
I. Wprowadzenie

Prezentowany „Raport o stanie Êrodowiska województwa zachodniopomorskiego” przedsta-
wia ocen´ jakoÊci Êrodowiska, nie tylko w latach 2002 i 2003, ale tak˝e zmiany, jakie zasz∏y
w Êrodowisku na przestrzeni wielu lat w miar´ dost´pnoÊci danych monitoringowych.

„Paƒstwowy Monitoring Ârodowiska (PMÂ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu
Êrodowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o Êrodowisku”.
Ta definicja monitoringu, zawarta w ustawie Prawo ochrony Êrodowiska (Art.25 ust.2) zwi´ê-
le oddaje istot´ badaƒ prowadzonych w ramach monitoringu Êrodowiska.

Podstawowe cele monitoringu Êrodowiska (art. 25 ustawy Prawo ochrony Êrodowiska) to
wspomaganie dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska na obszarze Polski czy te˝ województwa,
poprzez systematyczne informowanie organów administracji i spo∏eczeƒstwa o:

• stanie jakoÊci elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakoÊci Êrodowiska
okreÊlonych przepisami oraz obszarach wyst´powania przekroczeƒ tych standardów;

• wyst´pujàcych zmianach jakoÊci elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian,
w tym powiàzaniach przyczynowo-skutkowych wyst´pujàcych pomi´dzy emisjami i stanem
elementów przyrodniczych.

Wytworzone informacje w ramach PMÂ wykorzystywane sà przez jednostki administracji rzà-
dowej i samorzàdowej dla potrzeb operacyjnego zarzàdzania Êrodowiskiem za pomocà instru-
mentów prawnych, takich jak: post´powanie w sprawie ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko, po-
zwolenia na wprowadzanie do Êrodowiska substancji lub energii, programy i plany ochrony
Êrodowiska i jego poszczególnych elementów, plany zagospodarowania przestrzennego.

Informacje te wykorzystywane sà tak˝e do celów monitorowania skutecznoÊci dzia∏aƒ i stra-
tegicznego planowania w zakresie ochrony Êrodowiska i zrównowa˝onego rozwoju na
wszystkich poziomach zarzàdzania.

Zgodnie z artyku∏em 23 ustawy o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, Paƒstwowy Monitoring Ârodo-
wiska (PAÂ) jest realizowany na podstawie wieloletnich programów opracowanych przez G∏ów-
ny Inspektorat Ochrony Ârodowiska oraz wojewódzkich programów monitoringu (GIOÂ), za-
twierdzonych przez GIOÂ i opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska.

Programy monitoringu zwiàzane z okresem oceny stanu Êrodowiska prezentowanym w tym
raporcie, opracowane zarówno przez GIOÂ (na lata 1998-2002 oraz 2003-2005), jak i przez
WIOÂ w Szczecinie (lata 2002 i 2003), powstawa∏y w trudnej sytuacji ciàgle zmieniajàcego
si´ prawa, które dostosowywano do przepisów Unii Europejskiej. 

Z tego powodu programy badaƒ monitoringowych, tworzone z rocznym wyprzedzeniem, nie
zawsze by∏y w zgodzie z nowymi standardami jakoÊci Êrodowiska, czy te˝ nie odzwierciedla-
∏y potrzeb administracji i instytucji korzystajàcych z naszych ocen stanu Êrodowiska, zobowià-
zanych tak˝e nowymi przepisami prawnymi do szybkiej realizacji zupe∏nie nowych zadaƒ, jak
np. wykazy wód wykonywane przez RZGW, stanowiàce wa˝ny element realizacji zapisów
ustawy Prawo wodne i Ramowej Dyrektywy Wodnej (rozdzia∏ VI niniejszego Raportu).

Jednak ogromny zbiór informacji o Êrodowisku, powsta∏y dzi´ki konsekwentnej realizacji wie-
loletnich badaƒ prowadzonych w ramach funkcjonujàcego PMÂ oraz na terenie województwa,
pozwala∏ na poprawnà jego diagnoz´, dla nowych potrzeb wynikajàcych z prawa unijnego.

Zmiany standardów czy te˝ sposobu oceny poszczególnych elementów Êrodowiska, cz´sto
zwiàzane z ró˝nym sposobem jego u˝ytkowania, nadal trwajà. Nie zawsze stosowne rozpo-
rzàdzenia sà wersjami zgodnymi z zapisami prawa unijnego, które tak˝e w wielu dziedzinach
jest zmieniane. Przyk∏adem mo˝e byç nowa polityka Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony
wód zapisana w Ramowej Dyrektywie Wodnej, która jest obecnie wdra˝ana w krajach unijnych.
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Wed∏ug niej system oceny ekologicznego stanu jakoÊci wód powierzchniowych, b´dàcy mia-
rà realizacji wieloletnich kompleksowych dzia∏aƒ naprawczych (plany gospodarowania woda-
mi dorzeczy) powinien zostaç wypracowany poprzez poszczególne kraje do koƒca 2006 roku.
Nie b´dzie to ∏atwy system, a do jego stworzenia potrzebne sà wieloletnie zbiory danych, któ-
rych cz´sto nie posiadamy, gdy˝ nie by∏y one wymagane w przesz∏oÊci. Z tego te˝ powodu
w tworzonych programach monitoringu staramy si´ w miar´ mo˝liwoÊci finansowych i kadro-
wych uwzgl´dniaç przysz∏oÊciowe wymagania ocen poszczególnych elementów Êrodowiska.
Takim zadaniem by∏y poszerzone badania biologiczne wód wykonane w roku 2002 i 2003,
przedstawione w niniejszym raporcie.

Mamy nadziej´, ˝e oddajàc do dyspozycji ten raport, spe∏nimy oczekiwania odbiorców. Dzi´-
kujàc za wspó∏prac´ wielu instytucjom, jednoczeÊnie prosimy o uwagi.
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