przekształceniami hydromorfologicznymi, pracami
utrzymaniowymi oraz innymi presjami. Na bytowanie makrofauny duży wpływ mają warunki tlenowe
i procesy zachodzące w osadach dennych . Niekorzystne wyniki uzyskuje się głównie na ciekach
przekształconych hydromorfologicznie.
Badania makrofitów WIOŚ przeprowadza z wykorzystaniem Makrofitowej Metody Oceny Rzek
(MMOR). System ten oparty jest na Makrofitowym Indeksie Rzecznym (MIR), za pomocą którego
można dokonać oceny stanu ekologicznego wód płynących oraz wykonać klasyfikację jakości wody.
Metoda MMOR stosowana jest w Państwowym Monitoringu Środowiska w Polsce od 2007 roku.
Metoda MMOR opiera się na ilościowej i jakościowej ocenie składu taksonomicznego makrofitów
występujących w ciekach wodnych. Pozwala na określenie stopnia degradacji rzek, przede wszystkim
w odniesieniu do ich trofii. Makrofitowa Metoda Oceny Rzek została stworzona pod kątem oceny
trofii jednak jak pokazują wyniki badań również warunki hydromorfologiczne i hydrologiczne mogą
wpływać na otrzymaną ocenę. Zamulanie twardego podłoża i brak zróżnicowanych przepływów może
eliminować wrażliwe gatunki mszaków. Wyniki oceny makrofitów w dużym stopniu odnoszą się do
ogółu oddziaływania antropogenicznego, które nie zawsze jest związane tylko z odprowadzaniem
ścieków do wód.
Ocena stanu wskazuje na brak przekroczeń fizykochemicznych i chemicznych wskaźników oceny
stanu określających typowe zanieczyszczenia komunalne. W związku z tym wyniki badań
makrobezkręgowców bentosowych oraz makrofitów nie są związane z przekroczeniami wskaźników
zanieczyszczeń. Obniżone wartości wskaźników prawdopodobnie związane są z zaburzeniami
związanymi z hydrologią, przekształceniami hydromorfologicznymi oraz pracami utrzymaniowymi.
Większość cieku przepływa przez obszary zmeliorowane o dużej presji rolniczej.
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Ocena stanu wód JCWP Dopływ z Gruczna wskazuje obecnie przekroczenia również z uwagi na
fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) - 0,430. Wskaźnik okrzemkowy najmocniej reaguje na presje
związane z nadmiernym przeżyźnieniem wód (nadmiar substancji biogennych), nieco słabiej na
zanieczyszczenia organiczne, natomiast w niewielkim stopniu reaguje na przekształcenia strukturalne
koryta rzeki. Wyniki wskazują, że wskaźnik okrzemkowy jest przekroczony w stosunku do stanu
dobrego. Pozostałe wskaźniki w zakresie substancji biogennych oraz BZT5 ocenione zostały w stanie
bardzo dobrym.
Przekroczenia wskaźnika okrzemkowego może świadczyć o dopływie ścieków surowych do cieku.
Większość mieszkańców posiadających domy wzdłuż drogi nr 5 obsługiwanych jest przez kanalizację
i oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w m. Świecie. Pozostali , zamieszkujący rolniczy obszar zlewni
o rozproszonej zabudowie, posiadają indywidualne systemy gromadzenia i odprowadzania ścieków.
Biorąc pod uwagę, że części zlewni w obszarze rolniczym i zmeliorowanym nie jest skanalizowany
może dochodzić do incydentalnych zanieczyszczeń ściekami niewłaściwie oczyszczonymi i surowymi.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Biorąc pod uwagę dobry stan w zakresie wskaźników fizykochemicznych związanych
z zanieczyszczeniami komunalnymi oraz analizując działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono
konieczności wprowadzenia dodatkowych działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie
w ramach przyszłych dokumentów planistycznych w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Klasyfikacja JCWP jako stan zły jedynie na podstawie wyników biologicznych nie daje podstaw do
wdrożenia szczególnych działań naprawczych. Zlewnia powinna zostać ponownie przebadana
w ramach kolejnego cyklu monitoringu dla potwierdzenia braku przekroczeń wskaźników
biogennych. Działania zapisane w aPWŚK ukierunkowane są na poprawę stanu w zakresie presji
pochodzącej z gospodarki komunalnej. Przeprowadzenie badań monitoringowych w przyszłym cyklu
PMŚ pozwoli na ocenę efektywności zaplanowanych i wdrożonych działań.
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XV. PLRW200002796471 Kanał Parchański od dopływu z bagna Błoto
Ostrowskie do dopł. z Nowego Dworu
JCWP Kanał Parchański od dopł. z bagna Błoto Ostrowskie do dopł. z Nowego
Dworu(RW200002796471) zlokalizowana jest w północnej części Polski, w na terenie
województwakujawsko - pomorskiego. Analizowana zlewnia położona jest w granicach powiatu
inowrocławskiego, na terenie 3 gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław.

Rysunek 15. Lokalizacja zlewni Kanał Parchański od dopł. z bagna Błoto Ostrowskie do dopł. z
Nowego Dworu (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Kanał Parchański od dopływu z bagna Błoto Ostrowskie do Dopł. z Nowego Dworu
zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony w badaniach prowadzonych przez
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Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Punkt monitoringu: Kanał Parchański-Stanomin
(PL01S0601_0963).
Konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu wódwynika z przekroczenia w roku 2012 wskaźników: tlen rozpuszczony (mgO2/l),
twardość ogólna (mgCaCO3/l), azot azotanowy (mgN-NO3/l), fosforany (mgPO4/l); fosfor ogólny
(mgP/l). Wskaźniki oceny stanu które zostały przekroczone w roku 2012, w roku 2014 wykazują
pogorszenie stanu, z wyjątkiem tlenu rozpuszczonego, który wykazuje nieznaczną poprawę.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń.
Na obszarze zlewni zidentyfikowano dwie, niewielki gminne oczyszczalnie ścieków odprowadzające
łącznie 12 181 m3/rok, dla których wydane pozwolenia nie muszą ustalać granicznych wartości dla
związków fosforu i azotu w odprowadzanych ściekach, gdyż z uwagi na obsługiwaną liczbę
mieszkańców równoważnych nie jest to wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014
poz. 1800).
Na terenie zlewni w obszarze gminy Dąbrowa Biskupia funkcjonują duże fermy drobiu. Zgodnie
z danymi BDL-GUS na obszarze gminy Dąbrowa Biskupia zinwentaryzowano ogółem 149 666 szt.
drobiu. W pozostałych gminach, na obszarze JCWP, nie zidentyfikowano innych istotnych
użytkowników rolniczych. Ogólna liczba podmiotów rolniczych na obszarze zlewni JCWP wynosi
21 (10% wszystkich podmiotów).Obszar w 74% stanowią tereny rolne, na których występują tereny
podmokłe, liczne stawy i zagłębienia wypełnione wodą. Część rolników nawadnia swoje uprawy (15
pozwoleń wodnoprawnych).

KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód na
podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
Łączny ładunek azotu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww. źródeł szacuje się na
22 801,52 kg/rok. Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww.
źródeł szacuje się na 2 468,46 kg/rok
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji priorytetowych w przekroju
monitoringu jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym
przekroju, ustalono ładunek azotu ogólnego w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie
stężenia azotu ogólnego w wodzie rzeki Kanał Parchański od dopływu z bagna Błoto Ostrowskie do
Dopł. z Nowego Dworu ładunek azotu wynosi 190,89 kg/d; co daje 69 675,95 kg / rok; ładunek
fosforu 26,10 kg/d; co daje 9 527,97 kg / rok.
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KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Udział ładunku fosforu pochodzący z nawożenia i depozycji atmosferycznej wynosi prawie 90%
ładunku całkowitego wnoszonego ze zlewni.
Analiza wskazuje, że zanieczyszczenia generowane są przez spływy powierzchniowe, które w ogólnym
obliczeniu ładunku i tak zostały niedoszacowane. Głównym zagrożeniem dla jakość wód są spływy z
obszarów, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka rolna. Na obszarze funkcjonują
gospodarstwa rolne prowadzące intensywną produkcję z wykorzystaniem nawodnień. Zgodnie z
informacją zawartą w aPWŚK JCWP planowana była do objęcia obszarem szczególnie narażonym na
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Działania w aPWŚK ukierunkowane zostały w szczególności na wdrożenie programu redukcji azotu ze
źródeł rolniczych. Aktualnie w związku z nową ustawą Prawo wodne działania w zakresie wdrożenia
programu działań zostaną wprowadzone z poziomu całego kraju, a więc również w zlewni JCWPKanał
Parchański od dopływu z bagna Błoto Ostrowskie do Dopł. z Nowego Dworu. Projektowane
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.
Opracowany program zawierać będzie, środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki
rolniczej, w szczególności związanej z procesami nawożenia, gospodarki nawozami w
gospodarstwach rolnych. Presja rolnicza została zidentyfikowana, jako mająca istotne znaczenie z
punktu widzenia stanu wód przedmiotowej JCWP. Wejście w życie programu pozwoli na
przeciwdziałanie pogorszeniu się stanu wód w wyniku działalności rolniczej. Program ten
ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem generalnie będzie redukcja
zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa, w szczególności poprzez racjonalne
stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na gruntach rolnych. JCWP stanowiła części
wód wyznaczonej jako wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i
została ujęta w wykazie ujętym w rozporządzeniu Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 01 marca 2017
r. w sprawie określania wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze
źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w regionie wodnym Dolnej Wisły (Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego poz. 1005).
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania braku konieczności wprowadzenia działań dodatkowych w zakresie
rolnictwa. Działania wdrożone w ramach programu działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych będą obligatoryjne dla wszystkich obszarów w kraju, na których
prowadzona jest działalność rolnicza. Zadania dotyczące kontroli realizacji Programu spoczywać będą
na organie Inspekcji Ochrony Środowiska, który dokonywać będzie kontroli stosowania programu
działań przez podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność rolniczą. Natomiast oceny
skuteczności programu działań dokonywać będzie Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. W
związku z tym zadania, dotychczas przypisane częściowo Dyrektorowi RZGW, po wejściu w życie w/w
ustawy przejmuje Minister Środowiska i jego służby.
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Również w zakresie gospodarki wodno-ściekowej stwierdza się brak konieczności wprowadzenia
działań dodatkowych, innych niż obecnie zaplanowane w aPWŚK. Należy jednak stworzyć system i
narzędzia kontrolne pozwalające na egzekwowanie obowiązku usuwania ścieków w sposób
kontrolowany. Planowanie i wdrażanie innych dodatkowych działań na obecnym etapie, generować
będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia korzyści dla
środowiska.
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8. Karty dla poszczególnych JCWP dla których wykonano pogłębioną analizę
presji z uwagi przekroczenia związków fosforu
I.

PLRW200001728589 Sandela

JCWP Sandela (PLRW20001728589) zlokalizowana jest w północnej części Polski. Zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
w powiecie iławskim, gminie Lubawa. Rzeka Sandela przepływa przez miejscowości: Złotowo,
Lubawa, Targowisko Dolne, Sampława.

Rysunek 16. Lokalizacja zlewni Sandela (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Sandela zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony w badaniach
monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Sandela - powyżej ujścia do Drwęcy, Rodzone (PL01S0301_0935)..
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Trend zmian stężeń fosforu oraz fosforanów w latach 2010-2015 nie jest możliwy do określenia.
Wyniki pochodzą jedynie z dwóch lat 2011 oraz 2014.W roku 2014 stwierdzono znaczący spadek
stężeń związków fosforu. Jednocześnie wszystkie pozostałe wskaźniki również znacząco się poprawiły
i nie wykazują przekroczeń dla stanu dobrego.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
Miasto Lubawa w zakresie gospodarki ściekowej wchodzi w skład aglomeracji o nazwie Lubawa.
Miasto obsługuje jedna oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów o średniej
przepustowości Qśrd = 3 200 m3 /d. Z oczyszczalni ścieków korzysta w sumie 9 590 mieszkańców
miasta Lubawa jak również miejscowości Fijewo. Aktualnie do sieci kanalizacyjnej w granicach miasta
Lubawa podłączonych jest 97% mieszkańców [29]. Siecią kanalizacyjną do oczyszczalni
odprowadzanych jest ok. 694 tys. m3 ścieków rocznie. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków
oczyszczonych jest rzeka Sandela. Ponadto, za pośrednictwem komunalnej oczyszczalni, do rzeki
Sandeli kierowane są ścieki będące mieszaniną wód chłodniczych, wód popłucznych i wód
opadowych i roztopowych z dawnej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lubawie; obecnie SM
„Mlekovita. Na terenie gminy funkcjonuje m.in. Lubawska Spółdzielnia Producentów Trzody "LubTucz" w Lubawie zrzeszająca pomniejszych rolników – hodowców trzody chlewnej. Dodatkowo
rolniczy charakter gminy oraz bliskość Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita kształtuje charakter
hodowli w regionie.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód
związkami fosforu na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
W obszarze zlewni jedynie ok. 6 % stanowią obszary zurbanizowane (w tym, głównie zabudowa
miejska miasta Lubawa). Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że teren zlewni zamieszkuje aktualnie
około 10,6 tys. osób. Zgodnie z przeprowadzoną analizą wielkości aglomeracji w JCWP Sandela oraz
analizą gęstości zaludnienia oraz analizą danych pochodzących z BDL, dotyczących liczby
mieszkańców podłączonych do kanalizacji i korzystających z oczyszczalni oraz danymi PWiK sp. z o.o.
w Lubawie stwierdza się że prawie 100% mieszkańców Miasta Lubawa korzysta z oczyszczalni
ścieków. Pozostali mieszkańcy, zamieszkujący obszar o zabudowie rozproszonej, korzystają z
indywidualnych rozwiązań w zakresie gromadzenia i odbioru ścieków. W związku z tym można
założyć, że udział zanieczyszczeń obszarowych, pochodzących z nieuporządkowanej gospodarki
ściekowej obszaru będzie niewielki .
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni całkowitej Sandeli
z ww. źródeł szacuje się na 3 759,85 kg/rok
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego w
wodzie rzeki Sandeli ładunek fosforu wynosi 10,13 kg/d co daje 3 697,91 kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań wskazuje, że stwierdzone przekroczenia związków
fosforu nie są powiązane z niewłaściwą gospodarką ściekowa obszaru zlewni. Świadczy o tym również
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brak przekroczeń ze strony innych wskaźników zanieczyszczeń, w tym azotu Kieldahla i BZT5. Nie
odnotowano również przekroczen wskaźnika fitobentosu (wskaźnik okrzemkowy IO), który mógłby
potwierdzać dopływ ścieków surowych.
Przyczyną przekroczeń zawartości związków fosforu powyżej stanu dobrego są zanieczyszczenia
pochodzące ze spływów obszarowych, kóre mogą zawierać nadmierne zanieczyszczenia pochodzące z
m.in. prowadzenia intensywnej działalności hodowlanej na obszarze zlewni oraz nadmiernego
nawożenia. Bliskość zakładów produkcyjnych zajmujących się skupem żywca oraz mleka kształtuje
charakter hodowli w obszarze zlewni. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie DJP. W zlewni wystepuje
duża obsada zwierząt gospopodarskich – szacunkowo 10 913. Biorąc pod uwagę, że średnia gęstość
DJP/ha w województwie wynosi 1,1 DJP/ha, to gęstości DJP obliczona na poziomie 1,7 wskazuje na
intensywną produkcję hodowlaną.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Analizując działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono konieczności wprowadzenia dodatkowych
działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w ramach przyszłych dokumentów planistycznych
w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026). Stwierdzono natomiast konieczność przypomnienia
gminie o obowiązku prowadzenia harmonogramu wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych.
Zaplanowane do przeprowadzenia w ramach aPWŚK kontrole powinny skutkować eliminacją
nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków.
Istotny udział w całkowitym ładunku fosforu mają spływy z obszarów rolniczych. Zanieczyszczenie
wód ze spływów obszarowych może wynikać z intensywnie prowadzonej gospodarki rolnej. Biorąc
pod uwagę znaczny stopień skanalizowania obszaru, zidentyfikowane przekroczenia związków
fosforu pochodzą z spływów powierzchniowych z terenów rolnych i użytkowanych w kierunku
rolnym. Jest to podstawa do wskazania działań związanych z poszerzeniem nadzoru nad prowadzoną
gospodarka rolną w gminach leżących w zlewni JCWP. W zlewni funkcjonuje Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego Filia Lubawa, który powinien stanowić wsparcie dla Dyrektora RZGW w
zakresie edukacji rolników oraz kontroli m.in. planów nawożenia. Duże obciążenie gęstością DJP w
zlewni, powyżej średniej wojewódzkiej, może stanowić pośrednio przyczynę np. przenawożenia
terenów rolnych. Aktualnie, w związku z nową ustawą Prawo wodne, działania w zakresie wdrożenia
programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych obejmą szereg
działań, ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa. W ramach zadań, zapisanych w programie, istotne dla tej zlewni będzie działanie
związane z opracowaniem planów nawożenia dla danego gospodarstwa rolnego.
Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.
Opracowany program zawierać będzie środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki
rolniczej, w szczególności związanej z procesami nawożenia, gospodarki nawozami w
gospodarstwach rolnych. W ramach analiz obciążenia zlewni związkami fosforu wskazuje się, że
presja rolnicza ma stosunkowo niewielkie znaczenie z punktu widzenia stanu wód przedmiotowej
JCWP. Wejście w życie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych, pozwoli jednak na przeciwdziałanie pogorszeniu się stanu wód w wyniku działalności
rolniczej. Program ten ukierunkowany będzie na redukcję związków azotu, jednak jego efektem
generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa.
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Planowanie i wdrażanie innych, dodatkowych działań w zakresie gospodarki komunalnej oraz
rolnictwa, na obecnym etapie, generować będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie
nieuzasadnione z punktu widzenia korzyści dla środowiska.

66

II. PLRW2000017296969 Pręczawa
JCWP Pręczawa (PLRW200017296969) zlokalizowana jest w północnej części Polski. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województw:
- kujawsko-pomorskiego, powiecie grudziądzkim: gminie Grudziądz i Gminie Rogóźno,
- pomorskiego, powiecie kwidzyńskim, gminie Gardeja.

Rysunek 17. Lokalizacja zlewni Pręczawa (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Pręczawa zlokalizowany jest punkt monitoringowy uwzględniony w badaniach
monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Pręczawa - ujście do Osy, Kłódka Szlachecka (PL01S0601_3147). W roku 2015
stwierdzono znaczący spadek stężeń związków fosforu w stosunku do roku 2012. Jednocześnie
wszystkie pozostałe wskaźniki zarówno w roku 2012 jak i 2015 kształtują się na poziomie stanu
bardzo dobrego i dobrego i nie wykazują przekroczeń.
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KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
Przeprowadzone analizy występowania użytkowników wód oraz innych użytkowników środowiska,
niekorzystających bezpośrednio z wód zlewni JCWP Pręczawa, wykazały obecność jednego
znaczącego użytkownika - oczyszczalni należącej do Gminy Rogoźno i kilku mniejszych
uwzględnionych również w obliczeniach.
Łączna analiza, przeprowadzona w oparciu o dane BDL dotyczące gospodarki ściekowej w gminach
leżących na obszarze zlewni, oraz % udział powierzchni gmin w JCWP wskazuje, że indywidualne
systemy zbierania i odprowadzania ścieków dominują na obszarze zlewni. W 2015r., 626
nieskanalizowanych nieruchomości mieszkalnych było wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie
lub w zbiorniki bezodpływowe. Biorąc pod uwagę, że obszar zlewni zamieszkuje ok. 4290
mieszkańców i średnio można przyjąć, że gospodarstwo zamieszkują 3-4 osoby,
liczba mieszkańców podłączona do kanalizacji to ok. 900 osób, to 79% mieszkańców odprowadza
ścieki w sposób niezorganizowany (ok. 3 390 mieszkańców).

KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód
związkami fosforu na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni całkowitej Pręczawa
z ww. źródeł szacuje się na 4 943,74 kg/rok
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego w
wodzie rzeki Pręczawa ładunek fosforu wynosi 5,7 kg/d; co daje 2 081,38 kg/rok
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Różnica pomiędzy tymi ładunkami wynosząca 2 862,36 kg/rok wskazuje, że w rzece zachodzą
procesy samooczyszczania. Obliczenia są szacunkowe, ale wskazują, że prawdopodobnie większość
źródeł zanieczyszczeń została zidentyfikowana. Należy zwrócić uwagę na udział poszczególnych
źródeł fosforu ogólnego w ładunku wprowadzanym w zlewni, tj.: 47% stanowi ładunek fosforu
pochodzący od ludności niepodłączonej do kanalizacji i prawie tyle samo ładunek związany z
rolniczym spływem obszarowym i z depozycją atmosferyczną. Pozostałe, niecałe 3%, ze ścieków
komunalnych oczyszczanych na oczyszczalniach ścieków.
Analiza wskazuje, że obszarowe spływy zanieczyszczeń pochodzących z nieuporządkowanej
gospodarki ściekowej obszaru są jedną z przyczyn przekroczeń związków fosforu w zlewni. Niewielki
stopień skanalizowania obszaru, nieuporządkowana gospodarka ściekowa i związane z tym spływy
obszarowe są źródłem przekroczeń związków fosforu.Dodatkowo przekroczony jest wskaźnik fosfor
fosforanowy, który świadczy o dopływie do zlewni ścieków surowych. W ściekach surowych,
największa jest zawartość fosforanów, pochodzących głównie z użytkowania środków piorących.W
ślad za J. Dojlido (Chemia Wody) podaje się , że ścieki surowe zawierają najwięcej ortofosforanów.
Stężenie fosforu ogólnego mieści się w klasie stanu dobrego. Przekroczony jest również wskaźnik
fitobentosu (wskaźnik okrzemkowy IO), którego przekroczenia świadczą głównie o dopływie ścieków
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surowych. Wskaźnik okrzemkowy najmocniej reaguje na presje związane z nadmiernym
przeżyźnieniem wód (nadmiar substancji biogennych), nieco słabiej na zanieczyszczenia organiczne.
Obszar posiada wprawdzie duży udział gruntów rolnych w stosunku do powierzchni, ale w skali całej
JCWP tylko ok. 46,5% powierzchni to powierzchnia typowo rolnicza (zasiana). Pogłowie zwierząt
kształtuje się na niewielkim poziomie – średnia obsada to 0,4 DJP/ha. Dużą powierzchnię JCWP
stanowią lasy (30%) które zlokalizowane są w odcinkach górnych cieku głównego i jego dopływów
oraz w odcinku ujściowym. W tym wypadku obszary leśne stanowią pewnego rodzaju bufor chroniący
cieki przed dopływami powierzchniowymi z terenów rolnych.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Zgodnie z przeprowadzoną analizą i uzyskanymi danymi 21% mieszkańców obszaru JCWP korzysta z
kanalizacji ścieków obsługującej gminę Rogóźno, pozostali korzystają z indywidualnych rozwiazań.
Zaplanowane do przeprowadzenia, w ramach aPWŚK, kontrole powinny skutkować eliminacją
nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków. Należy jednak zwrócić się do
gmin leżących w obszarze JCWP o zwiększenie kontroli usuwania nieczystości ciekłych i wdrożenie
harmonogramu ich pozbywania się. Analizy wskazują, że ponad 47% ładunku fosforu docierającego
do JCWP z obszaru zlewni pochodzi z niezorganizowanego systemu odprowadzania ścieków.
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Pręczawa, w
związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych”. Pomimo, iż presja rolnicza nie została w aPGW zidentyfikowana jako mająca istotne
znaczenie, z punktu widzenia stanu wód przedmiotowej JCWP, to z analiz przeprowadzonych, w
ramach niniejszej pracy, wyrażnie wynika, że ma ona istotne znaczenie z punktu widzenia
zanieczyszczenia wód. Wejście w życie programu niewątpliwie będzie sprzyjać ograniczeniu tego
zanieczyszczenia i zapobiegnie dalszemu pogorszeniu stanu wód w wyniku działalności rolniczej w
przyszłości. Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem
generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa, w
szczególności poprzez racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na gruntach
rolnych.
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania braku konieczności wprowadzenia działań zaradczych, innych niż obecnie
zaplanowane w aPWŚK oraz przewidywany do wdrożenia „Program działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Niewielka gęstość zaludnienia obszaru nie stanowi
rekomendacji dla objęcia obszaru systemem kanalizacji. Należy jednak stworzyć system i narzędzia
kontrolne pozwalające na egzekwowanie obowiązku usuwania ścieków w sposób kontrolowany.
Planowanie i wdrażanie innych, dodatkowych działań po za tymi zaplanowanymi w aPWŚK, na
obecnym etapie, generować będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie nieuzasadnione z
punktu widzenia korzyści dla środowiska.
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III. PLRW200001855369 Grabianka
JCWP Grabianka (PLRW20001855369) zlokalizowana jest w północnej części Polski, w na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego. Analizowana zlewnia położona jest w granicach powiatu
elbląskiego, na obszarze gmin Milejewo i Tolkmicko.

Rysunek 18. Lokalizacja zlewni Grabianka (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Grabianka zlokalizowany jest punkt monitoringowy uwzględniony w badaniach
monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Grabianka – Janówek (PL01S0301_0890).
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W roku 2010 odnotowano znaczne przekroczenia związków fosforu, pozostałe wskaźniki
fizykochemiczne również wskazywały znaczne przekroczenia stanu np. azot ogólny (mgN/l) - wynosił
11,48, a BZT5 (mgO2/l) - 52,5. Tak znaczne przekroczenia świadczyć mogą o niekontrolowanych
zrzutach ścieków, czy też niewłaściwej pracy oczyszczalni ścieków lub jej awarii.
W roku 2014 stwierdzono znaczący spadek stężeń związków fosforu. Wwszystkie wskaźniki,
z wyjątkiem azotu Kieldahla (mgN/l) i ChZT-Cr (mgO2/l) kształtują się na poziomie stanu dobrego i
bardzo dobrego i nie wykazują przekroczeń.
W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy WIOŚ w Olsztynie przekazał wyniki badań monitoringowych
za rok 2016 w punkcie Grabianka - Janówek. Wyniki wskazują, że wartości stężeń fosforu ogólnego w
większości przekraczają wartości stanu dobrego. Również w przypadku stężeń fosforu fosforanowego
większość badań wykonanych w punkcie monitoringowym wykazuje przekroczenia dla stanu
dobrego.
Wykonawca, w ramach pracy, zrealizował dodatkowo badania wybranych wskaźników jakości. Samo
badanie zawartości analizowanej substancji w wodach, wykonane zostało zgodnie z metodami
stosowanymi w ramach PMŚ dla tej substancji, tak aby zachować jednorodność wyników i możliwość
ich porównywania. Pomierzona wartość fosforu ogólnego w dodatkowych badaniach wyniosła
1,05 mg/l, fosforu fosforanowego 0,72 mg/l. Data poboru: 29.08.2017, miejsce poboru: Janówek,
Grabianka powyżej ujścia do zatoki, współrzędne X (532359,170577), Y (717117,866221. Badania były
wykonane kilka dni po badaniach w ramach PMŚ. Ich wyniki potwierdzaja przekroczenia wartości
granicznych stanu dobrego w porównywalnym zakresie wartości.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
W obszarze zlewni jedynie ok. 3 % stanowią obszary zurbanizowane, w tym głównie zabudowa luźna
miejska. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że teren zlewni zamieszkuje aktualnie około 850 osób.
88% mieszkańców zlewni korzysta z kanalizacji i oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację
Tolkmicko, która jedynie częściowo leży w granicach zlewni JCWP Grabianka. Oczyszczalnia obsługuje
11 204 RLM, posiada wylot do rzeki Grabianki w jej ujściowej części.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód
związkami fosforu na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni całkowitej Grabianki z ww.
źródeł szacuje się na 1 598,03 kg/rok
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego w
wodzie rzeki Grabianka ładunek fosforu wynosi 3,19 kg/d ; co daje 1 165,57 kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
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Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego w wodzie rzeki Grabianka ładunek fosforu wynosi
3,19 kg/d, co daje 1 165,57 kg/rok. Ze zidentyfikowanych w zlewni źródeł fosforu, dla których
możliwe było określenie wprowadzanego ładunku, wprowadzane jest ok. 1 598,03 kg/rok. Należy
zwrócić uwagę na udział poszczególnych źródeł fosforu ogólnego w ładunku wprowadzanym w
zlewni. Ładunek w wielkości 1 425 kg/rok pochodzi z oczyszczalni ścieków, której zrzut zlokalizowany
jest w niewielkiej odległości od punktu monitoringowego.

Rysunek 19. Lokalizacja punktu monitoringowego „Grabianka – Janówek” względem zrzutu z
oczyszczalni w Tolkmicku
W ogólnym udziale ładunku fosforu zaledwie 11% stanowi ładunek fosforu pochodzący
z „niezorganizowanych” źródeł emisji takie jak: ludność niepodłączona do kanalizacji, nawożenie,
depozycja atmosferyczna. Obszary rolnicze, o rozproszonej zabudowie (nieskanalizowane) znajdują
się w górnej części zlewni. Następnie rzeka przepływa przez obszary leśne, które generalnie nie
generują zanieczyszczeń. W ujściowym odcinku znajduje się zrzut z oczyszczalni ścieków, a następnie
w niewielkiej odległości punkt pomiarowo-kontrolny PMŚ.
Uporządkowana gospodarka ściekowa pozwoliła na znaczące ograniczenie ładunków zanieczyszczeń,
w tym fosforu pochodzących od ludności niepodłączonej do kanalizacji. Przekroczenia, odnotowane
na punkcie pomiarowo-kontrolnym PMŚ, wynikają bezpośrednio z bliskości zrzutu oczyszczalni,
względem punktu ppk. W rzeczywistości, odległośc między punktami to ok. 200m. Taka odległość
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ppk, względem zrzutu z oczyszczalni powoduje, że uzyskane wyniki badań tak naprawdę pokazują
stopień oczyszczania ścieków na oczyszczalni obsługującej aglomerację Tolkmicko.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Obecnie gospodarka ściekowa w gminach leżących na obszarze JCWP Grabianka została
uporządkowana. Wyznaczono nową aglomerację Tolkmicko o liczbie RLM ponad 11 tys. Zadania
zapisane w aPWŚK zostały już częściowo zrealizowane. Nastąpiła modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Tolkmicku. Zrealizowane zadania kompleksowo rozwiązują problem
zanieczyszczeń pochodzących z nieprawidłowego gospodarowania ściekami komunalnymi. Aktualnie
cała gmina Tolkmicko jest skanalizowana, a pozostały obszar JCWP nie posiada aż tak dużego
zagęszczenia ludności Analizując działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono konieczności
wprowadzenia dodatkowych działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w ramach przyszłych
dokumentów planistycznych, w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania braku konieczności wprowadzenia działań zaradczych, innych niż obecnie
zaplanowane w aPWŚK. Sugeruje się natomiast zmianę lokalizacji punktu monitoringu w zlewni
Grabianki i przeniesienie go powyżej zrzutu ścieków z oczyszczalni w Tolkmicku.
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IV. PLRW200001856139 Pasłęka do wypływu z jeziora Sarąg
JCWP Pasłęka do wypływu z jeziora Sarąg (PLRW20001856139) zlokalizowana jest w północnej części
Polski. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego w powiecie olsztyńskim (gminach: Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda).

Rysunek 20. Lokalizacja zlewni Pasłęka do wypływu z jeziora Sarąg (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Pasłęka do wypływu z jeziora Sarąg zlokalizowane są dwa punkty monitoringowe,
przy czym do roku 2013 funkcjonował jeden punkt, a od roku 2014 punkt został przeniesiony na
zamknięcie JCWP. W roku 2011 badany był punkt monitoringu: Jemiołka (Jemiołówka) – Olsztynek
(PL01S0301_0896). Natomiast w roku 2015 punkt Pasłęka – Smoleń (PL01S0301_3554).
W roku 2011 dodatkowo azot Kjeldahla (mgN/l) wskazywał przekroczenia stanu. Pozostałe wskaźniki
kształtowały się na poziomie stanu dobrego i bardzo dobrego.

74

Obecnie (badania za rok 2015) wszystkie wskaźniki, z wyjątkiem stężenia fosforanów [mg PO4/l],
kształtują się na poziomie stanu dobrego i bardzo dobrego i nie wykazują przekroczeń.
Wykonawca zrealizował dodatkowo badania wybranych wskaźników jakości w dwóch punktach
pomiarowych. Samo badanie zawartości analizowanej substancji w wodach, wykonane zostało
zgodnie z metodami stosowanymi w ramach PMŚ dla tej substancji, tak aby zachować jednorodność
wyników i możliwość ich porównywania.
miejsce poboru: Makruty, Pasłęka przed wpływem do jez. Sarąg, współrzędne X (585616,0627),
Y (648034,9274). Pomierzona wartość fosforu ogólngo w dodatkowych badaniach wyniosła
1,13 mg/l, fosforu fosforanowego 0,70 mg/l. Data poboru: 29.08.2017,
miejsce poboru: Śródka, Pasłęka poniżej jez. Sarąg, współrzędne X (X (582828,781297),
Y (649107,651891). Pomierzona wartość fosforu ogólngo w dodatkowych badaniach wyniosła
1,02 mg/l, fosforu fosforanowego 0,68 mg/l. Data poboru: 29.08.2017,
Wyniki badań wskazują na przekroczenia wartości dobrego stanu przez wskaźniki : fosfor ogólny
i fosforany zarówno na wpływie do jeziora jak i na wypływie, przy czym uzyskane wartości stężeń na
wypływie są niższe.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
Przeprowadzone analizy występowania użytkowników wód oraz innych użytkowników środowiska,
niekorzystających bezpośrednio z wód zlewni JCWP Pasłęka do wypływu z jeziora Sarąg, wykazały
obecność jednego znaczącego użytkownika komunalnego - oczyszczalni Gminy Olsztynek.
Stężenia związków fosforu, pomierzone, w ramach badań dodatkowych, wskazują na nieznaczną
poprawę jakości wód Pasłęki po wypływie z jeziora Sarąg. Jest to o tyle istotne, że do jeziora, w jego
ujściowym odcinku, wpływa również rzeka Jemiołówka, która jest odbiornikiem ścieków ze
zidentyfikowanych w oczyszczalni ścieków (w tym m. Olsztynek). Wyniki wskazują, że jakość wód
rzeki Pasłęki dopływającej do jeziora Sarąg jest gorsza niż jakość wód rzeki Pasłęki na wypływie
z jeziora.
W górnym biegu Pasłęki zlokalizowane jest jezioro Wymój, jest to zbiornik silnie zeutrofizowany,
w wyniku dużego ładunku związków biogenicznych wprowadzanych z wodami Pasłęki. W biegu
źródłowym, gdzie rzeka Pasłęka ma postać rowu melioracyjnego, jest zanieczyszczana ściekami
z osiedli położonych wzdłuż jej brzegów. Przez wiele lat bezpośrednio do Pasłęki wprowadzane były
ścieki z sanatorium przeciwgruźliczego pod Olsztynkiem. Na jeziorze Wymój zlokalizowany jest
obwód rybacki, na którym zlokalizowane jest gospodarstwo rybackie nastawione na tucz pstrągów
tęczowych (łowisko LOK-FISH na jez. Wymój).
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód
związkami fosforu na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni całkowitej Pasłęka do
wypływu z jeziora Sarąg z ww. źródeł szacuje się na 4 964,52 kg/rok.
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego w
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wodzie rzeki Pasłęka do wypływu z jeziora Sarąg ładunek fosforu wynosi 22,68 kg/d ; co daje 8 278,2
kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
W ogólnym oszacowanym ładunku zwia zkow fosforu ok. 81% stanowi ładunek fosforu pochodzący z
„niezorganizowanych” źródeł emisji takich jak: spływ obszarowy czy ludność niepodłączona do
kanalizacji. Zaledwie 19 % ze ścieków komunalnych oczyszczanych na oczyszczalni.
Wyniki oceny stanu za rok 2011 wskazywały na przekroczenia wskaźnika azot Kieldahla oraz fosfor
ogólny. Należy zwrócić uwagę na miejsce badania JCWP w 2011r. Wówczas badany był punkt
Jemiołka (Jemiołówka) – Olsztynek (PL01S0301_0896). Rzeka Jemiołówka jest odbiornikiem ścieków
z oczyszczalni Olsztynek oraz dwóch pozostałych oczyszczalni zlokalizowanych w JCWP.
Wyniki za rok 2015 pochodzą z punktu zlokalizowanego na zamknięciu JCWP. Ocena stanu nie
wykazuje przekroczeń z uwagi na fosfor ogólny, wskaźnik – fosforany przekroczony jest nieznacznie.
Dodatkowe badania, dla rzeki Pasłęki, wykonano na wpływie do jeziora Sarąg i wypływie (po wpływie
Jemiołowki uchodzącej do jeziora w jego ujściowym odcinku). Wskazują one na przekroczenia
wskaźników oceny stanu rzeki Pasłęki na jej wpływie do jeziora. Po wypływie Pasłęki z jeziora Sarąg
wskaźniki są nadal przekroczone, ale obserwujemy poprawę jakości.
Aktualnie jezioro Wymój nie jest badane, ale zgodnie z badaniami WIOŚ za rok 1997 Jezioro Wymój
było jednym z bardziej zanieczyszczonych jezior na Pojezierzu Olsztyńskim. Na podstawie
przeprowadzonych badań roślinności występującej w zbiorniku, określono je jako silnie eutroficzne.
Zgodnie z oceną podatności jeziora na degradacje przedstawioną w pracy „Ocena możliwości
oddziaływania zlewni na jeziora górnej Pasłęki oraz podatności tych jezior na degradację” jezioro
Wymój zaklasyfikowano do „zbiornika o umiarkowanych możliwościach obrony przed eutrofizacją”
o II kategorii podatności na degradację według klasyfikacji Kudelskiej i innych.
Analiza wskazuje, że zanieczyszczenia związkami fosforu, pochodzące z obszarowych spływów,
stanowią większość ładunku i są główną przyczyną przekroczeń związków fosforu w zlewni. Wyniki
badań WIOŚ wskazują na brak przekroczeń wskaźnika fosfor ogólny na ujściu JCWP. Wyniki badań
dodatkowych wskazują, że zanieczyszczenia związkami fosforu prowadzone są wodami Pasłeki z jej
górnego biegu, a stężenia maleją po wypływie z jeziora Sarąg.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Obecnie gospodarka ściekowa w gminach leżących na obszarze JCWP Pasłęka do wypływu z jeziora
Sarąg podlega stałej rozbudowie. Wyznaczono na nowo aglomeracje, o łącznej liczbie RLM ponad
26,8 tys. Zaplanowane, w ramach aPWŚK do realizacji zadania, w przypadku ich pełnej i właściwej
realizacji, powinny rozwiązać problem zanieczyszczeń pochodzących z nieprawidłowego
gospodarowania ściekami komunalnymi. Należy się spodziewać, że po wdrożeniu aPWŚK nastąpi
poprawa stanu wód, w szczególności w zakresie substancji biogennych. Zaplanowane do
przeprowadzenia w ramach aPWŚK kontrole powinny skutkować eliminacją nieszczelnych szamb,
nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków. Przeprowadzone do tej pory przez gminę kontrole,
powinny w dłuższej perspektywie czasowej, skutkować eliminacją nieszczelnych szamb, nielegalnych
zrzutów nieoczyszczonych ścieków. Należy jednak zwrócić się do gmin leżących w obszarze JCWP
o zwiększenie kontroli usuwania nieczystości ciekłych i wdrożenie harmonogramu ich pozbywania się.
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Objęcie mieszkańców skuteczną kontrolą i egzekwowaniem należytego pozbywanie się nieczystości
ciekłych jest najważniejszym zadaniem gmin w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie.
Analizując działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono konieczności wprowadzenia dodatkowych
działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w ramach przyszłych dokumentów planistycznych
w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Pasłęka do
wypływu z jeziora Sarąg, w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych”. Presja rolnicza została zidentyfikowana jako mająca istotne znaczenie
z punktu widzenia stanu wód przedmiotowej JCWP. Wejście w życie programu zapobiegnie
potencjalnemu pogorszeniu stanu wód w wyniku działalności rolniczej w przyszłości. Program ten
ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem generalnie będzie redukcja
zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa, w szczególności poprzez racjonalne
stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na gruntach rolnych.
Zaleca się zwiększenie kontroli w zakresie przestrzegania wymagań operatu rybackiego, nad
użytkownikiem rybackim dzierżawiącym obwód rybacji na jeziorze Wymój.
Dodatkowo, korzystne byłoby, objecie jeziora Wymój obszarem ochronnym zbiorników wód
śródlądowych, wskazanym w ustawie Prawo wodne.
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V. PLRW2000017298869 Janka do Liski z Liską
JCWP Janka do Liski z Liską (PLRW200017298869) zlokalizowana jest w północnej części Polski.
Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województwa pomorskiego,
częściowo w powiecie starogardzkim (gminach: Skórcz, Bobowo, Osiek, Miasto Skórcz, Smętowo
Graniczne), tczewskim (gminach: Gniew i Morzeszczyn).

Rysunek 21. Lokalizacja zlewni Janka do Liski z Liską (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Janka do Liski z Liską zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony
w badaniach monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska.
Punkt monitoringu: Janka – Piła (PL01S0201_3329) badany w roku 2014.
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W roku 2014 odnotowano przekroczenia związków fosforu, jednocześnie żadne z pozostałych
wskaźników fizykochemicznych nie wskazywały przekroczenia stanu. Wszystkie kształtowały się na
poziomie stanu dobrego i bardzo dobrego.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że teren zlewni zamieszkuje aktualnie około 5300 osób. 60 %
mieszkańców nie korzysta z kanalizacji obsługujących obszar JCWP.
Na podstawie danych uzyskanych z bazy opłat marszałka wynika, że Gmina Morzeszczyn
odprowadzająca ścieki z oczyszczalni do rowu R-S5 w miejscowości Majewo ponad 3 krotnie
przekroczyła ilość ścieków możliwych do odprowadzenia zgodnie z udzielonym pozwoleniem
wodnoprawnym. Dodatkowo, w zlewni funkjonuje jeszcze 5 niewielkich oczyszczalni ścieków.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód
związkami fosforu na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni całkowitej Janka do Liski
z Liską z ww. źródeł szacuje się na 8 773,04 kg/rok
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego w
wodzie rzeki Janka do Liski z Liską ładunek fosforu wynosi 23,48 kg/d ; co daje 8 571,48 kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
W ogólnym ładunku fosforu dostarczanym do zlewni zaledwie 8% stanowi ładunek fosforu
pochodzący ze ścieków komunalnych oczyszczanych na oczyszczalniach, a pozostałe 92% stanowią
„niezorganizowane” źródła emisji takie jak: dodatni bilans fosforu (70%), ludność niepodłączona do
kanalizacji, depozycja atmosferyczna.
Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań wskazuje, że stwierdzone przekroczenia związków
fosforu mogą być częściowo powiązane ze sposobem prowadzenia gospodarki ściekowej na obszarze
zlewni. Jednak stopień skanalizowania obszaru oraz uporządkowana gospodarka ściekowa w nie jest
źródłem przekroczeń związków fosforu, powodujących zły stan JCWP. Świadczy o tym o tym również
brak przekroczeń ze strony innych wskaźników zanieczyszczeń, w tym związków azotu Kieldahla
i BZT5. Do obliczeń przyjęto wartość rzeczywistą w zakresie zrzutu ścieków z oczyszczalni
w Morzeszczynie. Oczyszczalnia przekracza dopuszczalną ilość ścieków określoną w pozwoleniu
wodnoprawnym, ale pomimo tego, łaczny ładunek fosforu dopływający do odbiornika z oczyszczalni
ścieków, stanowi niewielki udział, w skali JCWP. Oczywiście, wysoce prawdopodobne jest jest, że
przeciążona oczyszczalnia zrzuca ścieki o znacznie mniejszym stopniu oczyszczania, niż zakładane
stężenia fosforu. Ale nawet w wypadku przekroczenia wartości stężeń trzykrotnie,wartość ładunku
wynosić będzie ponad 2000 kg / rok, co stanowiłoby ok. 25% ładunku całkowitego w cieku.
Największy zidentyfikowany ładunek pochodzi ze spływów obszarowych ze terenów rolniczych, które
w tej zlewni stanowią 75% powierzchni obszaru.
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KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Gospodarka ściekowa w gminach leżących na obszarze JCWP Janka do Liski z Liską jest stale
porządkowana. W roku 2014 zakończono modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę sieci
kanalizacyjnej w gminie Smętowo Graniczne. Kolejne, zaplanowane w ramach KPOŚK zadania,
docelowo rozwiążą problem zanieczyszczeń pochodzących z nieprawidłowego gospodarowania
ściekami komunalnymi. Należy się spodziewać, iż po wdrożeniu działań aPWŚK nastąpi poprawa
stanu wód, w szczególności w zakresie substancji biogennych. Wskazane, do wykonywania przez
gminę, kontrole powinny skutkować eliminacją nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów
nieoczyszczonych ścieków oraz nieprawidłowo eksploatowanych oczyszczalni przydomowych.
Analizując działania już zapisane w aPWŚK, nie stwierdzono konieczności wprowadzenia
dodatkowych działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w ramach przyszłych dokumentów
planistycznych, w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Działania w aPWŚK w zakresie rolnictwa wynikają z realizacji programu działań mającego na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wynikającego z rozporządzenia nr 6/2012 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie wprowadzenia programu działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia
17 października 2012r. – poz. 3243). Wyniki oceny nie potwierdzają na przekroczenia z uwagi na
zanieczyszczenia związkami azotu. Realizacja programu niewątpliwie wpłynęła na stan jakościowy
wód JCWP. Dodatkowo, szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód
zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, w związku z
wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia
„Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Wejście w
życie programu niewątpliwie zapobiegnie potencjalnemu pogorszeniu stanu wód w wyniku
działalności rolniczej w przyszłości. Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu,
jednak jego efektem generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora
rolnictwa, w szczególności poprzez racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie
na gruntach rolnych. Zgodnie z art. 104 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz.U. 2017
poz.1566) opracowany, a następnie wdrożony program zawierać będzie, środki oraz sposoby
postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej z procesami nawożenia,
gospodarki nawozami w gospodarstwach rolnych.
Należy zwrócic się do WIOŚ w Gdańsku z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przestrzegania
warunków pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w gminie Morzeszczyn (znak:
WR.6341.14.2011). Gmina powinna dostosować warunki pozwolenia wodnoprawnego do
rzeczywistych potrzeb oczyszczalni i jej wydajności. Być może, konieczna będzie modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ścieków, aby dostosować ja do rzeczywistych potrzeb.
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania braku konieczności wprowadzenia działań zaradczych, innych niż obecnie
zaplanowane w aPWŚK. Planowanie i wdrażanie innych dodatkowych działań na obecnym etapie,
generować będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia
korzyści dla środowiska.
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VI. PLRW20001856329 Marąg
JCWP Marąg (PLRW20001856329) zlokalizowana jest w północnej części Polski, w na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego. Analizowana zlewnia położona jest w granicach powiatów
olsztyńskiego i ostródzkiego, na obszarze gmin Gietrzwałd, Łukta i Morąg.

Rysunek 22. Lokalizacja zlewni Marąg (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Marąg zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony w badaniach
monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Marąg - Ramoty/Maronie po raz pierwszy badany był w roku 2015.
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W 2015 r przekroczenia wykazywały związki fosforu, jednocześnie, żadne z pozostałych wskaźników
fizykochemicznych nie wskazywały przekroczenia stanu. Wszystkie kształtowały się na poziomie stanu
dobrego i bardzo dobrego. Odnotowano przekroczenia elementów biologicznych makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI), który oceniono w stanie umiarkowanym.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
Przeprowadzone analizy występowania użytkowników wód oraz innych użytkowników środowiska,
niekorzystających bezpośrednio z wód zlewni JCWP Marąg, wykazały obecność jednego znaczącego
użytkownika oczyszczalni w m Łukta
Powierzchnia terenów rolnych w zlewni JCWP stanowi blisko 50%. Zgodnie z danymi pochodzącymi
z opracowania „Weryfikacja wód wrażliwych na azotany pochodzenia rolniczego na obszarze
działania RZGW w Gdańsku” obliczona powierzchnia zasiana w zlewni stanowi jedynie 22,8% obszaru
zlewni. Natomiast powierzchnia terenu zasianego wynosi 23,4 km2. Na terenie JCWP funkcjonują
systemy melioracyjne, obejmujące swym zasięgiem 1 600ha powierzchni użytków rolnych gminy
Łukta. Na terenie gminy Łukta, brak jest natomiast, zwartych kompleksów nawadnianych użytków rolnych
oraz brak jest obiektów odwadnianych za pomocą stacji pomp. Zidentyfikowane zakłady produkcyjne
odprowadzają ścieki do gminnej oczyszczalni (nie zidentyfikowano pozwoleń wodnoprawnych na zrzut do
wód lub do ziemi).
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód
związkami fosforu na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni całkowitej Marąg
z ww. źródeł szacuje się na 1 727,02 kg/rok.
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego
w wodzie rzeki Marąg ładunek fosforu wynosi 11,17 kg/d ; co daje 4 078,23 kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
W ogólnym ładunku związków fosforu dostarczanym do zlewni 14% ładunku fosforu pochodzi ze
ścieków komunalnych oczyszczanych na oczyszczalni, a pozostałe 86% stanowią „niezorganizowane”
źródła emisji takie jak: ludność niepodłączona do kanalizacji, depozycja atmosferyczna i nawożenie.
Analiza wskazuje, że obszarowe spływy zanieczyszczeń pochodzących z nieuporządkowanej
gospodarki ściekowej oraz pozostałych źródeł obszarowych, są przyczyną przekroczeń związków
fosforu w zlewni. Na terenie miejscowości Łukta funkcjonują trzy zakłady produkcyjne o profilu
typowo rolniczym (ubój mięsa, mleczarnia). Rolniczy charakter gminy oraz bliskość zakładów
skupujących żywiec i produkty rolne kształtuje intensywność hodowli w regionie. Dodatkowo,
zmeliorowanie obszarów rolnych, może przekładać się na przyspieszenie odpływu wód niosących
ładunek zanieczyszczeń. Jednak, wpływ rolnictwa nie jest tak oczywisty, ponieważ nie przekroczone
są żadne pozostałe wskaźniki fizykochemiczne oceny stanu.
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KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Obecnie gospodarka ściekowa w gminach leżących na obszarze JCWP Marąg jest częściowo
uporządkowana. Nastąpiła modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Łukta.
Zrealizowane i zaplanowane do realizacji zadania kompleksowo rozwiązują problem zanieczyszczeń
pochodzących z nieprawidłowego gospodarowania ściekami komunalnymi. Należy się spodziewać, iż
po wdrożeniu działań zapisanych do realizacji w aPWŚK na lata 2018-2021 nastąpi poprawa stanu
wód, w szczególności w zakresie substancji biogennych. Przeprowadzone kontrole powinny
skutkować eliminacją nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków oraz
nieprawidłowo eksploatowanych oczyszczalni przydomowych.
Analizując działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono konieczności wprowadzenia dodatkowych
działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w ramach przyszłych dokumentów planistycznych
w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Marąg,
w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych”. Presja rolnicza została zidentyfikowana jako mająca istotne znaczenie z punktu widzenia
stanu wód przedmiotowej JCWP, jednak wejście w życie programu niewątpliwie zapobiegnie
potencjalnemu pogorszeniu stanu wód w wyniku działalności rolniczej w przyszłości. Program ten
ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem generalnie będzie redukcja
zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa, w szczególności poprzez racjonalne
stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na gruntach rolnych.
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VII. PLRW2000185649 Miłakówka z Jeziorem Narie, Mildzie
JCWP Miłakówka z jez. Narie, Mildzie (PLRW2000185649) zlokalizowana jest w północnej części
Polski, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Analizowana zlewnia położona jest
w granicach powiatów olsztyńskiego i ostródzkiego, na obszarze gmin Świątki, Miłakowo i Morąg.

Rysunek 23. Lokalizacja zlewni Miłakówka z jez. Narie, Mildzie (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Miłakówka z jeziorem Narie, Mildzie zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy
uwzględniony w badaniach monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony
Środowiska. Punkt monitoringu: Miłakówka – Stolno (PL01S0301_3557) po raz pierwszy badany był w
roku 2015. W roku 2015 odnotowano przekroczenia związkow fosforu, jednocześnie żadne z
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pozostałych wskaźników fizyko-chemicznych nie wskazywały przekroczenia stanu. Wszystkie
kształtowały się na poziomie stanu dobrego i bardzo dobrego.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
W obszarze zlewni jedynie ok. 2 % stanowią obszary zurbanizowane. Z przeprowadzonych obliczeń
wynika, że teren zlewni zamieszkuje aktualnie około 7 780 osób. Z analizy wynika, że obecnie ok 72%
mieszkańców zlewni korzysta z kanalizacji i oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Morąg i
pozostałe tereny zlewni. W zlewni funkcjonują kilka niewielkich oczyszczalni komunalnych i
przemysłowych. Obszar terenów rolnych, na których prowadzona jest uprawa, wynosi 37,7% obszaru
zlewni. Dość duży jest udział podmiotów z grupy rolnictwo, w całkowitym udziale wszystkich
podmiotów gospodarczych w zlewni. W zlewni nie występuje duże obciążenie związane z hodowlą
(średnia gęstość 0,2 DJP/ha).
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód
związkami fosforu na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni całkowitej Miłakówka
z jeziorem Narie, Mildzie z ww. źródeł szacuje się na 4 472,62 kg/rok.
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego
w wodzie rzeki Miłakówka z jeziorem Narie, Mildzie ładunek fosforu wynosi 34,21 kg/d ; co daje
12 488,26 kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Uporządkowana gospodarka ściekowa pozwoliła na osiągnięcie zadawalających wskaźników
w zakresie dostarczanych od ludności niepodłączonej.
W zlewni funkcjonują małe oczyszczalnie ścieków, które mogą mieć trudności z dotrzymaniem
parametrów jakościowych ścieków zrzucanych. Dla niewielkich obiektów trudność stanowią również
znaczne ładunki w ściekach dowożonych taborem asenizacyjnym. Zdarzenia, związane z awaryjnym
zrzutem ścieków niewłaściwie oczyszczonych, mogą być przyczyną przekroczeń dopuszczalnych
redukcji ładunków związków fosforu w ściekach oczyszczanych.
W JCWP znajduje się jezioro Narie. Wokół jeziora umiejscowione są ośrodki wypoczynkowe, pole
campingowe, domki letniskowe oraz pensjonaty. Brzegi jeziora są intensywnie zagospodarowane
rekreacyjnie. Do jeziora Narie nie są natomiast odprowadzane cieki ze źródeł punktowych. WIOŚ
w Olsztynie przeprowadził w 2012r. badania jakości wód jeziora. W ogólnej ocenie stanu oceniono
wody jeziora w stanie dobrym. Wartość wskaźników fizykochemicznych odpowiadała I-II klasie.
Analiza sposobu zagospodarowania zlewni JCWP nie wskazuje na główne źródło zanieczyszczeń
związkami fosforu. Ładunki zanieczyszczeń, w ogólnym bilansie, w większości pochodzą
z obszarowych źródeł zanieczyszczeń trudnych do oszacowania. Znaczne rekreacyjne
zagospodarowanie terenu, związane z zabudowa letniskową, rekreacyją zlokalizowaną nad brzegami
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jezior może być przyczyną zanieczyszczenia wód ściekami niewłaściwie oczyszczonymi pochodzącymi
z indywidualnych systemów gromadzenia i odprowadzania ścieków.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Należy zwrócić się do gmin z informacja o konieczności prowadzenia działań kontrolnych związanych
z nadzorem nad regularnym wykorzeniam nieczystości z indywidualnych systemów gromadzenia
ścieków. Przeprowadzone kontrole powinny skutkować eliminacją nieszczelnych szamb, nielegalnych
zrzutów nieoczyszczonych ścieków oraz nieprawidłowo eksploatowanych oczyszczalni
przydomowych. Ponieważ działania kontrolne są już zapisane w aPWŚK, nie stwierdzono konieczności
wprowadzenia dodatkowych działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie, w ramach przyszłych
dokumentów planistycznych w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026). Należy się spodziewać,
że po wdrożeniu działań aPWŚK nastąpi poprawa stanu wód, w szczególności w zakresie substancji
biogennych.
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Miłakówka
z jeziorem Narie, Mildzie, w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych”. Presja rolnicza nie została wprawdzie zidentyfikowana jako mająca
istotne znaczenie z punktu widzenia stanu wód przedmiotowej JCWP, jednak wejście w życie
programu niewątpliwie zapobiegnie potencjalnemu pogorszeniu stanu wód w wyniku działalności
rolniczej w przyszłości. Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego
efektem generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa,
w szczególności poprzez racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie
na gruntach rolnych.
Obecnie Dyrektor RZGW dysponuje jedynie mechanizmem kontroli sposobu korzystania z wód za
pośrednictwem weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych oraz kontroli warunków ich przestrzegania.
Dodatkowo może zgłosić konieczność wykonania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska
(podmioty korzystające ze środowiska) lub organ gminy (sposób realizacji ustawy o utrzymaniu
czystości w gminie). Proponuje się wystąpić więc do Inspekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli w roku 2018 w zakresie przestrzegania warunków pozwoleń
wodnoprawnych wydanych dla funkcjonujących w zlewni oczyszczalni ścieków.
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VIII. RW20001755852 Okrzejka
JCWP Okrzejka (PLRW20001755852) zlokalizowana jest w północnej części Polski, w na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego. Analizowana zlewnia położona jest w granicach powiatu
elbląskiego, na obszarze gmin Milejewo i Młynary.

Rysunek 24. Lokalizacja zlewni Okrzejka (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Okrzejka zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony w badaniach
prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska. Punkt monitoringu: Okrzejka Błudowo (PL01S0301_3544) po raz pierwszy badany był w 2014 roku.
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Ocena stanu przeprowadzona przez WIOŚ w 2014 wykazuje przekroczenia wskaźnika fosforanów.
Pozostałe wskaźniki kształtują się w granicach stanu bardzo dobrego. Wskaźniki chemiczne nie były
badane. Przekroczenia stanu dobrego odnotowano w również przypadku badania fitobentosu
(wskaźnik okrzemkowy IO).
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń .
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że teren zlewni zamieszkuje aktualnie około 630 osób. Z analizy
wynika, że obecnie ok 100% mieszkańców zlewni korzysta z indywidualnych systemów gromadzenie
i odprowadzania ścieków.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP zanieczyszczeniami ze strony poszczególnych
użytkowników wód na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni całkowitej Okrzejka
z ww. źródeł szacuje się na 1 029,86 kg/rok.
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego w
wodzie rzeki Okrzejka ładunek fosforu wynosi 5,85 kg/d ; co daje 2 136,56 kg / rok
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
W ogólnym ładunku wprowadzanym do zreki ze zlewni ok. 60% stanowi ładunek fosforu pochodzący
z „niezorganizowanych” źródeł emisji takich jak: ludność niepodłączona do kanalizacji, depozycja
atmosferyczna. Ocena stanu wód JCWP Okrzejka wskazuje obecnie przekroczenia również z uwagi na
fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) - 0,430. Pozostałe wskaźniki fizykochemiczne utrzymują się na
poziomie stanu bardzo dobrego i dobrego. Wskaźnik okrzemkowy najmocniej reaguje na presje
związane z nadmiernym przeżyźnieniem wód (nadmiar substancji biogennych), nieco słabiej na
zanieczyszczenia organiczne, natomiast w niewielkim stopniu reaguje na przekształcenia strukturalne
koryta rzeki. Wyniki wskazują, że wskaźnik okrzemkowy jest przekroczony w stosunku do stanu
dobrego. Pozostałe wskaźniki w zakresie substancji biogennych oraz BZT5 ocenione zostały w stanie
dobrym.
Gmina Młynary wskazała w „Programie Ochrony Środowiska dla gminy Młynary na rok 2011-2018”
jako główne zagrożenie dla jakości wód zanieczyszczenie wynikające ze sposobu gospodarowania
ściekami na terenie gminy. W niektórych przypadkach ścieki gromadzone są w indywidualnych
zbiornikach bezodpływowych. W programie wskazano, że brak wystarczającego stanu technicznego
zbiorników może prowadzić do niekontrolowanego wycieku zanieczyszczeń do środowiska
gruntowego lub wodnego. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych wywożone są często do lasu lub na
pola, zamiast trafiać do oczyszczalni ścieków. W gminie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków i sieć
kanalizacyjna o długości 6,8 km. Do sieci podłączonych jest 172 budynków mieszkalnych
w miejscowości Młynary (poza zlewnią JCWP). Gmina wskazuje na konieczność rozbudowy
oczyszczalni ścieków, gdyż obecnie ścieki dopływające do oczyszczalni stanowią znaczne obciążenie
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reaktorów biologicznych. Modernizacji oczyszczalni powinna zostać wykonana pod kątem gotowości
przyjęcia większego ładunku zanieczyszczeń, zawartego w dostarczanych ściekach.
W ramach rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Młynary, planuje się doprowadzenie ścieków
do oczyszczalni w Młynarach z takich miejscowości jak: Sąpy, Olszówka, Kobyliny, Zastawno,
Zaścianki, Podgórze, Płonne, Młynarska Wola, Błudowo, Zastawno, Kurowo, Kraskowo, Gardyny,
Ojcowa Wola.
W planach jest budowa indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków
w następujących miejscowościach: Stare Monastrzesko, Kwietnik, Włóczyska, Olszówka, Warszewo
i Nowe Sadłuki. Jedna z planowanych, indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków już powstała
w Kraszewie w roku 2013 i odprowadza ścieki, dowożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię,
do wód rzeki Okrzejki.
W gminie przyjęto uchwałę, nr XXVIII/169/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary.
Analiza wskazuje, że obszarowe spływy zanieczyszczeń pochodzących z nieuporządkowanej
gospodarki ściekowej obszaru są jedną z przyczyn przekroczeń związków fosforu w zlewni.
Dodatkowo znaczny udział w ogólnej sumie ładunków dopływających do wód Okrzejki ma
oczyszczalnia w Kraszewie (obsługująca mieszkańców spoza JCWP Okrzejka). Funkcjonujące małe
oczyszczalnie ścieków, mogą mieć trudności z dotrzymaniem parametrów jakościowych ścieków
zrzucanych. Dla niewielkich obiektów trudność stanowią również znaczne ładunki w ściekach
dowożonych taborem asenizacyjnym. Zdarzenia, związane z awaryjnym zrzutem ścieków
niewłaściwie oczyszczonych, mogą być przyczyną przekroczeń dopuszczalnych redukcji ładunków
związków fosforu w ściekach oczyszczanych.
Brak skanalizowania obszaru, nieuporządkowana gospodarka ściekowa oraz możliwe przeciążenie
niewielkiej oczyszczalni i związany z tym niewłaściwy stopień redukcji zanieczyszczeń są źródłem
przekroczeń związków fosforu fosforanowego. Przekroczony wskaźnik fosfor fosforanowy oraz
wskaźnik okrzemkowy, świadczą o dopływie do zlewni ścieków surowych.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Działania w aPWŚK w zakresie gospodarki komunalnej ukierunkowane zostały na porządkowanie
gospodarki ściekami bytowo-gospodarczymi oraz kontrolę dla zapewnienia przestrzegania
obowiązujących przepisów w zakresie gromadzenia i wywozu lub oczyszczania ścieków przez
użytkowników prywatnych i przedsiębiorców. Przeprowadzone kontrole powinny skutkować
eliminacją ewentualnych nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków oraz
nieprawidłowo eksploatowanych oczyszczalni przydomowych. Biorąc pod uwagę stan w zakresie
wskaźników fizykochemicznych i przekroczenia jedynie w zakresie wskaźników fizykochemicznych –
fosforany oraz wskaźnika okrzemkowego oraz analizując działania już zapisane w aPWŚK, nie
stwierdzono konieczności wprowadzenia dodatkowych działań w zakresie gospodarki ściekowej w
gminie w ramach przyszłych dokumentów planistycznych w kolejnym cyklu planistycznym (20212026). Gmina wskazała w POŚ na konieczność budowy indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków
oczyszczalni ścieków, oraz rozbudowy oczyszczalni w Młynarach wraz z siecią kanalizacyjną, która w
planach obejmuje miejscowości znajdujące się w zlewni JCWP Okrzejka.
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Okrzejka,
w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
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wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych”. Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem
generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa, w
szczególności poprzez racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na gruntach
rolnych.
Analizy wskazują, że 60% ładunku w cieku pochodzi z niezorganizowanego systemu odprowadzania
ścieków i depozycji atmosferycznej. Klasyfikacja JCWP jako stan zły na podstawie wyników oceny
fosforanów oraz wskaźnika okrzemkowego nie daje podstaw do wdrożenia szczególnych działań
naprawczych poza tymi związanymi z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gmin
objętych JCWP. Objęcie mieszkańców skuteczną kontrola i egzekwowaniem należytego pozbywania
się nieczystości ciekłych jest najważniejszym zadaniem gmin w zakresie przestrzegania ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
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IX. PLRW200017292914 Struga Graniczna
JCWP Struga Graniczna (PLRW200017292914) zlokalizowana jest w północnej części Polski. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie województwa kujawskopomorskiego, częściowo w powiecie bydgoskim (gminach: Dobrcz, Koronowo) i świeckim (gminach:
Bukowiec, Pruszcz i Świekatowo).

Rysunek 25. Lokalizacja zlewni Struga Graniczna (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Struga Graniczna zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony w
badaniach monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Struga Graniczna Krupiszewo (PL01S0601_3381)po raz pierwszy badany był w roku
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2015. W roku 2015 odnotowano przekroczenia związków fosforu – fosforanów, jednocześnie żadne
z pozostałych wskaźników fizykochemicznych nie wskazywały przekroczenia stanu. W stanie
umiarkowanym oznaczono wskaźniki: fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), makrofity (makrofitowy
indeks rzeczny MIR).
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że teren zlewni zamieszkuje aktualnie około 4110 osób.
Z analizy wynika, że wszyscy mieszkańcy odprowadzają ścieki w sposób niezorganizowany.
Obszar terenów rolnych, na których prowadzona jest uprawa wynosi 73,8% obszaru zlewni. Obszar
zlewni uzytkowany jest głównie w kierunku rolniczym. Udział podmiotów z grupy rolnictwo,
w całkowitym udziale wszystkich podmiotów gospodarczych w zlewni, wynosi tylko 5%. Natomiast
nie ujęte są tutaj gospodarstwa indywidualne. Zlewnia charakteryzuje się dość rozproszoną
zabudową, brak jest dużych miejscowości. Nieliczne skupiska zabudowań objęte są aglomeracją
Świecie-Bukowiec. W zlewni nie występuje duże obciążenie związane z hodowlą (średnia gęstość
0,6 DJP/ha).
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód
związkami fosforu na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni całkowitej Struga Graniczna
z ww. źródeł szacuje się na 3 489,86 kg/rok
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego
w wodzie rzeki Struga Graniczna ładunek fosforu wynosi 4,21 kg/d ; co daje 1 537,69 kg / rok.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Udział poszczególnych źródeł fosforu ogólnego w ładunku wprowadzanym wskazuje, że zdecydowana
większość stanowi ładunek fosforu pochodzący z „niezorganizowanych” źródeł emisji takich jak:
ludność niepodłączona do kanalizacji czy spływ obszarowy i depozycja atmosferyczna.
Analiza wskazuje, że obszarowe spływy obszarowe z terenów rolniczych oraz spływy zanieczyszczeń
pochodzących z nieuporządkowanej gospodarki ściekowej obszaru są przyczyną przekroczeń
związków fosforu w zlewni. Sumaryczna ilośc ładunku związków fosforu dostarczana do cieku,
powoduje prawdopodobnie przekroczenie możliwość samooczyszczania się rzeki i przekroczenia
wskaźników oceny stanu. Przekroczony wskaźnik fosfor fosforanowy oraz fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO), świadczą o dopływie do zlewni ścieków surowych. Brak skanalizowania obszaru
i nieuporządkowana gospodarka ściekowa również przyczyniają się do przekroczenia wartości
dopuszczalnej zwiazków fosforu w cieku.
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KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Działania w aPWŚK, w zakresie gospodarki komunalnej, ukierunkowane zostały w szczególności na
porządkowanie gospodarki ściekami bytowo-gospodarczymi oraz kontrole dla zapewnienia
przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie gromadzenia i wywozu lub oczyszczania
ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców. Wskazane do wykonywania przez gminę
kontrole powinny skutkować eliminacją nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych
ścieków oraz nieprawidłowo eksploatowanych oczyszczalni przydomowych.
Analizując działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono konieczności wprowadzenia dodatkowych
działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w ramach przyszłych dokumentów planistycznych
w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Działania w aPWŚK, w zakresie rolnictwa, wynikają z realizacji programu działań mającego na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wynikającego z rozporządzenia nr 2/2013 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie wprowadzenia programu działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko Pomorskiego 2013.1807). Wyniki oceny nie potwierdzają na przekroczenia z uwagi
na zanieczyszczenia związkami azotu. Realizacja programu niewątpliwie wpłynęła na stan jakościowy
wód JCWP. Program obowiązywał od roku 2013, w związku z tym, minął już znaczący okres od jego
wdrożenia i realizacji pierwszych zaplanowanych w nim działań. Aktualnie, efektem realizacji działań
zapisanych programie, jest poprawa stanu i brak przekroczeń wskaźników związków azotu. Zgodnie z
Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. programy działań dla wód wrażliwych nie będą już
opracowywane. Działania, ukierunkowane na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń
pochodzących z rolnictwa, zostaną wdrożone na terenie całego kraju. W związku z wejściem w życie
art. 104 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz.U. 2017 poz.1566) program działań
opracowany będzie w formie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” i zawierać będzie, środki
oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej z procesami
nawożenia, gospodarki nawozami w gospodarstwach rolnych. Wejście w życie programu
niewątpliwie zapobiegnie potencjalnemu pogorszeniu stanu wód w wyniku działalności rolniczej w
przyszłości. Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem
generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa, w
szczególności poprzez racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na gruntach
rolnych.
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania braku konieczności wprowadzenia działań zaradczych, innych niż obecnie
zaplanowane w aPWŚK. Planowanie i wdrażanie innych dodatkowych działań na obecnym etapie,
generować będzie koszty, które mogą okazać się całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia
korzyści dla środowiska.
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X. PLRW2000234794 Kanał Ściekowy
JCWP Kanał Ściekowy (PLRW2000234794) zlokalizowana jest w północnej części Polski, w na terenie
województwa pomorskiego. Analizowana zlewnia położona jest w granicach powiatów puckiego
i wejherowskiego, na obszarze gmin: Kosakowo i Rumia.

Rysunek 26. Lokalizacja zlewni Kanał Ściekowy (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Kanał Ściekowy zlokalizowany jest jeden punkt monitoringowy uwzględniony w
badaniach monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcje Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Kanał Ściekowy - Mosty (PL01S0201_3081).
Analiza wyników monitoringowych z ostatnich lat (w latach 2010 – 2015) dla związków fosforu nie
jest jednak możliwa z uwagi że WIOŚ zaprzestał badań wskaźników fizykochemicznych grupy 3.1-3.5
(z wyjątkiem wskaźnika_twardość ogólna) w tej JCWP. Ostatnie badania przeprowadzone zostały w
roku 2010.
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Podyktowane jest to faktem, że Kanał Ściekowy stanowi kolektor odprowadzający do Zatoki
Gdańskiej ścieki z oczyszczalni Dębogórze.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „DĘBOGÓRZE” przyjmuje i oczyszcza ścieki komunalne z terenu
Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa i innych mniejszych, okolicznych miejscowości. Po zakończonej
w czerwcu 2009 r. rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia spełnia najostrzejsze wymagania
dotyczące jakości ścieków oczyszczonych (Nog<10 mg/dm³, Pog<1,0 mg/dm).
W ramach realizacji „Programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie KZG „Dolina
Redy i Chylonki’ i Gminy Puck” w ramach „Programu ochrony wód Zatoki Puckiej i Wód Bałtyku oraz
głównego zbiornika wód podziemnych nr 110” jednym z zadań było zarurowanie kanału
odpływowego odprowadzającego ścieki oczyszczone na odcinku od oczyszczalni do wsi Kazimierz
oraz budowa wylotu głębokowodnego. Kanał i wylot miały na celu rozproszenie oczyszczonych
ścieków w Zatoce Puckiej w odległości około 2,5 km od brzegu.
Do kanału odprowadzane są ścieki o łącznej ilości średniodobowo ok. 838 m3 (ok. 305 700 m3
rocznie). Wody Kanału Ściekowego wykorzystywane są jako zamknięty kolektor ściekowy
odprowadzający ścieki z oczyszczalni komunalnej. Kanał ten prowadzi wyłącznie ścieki z oczyszczalni
w zasadzie brak jest innych wód płynących tym kanałem.
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód
związkami fosforu na podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska.
Wykorzystanie wód Kanału Ściekowego jako kolektora ścieków z oczyszczalni wyklucza możliwość
przeprowadzenia analizy wpływu poszczególnych źródeł na stan i zanieczyszczenie JCWP związkami
fosforu.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań wskazuje, że stwierdzone przekroczenia związków
fosforu związane są z faktem, że Kanał Ściekowy stanowi w rzeczywistości kolektor ściekowy
odprowadzający ścieki z oczyszczalni Dębogórze.
Przekroczenia związków fosforu nie są powiązane ze sposobem prowadzenia gospodarki ściekowej
na obszarze zlewni. Stopień skanalizowania obszaru oraz uporządkowana gospodarka ściekowa w nie
wskazuje, na bezpośrednie powiązanie przekroczeń wskaźników oceny stanu w JCWP Kanał
Ściekowy.
W kontaktach z pracownikami WIOŚ w Gdańsku uzyskano informację że JCWP Kanał Ściekowy nie jest
i nie będzie badana w zakresie uzyskania danych do oceny stanu zgodnie z wymaganiami RDW. Punkt
monitoringu nie jest reprezentatywny dla tej JCWP, która stanowi obecnie sztuczny kanał będący
odbiornikiem ścieków z oczyszczalni komunalnej.
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KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Analizując działania już zapisane w aPWŚK nie stwierdzono konieczności wprowadzenia dodatkowych
działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w ramach przyszłych dokumentów planistycznych
w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Zdaniem Wykonawcy działaniem koniecznym jest wykreślenie JCWP Kanał Ściekowy z wykazu JCWP
na przyszły cykl planistyczny. Przedmiotowa JCWP nie stanowi bowiem cieku istotnego z punktu
widzenia RDW. Po wieloletniej ingerencji w ciek i modernizacji systemu odprowadzania ścieków w
obszarze gminy Kosakowo i gmin ościennych Kanał Ściekowy stanowi kolektor odprowadzający
oczyszczone ścieki z oczyszczalni Dębogórze do zatoki Puckiej.
W przypadku pozostawienia Kanału Ściekowego jako JCWP koniecznym jest osiągnięcie w
określonym czasie dobrego stanu wód. Jest to związane z koniecznością zaostrzenia parametrów
oczyszczania ścieków oczyszczalni Dębogórze. Obecnie oczyszczalnia dotrzymuje warunków
pozwolenia określonych na poziomie Nog<10 mg/dm³, Pog<1,0 mg/dm. W przypadku konieczności
osiągnięcia dobrego stanu dla związków fosforu, należałoby ograniczyć stężenie fosforu w ściekach
do wartości stanu dobrego. Takie działanie jest nieuzasadnione z punktu widzenia technologicznego i
przede wszystkim ekonomicznego.
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XI. PLRW20000487 Martwa Wisła do Strzyży
JCWP Martwa Wisła do Strzyży (PLRW20000487) zlokalizowana jest w północnej części Polski, na
terenie województwa pomorskiego, w granicach powiatu gdańskiego i Miasta Gdańsk.

Rysunek 27. Lokalizacja zlewni Martwa Wisła do Strzyży (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Martwa Wisła do Strzyży zlokalizowane są dwa punkty monitoringowe uwzględnione
w badaniach monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska.
Punkt monitoringu: Martwa Wisła - Gdańsk (most Siennicki) (PL01S0201_0769) położony w centrum
Miasta Gdańsk oraz punkt: Martwa Wisła – Sobieszewo (PL01S0201_0768).
Stężenia fosforu oraz fosforanów w latach 2010-2015 wskazują, iż zarówno zawartość fosforu
ogólnego jak i fosforanowego przekracza granice stanu dobrego.
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W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy WIOŚ w Gdańsku przekazał wyniki badań monitoringowych za
rok 2016 w punktach Martwa Wisła - Gdańsk (most Siennicki) oraz Martwa Wisła – Sobieszewo.
Niestety brak wykonywania pomiarów w jednakowym czasie w dwóch punktach pomiarowych,
w znaczący sposób utrudnia analizę. Niewielka odległość między punktami może stanowić
wytłumaczenie prowadzenia badań w niejednorodnym czasie. Jednak usytuowanie punktów Martwa
Wisła - Gdańsk (most Siennicki) oraz Martwa Wisła – Sobieszewo na fragmentach cieku o bardzo
rożnym charakterze i charakterystyce dopływu i odpływu powoduje, że wyniki dla obydwóch
punktów nie są możliwe do porównania. Wyniki wskazują, że wartości stężeń fosforu ogólnego w
większości przypadków nie przekraczają wartości stanu dobrego. Natomiast w przypadku stężeń
fosforanów ponad połowa badań wykonanych w punkcie Wisła -Sobieszewo wykazuje przekroczenia
dla stanu dobrego. Pomiary wykonane w punkcie Martwa Wisła - Gdańsk (most Siennicki) wykazują
przekroczenia w przypadku trzech pomiarów.
Analiza przeprowadzona przez WIOŚ w Gdańsku, na przestrzenie ostatnich lat, wskazuje na
utrzymującą się, stałą jakość wód odbiornika – rzeki Martwej Wisły. Przekazane wyniki „przeglądu
ekologicznego” wykonanego przez WIOS w Gdańsku obejmują okres, od roku 2013 do 2017.
W ocenie WIOŚ nie wskazano zasadniczych zmian w jakości wód Martwej Wisły w okresie
wykonywania badań. Ponieważ zaprzestano składowania odpadów fosfogipsu z czym związany jest
brak zrzutów zanieczyszczeń bezpośrednich do wód powierzchniowych na jakość tych wód ma wpływ
ładunek zakumulowany w osadach dennych Martwej Wisły oraz ładunek wnoszony innymi ciekami
np. Kanał Piaskowy.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia związków fosforu.
Zlewnia Martwa Wisła do Strzyży zlokalizowana jest na terenie 2 aglomeracji, ustanowionych
w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aglomeracja Cedry Wielkie
o liczbie RLM 6005 zrzuca ścieki z 3 oczyszczalni ścieków za pośrednictwem odbiorników do Martwej
Wisły. Druga z aglomeracji Gdańsk o liczbie RLM 714 990 zrzuca ścieki do Zatoki Gdańskiej.
Łączna ilość ścieków zrzucanych do JCWP wg pozwoleń wodnoprawnych wynosi średniodobowo
670 m3. Łączna rzeczywista wielkość zrzutu wg. opłat marszałka wzrasta co rok od wartości 134 931
w roku 2012 do 178 641 w roku 2015.
W przypadku aglomeracji o liczbie RLM od 2000 do 9999, a do takiej należy aglomeracja Cedry
Wielkie ze swoimi 3 oczyszczalniami, dla wskaźnika fosfor ogólny nie ma obowiązku określania
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalnego procentu
redukcji zanieczyszczeń dla ścieków bytowych lub komunalnych wprowadzanych do wód lub do
ziemi.
Na obszarze miejscowości Wiślinka, nad południowym brzegiem Martwej Wisły, znajduje się hałda
fosfogipsu. Fosfogips to odpad będący produktem ubocznym otrzymywania kwasu fosforanowego
z fosforytów metodą ekstrakcji kwasem siarkowym. Składowisko w Wiślince funkcjonowało od 1972
r. do 2009 r. Znajduje się tutaj około 16 mln ton odpadów poprodukcyjnych, głównie fosfogipsu.
Właścicielem składowiska są Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. W 2007 r.
właściciele składowiska rozpoczęli działania zmierzające do zamknięcia i zabezpieczenia składowiska
fosfogipsów. W 2008 r. eksploatacja składowiska została zakończona. 5 lutego 2009 r. Marszałek
Województwa Pomorskiego wydał decyzję o zamknięciu hałdy. Projekt zakładał wówczas, że na hałdę
zostanie dowiezione jeszcze pół miliona ton fosfogipsu (celem nadania jej regularnego kształtu).
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W 2014 r. GIOŚ oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego dokonały przeglądu ekologicznego. Wówczas, do HELCOMu, Główny
Inspektor Ochrony Środowiska przekazał informację, że hałda fosfogipsu w Wiślince k. Gdańska nie
stanowi zagrożenia dla Bałtyku. Wskazano, że rocznie do Bałtyku może dostawać się z hałdy ok. 8 ton
fosforu. Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował również, że od zamknięcia hałdy w
2008 r. maleje stężenie fosforanów w środowisku wodno-gruntowym pod hałdą i w Martwej Wiśle.
Na początku przedostawały się do wody Martwej Wisły 2 miligramy fosforanu na litr, a w roku 2014
są trzykrotnie mniejsze i wynoszą 0,7 miligrama na litr.
Zabezpieczenie hałdy fosfogipsów, przed odpływem wód opadowych spływających stokami hałdy do
Martwej Wisły, stanowią elementy techniczne w postaci zbiornika retencyjnego i rowów
opaskowych. Zgromadzone w zbiorniku wody, charakteryzują się bardzo kwaśnym odczynem,
typowym dla fosfogipsów oraz bardzo wysokimi stężeniami związków fosforu i fluorków. Wody
zawracane są na hałdę, gdzie w znacznej mierze ulegają odparowaniu. Substancje w nich zawarte
zatrzymywane są na hałdzie. Rowy opaskowe nie posiadają bezpośrednich połączeń z systemem
rowów melioracyjnych Żuław Gdańskich.
Dla oceny wpływu składowiska fosfogipsów na wody powierzchniowe WIOŚ stale monitoruje punkty
zlokalizowane w następujących miejscach:
1. zbiornik retencyjny
2. rów opaskowy wewnętrzny
3. rów opaskowy zewnętrzny
4. rów melioracyjny przy przepompowni Wiślinka
5. Kanał Piaskowy przy ujściu do Martwej Wisły
Lokalizacje punktów pokazano na poniższym rysunku.

(źródło: Laboratorium WIOŚ Gdańsk)

Rysunek 28. Lokalizacja punktów monitoringu hałdy fosfogipsów w Wiślince
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WIOŚ w Gdańsku monitoruje również jakość wód Martwej Wisły, pod kątem zanieczyszczeń, które
mogą być spowodowane odciekami z hałdy fosfogipsów. Monitorowane jest 5 punktów kontrolnych
zlokalizowanych na rzece Martwa Wisła, w następujących punktach:
1. koło składowiska
2. przy moście pontonowymw Sobieszowie
3. na Wiśle Śmiałej
4. przy moście Siennickim
5. ujście (Obrotnica)
Lokalizacje punktów pokazano na poniższym rysunku.

(źródło: Laboratorium WIOŚ Gdańsk)

Rysunek 29. Lokalizacja punktów monitoringu Martwej Wisły
Stężenia fosforu ogólnego na wysokości składowiska fosfogipsów są stale monitorowane przez WIOŚ
w Gdańsku.
KROK 3. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań wskazuje, że stwierdzone przekroczenia związków
fosforu nie są powiązane ze sposobem prowadzenia gospodarki ściekowej na obszarze zlewni.
Stopień skanalizowania obszaru oraz uporządkowana gospodarka ściekowa nie jest źródłem
przekroczeń związków fosforu. Świadczy o tym również brak przekroczeń ze strony innych
wskaźników zanieczyszczeń, w tym związków azotu i BZT5.
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Źródłem zanieczyszczenia związkami fosforu nie jest również depozycja atmosferyczna ani dodatni
bilans fosforu brutto. Pomierzona, w ramach badań GIOŚ, depozycja kształtuje się na tym samym
poziomie w szerokim obszarze przyległym do analizowanej zlewni i obliczone wartości fosforu
kształtują się podobnie na znacznym obszarze sąsiednich JCWP nie wykazujących przekroczeń.
Wykonany na podstawie decyzji Marszałka Województwa pomorskiego „przegląd ekologiczny”
składowiska fosfogipsu w Wiślince potwierdził prawidłowość i skuteczność wykonanego zamknięcia i
rekultywacji. Hałda jest odpowiednio uformowana, ustabilizowana, zrekultywowana – spełnia
wymagane normy środowiskowe. Wokół hałdy funkcjonuje system zabezpieczeń, na który składają
się m.in. naturalna roślinność, zbiornik retencyjny oraz rowy opaskowe, prowadzona jest plantacja 20
hektarów wierzby energetycznej.
Na potrzeby przeglądu ekologicznego, Instytut Morski w Gdańsku przeprowadził badania osadów
dennych Martwej Wisły w rejonie byłego stanowiska przeładunkowego fosfogipsów. Badania
wykonano w trzech przekrojach rzeki na wysokości składowiska fosfogipsów: przy lewym brzegu
rzeki, na środku rzeki oraz przy prawym brzegu rzeki. W posumowaniu przeglądu ekologicznego
wskazano, że wyniki badanych prób warstwy osadów dennych wskazują na brak bezpośredniego
wpływu przeładunków fosfogipsów na warstwy osadów
Również Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna w Gdańsku, na zlecenie Wojewody Pomorskiego
wykonała badania zwierząt i roślin w okolicy hałdy. Wyniki badań potwierdzają prawidłowość
wykonanych zabezpieczeń i rekultywacji hałdy – pozostałość metali ciężkich i fosforu w tkankach ryb i
zwierząt oraz ziarnach pszenicy i rzepaku mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm. Wyniki
badań są podobne jak dla kontrolowanych zwierząt i roślin z okolic znacznie oddalonych od hałdy.
Analiza przeprowadzona przez WIOŚ w Gdańsku, na przestrzenie kolejnych lat, wskazuje na
utrzymującą się, stałą jakość wód odbiornika – rzeki Martwej Wisły. Przekazane wyniki „przeglądu
ekologicznego” wykonanego przez WIOS w Gdańsku obejmują okres, od roku 2013 do 2017.
Pomierzone stężenia fosforu, od wielu lat, kształtuja się na stałym poziomie. WIOŚ w Gdańsku nie
wskazuje na zasadnicze zmiany w jakości wód Martwej Wisły, w okresie wykonywania badań.
Ponieważ zaprzestano składowania odpadów fosfogipsu, z czym związany jest brak zrzutów
zanieczyszczeń bezpośrednich do wód powierzchniowych, WIOŚ wskazuje, że na jakość tych wód ma
wpływ ładunek zakumulowany w osadach dennych Martwej Wisły oraz ładunek wnoszony innymi
ciekami np. Kanał Piaskowy.
Rzeka Martwa Wisła jest odbiornikiem wszystkich wód odpływających z Żuław Gdańskich. Jakość jej
wód jest wynikową wszystkich zjawisk jakie zachodzą i w jej zlewni.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Działania w aPWŚK ukierunkowane zostały w szczególności na modernizacje i uzupełnienie
infrastruktury ściekowej, porządkowanie gospodarki ściekami bytowo-gospodarczymi oraz kontrole
dla zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie gromadzenia i wywozu lub
oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców. Z uwagi na fakt,
że kompleksowo rozwiązują one problem zanieczyszczeń pochodzących z nieprawidłowego
gospodarowania ściekami komunalnymi, należy się spodziewać, iż po wdrożeniu programu nastąpi
poprawa stanu wód, w szczególności w zakresie substancji biogennych.
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Przeprowadzone kontrole powinny skutkować eliminacją nieszczelnych szamb, nielegalnych zrzutów
nieoczyszczonych ścieków oraz nieprawidłowo eksploatowanych oczyszczalni przydomowych. Biorąc
pod uwagę informacje zawartą w ankietach przesłanych przez Miasto Gdańsk oraz gminę Cedry
Wielkie należy spodziewać się dalszych kontroli w zakresie gospodarki wodnościekowej gmin.
Analizując działania już zapisane w aPWŚK, nie stwierdzono konieczności wprowadzenia
dodatkowych działań w zakresie gospodarki ściekowej w gminie w ramach przyszłych dokumentów
planistycznych w kolejnym cyklu planistycznym (2021-2026).
Szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostanie wdrożonych na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Martwa
Wisła do Strzyży, w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych”. Program ten ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem
generalnie będzie redukcja zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa,
w szczególności poprzez racjonalne stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na
gruntach rolnych.
W związku z pogłębioną analizą przyczyn przekroczenia związków fosforu wydaje się konieczne
wskazanie JCWP jako części wód dla której niezbędne jest obniżenie celu środowiskowego.
W przypadku związków fizyko-chemicznych (stan fizykochemiczny-chemiczny) jako cele
środowiskowe zostały przyjęte wartości graniczne podane w załączniku 9 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22 października 2014r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz.
1482). Wskazanie do obniżenia celów środowiskowych dla JCWP Martwa Wisła wynika z racji
występowania zanieczyszczeń związkami fosforu, których usunięcie w najbliższym okresie
planistycznym nie jest możliwe. Długość procesu oczyszczania się wód, po rekultywacji hałdy
fosfogipsów, nie pozwala na osiągniecie dobrego stanu wód w najbliższym cyklu planistycznych.
Wyniki badan przekazane przez WIOŚ, obejmują okres od 2013. Od tego czasu, badania prowadzone,
w związku z potencjalnym wpływem hałdy na stan wód Martwej Wisły, wskazują na stałe,
utrzymujące się stężenia związków fosforu. WIOŚ w Gdańsku, wskazuje, że ponieważ zaprzestano
składowania odpadów fosfogipsu, z czym związany jest brak zrzutów zanieczyszczeń bezpośrednich
do wód powierzchniowych, na jakość wód Martwej Wisły, ma wpływ ładunek zakumulowany
w osadach dennych Martwej Wisły oraz ładunek wnoszony innymi ciekami np. Kanał Piaskowy.
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XII. PLRW200017295229 Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą
JCWP Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą (PLRW200017295229) zlokalizowana jest
w północnej części Polski. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju znajduje się ona na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, częściowo w powiecie chełmińskim (gminach: Chełmno,
Miasto Chełmno, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolna), toruńskim (Gminie Chełmża) i wąbrzeskim
(Gminie Płużnica).

Rysunek 30. Lokalizacja JCWP Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą

Pogłębiona analiza presji
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą zlokalizowane są dwa punkty
monitoringowy uwzględniony w badaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony
Środowiska. Punkt monitoringu: Kanał Główny - poniżej Żackiej Strugi, Dolne Wymiary
(PL01S0601_3379). Punkt ten badany był po raz pierwszy w roku 2015.
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W 2015 r odnotowano przekroczenia wskaźników: azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany, fosfor
ogólny. Pozostałe wskaźniki fizykochemiczne kształtują się w granicach stanu dobrego i bardzo
dobrego. Wskaźniki chemiczne nie były badane.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń.
Na obszarze zlewni zidentyfikowano oczyszczalnie ścieków odprowadzającą łącznie, w roku 2015,
298 507 m3/rok ścieków oczyszczonych. Są to niewielkie oczyszczalnie gminne, natomiast znacząca
większość mieszkańców korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników
bezodpływowych.
Obszar zlewni to w części tereny po byłych PGR (m.in. PGR w Cepnie, w Wichorzu, w Dubielnie,
w Stawie). Po likwidacji PGR-ów pozostały liczne zabudowania gospodarskie, z których tylko
niewielka część jest obecnie wykorzystywana. Na terenach rozproszonej zabudowy zagrodowej
gospodarka ściekowa jest realizowana przede wszystkim w oparciu o przydomowe oczyszczalnie
ścieków i zbiorniki bezodpływowe. Gminy przy wykorzystaniu środków własnych oraz
preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu prowadzą budowę oczyszczalni przydomowych na
terenach o rozproszonej zabudowie.
Na terenie gmin leżących w JCWP dominującą, a właściwie jedyną, formą rolnictwa jest rolnictwo
indywidualne. Brak jest dużych gospodarstw o wyspecjalizowanym kierunku upraw lub hodowli.
Obszar od 2004 roku objęty jest obszarem wrażliwym na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych (OSN).
KROK 3. Analiza obciążenia zlewni cieku/ JCWP ze strony poszczególnych użytkowników wód na
podstawie określonych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
Łączny ładunek azotu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww. źródeł szacuje się na
97 877,18 kg/rok.
Łączny ładunek fosforu docierający do wód powierzchniowych w zlewni z ww. źródeł szacuje się na
18 140,69 kg/rok.
Na podstawie informacji o średnich stężeniach analizowanych substancji w przekroju monitoringu
jakości wód w analizowanej JCWP oraz na podstawie wielkości przepływu w tym przekroju, ustalono
ładunek substancji w wodach badanej JCWP. Obliczony na podstawie stężenia fosforu ogólnego w
wodzie rzeki Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą ładunek fosforu wynosi 27,09 kg/d ; co
daje 9 889,69 kg / rok P ładunek azotu wynosi 344,49 kg/d ; co daje 125 740,34 kg / rok N.
KROK 4. Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Przekroczenia fosforu fosforanowego oraz azotu Kieldahla powiązane są ze sposobem prowadzenia
gospodarki ściekowej na obszarze. Ładunek azotu wnoszony ze spływów od ludności niepodłączonej
stanowi 50% sumarycznej ilości wnoszonego ładunku do cieku. Również oszacowany ładunek fosforu
pochodzący ze spływów obszarowych od ludności niepodłączonej stanowi 50% całkowitego ładunku
wnoszonego do cieku. Jest to ściśle powiązane z faktem, że mieszkańcy zlewni w zdecydowanej
większości korzystają z indywidualnych systemów gromadzenia i odbioru ścieków. Gminy, w związku
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z rozproszoną zabudową, w zdecydowanej większości postawiły na rozwój indywidualnych
oczyszczalni ścieków, kosztem rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
Pozostałą część zanieczyszczeń, trafiających do wód, stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem
tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim rolnictwo. Nie bez znaczenia mogą być również zmiany
sieci hydrograficznej, spowodowane melioracyjną przebudową koryt niewielkich cieków i zmianą
stosunków wodnych, a także osuszenie podmokłych terenów jako efekt melioracji.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Działania w aPWŚK ukierunkowane zostały w szczególności na zapobieganie i poprawę sposobu
prowadzenia gospodarki rolnej na obszarze. Na obszarze JCWP realizowano program działań mający
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wynikający z rozporządzenia nr 2/2013
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie wprowadzenia programu
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko Pomorskiego 2013.1807). W 2015 roku Dyrektor RZGW w Gdańsku przystąpił do przeglądu wód
powierzchniowych i podziemnych w obszarze działania RZGW Gdańsk. Przeprowadzono wówczas
analizę na poziomie zlewni i jednolitych części wód, która wskazała zlewnie niezbędne do objęcia
obszarem OSN. W efekcie weryfikacji wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu do tych wód należy
ograniczyć, Dyrektor RZGW w Gdańsku wydał rozporządzenie z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie
określania wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do
tych wód należy ograniczyć w regionie wodnym Dolnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1005). W rozporządzeniu tym cały region wodny Dolnej Wisły został wyznaczony jako obszar
szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ
azotu ze źródeł rolniczych do wód określonych jako wrażliwe na zanieczyszczenie tymi związkami
należy ograniczyć. Weryfikacja ta miała na celu w szczególności uwzględnienie zarzutów Komisji
Europejskiej przedstawionych względem Polski w skardze azotanowej oraz w wyroku Trybunału
Europejskiego w sprawie C-356/13 z dnia 20.11.2014 r.
Obszar objęty był OSN i szereg działań zostało już wdrożony i jest sukcesywnie realizowanych.
Obecnie działania ukierunkowane na zmniejszenie odpływu do wód zanieczyszczeń pochodzących
z rolnictwa zostaną wdrożone na terenie całego kraju, a więc również w zlewni JCWP Kanał Główny
do Żackiej Strugi z Żacką Strugą w związku z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych”. Presja rolnicza została zidentyfikowana jako mająca istotne znaczenie
z punktu widzenia stanu wód przedmiotowej JCWP, wejście w życie programu będzie kontynuacją
dotychczas realizowanych działań i niewątpliwie przyczyni się do poprawy stanu wód i zapobiegnie
potencjalnemu ich pogorszeniu, w wyniku działalności rolniczej w przyszłości. Program ten
ukierunkowany jest na redukcję związków azotu, jednak jego efektem generalnie będzie redukcja
zanieczyszczeń przedostających się do wód z sektora rolnictwa, w szczególności poprzez racjonalne
stosowanie nawożenia oraz właściwe gospodarowanie na gruntach rolnych. Jest to szczególnie
istotne, dla kontynuacji zadan wprowadzonych w zlewni, gdyż zlewnia objęta była już programem
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, wynikającym
z rozporządzenia nr 2/2013.
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Jako zadanie w aPWŚK, zostało również wpisane porządkowanie gospodarki ściekami bytowogospodarczymi. Biorąc pod uwagę stopień skanalizowania części obszaru, znajdującego się
w środkowej części zlewni JCWP, należy zwrócić się do gmin o zwiększenie kontroli usuwania
nieczystości ciekłych i wdrożenie harmonogramu ich pozbywania się, na obszarach rozproszonej
zabudowy. Wyniki oceny stanu wskazują przekroczenia dobrego stanu i podwyższoną zawartość
azotu Kieldahla i fosforu fosforanowego, wskaźników wskazujących na wpływ ścieków niewłaściwie
oczyszczonych pochodzących z niezorganizowanego systemu odprowadzania ścieków na stan wód.
Określenie powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu, a występującymi oddziaływaniami jest
podstawą do wskazania konieczności wprowadzenia dodatkowych działań zaradczych innych niż
zapisane w aPWŚK w zakresie gospodarki wodno- ściekowej. Należy zwrócić się do gmin leżących na
obszarze zlewni aby stworzyły i wdrożyły system i narzędzia kontrolne pozwalające na egzekwowanie
obowiązku usuwania ścieków w sposób kontrolowany. Dodatkowo należy zwrócić uwagę gminom
realizującym programy wyposażenia w przydomowe oczyszczalnie ścieków na standardy wyposażenia
zabudowań w takie obiekty. Ogólnodostępne „marketowe” oczyszczalnie nie zawsze spełniają
wymagania w zakresie oczyszczania ścieków i redukcji biogenów. Dodatkowo, równie istotny, jest
prawidłowy sposób użytkowania i konserwacji oczyszczalni przydomowych oraz stosowanie
odpowiednich biopreparatów podczas eksploatacji oczyszczalni.
Planowanie i wdrażanie innych dodatkowych działań na obecnym etapie, generować będzie koszty,
które mogą okazać się całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia korzyści dla środowiska.
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9. Karty dla poszczególnych JCWP dla których wykonano pogłębioną analizę
presji z uwagi przekroczenia związków tributylocyny
I.

PLRW20000487 Martwa Wisła do Strzyży

JCWP Martwa Wisła do Strzyży (PLRW20000487) zlokalizowana jest w północnej części Polski, na
terenie województwa pomorskiego, w granicach powiatu gdańskiego i Miasta Gdańsk.

Rysunek 31. Lokalizacja zlewni Martwa Wisła do Strzyży (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji dla związków tributylocyny
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Martwa Wisła do Strzyży zlokalizowane są dwa punkty monitoringowe uwzględnione
w badaniach monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska.
Punkt monitoringu: Martwa Wisła - Gdańsk (most Siennicki) położony w centrum Miasta Gdańsk oraz
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punkt: Martwa Wisła – Sobieszewo.. Wyniki stężeń związków tributylocyny w latach 2010-2015
przedstawiono w poniższej tabeli.
JCWP Martwa Wisła do Strzyży, w latach 2010-2015 w zakresie związków tributylocyny była badana
dwukrotnie. W 2011 roku – w zakresie monitoringu operacyjnego, w 2015 w zakresie monitoringu
diagnostycznego. Związki tributylocyny były badane w 2011 roku, a następnie w 2015. Stan
chemiczny JCWP Martwa Wisła do Strzyży za lata 2010-2012, a następnie w latach 2013-2015 został
oceniony jako PONIŻEJ DOBREGO, z uwagi na niedotrzymanie środowiskowych norm jakości we
wskaźniku związki tributylocyny.
Od dnia 5 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące klasyfikacji stanu JCWP rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187). Zgodnie z nim dla związków tributylocyny wartości graniczne
dla stężenia średniorocznego wynoszą:
AA-EQS2 0,0002 [µg/l] -parametr jest środowiskową normą jakości wyrażoną jako wartość
średnioroczna
MAC-EQS (stężenie maksymalne) 0,0015 [µg/l] - parametr jest środowiskową normą jakości
wyrażoną jako maksymalne dopuszczalne stężenie
Wartości wskaźników nie uległy zmianie.
Pismem z dnia 23.08.2017 r. uzyskano informacje z WIOŚ w Gdańsku dotyczące prowadzonych badań
związków tributylocyny. WIOŚ przekazał wyniki badań związków tributylocyny za rok 2016 oraz
częściowo za rok 2017 realizowane w punkcie monitoringowym Martwa Wisła - Gdańsk (most
Siennicki) oraz Martwa Wisła – Sobieszewo.
Jedynie jeden z uzyskanych wyników stężeń związków tributylocyny w punkcie Martwa Wisła –
Sobieszewo przekroczył granicę oznaczalności (badanie w dniu 25.04.2017r). Pozostałe wyniki nie
przekroczyły granicy oznaczalności. Wyniki uzyskane w punkcie Martwa Wisła - Gdańsk (most
Siennicki) w większości utrzymują się w granicach stężeń wskazanych dla stanu dobrego. Dwa wyniki
uzyskane w punkcie Martwa Wisła - Gdańsk (most Siennicki) nieznacznie przekroczyły wartości
graniczne stężeń średniorocznych.
Stwierdzono, że wyniki uzyskane w styczniu zarówno dla potrzeb oznaczenia fizykochemii (m.in.
fosfor ogólny) jak i związków tributylocyny wykazują znaczne przekroczenia dobrego stanu. Żadne
z następnych uzyskiwanych wyników nie potwierdzają tak znacznych przekroczeń.
Dodatkowo planowano pozyskać informacje dotyczące badania osadów dennych z GIOŚ. Pismem
z dnia GIOŚ poinformował o braku prowadzenia badań osadów dennych w punkcie monitoringowym
na rzece Martwa Wisła.
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zidentyfikowanych substancji.
Miasto Gdańsk, leżące w obszarze zlewni JCWP Martwa Wisła do Strzyży, objęte jest Gdańskim
Okręgiem Przemysłowym – w skład którego wchodzą: Trójmiasto i aglomeracja gdańska. Jedną
z głównych gałęzi gdańskiej gospodarki pozostaje przemysł stoczniowy. Działalność stoczniowa
koncentruje się na trzech podstawowych obszarach: budowie dużych statków morskich, remontach
i przebudowach oraz szkutnictwie.
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Związki tributylocyny są substancjami mogącymi pochodzić wyłącznie z działalności antropogenicznej.
Możliwymi źródłami tych substancji jest produkcja i wykorzystanie impregnatów do drewna, klei, farb
oraz produkcja bawełnianych tekstyliów i papieru. Związki tributylocyny(IV) są stosowane głównie
jako biocydy w np. przeciw ślimakom, czynniki przeciw porostom na łodziach, statkach, molach,
bojach, sieciach do połowu ryb. Do pewnego czasu związki tributylocyny (TBT) były powszechnie
używane w farbach przeciwporostowych na statkach. Jednak obecnie stosowanie związków
cynoorganicznych, zwanych również organicznymi związkami cyny, w farbach przeciwporostowych
zostało ograniczone dyrektywą 76/769/EWG i rozporządzeniem (WE) nr 782/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków
cynoorganicznych na statkach. Ponadto TBT nie mogą już być stosowane jako produkty biobójcze na
mocy dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej
wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.
W latach 1998–2007 prowadzono szczegółowe badania w rejonie Portu Gdańsk [41]. Osady portowe
poddano badaniom na zawartość metali ciężkich i pochodnych cynoorganicznych. W próbkach
osadów z portu gdańskiego stwierdzono większy udział cynku, ołowiu i miedzi, jak również
pochodnych butylowych cyny (Radke i in., 2008). Próbki osadów z portu gdańskiego
charakteryzowały się niską zawartością TPhT i jej produktów degradacji, jednakże udział pochodnych
TBT był wysoki. Pomimo zakazu stosowania tributylocyny w przemyśle, związek ten jest nadal
powszechnie obecny w środowisku wodnym, szczególnie w akwenach przyportowych.
Istotny jest sposób rozprzestrzeniania się analizowanej substancji priorytetowej, która nie jest
przenoszona drogą powietrzną, zatem nie pochodzi ze źródeł obszarowych, a analiza przyczyn jej
obecności w wodach musi być związana bezpośrednio z działalnością antropogeniczną prowadzoną
na obszarze zlewni analizowanego cieku/ JCWP.
W ramach pracy „Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych
zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym Dolnej
Wisły” Gliwice 2013 r. nie zidentyfikowano żadnego możliwego źródła zanieczyszczenia związkami
tributylocyny w zlewni JCWP Martwa Wisła do Strzyży.
Określenie ładunku substancji priorytetowych w wodach badanego cieku/ JCWP
Analiza stężeń TBT w ściekach zrzucanych z oczyszczalni ścieków nie jest możliwa, ponieważ żaden z
podmiotów nie posiada informacji dotyczącej stężeń TBT w odprowadzanych ściekach.
Oszacowanie ładunków nie jest możliwe również, dla źródeł zanieczyszczeń związanych np.
z realizacją prac w korycie, które mogą wpływać na wzruszanie osadów dennych i uwalnianie
związków TBT. Dlatego zidentyfikowanie przedmiotowych źródeł emisji TBT może stanowić jedynie
wskazanie przyczyny występowania tych substancji w wodach oraz wskazania ewentualnych działań
naprawczych. Na potrzeby pracy pozyskano informację o prowadzonych w korycie cieku pracach
związanych z wydobyciem piasku. Nie jest jednak możliwe określenie z dużą dokładnością, w jakim
czasie i jaka ilość piasku została pobrana. Pobory piasku są kontynuowane w tych samych miejscach
od wielu lat. Pobór może powodować uwalnianie nagromadzonych w osadach dennych
zanieczyszczeń i pośrednio wpływać na wyniki oznaczeń związków TBT w ramach badań
monitoringowych. Na poniższym rysunku wskazano miejsca poboru kruszywa. Największe pole
wydobycia znajduje się bezpośrednio przed punktem monitoringowych Wisła – Most Siennicki.
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W związku z tym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli badania PMŚ realizowane są
w okresie wydobycia piasku i pracy koparko-ładowarek wyniki monitoringu mogą zostać zaburzone.

Rysunek 32. Pobór piasku w JCWP Martwa Wisła do Strzyży (źródło danych: opracowanie własne
na podstawie danych przekazanych przez zamawiającego)
Brak jest informacji nt. wielkości uwalniania TBT z osadów dennych w poszczególnych ciekach/
zbiornikach/ obszarach kraju. W związku z tym nie jest możliwe oszacowanie wielkości ładunków tych
zanieczyszczeń dla danej zlewni .
Na skutek prac związanych m.in. z utrzymaniem zabudowy hydrotechnicznej i poborem piasku
z koryta Martwej Wisły dochodzi do wzruszenia osadów dennych i możliwego uwalniania
skumulowanych w nich związków tributylocyny. Z uwagi, że stosowanie związków tributylocyny od
wielu lat jest zakazane, ich pochodzenie może być związane z uwalnianiem z osadu. Nie zakłada się
obecnie nielegalnego stosowania związków tributylocyny do zabezpieczania statków i innych
obiektów mających kontakt z wodą.
KROK 3. Przeprowadzenie badań wybranych wskaźników jakości wód analizowanego cieku/JCWP
dla potwierdzenia występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń analizowanej substancji
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Dla JCWP Martwa Wisła pismem z dnia 24.08.2017r WIOŚ w Gdańsku przekazał wyniki pomiarów
związków tributylocyny dla punktów monitoringu Martwa Wisła – Most Siennicki oraz Martwa Wisła
– Sobieszewo za rok 2016 i częściowo niezweryfikowane dane za rok 2017. W związku z tym nie było
konieczności prowadzenia dodatkowych badań.
KROK 4 . Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Analiza materiałów literaturowych oraz badań prowadzonych przez ośrodki akademickie na obszarze
m.in. Martwej Wisły wskazują na zanieczyszczenia historyczne związane z działalności portową
i stoczniową. W ramach badań, prowadzonych przez zespół Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego, w próbkach osadów z portu gdańskiego stwierdzono większy udział cynku, ołowiu
i miedzi, jak również pochodnych butylowych cyny. Wartości stężeń niklu i pochodnych fenylowych
cyny były niskie i z reguły mieściły się w zakresie wartości granicy oznaczalności metodyki [39],
2008a). Najbardziej zanieczyszczonymi przez substancje chemiczne próbkami okazały się osady
pobrane z rejonu Nabrzeża Wiślanego, Szczecińskiego i Węglowego, czyli miejsc usytuowanych
w bliskim sąsiedztwie stoczni.
W związku z funkcjonującym zakazem używania farb produkowanych na bazie związków organicznocynowych (TBT) nie można wskazać aktualnego „bieżącego” źródła zanieczyszczenia wód JCWP
związkami TBT.
Aktualne wyniki badan monitoringowych nie wykazują znaczących przekroczeń stężeń związków TBT.
Odnotowane sporadyczne przekroczenia mogą być związane z naruszeniem struktury osadów
i „wypłukiwaniem” zanieczyszczeń. Bezpośredniego wpływu na obecny stan JCWP nie wywiera
korzystanie z wód zdefiniowane w ustawie PW. Wpływ ten związany jest ze sposobem
zagospodarowania terenu nadbrzeży, oraz historyczną działalnością podmiotów gospodarczych
znajdujących się w tym rejonie (stocznia i zakłady towarzyszące).
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
Biorąc pod uwagę pochodzenie związków TBT wpływ na obecny stan JCWP związany jest głównie ze
sposobem zagospodarowania terenu nadbrzeży oraz działalnością (w tym historyczną) podmiotów
gospodarczych znajdujących się w tym rejonie (stocznia i zakłady towarzyszące, port).
W obecnej ustawie Prawo wodne obowiązuje zakaz używania farb produkowanych na bazie
związków organiczno-cynowych (TBT) do konserwacji technicznych konstrukcji podwodnych (art. 40).
W ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. utrzymano zakaz stosowania związków TBT,
wprowadzając dodatkowo karę grzywny za ich stosowanie (art. 487 nowej ustawy Prawo wodne).
Jako dodatkowe działanie, rekomenduje się wystąpienie RZGW w Gdańsku do Starosty, który
dokonuje zgodnie z art. 101d ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.2017.519 z dnia
2017.03.13) identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:
„1) ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem
30 kwietnia 2007 r.;
2) ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest
spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1;
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3) analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi.
W razie potrzeby Starosta uprawniony jest również do wykonania pierwszego etapu badań
zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust.
1a”.
Następnie, należy zgłosić wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o wpisanie
obszarów stwarzających możliwość zagrożenia zanieczyszczeniem (portów i terenów nadbrzeży) do
rejestru zanieczyszczeń historycznych prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni
ziemi. Obecnie brak jest jeszcze doświadczeń ze prowadzonej identyfikacji potencjalnych
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez Starostę, ponieważ rozporządzenie w sprawie
identyfikacji potencjalnych zanieczyszczeń historycznych funkcjonuje dopiero od marca 2017r.
W ramach aPGW nie zidentyfikowano presji mających wpływ na obniżoną ocenę stanu chemicznego.
Konieczne było więc dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego
zaplanowania działań naprawczych. Analiza stanu zagospodarowania zlewni oraz efekty wieloletnich
projektów naukowych prowadzonych w kierunku określenie stężeń związków TBT, źródeł ich
występowania wskazują, że wdrożenie działań naprawczych eliminujących zanieczyszczenie
w najbliższym okresie nie jest możliwe. Rozwiązaniem docelowym byłoby usunięcie
zanieczyszczonych osadów z koryta Martwej Wisły. Jednak materiał, dla którego zawartości
substancji chemicznych wykazują wartości stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego, wymaga
dokładnego procesu remediacji, a to wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Innym rozwiązaniem
jest wysypywanie takiego osadu na specjalnie kontrolowanych, obudowanych obszarach, lub
zatapianie go w betonie. Jednak, takie rozwiązanie wymaga wyznaczenia i kontrolowania dużej
powierzchni obszaru [40].
Żaden z podmiotów prowadzących prace związane z wydobyciem piasku, ani prace utrzymaniowe czy
hydrotechniczne, nie był zobligowany do badania składu osadów dennych. W związku z tym zaleca
się, aby dla działań i prac utrzymaniowych mogących naruszyć osady denne rzeki Martwa Wisła do
Strzyży zapisać konieczność ich wcześniejszego badania pod kątem obecności związków tributylocyny
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Takie zgłoszenie może wykonać Dyrektor RZGW,
w ramach udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania dla przedsięwzięć realizowanych
na rzece.
W związku z prowadzonymi badaniami w ramach prac naukowo badawczych, zaleca się kontakt
z PIG-PIB w celu przekazania wyników projektu pn „Występowanie związków cynoorganicznych
w osadach dennych estuarium Odry - czynniki środowiskowe wpływające na ich obecność, produkty
rozkładu, przemieszczanie oraz trwałość w środowisku naturalnym”. Wyniki projektu być może
przybliżą środowisko naukowe do wyjaśnienia mechanizmów akumulacji i uwalniania się z osadów
tributylocyny i jej pochodnych i pozwolą na określenie zależności pomiędzy ich stężeniem, a innymi
parametrami fizyko-chemicznymi i zanieczyszczeniami wody i osadów dennych.
W związku z pogłębioną analizą przyczyn przekroczenia związków tributylocyny wydaje się konieczne
wskazanie JCWP jako części wód dla której niezbędne jest obniżenie celu środowiskowego.
W przypadku substancji priorytetowych (stan chemiczny) jako cele środowiskowe zostały przyjęte
wartości graniczne podane w załączniku 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października
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2014r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482). Wskazanie do
obniżenia celów środowiskowych dla JCWP Martwa Wisła wynika z racji występowania
zanieczyszczeń związkami tributylocyny, których usunięcie w najbliższym okresie planistycznym nie
jest możliwe. Wyniki prowadzonych, na przestrzeni ostatnich lat badań, stwierdzające obecność
związków TBT, powinny stanowić uzasadnienie dla obniżenia celu środowiskowego tej JCWP.
Zanieczyszczenie, jak wskazują badania, jest długotrwałe i związane ze sposobem zagospodarowania
terenu nabrzeży..
Jednoczesne wpisanie JCWP, do wykazu obszarów o zanieczyszczeniu historycznym mogłoby
stanowić dodatkowe uzasadnienie dla obniżenia celu środowiskowego.
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II.

PLRW200005299 Nogat

JCWP Nogat (RW200005299) zlokalizowana jest w północnej części Polski, w na terenie dwóch
województw: pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Analizowana zlewnia położona jest
w granicach 5 powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego oraz
elbląskiego. Gminy w obszarze zlewni JCWP to: Ryjewo, M. Malbork i gmina Malbork, Miłoradz,
Nowy Staw, Stare Pole, Nowy Dwór Gdański, Sztum, Elbląg oraz Gronowo Elbląskie.

Rysunek 33. Lokalizacja zlewni Nogat (źródło: dane zamawiającego)

Pogłębiona analiza presji dla związków tributylocyny
KROK 1. Analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych zrealizowanych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W zlewni JCWP Nogat zlokalizowane są dwa punkty monitoringowe uwzględnione w aktualnych
badaniach monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Punkt
monitoringu: Nogat - Kępa Dolna/Kępiny oraz punkt Nogat - Malbork. Związki tributylocyny badane
były jedynie w roku 2012 w punkcie Nogat - Kępa Dolna/Kępiny. Wynik z roku 2012 przenoszony jest
w ramach kolejnych ocen stanu (na rok 2013,2014,2015).
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Stan chemiczny JCWP Nogat za lata 2010-2015, został oceniony jako PONIŻEJ DOBREGO, z uwagi na
niedotrzymanie środowiskowych norm jakości dla wskaźnika związki tributylocyny.
Przedstawiony powyżej wynik sklasyfikowany został na podstawie obowiązującego do 4 sierpnia 2016
roku rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482.
Od dnia 5 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące klasyfikacji stanu JCWP rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187). Zgodnie z nim dla związków tributylocyny wartości graniczne
dla stężenia średniorocznego i maksymalnego nie uległy zmianie i wynoszą:
AA-EQS2 0,0002 [µg/l] -parametr jest środowiskową normą jakości wyrażoną jako wartość
średnioroczna
MAC-EQS (stężenie maksymalne) 0,0015 [µg/l] - parametr jest środowiskową normą jakości
wyrażoną jako maksymalne dopuszczalne stężenie
KROK 2. Analiza obszaru zlewni cieku/ JCWP poddawanej pogłębionej analizie presji pod kątem
potencjalnych źródeł pochodzenia zidentyfikowanych substancji.
Związki tributylocyny są substancjami mogącymi pochodzić wyłącznie z działalności antropogenicznej.
Możliwymi źródłami tych substancji jest produkcja i wykorzystanie impregnatów do drewna, klei, farb
oraz produkcja bawełnianych tekstyliów i papieru. Związki tributylocyny(IV) są stosowane głównie
jako biocydy np. przeciw ślimakom, czynniki przeciw porostom na łodziach, statkach, molach, bojach,
sieciach do połowu ryb. Do pewnego czasu związki tributylocyny (TBT) były powszechnie używane
w farbach przeciwporostowych na statkach. Jednak obecnie stosowanie związków cynoorganicznych,
zwanych również organicznymi związkami cyny, w farbach przeciwporostowych zostało ograniczone
dyrektywą 76/769/EWG i rozporządzeniem (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach. Ponadto
TBT nie mogą już być stosowane jako produkty biobójcze na mocy dyrektywy 98/8/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych w środowisku wodnym, szczególnie w akwenach przyportowych.
Istotny jest sposób rozprzestrzeniania się analizowanej substancji priorytetowej, która nie jest
przenoszona drogą powietrzną, zatem nie pochodzi ze źródeł obszarowych, a analiza przyczyn jej
obecności w wodach musi być związana bezpośrednio z działalnością antropogeniczną prowadzoną
na obszarze zlewni analizowanego cieku/ JCWP.
W ramach pracy „Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych
zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym Dolnej
Wisły” Gliwice 2013 r. nie zidentyfikowano żadnego możliwego źródła zanieczyszczenia związkami
tributylocyny w zlewni JCWP Nogat.
Określenie ładunku substancji priorytetowych w wodach badanego cieku/ JCWP
Analiza stężeń TBT w ściekach zrzucanych z oczyszczalni ścieków nie jest możliwa, ponieważ żaden
z podmiotów nie posiada informacji dotyczącej stężeń TBT w odprowadzanych ściekach.
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Oszacowanie ładunków nie jest możliwe również, dla źródeł zanieczyszczeń związanych np.
z realizacją prac w korycie, które mogą wpływać na wzruszanie osadów dennych i uwalnianie
związków TBT. Dlatego zidentyfikowanie przedmiotowych źródeł emisji TBT może stanowić jedynie
wskazanie przyczyny występowania tych substancji w wodach oraz wskazania ewentualnych działań
naprawczych.
Na potrzeby pracy pozyskano informację o prowadzonych pracach związanych z regulacją lub
wykonywanie obiektów hydrotechnicznych lub inżynierskich. Roboty budowlane mogą powodować
uwalnianie nagromadzonych w osadach dennych zanieczyszczeń i pośrednio wpływać na wyniki
oznaczeń związków TBT w ramach badań monitoringowych.
Brak jest informacji nt. wielkości uwalniania TBT z osadów dennych w poszczególnych ciekach/
zbiornikach/ obszarach kraju. W związku z tym nie jest możliwe oszacowanie wielkości ładunków tych
zanieczyszczeń dla danej zlewni .
Na skutek prac związanych m.in. realizacją prac budowlanych oraz utrzymaniem zabudowy
hydrotechnicznej w korycie rzeki Nogat dochodzi do wzruszenia osadów dennych i możliwego
uwalniania skumulowanych w nich związków tributylocyny. Z uwagi, że stosowanie związków
tributylocyny od wielu lat jest zakazane, ich pochodzenie może być związane z uwalnianiem z osadu.
Nie zakłada się obecnie nielegalnego stosowania związków tributylocyny do zabezpieczania statków
i innych obiektów mających kontakt z wodą.
KROK 3. Przeprowadzenie badań wybranych wskaźników jakości wód analizowanego cieku/JCWP
dla potwierdzenia występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń analizowanej substancji lub
dla zidentyfikowania obszaru zlewni, z którego pochodzą zanieczyszczenia, w przypadku braku
możliwości identyfikacji źródeł zanieczyszczenia (brak użytkowników lub obiektów w zlewni
mogących być źródłem zanieczyszczeń).
Dla JCWP Nogat ppk Nogat - Malbork w ramach Państwowego Programu Monitoringu Środowiska
przewidziano prowadzenie monitoringu operacyjnego na lata 2016-2020. Po uzyskaniu informacji
o możliwości przekazania wyników badań prowadzonych w ramach PMŚ za rok 2016 i częściowo
2017 z WIOŚ w Gdańsku, wystąpiono pismem z prośbą o przekazanie danych. Pismem z dnia
23.08.2017 r. uzyskano informacje z WIOŚ w Gdańsku dotyczące braku prowadzenia badan związków
tributylocyny dla rzeki Nogat.
Natomiast dla ppk Nogat - Kępa Dolna/Kępiny uzyskano wyniki z WIOŚ w Olsztynie. Badania dla
związków tributylocyny wykonywane były w okresie od 09.02.2016 roku do 12.01.2017 roku
w odstępach ok. miesięcznych (12 badań). Żaden z wyników nie przekroczył granicy oznaczalności
(0,0001 μg/l) i granicy wykrywalności (0,00003 μg/l). Wyniki badań przekazane przez WIOŚ
przedstawiono w załączniku nr 11. Dane źródłowe do obliczeń.
Pismem znak: DM/063/47/17md z dnia 08.08.2017r GIOŚ w Warszawie przekazał wyniki pomiarów
zawartości wskaźników chemicznych badanych w osadach dennych w lokalizacji Nogat-Kępa Dolna
w 2014 r. w ramach PMŚ (źródło PMŚ, GIOŚ). Badania prowadzone były jednokrotnie w punkcie
Nogat-Kępa Dolna. Uzyskany wynik wskazuje na brak przekroczeń _ poniżej granicy oznaczalności
<0,001 mg/kg.
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KROK 4 . Ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań oraz powiązań pomiędzy wynikami oceny
stanu a występującymi oddziaływaniami
Ze względu na brak danych dotyczących stężeń i ładunków związków TBT w ściekach, osadach
dennych oraz w innych źródłach pochodzenia wykonanie analiz wielkości ładunku z uwzględnieniem
źródeł jego pochodzenia nie jest możliwe.
Analiza materiałów literaturowych oraz badań prowadzonych przez ośrodki akademickie na obszarze
m.in. Martwej Wisły wskazują, na zanieczyszczenia historyczne związane z działalności portową
i stoczniową.
Historycznie Nogat stanowił główną drogę wodną układu wiślanego. Obecnie Nogat stanowi
podstawową drogę wodną dla jachtów płynących na szlak Pojezierza Iławskiego. Jest również jedną z
najważniejszych, po Szkarpawie, rzek Pętli Żuławskiej. Rzeka jest skanalizowana na odcinku od Białej
Góry do śluzy w Michałowie, natomiast od Michałowa do ujścia do Zalewu jest rzeką żeglowną
swobodnie płynącą. Prąd rzeki jest minimalny co może powodować zatrzymywanie zanieczyszczeń
i kumulację w osadach dennych. Z uwagi na żeglowność rzeki związki tributylocyny mogły być do
rzeki wnoszone wraz z prowadzoną wcześniej działalności żeglowną.
W związku z funkcjonującym zakazem używania farb produkowanych na bazie związków organicznocynowych (TBT) nie można wskazać aktualnego „bieżącego” źródła zanieczyszczenia wód JCWP
związkami TBT.
Aktualnie nie są prowadzone badania monitoringowe ppk Nogat - Malbork. Wyniki badań w punkcie
Nogat - Kępa Dolna/Kępiny nie wskazują na przekroczenia wskaźnika zanieczyszczeń związkami TBT.
Wszystkie pomiary (12 badań) były poniżej granicy wykrywalności.
Odnotowane sporadyczne przekroczenia mogą być związane z naruszeniem struktury osadów
i „wypłukiwaniem” zanieczyszczeń. Bezpośredniego wpływu na obecny stan JCWP nie wywiera
korzystanie z wód zdefiniowane w ustawie Prawo Wodne. Wpływ ten związany jest
najprawdopodobniej z historycznym charakterem wód stanowiących główny element szlaku
żeglownego.
KROK 5. Propozycja działań zaradczych i dodatkowych
W obecnej ustawie Prawo wodne obowiązuje zakaz używania farb produkowanych na bazie
związków organiczno-cynowych (TBT) do konserwacji technicznych konstrukcji podwodnych (art. 40).
W ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. utrzymano zakaz stosowania związków TBT,
wprowadzając dodatkowo karę grzywny za ich stosowanie (art. 487 nowej ustawy Prawo wodne).
W ramach aPGW nie zidentyfikowano presji mających wpływ na obniżoną ocenę stanu chemicznego.
Konieczne było więc dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego
zaplanowania działań naprawczych. Analiza stanu zagospodarowania zlewni oraz efekty wieloletnich
projektów naukowych prowadzonych w kierunku określenie stężeń związków TBT, źródeł ich
występowania wskazują, że wdrożenie działań naprawczych eliminujących zanieczyszczenie w
najbliższym okresie nie jest możliwe. Rozwiązaniem docelowym mogłoby być usunięcie
zanieczyszczonych osadów z koryta rzeki Nogat. Jednak materiał, dla którego zawartości substancji
chemicznych wykazują wartości stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego, wymaga dokładnego
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procesu remediacji, a to wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Innym rozwiązaniem jest
wysypywanie takiego osadu na specjalnie kontrolowanych, obudowanych obszarach, lub zatapianie
go w betonie. Jednak, takie rozwiązanie wymaga wyznaczenia i kontrolowania dużej powierzchni
obszaru [40].
Dodatkowo, żaden z podmiotów prowadzących prace budowlane i hydrotechniczne nie był
zobligowany do badania składu osadów dennych, w związku z tym określenie miejsca ich
występowania i największej kumulacji byłoby bardzo trudne.
W związku z tym zaleca się, aby dla działań i prac budowlanych mogących naruszyć osady denne rzeki
Nogat zapisać konieczność ich wcześniejszego badania pod kątem obecności związków tributylocyny
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Takie zgłoszenie może wykonać Dyrektor RZGW, w
ramach udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania dla przedsięwzięć realizowanych na
rzece Nogat.
W związku z prowadzonymi badaniami w ramach prac naukowo badawczych, zaleca się kontakt z
PIG-PIB w celu przekazania efektów projektu pn „Występowanie związków cynoorganicznych w
osadach dennych estuarium Odry - czynniki środowiskowe wpływające na ich obecność, produkty
rozkładu, przemieszczanie oraz trwałość w środowisku naturalnym”. Efekty Projektu być może
przybliżą środowisko naukowe do wyjaśnienia mechanizmów akumulacji i uwalniania się z osadów
tributylocyny i jej pochodnych i pozwolą na określenie zależności pomiędzy ich stężeniem, a innymi
parametrami fizyko-chemicznymi i zanieczyszczeniami wody i osadów dennych.
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