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˝ych powierzchni gruntu pod uprawy rolne wspomagane intensywnym nawo˝eniem gnojowicà. Nie-
w∏aÊciwe stosowanie gnojowicy przyczynia si´ do nadmiaru azotu w glebie, okresowego zasolenia
oraz pogorszenia warunków tlenowych. Ubocznym skutkiem jest tak˝e zagro˝enie sanitarne.
Zestawienie wi´kszych bezÊciólowych ferm tuczu trzody chlewnej (powy˝ej 100 DJP) na te-
renie województwa podaje tabela IX.1.2.

Tabela IX.1.2. Wykaz ferm tuczu trzody chlewnej w województwie zachodniopomorskim
Table IX.1.2. List of pig farms in the West Pomeranian Voivodeship
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IX.2. Monitoring rzek
W latach 2002 i 2003 monitoring jakoÊci wód p∏ynàcych realizowano zgodnie z Programem
Paƒstwowego Monitoringu Ârodowiska na lata 1998-2002 i ustalanych na tej podstawie  Pro-
gramach monitoringu regionalnego w województwie zachodniopomorskim. Prowadzone ba-
dania by∏y kontynuacjà poprzednich programów i obejmowa∏y badania w sieci krajowej i re-
gionalnej naszego województwa. 

W ramach monitoringu krajowego rzek kontynuowano badania jakoÊci wód Odry oraz ujÊcio-
wego odcinka Iny i rzek Przymorza (Regi, Pars´ty, Wieprzy i Grabowej). Badania prowadzo-
ne by∏y w 13 przekrojach pomiarowo-kontrolnych, w tym:

• w 6 punktach sieci reperowej,
• w 4 punktach sieci granicznej,
• w 3 punktach sieci podstawowej.

Kontynuowano tak˝e badania w 13 sta∏ych przekrojach pomiarowych monitoringu regionalne-
go (Odra w rejonie Szczecina – 4 stanowiska nieobj´te monitoringiem krajowym, przekroje uj-
Êciowe dop∏ywów jeziora Miedwie, 3 stanowiska na P∏oni oraz ujÊcia Âwiny i Dziwny do Ba∏-
tyku). Wykonano tak˝e pomiary jakoÊci wód Lewiƒskiej Strugi, b´dàce cz´Êcià planowej
wspó∏pracy z Woliƒskim Parkiem Narodowym.

W 2002 roku w ramach cyklicznie wykonywanych kompleksowych badaƒ prowadzono kontro-
l´ jakoÊci wód w zlewni Regi, Wieprzy oraz Gowienicy. W roku 2003 oprócz badaƒ w sta∏ych
przekrojach monitoringu krajowego i regionalnego wykonano badania w zlewni Drawy oraz
Wo∏czenicy. 

Lokalizacj´ stanowisk badawczych przedstawiono na mapie IX.2.1.

IX.2.1. Metodyka oceny jakoÊci wód

Polskie przepisy dotyczàce norm jakoÊci wód powierzchniowych, obowiàzujàce do koƒca
2002 roku, wynika∏y z Prawa wodnego z 21 paêdzienika 1974 r. (wraz z póêniejszymi zmia-
nami) oraz wydanego na tej podstawie rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z 1991 roku,
w którym ró˝ne rodzaje potencjalnego wykorzystania wód zosta∏y uj´te w 3 klasach czysto-
Êci o odpowiednio ró˝nych poziomach wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci wód – dla klasy I usta-
lone sà najostrzejsze wymagania, dla klasy II – mniej ostre, a dla klasy III – naj∏agodniejsze. 

Obowiàzujàca od  stycznia 2002 roku ustawa Prawo wodne wprowadzi∏a nowe zasady oceny
jakoÊci wód, uzale˝niajàc zakres i sposób prowadzenia badaƒ monitoringowych od sposobu
u˝ytkowania wód, a tak˝e od charakteru ich zagro˝enia lub ochrony.

Wydane pod koniec 2002 roku rozporzàdzenia, b´dàce aktami wykonawczymi do ustawy,
wprowadzajà standardy jakoÊci wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pit-
nej, rekreacji, wymaganej dla bytowania skorupiaków i mi´czaków oraz niezb´dnej dla zacho-
wania ˝ycia ryb. Ustalone normy jakoÊci majà charakter obligatoryjnych standardów, których
niedotrzymanie wyklucza mo˝liwoÊç ich wykorzystania do danego celu. Wydano tak˝e osob-
ne przepisy majàce na celu ochron´ wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez
azotany ze êróde∏ rolniczych.

Rozporzàdzenia te transponujà do prawa krajowego szereg regulacji zawartych w aktach
prawnych Unii Europejskiej, m.in. rozwiàzania zawarte w Dyrektywach Rady: 

• 75/440/WE z dnia 16 czerwca 1975 r. dot. wymaganej jakoÊci wód powierzchniowych prze-
znaczonych do poboru wody pitnej w paƒstwach cz∏onkowskich,

• 76/160/WE z dnia 8 grudnia 1975 r. dot. wody w kàpieliskach,
• 78/659/WE z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie s∏odkich wód wymagajàcych ochrony lub po-

prawy dla podtrzymania ˝ycia ryb w warunkach naturalnych,



• 91/676/WE z dnia 12 grudnia 1991 r. dot. ochrony wód przed zanieczyszczeniami powo-
dowanymi azotanami ze êróde∏ rolniczych,

Mapa IX.2.1. Lokalizacja stanowisk badawczych monitoringu rzek w województwie zachodniopomorskim w latach
2001-2002

Map IX.2.1. Location of monitoring sampling points on rivers in the West Pomeranian Voivodeship

Obowiàzek ustalenia dla ka˝dej rzeki docelowego sposobu u˝ytkowania wód nowe Prawo
wodne nak∏ada na dyrektorów RZGW. Sporzàdzenie wykazu wód stanowi jeden z etapów do
opracowania planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (uwzgl´dniajàcym
w szczególnoÊci przedsi´wzi´cia s∏u˝àce ochronie zasobów wodnych).
W 2003 roku w ramach realizacji tego zadania prowadzone by∏y prace nad przygotowaniem
wykazów:
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• wód powierzchniowych, które sà lub mogà byç wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoÊci
w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia,

• wód powierzchniowych wykorzystywanych (lub przewidzianych) do celów rekreacyjnych,
a w szczególnoÊci do kàpieli,

• wód przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mi´czaków lub innych organizmów
w warunkach naturalnych oraz umo˝liwiajàcych migracj´ ryb,

• wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych.

Wdra˝ane regulacje prawne w zakresie ochrony wód stwarzajà potrzeb´ zmian w sposobie
interpretacji wyników, w celu identyfikacji stanu jakoÊci wód podporzàdkowanej ocenom wyni-
kajàcym z przeznaczenia i sposobu wykorzystania wód. 

Niniejsza informacja o stanie jakoÊci wód uwzgl´dnia ju˝ nowe podejÊcie do sposobu oceny
i obejmuje analiz´ jakoÊci wód pod kàtem spe∏nienia wymagaƒ przydatnoÊci wód do poszcze-
gólnych zastosowaƒ (do celów pitnych, jako Êrodowiska bytowania ryb w warunkach natural-
nych oraz do organizowania kàpielisk), którà wykonano na podstawie badaƒ z 2003 roku.
Ocen´ opracowano dla wszystkich wykonanych badaƒ (jako zbiór ∏àczny) oraz w ka˝dym kon-
trolowanym przekroju niezale˝nie od  aktualnego sposobu u˝ytkowania (wykazy wód zosta∏y
zatwierdzone na koniec 2003 roku).

Wyniki ocen charakteryzujàcych jakoÊç wód w ka˝dym punkcie monitoringowym zamieszczo-
no w tabeli IX.2.3. 
Nie jest to ocena w pe∏ni spe∏niajàca wymagania zdefiniowane w rozporzàdzeniach, bowiem
dotychczasowe badania (w tym zakres i lokalizacja przekrojów monitoringowych) nie by∏y
uzale˝nione od sposobu u˝ytkowania wód.

Ocen´ jakoÊci wód rzecznych województwa wykonano tak˝e wed∏ug dotychczas stosowanych
zasad (kryteria oceny wód sà odniesione do trzech klas czystoÊci). Podobnie jak w poprzed-
nich latach zastosowano metod´ bezpoÊrednià, która podaje cz´stotliwoÊç zachowania norm
ka˝dego badanego parametru jakoÊci. Ocen´ uzyskuje si´ przez porównanie zmierzonego
parametru z jego wielkoÊcià dopuszczalnà w danej klasie i obliczenie procentu wyników, któ-
re jà przekraczajà. Wynikiem oceny jest klasa, w której mieÊci si´ 90% pomierzonych warto-
Êci. O ostatecznym wyniku klasyfikacji decyduje parametr najniekorzystniejszy.

Kryterium fizykochemiczne uwzgl´dnia wskaêniki zanieczyszczeƒ zawartoÊci w wodzie sub-
stancji organicznych, zawiesin, substancji biogennych i zasolenia, zaÊ stan sanitarny charak-
teryzowany jest wartoÊcià miana Coli typu ka∏owego. Wyniki oceny bezpoÊredniej w kontrolo-
wanych przekrojach zestawiono w tabelach IX.2.1 i IX.2.2 oraz na mapach IX.2.2-IX.2.5. Wy-
nikowà ocen´ jakoÊci wód (ocena ogólna) opracowano w oparciu o ocen´ parametrów cha-
rakteryzujàcych zanieczyszczenia fizykochemiczne i stan sanitarny (mapa IX.2.6).

Analizy trendów zmian jakoÊci wód w wieloleciu dokonano na podstawie interpretacji staty-
stycznej – wed∏ug st´˝eƒ odpowiadajàcych percentylowi 90 (wartoÊç wyliczona ze zbioru da-
nych, poni˝ej której mieÊci si´ 90% wyników) lub percentylowi 10 dla tlenu rozpuszczonego
i miana Coli. 




