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XV. Podsumowanie

Ocena stanu Êrodowiska na terenie województwa zachodniopomorskiego za lata 2002-2003
potwierdza wnioski z poprzednich lat o post´pujàcej poprawie jego jakoÊci. 
Niewàtpliwie jest to wynikiem obserwowanej tendencji coraz bardziej racjonalnego korzysta-
nia ze Êrodowiska, dzia∏aƒ naprawczych realizowanych zarówno przez u˝ytkowników Êrodo-
wiska, jak i samorzàdy, zwi´kszonej ÊwiadomoÊci ekologicznej spo∏eczeƒstwa, dost´pnoÊci
Êrodków unijnych wspomagajàcych „programy naprawcze”, a tak˝e priorytetów finansowania
przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze wojewódzkie,
gminne i powiatowe. 
OkreÊlenie celów ochrony Êrodowiska w prawnie obowiàzujàcych dokumentach: Strategia
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, Program Ochrony Ârodowiska
dla Województwa Zachodniopomorskiego, Program Gospodarki Odpadami dla Województwa
Zachodniopomorskiego i programach ochrony Êrodowiska na ni˝szych szczeblach admini-
stracyjnych, pozwoli na integracj´ dzia∏aƒ naprawczych w województwie.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, od roku 1993
jako instytucja posiadajàca osobowoÊç prawnà, administruje Êrodkami finansowymi przezna-
czonymi na ochron´ Êrodowiska i gospodark´ wodnà. Podstawy prawne dzia∏ania Funduszu
wyznacza ustawa Prawo Ochrony Ârodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, natomiast kie-
runki alokacji Êrodków wytycza lista przedsi´wzi´ç priorytetowych uchwalana corocznie przez
rad´ nadzorczà WFOÂiGW. Lista powstaje w oparciu o II Polityk´ Ekologicznà Paƒstwa oraz
wspomnianà wy˝ej Strategi´ i Program, a tak˝e inne dokumenty okreÊlajàce strategi´ ochro-
ny Êrodowiska w Polsce i regionie. Zasi´g dzia∏alnoÊci Funduszu obejmuje 21 powiatów i 114
gmin, wchodzàcych w sk∏ad województwa zachodniopomorskiego. 
W latach 2002 i 2003 przedsi´wzi´ciami o znaczeniu priorytetowym dla Wojewódzkiego Fun-
duszu by∏y zadania s∏u˝àce ochronie wód oraz zagospodarowaniu odpadów. Te dwa obsza-
ry ciàgle wymagajà najwi´kszych nak∏adów inwestycyjnych, z uwagi na du˝e obcià˝enie ne-
gatywnymi skutkami dzia∏alnoÊci ludzkiej oraz wra˝liwy charakter przedmiotowych kompo-
nentów Êrodowiska, czyli wód powierzchniowych i podziemnych oraz litosfery. O ile w dziedzi-
nie ochrony wód, infrastruktura w województwie jest w coraz lepszym stanie i zapewnia co-
raz widoczniejszà popraw´ stanu zbiorników i cieków wodnych, to gospodarowanie odpada-
mi jest obszarem niedoinwestowanym i na poziomie lokalnym oraz regionalnym problem ten
pozostaje nadal nierozwiàzany.
W okresie dwóch ostatnich lat Êrodki przekazane w ramach wsparcia z WFOÂiGW na zada-
nia s∏u˝àce ochronie Êrodowiska przeznaczone by∏y g∏ównie na ochron´ wód i ochron´ at-
mosfery. Zaanga˝owanie inwestorów w gospodark´ odpadami by∏o niewielkie, mimo ogrom-
nych potrzeb w tej dziedzinie. W ramach umów obs∏ugiwanych i zawartych przez WFOÂiGW
w 2002 roku zakoƒczono 119 inwestycji, w roku 2003 – przeprowadzono i zakoƒczono 125 in-
westycji.

Przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie na terenie województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono kolejne inwestycje,
które zbli˝ajà nasz region do standardów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej w sferze ochro-
ny Êrodowiska. Zgodnie ze Strategià i Programem, Fundusz aktywnie uczestniczy w realiza-
cji zadaƒ, które pomagajà w wype∏nieniu zobowiàzaƒ wynikajàcych z Traktatu Akcesyjnego
i sà wspó∏finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej. W roku 2003 przy udziale WFOÂiGW
opracowano projekty zwiàzków gmin, które województwo zaproponowa∏o do wspó∏finansowa-
nia z Funduszu SpójnoÊci. Minister Ârodowiska zatwierdzi∏ wniosek Zwiàzku Miast i Gmin Do-
rzecza Pars´ty, jako potencjalny do dofinansowania z tego Funduszu. Wniosek dotyczy go-
spodarki wodno-Êciekowej w dorzeczu Pars´ty, na terenie 21 gmin uczestniczàcych w projek-
cie. Kolejny wniosek, zg∏oszony przez Zwiàzek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, równie˝ zwià-
zany z gospodarkà Êciekowà na terenie gmin po∏o˝onych wokó∏ Miedwia jest w trakcie przy-
gotowania. Jego realizacja pozwoli na ochron´ cennych zasobów wody pitnej dla Szczecina. 



W nadchodzàcych latach pomoc Funduszu b´dzie skoncentrowana na zadaniach, które uzy-
ska∏y wsparcie ze Êrodków Unii Europejskiej tak, aby wype∏niç obowiàzki akcesyjne woje-
wództwa zachodniopomorskiego i jednoczeÊnie zapewniç jego zrównowa˝ony rozwój.

Odpady

Odpady stanowià jedno z najpowa˝niejszych zagro˝eƒ dla Êrodowiska przyrodniczego. Stwa-
rzajà one potencjalne zagro˝enie dla zdrowia ludzi oraz Êrodowiska – wód, powietrza, gleb.
Zmiany jakie nastàpi∏y w ostatnim okresie w polskiej gospodarce (przejÊcie na gospodark´
rynkowà, proces dostosowawczy do wymagaƒ stawianych przez Uni´ Europejskà), wymusi∏y
równie˝ zmiany w gospodarce odpadami. W Polsce na prze∏omie 2001 i 2002 roku wprowa-
dzono ca∏y pakiet przepisów wprowadzajàcych szereg nowych rozwiàzaƒ, uwzgl´dniajàcych
ogólne i szczegó∏owe wymagania UE.

Wed∏ug danych WIOÂ w Szczecinie, w województwie powstaje rocznie ok. 5 mln Mg odpa-
dów przemys∏owych. W ogólnej iloÊci zagospodarowanych odpadów w roku 2002 poddano
odzyskowi – 36,5%, unieszkodliwieniu poza sk∏adowaniem – 25,9%, unieszkodliwieniu przez
sk∏adowanie – 34,4 % i zmagazynowano – 3,1% odpadów. Natomiast w 2003 roku wzros∏o
unieszkodliwienie odpadów poza sk∏adowaniem (o 3,4%), zaÊ nieznacznie zmala∏ odzysk,
magazynowanie i unieszkodliwienie przez sk∏adowanie.
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie województwa nadal jest niezadawalajàca, ba-
zuje g∏ównie na sk∏adowaniu odpadów na sk∏adowiskach. Na terenie województwa znajduje
si´ 113 sk∏adowisk, w tym 47 ju˝ nieczynnych. 
W wi´kszoÊci na sk∏adowiska trafiajà odpady niesegregowane. Na nielicznych obiektach pro-
wadzi si´ odzysk surowców wtórnych. W województwie funkcjonuje jedna kompostownia
w Grzybowie oraz kilka kompostowni p∏ytowych zlokalizowanych na wydzielonych kwaterach
sk∏adowisk komunalnych i kilku oczyszczalniach Êcieków.

W 2003 roku zosta∏ opracowany Program gospodarki odpadami dla województwa zachodnio-
pomorskiego, w którym sformu∏owano list´ dzia∏aƒ priorytetowych w zakresie gospodarki od-
padami (realizacja do 2015 roku). Aby cele i zadania zawarte w nim mog∏y byç spe∏nione,
przysz∏a gospodarka odpadami musi ulec gruntownym zmianom. Tylko wtedy województwo
b´dzie mog∏o wywiàzaç si´ z zadaƒ na∏o˝onych przepisami prawa.

Powietrze

W roku 2003, podobnie jak w latach poprzednich, przemys∏, w tym zw∏aszcza energetyka, sta-
nowi ciàgle jeszcze najwi´ksze êród∏o zanieczyszczeƒ powietrza na obszarze województwa
zachodniopomorskiego. Dominujàcà rol´ w emisji do atmosfery zanieczyszczeƒ py∏owych
i gazowych majà 3 powiaty: gryfiƒski, policki oraz miasto Szczecin. Wià˝e si´ to z faktem, i˝
znajdujà si´ tam g∏ówne, punktowe êród∏a emisji: Zespó∏ Elektrowni „Dolna Odra” (elektrow-
nia Dolna Odra i elektrociep∏ownie: „Pomorzany” i „Szczecin”), a w powiecie polickim – Zak∏a-
dy Chemiczne „Police”. W wyniku inwestycji proekologicznych realizowanych w sektorze ener-
getycznym, w ostatnich latach emisja zanieczyszczeƒ do powietrza (dwutlenku siarki, dwu-
tlenku azotu, py∏u, tlenków w´gla) ulega systematycznemu spadkowi. W stosunku do roku
1998, w roku 2002 emisje te uleg∏y zmniejszeniu o oko∏o: 51,8% dla SO2, 27,2% dla py∏ów,
23% dla CO i 20,3% dla NO2.

W Êwietle obserwowanego spadku emisji z sektora przemys∏owego roÊnie znaczenie zanie-
czyszczeƒ pochodzàcych z sektora komunalnego, a tak˝e z transportu samochodowego
(emisja powierzchniowa i liniowa). Stajà si´ one obecnie wa˝nym problemem wymagajàcym
pilnego rozwiàzania. W wielu powiatach rolniczych i atrakcyjnych pod wzgl´dem turystycz-
nym, z niewielkà produkcjà przemys∏owà, udzia∏ emisji liniowej i powierzchniowej w emisji ca∏-
kowitej znacznie przekracza 50% (powiaty: koszaliƒski, s∏awieƒski, Êwidwiƒski, gryficki, wa-
∏ecki i szczecinecki). O istotnym wp∏ywie sektora komunalno-bytowego na wysokoÊç st´˝eƒ
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dwutlenku siarki i py∏u zawieszonego w powietrzu Êwiadczà 2-krotnie wy˝sze st´˝enia reje-
strowane w okresie grzewczym ni˝ w okresie letnim.

Ocena jakoÊci powietrza w 2003 roku dla województwa zachodniopomorskiego wykaza∏a, i˝
na przewa˝ajàcym jego obszarze, poza aglomeracjà Szczecin, nie sà przekraczane dopusz-
czalne wartoÊci st´˝eƒ dla wszystkich obj´tych ocenà zanieczyszczeƒ. Jednak wyraênà
spadkowà tendencj´ st´˝eƒ w powietrzu w ostatnich latach obserwuje si´ jedynie dla dwu-
tlenku siarki. 

Na obszarach wi´kszych miast (Koszalin, Szczecin, Stargard Szczeciƒski) obserwuje si´ od
lat wysokie wartoÊci Êrednioroczne py∏u zawieszonego PM10, na poziomie od oko∏o 40% do
87,8% wartoÊci dopuszczalnej. St´˝enia dwutlenku azotu utrzymujà si´ na podobnym pozio-
mie jak w latach ubieg∏ych, a w niektórych punktach ich tendencja jest nawet rosnàca.

Szczególnej kontroli w zakresie jakoÊci powietrza, ze wzgl´du na nara˝enie zdrowia du˝ej
liczby ludnoÊci, podlegajà aglomeracje miejskie. W Szczecinie, podobnie jak w innych aglo-
meracjach miejskich, najwi´kszy wp∏yw na wysokoÊç mierzonych w powietrzu st´˝eƒ zanie-
czyszczeƒ, takich jak: tlenki azotu, tlenek w´gla, py∏ zawieszony PM10 i benzen – majà za-
nieczyszczenia emitowane z pojazdów poruszajàcych si´ po drogach miasta. Wysokim st´-
˝eniom zanieczyszczeƒ w otaczajàcym powietrzu sprzyja du˝a liczba poruszajàcych si´ po
ulicach samochodów i g´sta zabudowa mieszkaniowa. W sytuacjach wyst´powania dodatko-
wo niekorzystnych warunków meteorologicznych, mo˝e to skutkowaç wysokimi st´˝eniami
zanieczyszczeƒ w powietrzu. Ocena jakoÊci powietrza za 2003 r., przeprowadzona dla obsza-
ru Szczecina, wykaza∏a wyst´powanie przekroczeƒ dopuszczalnej wartoÊci 24-godzinnych
st´˝eƒ py∏u zawieszonego PM10. 
Stwierdzono równie˝ przekroczenia dopuszczalnego poziomu Êredniorocznego dwutlenku
azotu w punktach zlokalizowanych w Szczecinie w rejonie Bramy Portowej oraz ul. Jagielloƒ-
skiej. Uruchomienie w Szczecinie, w roku 2004, automatycznych pomiarów komunikacyjnych
zanieczyszczeƒ powietrza (SO2, NO2, CO, benzen, PM10), umo˝liwi ciàg∏à kontrol´ krótko-
okresowych st´˝eƒ tych zanieczyszczeƒ.

Do realizacji zapisów funkcjonujàcej od 1 stycznia 2002 r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 ro-
ku „Prawo ochrony Êrodowiska” niezb´dne jest uruchomienie zmodernizowanego systemu
oceny jakoÊci powietrza, opartego na: pomiarach automatycznych i manualnych, metodach
wskaênikowych oraz obliczeniach rozprzestrzeniania si´ zanieczyszczeƒ. Tylko tak realizowa-
ny system dla wszystkich, uj´tych w nowym prawie zanieczyszczeƒ, umo˝liwi przeprowadze-
nie w∏aÊciwej oceny, b´dàcej podstawà do klasyfikacji stref pod kàtem tworzenia programów
naprawczych jakoÊci powietrza, jak te˝ do kontroli realizacji tych programów. Niestety w 2003 r.
w województwie zachodniopomorskim system ten nie by∏ jeszcze zgodny z zapisami prawny-
mi. Tak wi´c w roku 2004 zachodzi koniecznoÊç podj´cia okreÊlonych dzia∏aƒ, aby do takiej
zgodnoÊci doprowadziç. 

Chemizm opadów atmosferycznych

Zanieczyszczenie Êrodowiska – g∏ównie gleb i wód – pozostaje pod wp∏ywem zanieczyszczeƒ
powietrza dostajàcych si´ na powierzchni´ ziemi wraz z opadami.

W ramach programu Paƒstwowego Monitoringu Ârodowiska od 1998 roku jako jeden z pod-
systemów zosta∏ uruchomiony Krajowy Monitoring Chemizmu Opadów Atmosferycznych Dys-
pozycji Zanieczyszczeƒ do Pod∏o˝a. Monitoring ten ma na celu okreÊlenie, w skali kraju, roz-
k∏adu ∏adunków substancji wprowadzanych z mokrym opadem do pod∏o˝a w uj´ciu prze-
strzennym i czasowym. 

Najwi´kszym ∏adunkiem badanych substancji w województwie zachodniopomorskim w 2002
roku zosta∏ obcià˝ony powiat kamieƒski, z najwy˝szymi w porównaniu do obcià˝enia pozosta-
∏ych powiatów ∏adunkami siarczanów, chlorków i sodu. 
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Najmniejsze obcià˝enie powierzchniowe wystàpi∏o w powiecie s∏awieƒskim, z najni˝szym
w stosunku do pozosta∏ych powiatów obcià˝eniem ∏adunkami siarczanów, azotu amonowego,
azotu ogólnego, potasu, wapnia, magnezu, cynku, kadmu i magnezu.
Roczny ∏adunek jednostkowy w zdecydowanej wi´kszoÊci wskaêników zdeponowanych na
obszarze województwa zachodniopomorskiego przekracza∏ Êredni roczny ∏adunek obliczony
dla ca∏ego obszaru Polski.

Ocena wyników czteroletnich badaƒ monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych
i depozycji zanieczyszczeƒ do pod∏o˝a, prowadzonych w sposób ciàg∏y w latach 1999-2002,
wykaza∏a, ˝e depozycja roczna analizowanych substancji wprowadzanych wraz z opadami na
obszar województwa zachodniopomorskiego, dla wi´kszoÊci sk∏adników, charakteryzowa∏a
si´, przy pewnym zró˝nicowaniu, zmianami spadkowymi, a ca∏kowite roczne obcià˝enie po-
wierzchniowe obszaru województwa zachodniopomorskiego w 2002 roku ∏adunkiem bada-
nych substancji deponowanych z atmosfery przez opad mokry kszta∏towa∏o si´ na poziomie
Êredniego z poprzednich lat badaƒ.

Wniesiony wraz z opadami w 2002 roku ∏adunek siarczanów, w porównaniu do Êredniej z lat
1999-2001, przy Êredniorocznej sumie wysokoÊci opadów na podobnym poziomie, zmala∏
o 5,6%, ∏adunek chlorków o 8,3%, azotynów i azotanów o 20,4%, azotu amonowego o 13,1%,
azotu ogólnego o 8,7%, fosforu ogólnego o 12,3%, cynku o 13,6%, ˝elaza o 22,4%, o∏owiu
o 23,0%, kadmu o 25,4%, chromu o 14,9% i manganu o 43,3% oraz jonów wodorowych
o 39,9%. ¸adunki magnezu i miedzi kszta∏towa∏y si´ na podobnym poziomie, a zwi´kszy∏ si´
depozyt sodu o 16,7%, potasu o 14,1%, wapnia o 13,7% i niklu o 15,6%.
Depozycja zanieczyszczeƒ atmosferycznych, pomimo obserwowanych tendencji malejàcych
wielu sk∏adników w latach 1999-2002, nadal jest znaczàcym obcià˝eniem, szczególnie
w przypadku kwasotwórczych zwiàzków siarki i azotu (kwaÊne deszcze), zwiàzków biogen-
nych i metali ci´˝kich.

Wody

Zu˝ycie wody w gospodarce wyraênie maleje. Spadek wykorzystania wody zanotowano we
wszystkich ga∏´ziach gospodarki. Na ograniczenie zu˝ycia wody istotny wp∏yw mia∏y zmiany
w produkcji przemys∏owej, zamykanie obiegów wodnych, urealnienie op∏at za pobór wody
oraz stawek eksploatacyjnych w gospodarce komunalnej przy równoleg∏ym wprowadzaniu
liczników wody dla indywidualnych odbiorców.

Wed∏ug danych GUS z terenu województwa zachodniopomorskiego w 2002 roku odprowa-
dzono do wód powierzchniowych 122,2 hm3 Êcieków komunalnych i przemys∏owych wymaga-
jàcych oczyszczania (z czego 83% kierowane by∏o do oczyszczania) oraz 1 396,0 hm3 wód
poch∏odniczych (umownie czystych). Nadal utrzymuje si´ tendencja spadkowa iloÊci wytwa-
rzanych Êcieków. JednoczeÊnie obserwuje si´ wzrost udzia∏u Êcieków oczyszczonych w ogól-
nej iloÊci wytworzonych Êcieków. 
Ponad 60% ogólnej iloÊci wytworzonych Êcieków stanowià powstajàce w du˝ych aglomera-
cjach miejskich, wsiach i osiedlach mieszkaniowych Êcieki komunalne. IloÊç odprowadzanych
Êcieków komunalnych na terenie województwa, podobnie jak w ca∏ej Polsce, systematycznie
maleje i wed∏ug stanu na koniec 2002 roku wynosi 75,5 hm3/rok. 

„Przestrzenny rozk∏ad obcià˝enia” Êrodowiska Êciekami pokrywa si´ z po∏o˝eniem du˝ych
aglomeracji miejsko-przemys∏owych. Miasto Szczecin jest najwi´kszym êród∏em Êcieków ko-
munalnych, z którego odprowadza si´ kanalizacjà miejskà ok. 100 000 m3/d Êcieków nie-
oczyszczonych lub oczyszczonych tylko mechanicznie. Zak∏ady przemys∏owe odprowadzajà-
ce najwi´ksze iloÊci Êcieków skupione sà tak˝e w rejonie Szczecina. 
W dalszej kolejnoÊci nale˝y wymieniç Koszalin z iloÊcià Êcieków 32 350 m3/d komunalnych
(oczyszczanych mech.-biologicznie z podwy˝szonym usuwaniem biogenów), Stargard Szcze-
ciƒski, ÂwinoujÊcie, Ko∏obrzeg, Szczecinek, Goleniów, Wa∏cz, Bia∏ogard, Gryfino i Pyrzyce.

318 Raport o stanie Êrodowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003



Z regu∏y oÊrodki miejskie posiadajà ju˝ wysokosprawne, nowoczesne, mechaniczno-biolo-
giczne oczyszczalnie Êcieków.

Zintensyfikowane po roku 1990 dzia∏ania inwestycyjne przynios∏y wzrost liczby oddawanych do
u˝ytku oczyszczalni Êcieków oraz popraw´ skutecznoÊci ju˝ istniejàcych, co przyczyni∏o si´ do
istotnego ograniczenia ∏adunków zanieczyszczeƒ odprowadzanych do rzek. W Êlad za tym za-
obserwowano systematycznà, chocia˝ jeszcze bardzo powolnà, popraw´ stanu jakoÊci wód.
Istnieje jednak potrzeba budowy ma∏ych wiejskich oczyszczalni Êcieków. Rosnàca iloÊç przy-
∏àczy wodociàgowych na wsi sprzyja powstawaniu znacznych iloÊci Êcieków bytowych, które
niejednokrotnie odprowadzane sà bez jakiegokolwiek oczyszczenia do ma∏ych rzek, potoków
i rowów melioracyjnych. 

Do rozwiàzania pozostaje problem ograniczenia ∏adunków ze êróde∏ powierzchniowych. Ob-
serwowane w latach dziewi´çdziesiàtych zmniejszenie zu˝ycia nawozów sztucznych i racjo-
nalizacja nawo˝enia zmniejszy∏y wprawdzie zagro˝enie wód zanieczyszczeniem z tych êró-
de∏, jednak szybki rozwój przemys∏owej hodowli trzody chlewnej, szczególnie zauwa˝alny na
terenie naszego województwa, mo˝e spowodowaç odwrócenie korzystnych tendencji.

Po roku 1990 istotnie zmniejszy∏y si´ tak˝e oddzia∏ywania punktowych êróde∏ przemys∏owych.
Analiza danych monitoringowych potwierdza, ˝e przemys∏ przesta∏ byç g∏ównym sprawcà za-
nieczyszczenia wód. W wodach rzek województwa st´˝enia zanieczyszczeƒ przemys∏owych
wyst´pujà w I klasie czystoÊci wód, cz´sto na granicy wykrywalnoÊci stosowanej metody ana-
litycznej. Jednak wejÊcie w ˝ycie nowych przepisów prawnych regulujàcych obecnoÊç sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska, pociàgnie za sobà koniecznoÊç inwentaryza-
cji potencjalnej obecnoÊci tych substancji w odprowadzanych Êciekach oraz badania ich
w Êrodowisku wodnym. Lista tych substancji dla Polski jest w trakcie opracowywania.

Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza w dziedzinie ochrony wód przed zanie-
czyszczeniami dalsze uporzàdkowanie zagadnieƒ zwiàzanych z gospodarkà Êciekowà w sek-
torze komunalnym, przemys∏owym i rolnym. Przepisy UE wymagajà wyposa˝enia terenów
zurbanizowanych w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie Êcieków. 

Wprowadzona w 2000 roku w ˝ycie Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC nak∏ada na paƒ-
stwa cz∏onkowskie zobowiàzanie wdro˝enia wszystkich niezb´dnych dzia∏aƒ w kierunku osià-
gni´cia celu, jakim jest co najmniej dobry ekologiczny stan wód. Poprawa i odnowa wszyst-
kich wód powierzchniowych w celu osiàgni´cia dobrego stanu jakoÊci ma zostaç osiàgni´ta
w okresie 15 lat (do 2015 roku) od momentu wejÊcia w ˝ycie Dyrektywy.

Ocena trendów zmian jakoÊci wód w okresie 1993-2003 w ujÊciowych przekrojach (repero-
wych) g∏ównych rzek województwa: Odry, Regi, Iny, Pars´ty, Wieprzy i Grabowej wykazuje
utrzymywanie si´ tendencji spadkowej zanieczyszczeƒ organicznych, zwiàzków fosforu i azo-
tu oraz popraw´ stanu sanitarnego. Obserwowana poprawa jest jednak powolna i nie zawsze
prowadzi do zmiany klasyfikacji. 

Aktualne badania potwierdzajà tak˝e utrzymywanie si´ poprawy jakoÊci wód Odry od granic
województwa do granicy miasta Szczecina. Oprócz wskaêników hydrochemicznych, nastàpi-
∏a tu wyraêna poprawa stanu sanitarnego rzeki. Na tym tle wyraênie widoczna jest silna de-
gradacja tych wód przez nieoczyszczone Êcieki aglomeracji szczeciƒskiej. Analiza wyników
badaƒ wieloletnich wykazuje, i˝ z∏y stan sanitarny rzeki w centrum miasta ma charakter trwa-
∏y. Tak˝e st´˝enia zwiàzków fosforu, mimo wieloletniej tendencji spadkowej, nadal utrzymujà
na wysokim poziomie zanieczyszczenia.

W wodach Âwiny i Dziwny, ∏àczàcych Zalew Szczeciƒski z Ba∏tykiem, utrzymuje si´ korzyst-
na tendencja poprawy stanu sanitarnego wód, majàcych wp∏yw na jakoÊç wód kàpielisk nad-
ba∏tyckich. W wodach obu cieÊnin zmala∏y równie˝ koncentracje biogenów.
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Znaczàco poprawi∏ si´ stan sanitarny wód dop∏ywów jeziora Miedwie. W okresie wieloletnich
badaƒ tych dop∏ywów obserwuje si´ tak˝e spadek st´˝eƒ zwiàzków biogennych, co ma istot-
ne znaczenie w aspekcie eutrofizacji wód jeziora jako êród∏a wody pitnej dla Szczecina. Mimo
widocznej poprawy zasoby zwiàzków fosforu i azotu w wodach dop∏ywów sà nadal wysokie,
co uwidocznia∏o si´ wyst´powaniem nadmiernych koncentracji barwników chlorofilowych.

Wykonywane cyklicznie kompleksowe badania wód w zlewni Regi, Wieprzy, Gowienicy, Drawy
i Wo∏czenicy umo˝liwi∏y obserwacj´ zmian ich jakoÊci. W badanych rzekach obserwowano
zró˝nicowane zanieczyszczenie wód. O wyniku oceny ich jakoÊci zazwyczaj decydowa∏ stan
sanitarny oraz st´˝enia azotu azotynowego. St´˝enia fosforu ogólnego, klasyfikujàce wody do
klasy III i poni˝ej, wyst´powa∏y jedynie w wodach Gowienicy i Stepnicy. 

Niestety, z∏y stan sanitarny wód, wysokie st´˝enia zanieczyszczeƒ biogennych i organicznych
oraz zachodzàce procesy eutrofizacji sà najistotniejszymi zagro˝eniami, które ograniczajà
mo˝liwoÊç gospodarczego wykorzystania zasobów wodnych rzek województwa zachodniopo-
morskiego. Wskaênikami obni˝ajàcymi jakoÊç badanych rzek sà: miano Coli typu ka∏owego,
zawartoÊç zwiàzków fosforu i azotu azotynowego oraz wysoka koncentracja chlorofilu „a”
w wyniku eutrofizacji wód. 

St´˝enie chlorofilu „a” szczególnie w estuarium Odry wielokrotnie przekracza granic´ norm III
klasy czystoÊci. Masowy rozwój fitoplanktonu nadaje wodzie wyraêne cechy zanieczyszcze-
nia. Rozk∏ad obumierajàcych glonów powoduje wtórne zanieczyszczenie wód, objawiajàce
si´ wzrostem wskaêników zanieczyszczenia organicznego (BZT5, ChZT), nadmiernà iloÊcià
zawiesiny i nadmiernym zu˝ywaniem tlenu. 
Wysokie st´˝enia chlorofilu „a” wyst´pujà tak˝e w dop∏ywach jeziora Miedwie. 

Wysokie st´˝enia azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu „a” (przekraczajàce wartoÊci
graniczne dla wód zeutrofizowanych), okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze
êróde∏ rolniczych, by∏y podstawà zaliczenia zlewni P∏oni od êróde∏ do miejscowoÊci P∏onia
(13,8 km) do wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych.

Obszar zlewni rzeki do przekroju w km 13,8 uznano za obszar szczególnie nara˝ony, z którego
odp∏yw azotu ze êróde∏ rolniczych do tych wód nale˝y ograniczyç. Dla wyznaczonego obszaru
RZGW w Szczecinie opracowa∏ (zgodnie z ustawà Prawo wodne) szczegó∏owy program dzia-
∏aƒ obejmujàcy Êrodki zaradcze do obowiàzkowego stosowania. Na terenie strefy obowiàzywaç
b´dzie – obligatoryjnie, a nie na zasadzie dobrowolnoÊci – Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.

Wykonana na podstawie badaƒ z 2003 roku ocena jakoÊci wód pod kàtem spe∏nienia kryte-
riów okreÊlonych w rozporzàdzeniach MÂ w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç
wody powierzchniowe wykorzystywane do celów pitnych, jako Êrodowiska bytowania ryb
w warunkach naturalnych oraz do organizowania kàpielisk, wykaza∏a ˝e: 

• dopuszczalne normy jakoÊci dla wód przeznaczonych na cele pitne najcz´Êciej przekra-
czajà st´˝enia zanieczyszczeƒ organicznych – BZT5, ChZTCr i OWO, przewodnoÊç elektro-
lityczna oraz miano Coli typu ka∏owego; 

• warunki prawid∏owego rozwoju ryb ograniczajà st´˝enia fosforu ogólnego, azotu azotyno-
wego i niskie natlenienie wód;

• przydatnoÊç wód do kàpieli z zachowaniem norm dopuszczalnych ogranicza stan sanitar-
ny charakteryzowany liczbà bakterii Coli typu ka∏owego, koncentracje zwiàzków organicz-
nych oraz niskie natlenienie wód. 
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Ocena biologiczna jakoÊci wód

Wprowadzona w 2000 roku w ˝ycie Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC zak∏ada stwo-
rzenie spójnego i jednolitego systemu oceny jakoÊci wód w krajach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, umo˝liwiajàcego uzyskanie kompleksowego obrazu stanu ekologicznego i chemicz-
nego ka˝dej zlewni. W tym celu do oceny poszczególnych typów wód w∏àcza elementy bio-
tyczne (o˝ywione) oraz elementy abiotyczne (nieo˝ywione) Êrodowiska. 

Harmonogram dzia∏aƒ majàcy na celu wype∏nienie postanowieƒ Ramowej Dyrektywy Wodnej
przewiduje opracowanie programów monitoringu do koƒca 2006 roku. Aby wypracowaç strate-
gi´ monitoringu i oceny jakoÊci wód, nale˝y dysponowaç danymi z wielu lat o elementach bio-
logicznych i towarzyszàcych im warunkach hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych, cha-
rakteryzujàcych dany stan zanieczyszczenia wód. Stàd te˝ koniecznoÊç rozpocz´cia badaƒ,
które w dotychczasowym systemie oceny nie by∏y obligatoryjne (hydrobiologia oraz morfologia). 
W tym celu podj´to realizacj´ badaƒ biologicznych wód województwa na stanowiskach wy-
branych rzek i jezior, które obejmowa∏y badania bezkr´gowców makrobentosowych (den-
nych), makrofitów (roÊlin porastajàcych brzegi jezior i rzek oraz pokrywajàcych dno) i ichtio-
fauny (ryb). 

Elementy biologiczne odgrywajà ogromnà rol´ w okreÊlaniu jakoÊci Êrodowiska wodnego. Re-
jestrujà one bowiem zmiany d∏ugookresowe w ekosystemie, których analizy fizykochemiczne
nie by∏yby w stanie wykazaç.

Ogólnie mo˝na stwierdziç, ˝e stan ekologiczny ekosystemów rzecznych badanych w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w latach 2002 i 2003, nie przedstawia si´ najgorzej – stan jakoÊci bio-
logicznej okreÊlonej na podstawie badaƒ bezkr´gowców dennych waha∏ si´ przede wszystkim
w obr´bie stanu bardzo dobrego i dobrego, rzadziej zadowalajàcego (III klasa), a parametry fizy-
kochemiczne, decydujàce o kondycji biologicznej Êrodowiska – g∏ównie w klasach II i III. 

Badania ichtiofauny pozwoli∏y na zakwalifikowanie wi´kszoÊci badanych rzek i jezior do stanu
bardzo dobrego i dobrego. Zadowalajàcy stan stwierdzono dla odcinka Regi pomi´dzy ¸ob-
zem a Gryfinem, ujÊciowego odcinka Tywy, Odry poni˝ej dop∏ywu Tywy i ujÊciowego odcinka
P∏oni. SpoÊród badanych jezior ocen´ dobrà uzyska∏y jeziora Âmiadowo i Niewlino (Nobliny),
a ocen´ zadawalajàcà jeziora: Strzeszowskie i We∏tyƒ.

Ocena zanieczyszczeƒ z zastosowaniem makrofitów jest szczególnie polecana dla jezior. Po
d∏ugotrwa∏ych zanieczyszczeniach Êrodowiska wodnego makrofity regenerujà si´ najd∏u˝ej
i sà szczególnie podatne na zmiany chemiczne wód oraz zmiany uk∏adów troficznych jezior
prowadzàcych do przekszta∏ceƒ dna.

Ocena jezior na podstawie makrofitów wykaza∏a z∏y stan jakoÊci dla 4 badanych jezior – Je-
ziora B´dgoszcz, Wielimie, P∏oƒ i Piaski; niezadowalajàcy dla Jeziora Strzeszowskiego, a za-
dawalajàcy dla jeziora Ostrowo i ¸´towskiego. Pozosta∏e jeziora wykazywa∏y stan dobry.

Jeziora

W latach 2002-2003 w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono badania 31 jezior. 

Najwy˝szà jakoÊç wód stwierdzono jedynie dla jeziora Iƒsko (I klasa). Do II klasy czystoÊci za-
kwalifikowano 17 jezior, w tym ÊródleÊne jeziora lobeliowe; Szare, Piekie∏ko, Gr´boszewskie
Ma∏e, I∏owatka, Kie∏pino, Âmiadowo oraz jezioro Miedwie i Grodno. 

Normatywy III klasy czystoÊci spe∏nia∏o 8 jezior. Wi´kszoÊç z nich to jeziora p∏ytkie, polimik-
tyczne i silnie zeutrofizowane. Jedynie Adamowo jest jeziorem g∏´bokim, o wodach podlega-
jàcych stratyfikacji termicznej. 

Normom III klasy nie odpowiada∏a jakoÊç wód 5 jezior. WÊród nich by∏y 4 jeziora przymorskie:
Koprowo, Liwia ¸u˝a, Resko i Wicko oraz jezioro B´dgoszcz, które jest po∏o˝one w obszarze
szczególnie nara˝onym na zanieczyszczenia azotem ze êróde∏ rolniczych. 
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Wskaênikami, które najcz´Êciej powodowa∏y obni˝enie jakoÊci wód, by∏y parametry okreÊla-
jàce stan ich eutrofizacji (u˝yênienia) – wysokie koncentracje chlorofilu „a”, niska przezroczy-
stoÊç i wysokie st´˝enia zwiàzków biogennych. 

Ponadto w wodach wielu jezior stwierdzano wysokie zawartoÊci zwiàzków organicznych. Z te-
go w∏aÊnie wzgl´du wst´pna ocena przydatnoÊci wód do poboru w celu zaopatrzenia ludno-
Êci w wod´ do picia dla 3 wybranych jezior (Miedwie, Ostrowo, Piaski) wypad∏a negatywnie.
Nale˝y jednak wyjaÊniç, ˝e podwy˝szona, a nieraz wysoka zawartoÊç tych zwiàzków jest cz´-
sto spowodowana dop∏ywem substancji humusowych z torfowisk oraz terenów podmok∏ych.

Na uwag´ zas∏uguje fakt, i˝ w 29 jeziorach z 31 badanych spe∏nione by∏y wymagania I klasy
czystoÊci pod wzgl´dem sanitarnym (miano Coli typu ka∏owego). 

Zalew, Zatoka

Hydrochemia wód Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczeciƒskiego jest ÊciÊle powiàzana z wielko-
Êciami odp∏ywu wód rzecznych do Zalewu Szczeciƒskiego. Szczególnie wyraêna tendencja
spadku zasolenia wód Zalewu zaznacza si´ od 1997 roku, przy wzroÊcie wielkoÊci odp∏ywu
wód ze zlewni. JednoczeÊnie widoczny jest proces wys∏adzania si´ wód Zatoki Pomorskiej.

Od kilku lat obserwuje si´ spadek zawartoÊci zwiàzków biogennych, jak równie˝ st´˝eƒ chlo-
rofilu i intensywnoÊci zakwitów fitoplanktonu w wodach Zalewu i Zatoki. Âwiadczy to o powol-
nym procesie zmniejszania ∏adunków zanieczyszczeƒ wnoszonych g∏ównie z wodami Odry,
zwiàzanym z porzàdkowaniem gospodarki wodno-Êciekowej w zlewni rzeki. Jednak nadal nie
bez znaczenia pozostaje problem zrzutu zanieczyszczeƒ komunalnych do ujÊciowego odcin-
ka Odry, pochodzàcych z aglomeracji szczeciƒskiej. Najwy˝sze st´˝enia zanieczyszczeƒ ob-
serwowane sà przy ujÊciu Odry do Zalewu.

Wody podziemne

W 2002 roku wÊród badanych wód podziemnych przewa˝a∏y wody wysokiej jakoÊci, sklasyfiko-
wane w grupie Ib. W 5 otworach stwierdzono wody najwy˝szej jakoÊci (Ia), z tego 2 otwory re-
prezentowa∏y wody gruntowe. Do II i III klasy zaliczono wody w odpowiednio: 10 i 11 otworach.

W 2003 roku zwi´kszy∏ si´ udzia∏ wód wysokiej i najwy˝szej jakoÊci w porównaniu z rokiem
2002. ¸àcznie do klas Ia i Ib zaliczono wod´ z 33 otworów. Pod wzgl´dem wyst´powania wód
niskiej jakoÊci (III), w roku 2003 nie stwierdzono istotnych ró˝nic w porównaniu z rokiem 2002.
W analizowanych latach na 49 przebadanych otworów, w 33 pod wzgl´dem zawartoÊci ˝ela-
za oraz w 37 odnoÊnie manganu wody podziemne nie spe∏nia∏y norm wody pitnej. Wskazuje
to na potrzeb´ uzdatniania wód podziemnych ujmowanych w celu spo˝ycia.

W latach 2002-2003 istotnà przyczynà sklasyfikowania wód podziemnych do III klasy by∏y st´-
˝enia azotanów, przekraczajàce norm´ wskazanà przez dyrektyw´ azotanowà (50 mg
NO3/dm3). Ponadnormatywne ich st´˝enia wystàpi∏y w 5 na 49 otworów na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego badanych w ramach monitoringu krajowego. Wysokie st´˝enia
azotanów wyst´powa∏y w s∏abo izolowanych wodach gruntowych. Analiza lokalizacji tych
punktów wykaza∏a, i˝ podlega∏y presji lokalnych zanieczyszczeƒ i stàd wynika s∏aba ich re-
prezentatywnoÊç dla wód gruntowych danego rejonu. 
Oprócz azotu azotanowego i azotu azotynowego w badanych wodach podziemnych nie
stwierdzono przekroczeƒ wartoÊci normatywnych dla pozosta∏ych substancji o charakterze
toksycznym.
Zasolenie wód z punktów badawczych zlokalizowanych w Ko∏obrzegu i Dêwirzynie Êwiadczy
o dop∏ywie wód morskich oraz o oddzia∏ywaniu Ba∏tyku na sk∏ad chemiczny wód podziem-
nych.
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Ochrona przyrody – Natura 2000

Jednym z najwa˝niejszych wyzwaƒ w zakresie ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej, stojàcych
przed krajami jednoczàcej si´ Europy, jest utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej, zwanej
siecià Natura 2000. Idea ta ma zabezpieczyç zagro˝one i ochroniç najwa˝niejsze oraz naj-
bardziej reprezentatywne dla regionów biogeograficznych Wspólnoty siedliska oraz najwa˝-
niejsze, zagro˝one i rzadkie na terytorium Wspólnoty gatunki roÊlin i zwierzàt. 

G∏ównym aktem prawnym UE, okreÊlajàcym zasady wyznaczania i funkcjonowania sieci, jest
Dyrektywa Rady z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fau-
ny i flory. Jest to tzw. Dyrektywa „Habitatowa” lub „Siedliskowa”, która ma na celu zachowanie
ró˝norodnoÊci biologicznej w obr´bie europejskiego terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej. W istocie swojej jest ona skuteczniejszym ni˝ konwencja narz´dziem realizacji
postanowieƒ Konwencji Berneƒskiej. Odwo∏uje si´ ona równie˝ do dyrektywy z 2 kwietnia
1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków, czyli do Dyrektywy „Ptasiej”. Na projektowanà
sieç Natura 2000 sk∏adajà si´ dwa niezale˝nie wyznaczane i opisywane podsystemy. Pierw-
szy z nich obejmuje Obszary Specjalnej Ochrony ptaków (OSO, w ang. – SPA) wyselekcjo-
nowane na podstawie Dyrektywy Ptasiej, a drugi – Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym
(OZW, w ang. – SCI), czyli potencjalne Specjalne Obszary Ochrony siedlisk (SOO, w ang. –
SAC), wyselekcjonowane na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. 

Implementacja zapisów dyrektyw unijnych w zakresie przyrodniczym zosta∏a przeprowadzo-
na poprzez uchwalenie nowej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.
W wyniku tego wprowadzono odpowiednie zapisy ustawowe sankcjonujàce wprowadzenie
w Polsce Europejskiej Sieci Ekologicznej – Natura 2000. Ostoje ptasie i siedliskowe zgodnie
z art. 6.1 sà jednà z form ochrony przyrody, a ich powo∏anie zostanie okreÊlone w wydanych
rozporzàdzeniach Ministra Ârodowiska, najpierw obszarów specjalnej ochrony ptaków, a na-
st´pnie po akceptacji Komisji Europejskiej – specjalnych obszarów ochrony siedlisk. 

Zgodnie ze wskazówkami Unii Europejskiej, podstawà powo∏ania Europejskiej Sieci Ekolo-
gicznej jest kompromis egzystencji cz∏owieka z przyrodà. 

Na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu dzia∏alnoÊç zwiàzana z utrzymaniem urzà-
dzeƒ i obiektów s∏u˝àcych bezpieczeƒstwu przeciwpowodziowemu oraz dzia∏alnoÊç gospodarcza,
rolna, leÊna, ∏owiecka i rybacka, a tak˝e amatorski po∏ów ryb, je˝eli nie zagra˝ajà one zachowaniu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roÊlin lub zwierzàt ani nie wp∏ywajà w sposób istotny negatyw-
nie na gatunki roÊlin i zwierzàt, dla których ochrony zosta∏ wyznaczony obszar Natura 2000.

W województwie zachodniopomorskim wytypowano 39 „ostoi siedliskowych” oraz 19 obszarów
„ptasich”, które mogà utworzyç rzeczywiste odwzorowanie umiejscowienia tych elementów
przyrody, które Komisja Europejska pragnie zachowaç. Nale˝y podkreÊliç, i˝ wiele z tych obsza-
rów jest ju˝ obj´ta krajowym systemem obszarów chronionych, sà tak˝e chronione umowami
mi´dzynarodowymi, jak np. Mi´dzynarodowy Park Doliny Dolnej Odry, który powo∏ano w usta-
leniach polsko-niemieckich jako transgraniczny obszar chroniony. Warto podkreÊliç ogromnà
ró˝norodnoÊç i reprezentatywnoÊç wielu stwierdzonych siedlisk i gatunków roÊlin i zwierzàt b´-
dàcych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty na terenie zachodniopomorskim.

Region zachodniopomorski na tle ca∏ego kraju wyró˝nia si´ siedliskami ‘starorzecz i innych
naturalnych, eutroficznych zbiorników wodnych’, które mi´dzy innymi stanowià prawie 70%
obr´bu ostoi „Jezioro Dàbie i Mi´dzyodrze Szczeciƒskie” oraz „Jeziora Wielki Bytyƒ”. Analizy,
wed∏ug kryteriów dyrektyw unijnych, tworzàce przybli˝one mapy siedlisk i rozmieszczenia ga-
tunków aneksowych wykaza∏y, i˝ najwi´cej na Pomorzu Zachodnim wÊród siedlisk „naturo-
wych” wyst´puje kwaÊnych buczyn w proponowanych ostojach: „Bobolickich Jezior Lobelio-
wych”, „Puszczy Barlineckiej” i „Puszczy Drawskiej” oraz siedliska ‘˝yznej buczyny’ wyst´pu-
jàce w ostojach „Wzgórza Bukowe”, „Dolinie Grabowej”, „Dziczy Las” i „Dolina Tywy”. Warta
podkreÊlenia jest tak˝e obfitoÊç gatunkowa siedlisk ‘lasów ∏´gowych i nadrzecznych zaroÊli
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wierzbowych’ wyst´pujàcych w najwi´kszym zakresie w proponowanych ostojach: „Dolina
Kràpieli”, „Brzeênickiej W´gorzy” i „Uroczyska w Lasach Stepnickich” oraz zachowane w do-
brym stanie populacje roÊlin i zwierzàt w siedliskach ‘borów i lasów bagiennych’ w ostojach
„Warnie Bagno”, „S∏owiƒskie B∏oto” i „Janiewickie Bagno”. 

Najwi´kszy stopieƒ pokrycia siedliskami „naturowymi” prezentuje przede wszystkim „Zalew
Szczeciƒski” jako reprezentacyjna ostoja, z ogromnym i interesujàcym nie tylko przyrodniczo,
siedliskiem ‘laguny’. Charakteryzujàc obszary w kontekÊcie rozmieszczenia i znaczenia pod
wzgl´dem siedliskowym, jako zespo∏u elementów chronionych bardziej zorganizowanym
i znaczeniowo cenniejszym, warto te zasoby wyró˝niç w przebogatej siedliskowo nadmorskiej
ostoi „Wolin i Uznam”. Ostoja ta obejmuje swoim zasi´giem 29 ró˝nych siedlisk wymienionych
w za∏àczniku do dyrektywy, gdzie wyst´puje ogromny przekrój oraz ró˝norodnoÊç siedlisk
i gatunków od ‘bagiennych solnisk nadmorskich’ poprzez odmienne ‘nadmorskie wrzosowiska
ba˝ynowe’ i ‘ciep∏olubne buczyny storczykowe’, po w wyjàtkowo dobrej kondycji ‘wydmy Êród-
làdowe z murawami szczotlichowymi’ i ‘suche, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Koelerion
glaucae)’. Równie charakterystyczna i wyjàtkowa, dzi´ki obecnoÊci siedlisk uznanych za
wra˝liwe na zagro˝enia i te˝ ze wzgl´du na zró˝nicowanie siedliskowe, jest ostoja „Dorzecze
Pars´ty”, która zawiera 25 ró˝nych siedlisk, w tym najwi´ksze ze wszystkich proponowanych
obszarów w ca∏ym regionie siedliska ‘gràdu subatlantyckiego’, ‘kwaÊnych buczyn’, ‘lasów ∏´-
gowych’ oraz ‘nadrzecznych zaroÊli wierzbowych’ i ‘dàbrów acydofilnych’.

Wdra˝ana formalnie sieç poprzez akty prawne jest wypadkowà potrzeb przyrodniczych i spo-
∏ecznych, gospodarczych, a tak˝e i politycznych.

Zintegrowany Monitoring Ârodowiska Przyrodniczego 

W roku 2003 bardzo niska roczna suma opadów atmosferycznych, jedna z najni˝szych
w latach 1987-2003, prze∏o˝y∏a si´ na naruszenie zasobów wodnych retencjonowanych
w zlewniach. Zmiany retencji osiàgn´∏y najwi´kszy deficyt w okresie 1987-2003. Âwiadczy
o tym m.in. stopniowe obni˝anie si´ poziomu wód gruntowych bez wzrostu stanów w okresie
wiosennym i spadek wydajnoÊci êróde∏. W takiej sytuacji jednym z najsilniejszych zagro˝eƒ
ze strony gospodarczej dzia∏alnoÊci cz∏owieka dla funkcjonowania geoekosystemu zlewni gór-
nej Pars´ty staje si´ negatywny wp∏yw na retencj´ gruntowà w wyniku nadmiernego i przy-
spieszonego odprowadzania wody ze zlewni.

Cz´ste i o wysokiej pr´dkoÊci wiatry z kierunków NW i W mia∏y wi´kszy ni˝ w latach ubieg∏ych
wp∏yw na dostarczanie do krà˝àcej w zlewni jeziora Gardno aerozoli morskich (chlorki, sód,
magnez mangan i siarczany).

Dzi´ki przeci´tnej mineralizacji wód opadowych i niskiej rocznej sumie opadu, ∏adunek sub-
stancji rozpuszczonych by∏ najmniejszy w ostatnich dziesi´ciu latach, co zmniejszy∏o udzia∏
sk∏adników pochodzenia atmosferycznego w bilansie denudacyjnym zlewni.

W∏aÊciwoÊci fizykochemiczne wód górnej Pars´ty i M∏yƒskiego Potoku w roku hydrologicznym
2003 pozwalajà zaliczyç wody górnej Pars´ty do II klasy czystoÊci, a M∏yƒskiego Potoku do
I klasy czystoÊci. O zakwalifikowaniu wód Pars´ty do II klasy czystoÊci zadecydowa∏y jedynie
podwy˝szone wartoÊci koncentracji manganu oraz sporadycznie BZT5. O dobrej jakoÊci wód
zadecydowa∏y stosunkowo niewielkie koncentracje materia∏u rozpuszczonego, bardzo rzadko
przekraczajàce wartoÊci normatywne dla najwy˝szej klasy wód oraz brak znaczàcych êróde∏
dostawy zanieczyszczeƒ pochodzenia antropogenicznego.

Aktualny stan geoekosystemu zlewni górnej Pars´ty i jeziora Gardno jest wynikiem oddzia∏y-
wania naturalnych przemian Êrodowiska przyrodniczego, na które nak∏ada si´ ró˝nokierunko-
wa antropopresja. Jakkolwiek obie zlewnie pozostajà obszarem, gdzie stan Êrodowiska przy-
rodniczego nie jest szczególnie zagro˝ony, kontynuowanie monitoringu jest niezb´dne dla Êle-
dzenia trendów rozwoju i wskazania potencjalnych zagro˝eƒ naturalnych i antropogenicznych
dla geoekosystemów m∏odoglacjalnych.
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Ha∏as

Ha∏as, jako dêwi´k ucià˝liwy, jest jednym z istotnych czynników wp∏ywajàcych na pogorsze-
nie stanu Êrodowiska w którym ˝yjemy.
Pomiary i badania, monitorujàce stan klimatu akustycznego, wskazujà na post´pujàcà degra-
dacj´ Êrodowiska zwiàzanà ze wzrostem zagro˝enia ha∏asem, przede wszystkim komunika-
cyjnym (drogowym, kolejowym, lotniczym, wodnym). Wraz z dynamicznym rozwojem w ostat-
nich latach komunikacji drogowej wzros∏o zanieczyszczenie akustyczne Êrodowiska, szcze-
gólnie na terenach miejskich oraz w rejonach tras komunikacyjnych.

Najwi´ksze zagro˝enie Êrodowiska ha∏asem komunikacyjnym wyst´puje na terenie aglomera-
cji szczeciƒskiej oraz wzd∏u˝ g∏ównych ciàgów komunikacyjnych (drogowych oraz kolejowych).
W 2002 roku przeprowadzono badania ha∏asu na terenie aglomeracji Szczecina. Pomiary
mia∏y na celu wyodr´bnienie obszarów, na których poziom ha∏asu przekracza poziom progo-
wy i klasyfikuje te obszary do kategorii terenu zagro˝onego ha∏asem. Badania obejmowa∏y
g∏ównie dzielnic´ ÂródmieÊcie, sk∏adajàcà si´ z dziewi´ciu osiedli, o zró˝nicowanym funkcjo-
nalnie charakterze. 
Wykonane badania wskaza∏y przekroczenie poziomów progowych na 13 obszarach w porze
dziennej i na 14 obszarach w porze nocnej.
Najwi´ksze zagro˝enie ha∏asem wyst´puje przy zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej
wzd∏u˝ tras komunikacyjnych: trasa nr 1, 3 i 13. Najwi´ksze zagro˝enie ha∏asem (przekracza-
jàcym poziom 67 dB(A) w porze nocnej), stwierdzono przy zabudowie mieszkaniowej zlokali-
zowanej wzd∏u˝ tras komunikacyjnych: trasa nr 1, 11, 13 i 22. 

W roku 2003 wykonane zosta∏y na terenie miasta Szczecina badania ha∏asu pochodzàcego
od ruchu kolejowego. Teren obj´ty badaniem obejmowa∏ fragmenty wszystkich dzielnic
Szczecina, które sàsiadujà z liniami kolejowymi, o zró˝nicowanym funkcjonalnie charakterze.
Ruch kolejowy ulega w ostatnich latach znacznym zmianom. 
Najwi´ksze nat´˝enie ruchu kolejowego panuje wzd∏u˝: linii kolejowej nr 351 Poznaƒ-Szcze-
cin G∏ówny, na odcinku Regalica-Szczecin Dàbie, linii nr 351, na trasie od stacji Szczecin Dà-
bie – do wschodnich granic administracyjnych miasta, w osiedlu Wielgowo-Zdunowo. 

Zdecydowane pogorszenie klimatu akustycznego, powodowanego ruchem kolejowym nast´-
puje na terenach podlegajàcych ochronie zlokalizowanych w sàsiedztwie magistrali kolejo-
wych o du˝ym nat´˝eniu ruchu. Z uwagi na wprowadzane ograniczenia w ruchu szczególnie
pociàgów pasa˝erskich, zagro˝enie Êrodowiska ucià˝liwym ha∏asem powinno w latach na-
st´pnych maleç. Jednak pogarszajàcy si´ stan taboru kolejowego, szczególnie towarowego,
oraz wzrost pr´dkoÊci ruchu pociàgów pasa˝erskich wp∏ywaç b´dzie na wzrost emisji ha∏asu
na niektórych liniach kolejowych. Z tego wzgl´du monitorowanie zmian klimatu akustycznego
w rejonach linii kolejowych, szczególnie o du˝ym nat´˝eniu ruchu, powinno byç kontynuowane.

Ucià˝liwoÊç spowodowana ha∏asem przemys∏owym wià˝e si´ bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià
kontrolnà WIOÂ. Wyniki badaƒ i kontroli ha∏asu przemys∏owego zosta∏y szczegó∏owo omówio-
ne w cz´Êci Raportu dotyczàcej oceny kontrolowanych u˝ytkowników Êrodowiska w rozbiciu
na poszczególne powiaty. Tekst ten dost´pny jest na za∏àczonej p∏ycie CD oraz na stronie in-
ternetowej WIOÂ w Szczecinie. 
Ogó∏em na 99 przeprowadzonych kontroli w 2002 roku, w 27,8% stwierdzono naruszenie obo-
wiàzujàcych przepisów, a w 2003 roku – na 73 przeprowadzonych kontroli, w 23% przypad-
ków stwierdzono naruszenia.
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XV. Summary

The assessment of the state of the environment in the West Pomeranian Voivodeship for the
years 2002-2003 confirms that its quality improved in the last few years.

Undoubtedly it is a result of a more rational use of the environment, plans of measures im-
plemented by both the users and the self-governmental administration, higher environmental
awareness of the society, availability of EU funds supporting action programmes and also fi-
nancial support of the National Fund for Environmental Protection and Water Management,
Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management (WFOÂiGW), voivo-
deship, powiat and commune funds.

Setting out the environmental objectives in legal documents (Strategy for the Development of
West Pomeranian Voivodeship until 2015, Programme of Environmental Protection for West
Pomeranian Voivodeship, Programme of Solid Waste Management for West Pomeranian Vo-
ivodeship and programmes of environmental protection on lower administrative levels), will al-
low the action plans to be integrated within the voivodeship.

The Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Szczecin has
managed the financial means for environmental protection and water management since
1993. The legal basis for the Fund’s activities is defined by the Environmental Protection Act
of 27 April 2001. The funds are allocated to various activities, including some priority under-
takings which are identified every year by the council of WFOÂiGW. The list of priority under-
takings is created basing on the 2nd National Environmental Policy and the aforementioned
Strategy and Programme, and other national and regional strategic documents for environ-
mental protection. The operating area of WFOÂiGW covers 21 powiats and 114 communes
in West Pomeranian Voivodeship.

In the years 2002 and 2003 the priority undertakings of WFOÂiGW were connected with wa-
ter protection and waste management. These two fields still need strong financing due to the
grave impact of human activities and the vulnerable character of the environment (surface
waters, groundwater and lithosphere). Although in respect of water protection, the infrastruc-
ture of the voivodeship is in a better technical condition and assures a significant improvement
of rivers and lakes, the investments in the waste management sector are insufficient and this
problem remains unresolved at both local and regional levels.

For the last two years the financial support of WFOÂiGW for environmental protection has be-
en targeted primarily at water protection and air protection. The involvement of investors in
the waste management sector was poor compared to huge needs. The contracts executed by
WFOÂiGW in 2002 covered 119 investments, in 2003 – 125 investments.

Investments were carried out in West Pomeranian Voivodeship, with the participation of WFO-
ÂiGW Szczecin, which met the EU standards of environmental protection. According to the
Strategy and the Programme, WFOÂiGW is actively involved in the activities facilitating the
compliance with the obligations set out by the Accession Treaty, which are co-financed by EU
funds. In the year 2003, with the participation of WFOÂiGW, some projects were elaborated
by commune associations. These projects were proposed for co-financing by the Cohesion
Fund. The Minister of Environment accepted the project of the Union of Towns and Commu-
nes of the Pars´ta River Basin to be financed by this Fund. The project deals with water sup-
ply and sewage disposal in 21 communes located within the Pars´ta river basin. Another pro-
ject, proposed by the Union of Communes of Lake Miedwie, is under preparation and is also
connected with water supply and sewage disposal in the communes located around the lake.
Its implementation will assure the protection of the resources of drinking water for Szczecin.

The support of WFOÂiGW in the next years will be focused on tasks supported by EU funds
aiming to fulfil the accession obligations and to promote the sustainable development of West
Pomeranian Voivodeship.
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Solid waste

Solid wastes are one of the most hazardous threats for the natural environment (water, air, soil)
and for human health. The changes which have been taking place in the Polish economy (de-
velopment of market economy, adaptation to EU requirements) have also brought about chan-
ges in solid waste management. The new law implemented in Poland in 2001 and 2002, com-
pliant with the general and more detailed demands of EU, introduced some new solutions.

According to the data of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection (WIOÂ) in
Szczecin, about 5 million Mg of industrial solid waste is produced yearly in the voivodeship. In
2002, 36.5% of solid waste was recycled, 34.4% – deposited, 25.9% was handled in other way
than depositing and 3.1% was stored. In 2003 more waste was handled in other ways than de-
positing (29.3%), whereas the level of solid waste recycling, storing and depositing decreased.

Waste management in the voivodeship is still unsatisfactory and is mainly based on depositing the
solid waste on landfills. In total there are 113 landfills in the voivodeship, 47 of them are closed.

Most of the solid waste stored in landfills is not sorted. Recovery of by-products is carried out
only by a few of the landfills. There is one composting plant in the voivodeship (in Grzybów
town). A few plate composting plants are located in municipal landfills and wastewater treat-
ment plants.

The Programme of solid waste management for West Pomeranian Voivodeship was elabora-
ted in 2003. This document includes a list of priority activities for solid waste management
(implementation until 2015). According to the objectives and tasks set out by the Programme,
solid waste management needs to be thoroughly transformed. Only then the voivodeship will
be able to meet the legal obligations.

Air

In 2003, like in the previous years, the industry (and especially the power generation sector)
was still the largest source of air pollution in our voivodeship. As for the emission of dust and
gas pollution into the air, the dominating powiats were: Gryfino, Police and the town of Szcze-
cin. This is due to the fact that main point sources of emission are located in these areas.
They are: „Dolna Odra” Power Plant, „Pomorzany” and „Szczecin” Heat and Power Plants), in
the Police powiat – „Police” Chemical Plant. Thanks to the investments supporting the envi-
ronmental approach in the power production sector, the emission of pollutants into the air has
been decreasing for the last few years (in respect of SO2, NO2, CO, dust). Comparing to 1998,
in 2002 these emissions decreased by 51.8% for SO2, 27.2% for dusts, 23% for CO and
20.3% for NO2.

While the emissions from the industrial sector are decreasing, an increase of pollutants from
urban sources and car transport is observed (linear and surface emission). These sources of
pollution have become a serious problem which needs to be resolved. In many powiats which
are mostly rural areas and are attractive for tourists, with low industrial production, the percen-
tage of linear and surface emission does not exceed 50% of the total emission (powiats: Ko-
szalin, S∏awno, Âwidwin, Gryfice, Wa∏cz, Szczecinek). A significant impact of the urban sector
on SO2 and dust concentration in the air is confirmed by twice higher concentrations observed
during the heating season compared to the concentrations measured in the summer.

The assessment of air quality in the West Pomeranian Voivodeship carried out in 2003 reve-
aled that the permissible values of concentrations of all assessed pollutants were not exce-
eded in the Voivodeship, except for the agglomeration of Szczecin. However a significant de-
creasing tendency is observed only for SO2 in the last years.

In the area of bigger cities (Koszalin, Szczecin, Stargard Szczeciƒski) high average annual
concentrations of PM10 dust have been observed for many years (from about 40% up to
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87.8% of the permissible value). Concentrations of NO2 remain on a similar level as in the last
years but at some stations this tendency is increasing.

Special control of air quality has been imposed on larger agglomerations, due to the threat to
the health of large populations. In Szczecin, as well as in other agglomerations, the pollution
generated by vehicles has the strongest effect on the concentrations of pollutants (NOx, CO,
PM10 dust, benzene). When the weather conditions are unfavourable, high concentrations of
air pollution may occur. The assessment of air quality for the area of Szczecin carried out in
2003 showed that the permissible value of 24 hours’ concentration of PM10 dust was exce-
eded. The permissible average annual values of NO2 concentrations were found to be exce-
eded at the measurement stations located in Szczecin (at Brama Portowa and Jagielloƒska
St.). The automatic measurements station for air pollution from transport which will be instal-
led in Szczecin in 2004 (measuring the concentrations of SO2, NO2, CO, benzene, PM10
dust), will enable permanent control of short-term concentrations of these pollutants.

To meet the requirements of the Environmental Protection Act of 27 April 2001, it is necessa-
ry to have a modernized system of air quality assessment based on: automatic and manual
measurements, indicative methods and modelling of the distribution of pollutants. Only such
system will allow the assessment to be accurate. This assessment forms the base for the de-
limitation of zones for the action programmes in the field of air quality and control. Unfortu-
nately, in 2003 in the West Pomeranian Voivodeship this system was not yet compliant with
legal requirements. Thus in 2004 it will be necessary to undertake adequate measures to re-
ach this compliance.

Chemistry of rainfall

Environmental pollution is influenced by air pollutants. This applies mainly to soil and water.

In 1998, state monitoring of rainfall chemistry and of the deposition of pollutants to the gro-
und was introduced within the framework of the state environmental monitoring. The main go-
al of this monitoring subsystem is to identify the distribution in time and space of the pollution
loads introduced by rainfall into the soil.

In 2002 the heaviest load of investigated substances was observed in Kamieƒ Pomorski po-
wiat. The loads of sulphates, chlorides and sodium were the highest in this powiat comparing
to other powiats.

The lowest load of pollutants was observed in S∏awno powiat for the following substances: sul-
phates, ammonia nitrogen, total nitrogen, sodium, calcium, magnesium, zinc and cadmium.

The annual load of most parameters in the West Pomeranian Voivodeship exceeded the ave-
rage annual load calculated for the whole area of Poland.

The analysis of the four years’ long investigations of rainfall chemistry and pollutants deposi-
tion to the ground (carried out continuously in the years 1999-2002) showed that the annual
deposition of most investigated substances had a decreasing tendency. The total load of the
substances deposited from rainfalls in 2002 was at the level of the average load calculated
for the previous years.

The load of sulphates introduced by rainwater decreased by 5.6% in comparison to the ave-
rage value measured in the years 1999-2001, with the annual precipitation at a similar level.
The load of chlorides decreased by 8.3%, nitrates and nitrites by 20.4%, ammonia nitrogen
by 13.1%, total nitrogen by 8.7%, total phosphor by 12.3%, zinc by 13.6%, iron by 22.4%, le-
ad by 23.0%, cadmium by 25.4%, chromium by 14.9%, manganese by 43.3%, hydrogen ions
by 39.9%. The loads of magnesium and copper were more or less the same and the deposi-
tion of sodium, potassium, calcium and nickel increased by 16.7%, 14.1%, 13.7% and 15.6%
respectively.
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Despite the increasing tendencies for many substances in 1999-2002, the deposition of pollu-
tants coming from rainfalls is still an important load, especially as regards the compounds of
sulphur and nitrogen (acid rains), nutrients and heavy metals.

Water

Reduction of water consumption is observed in all sectors of economy. This is a result of si-
gnificant changes in industrial production processes, such as introducing closed water circu-
lation, adjusting water charges and other costs related to water in urban economy. At the sa-
me time, water-meters have been installed for individual consumers.

According to the data supplied by the Central Statistical Office, 122.2 hm3 of municipal waste-
water, industrial wastewater requiring treatment (of which 83% was treated) and 1396.0 hm3

of cooling water (which is regarded as clean) were discharged to surface waters in West Po-
meranian Voivodeship in 2002. A decreasing tendency of the amount of produced wastewa-
ter is still observed. At the same time more and more generated wastewater undergoes ade-
quate treatment.

More than 60% of all wastewater is municipal sewage produced in large agglomerations, vil-
lages and settlements. The amount of wastewater produced in the voivodeship is, as all over
Poland, regularly decreasing and at the end of 2002 the amount was 75.5 hm3/year.

The spatial distribution of the pressure of wastewater on the environment is coherent with the
location of large urban and industrial centres. Szczecin is the biggest source of untreated and
only mechanically treated wastewater. Also industrial plants which discharge the highest amo-
unt of wastewater are located in the vicinity of Szczecin.

The second largest agglomeration is Koszalin which discharges 32 350 hm3 of municipal wa-
stewater per day (mechanical and biological treatment with advanced nutrient removal), follo-
wed by Stargard Szczeciƒski, ÂwinoujÊcie, Ko∏obrzeg, Szczecinek, Goleniów, Wa∏cz, Bia∏o-
gard, Gryfino and Pyrzyce. Most urban centres have already been equipped with highly effi-
cient, modern, mechanical and biological wastewater treatment plants.

Higher investment rate after 1990 reflected in an increase of the number of wastewater tre-
atment plants. Also the efficiency of existing plants has improved which in turn caused a si-
gnificant reduction of pollutant loads discharged into the rivers. This resulted in a regular, but
still very slow, improvement of water quality.

However, the need of building small wastewater treatment plants in rural areas still exists. The
expansion of water supply systems in rural areas causes a considerable amount of wastewa-
ter to be produced. This wastewater is very often discharged to small rivers, streams and dra-
inage ditches without any treatment.

The problem of reducing diffuse pollution loads needs to be solved. The use of fertilizers de-
creased in the 90s and it was restructured. The threat posed to waters by this kind of pollu-
tion decreased. On the other hand, expansion of pig-farms (particularly noticeable in our vo-
ivodeship) can revert these advantageous tendencies.

The impact of industrial point sources has also significantly decreased since 1990. The ana-
lysis of monitoring data confirmed that the industry is not the main cause of water pollution
anymore. The concentrations of industrial pollutants in the rivers of the voivodeship are in the
first quality class, often nearly at the threshold of detection. New obligations regarding the
presence of hazardous substances in the environment will imply the necessity of inventory-
ing the potential presence of these substances in wastewater and investigating them in the
water environment. The list of these substances for Poland is currently being elaborated.
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As regards environmental protection, Poland’s accession into the European Union raises the
obligation to improve water-supply and sewage management in the urban, industrial and agri-
cultural sector. The EU regulations require that water-supply systems and wastewater treat-
ment plants are installed in urban areas.

The Water Framework Directive 2000/60/EC, which came into force in 2002, obliges the Mem-
ber States to implement all necessary measures to achieve good ecological status of the wa-
ters. The improvement and restoration of surface waters with the objective to achieve good
water quality must be reached within 15 years from the date when the Directive entered into
force (i.e. until 2015).

The analysis of the trends in water quality for the years 1993-2003 in the outlets of major ri-
vers (benchmark stations) in the voivodeship: Odra, Rega, Ina, Pars´ta, Wieprza and Grabo-
wa, shows a decreasing tendency for organic pollutants, phosphor and nitrogen compounds,
as well as an improvement of sanitary conditions. Nevertheless, the observed improvement
is slow and does not always influence the classification of water quality.

The present results of investigations confirm the improvement of the quality of Odra River
from the border of the voivodeship downstream to the border of the town of Szczecin. Also
the sanitary conditions have improved on this stretch of the river, except for hydrochemical pa-
rameters. Compared against this background, the deterioration of water quality caused by
untreated sewage discharged by the Szczecin agglomeration is clearly visible. Long-term in-
vestigations indicate permanently bad sanitary conditions in the centre of the town. Also the
concentrations of phosphor compounds, in spite of long-term decreasing tendencies, still re-
main at a high level.

The sanitary conditions of the waters of Swina and Dziwna rivers, which connect the Szcze-
cinski Lagoon with the Baltic Sea, have improved. This has an influence on the quality of ba-
thing places located along the Baltic coastline. The concentrations of nutrients decreased in
both rivers as well.

The sanitary conditions of the tributaries of Lake Miedwie have significantly improved. Long-
term investigations have shown that the concentrations of nutrients decreased, which is im-
portant for limiting of the euthrophication process in the waters (the waters of Lake Miedwie
are abstracted for drinking purposes for Szczecin). In spite of the improvement of water qu-
ality, the amount of nutrients is still high which results in excessive concentrations of chloro-
phyll a.

Periodically conducted investigations of the rivers: Rega, Wieprza, Gowienica, Drawa and
Wo∏czenica allowed the changes in water quality to be observed. Diverse water pollution was
found in the waters of these rivers. The result was determined mainly by the sanitary condi-
tions and concentration of nitrite nitrogen. Only in the water of the Gowienica and Stepnica
rivers the concentration of total phosphor classified the waters into the 3rd or lower class.

Bad sanitary conditions of the waters, high concentrations of nutrient and organic substan-
ces as well as euthrophication process are the most serious threats which set limits to the po-
ssibility of water use in the voivodeship. The parameters which decrease the water quality are:
coliform count, concentrations of phosphor compounds and nitrite nitrogen, high concentra-
tions of cholorophyll a (as a result of euthrophication).

The concentration of chlorophyll a, especially in the Odra estuary, highly exceeds the limits
for the third class of quality. Massive growth of phytoplankton proves that the water is signifi-
cantly polluted. Decomposition of dead algae causes secondary water pollution which is indi-
cated by an increase of organic pollution (BOD5, COD), excessive amount of suspended mat-
ter and excessive oxygen consumption. High concentration of chlorophyll a is also found in
the tributaries of Lake Miedwie.
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Due to high concentrations of total nitrogen, total phosphor and chlorophyll a (exceeding limit
values for euthrophicated water defined in the Decree of the Ministry of Environment on the
criteria for identifying the waters vulnerable to pollution caused by nitrogen compounds co-
ming from agriculture), the catchment of the P∏onia River from its source to the town of P∏o-
nia (13.8 km of the river course) is regarded as being vulnerable to pollution caused by nitro-
gen compounds coming from agriculture.

This part of the catchment of the P∏onia River is particularly vulnerable and the discharge of
nitrogen from agriculture in this area needs to be limited. The Regional Water Management
Board (RZGW) in Szczecin has elaborated a detailed programme of measures for this area
including obligatory corrective measures. In the identified area the application of the Code of
Best Agricultural Practices will be obligatory.

The evaluation of water examinations conducted in 2003, including compliance with the cri-
teria defined by the decrees of the Ministry if Environment on the conditions which should be
met by surface waters intended for drinking, bathing purposes and for supporting fish life in
natural habitats, determined that:

• the permissible quality standards for drinking water are very often exceeded, it applies mo-
stly to the concentrations of organic compounds – BOD5, CODCr and TOC, conductivity
and coliform count.

• the conditions for supporting fish life are limited by the concentrations of total phosphor, ni-
trite nitrogen and low water oxygenation.

• water usefulness for bathing purposes is limited by sanitary conditions (coliform count),
concentration of organic matter and low water oxygenation.

Biological assessment of water quality

The Water Framework Directive 2000/60/EC, which came into force in 2002, initiated a com-
pact and uniform system of water quality assessment in the Member States. Such system will
allow a thorough overview of the ecological and chemical status of each catchment to be ob-
tained. To achieve that, the Directive includes biotic and abiotic elements of the environment
into the assessment of every water type.

The schedule of activities, compliant with the demands of the WFD, includes preparing mo-
nitoring programmes until the end of 2006. Development of the strategies for monitoring and
water quality assessment requires long-term data for biological elements, hydromorphologi-
cal conditions and chemical quality indicating water pollution. Thus some investigations,
which had not been obligatory in the previous system of assessment, need to be initiated (hy-
drobiology, morphology).

Therefore biological investigations of waters were initiated in the voivodeship. This program-
me included investigations of benthic macroinvertebrates, macrophytes and ichthyofauna.
Biological elements play a very important role in the determination of water quality. They re-
gister long-term changes within ecosystems, which would not be detected by chemical ana-
lyses.

Generally, the ecological status of the river ecosystems examined in the voivodeship in 2002
and 2003 is not bad. The biological status assessed basing on examinations of benthic ma-
croinvertebrates ranged from very good to good status, rarely moderate status was observed,
while the chemical parameters, decisive for the biological conditions of environment, were fo-
und to be mainly in the second and third class of quality.

Fish examinations classified most of investigated rivers and lakes into very good and good
status. Moderate water status was only found in the Rega River between the towns of ¸obez
and Gryfino, the outlet stretch of the Tywa and P∏onia rivers and the Odra River downstream
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from the outlet of Tywa River. Among the investigated lakes, good status was found in lakes
Âmiadowo and Niewlino (Nobliny), moderate status – in lakes Strzeszowskie and We∏tyƒ.

Quality assessment based on macrophytes is recommended for lakes. After the long-term
process of polluting the water environment, macrophytes take the longest time to regenerate
and are particularly vulnerable to chemical changes and changes in trophic relations which
lead to the modification of lake bottom.

The assessment of lake water quality based on macrophytes indicated bad status in four in-
vestigated lakes: Lake B´dgoszcz, Wielimie, P∏oƒ and Piaski; poor status was found in Lake
Strzeszowskie and moderate status in lakes Ostrowo and ¸´towskie. The rest of investigated
lakes showed good status.

Lakes

In the years 2002-2003 investigations of 31 lakes in the West Pomeranian Voivodeship were
carried out.

Very good water quality was found only in Lake Iƒsko (first class). The second class was re-
presented by 17 lakes, including lakes located in forests and with lobelia-covered bottom: La-
ke Szare, Piekie∏ko, Gr´boszewskie Ma∏e, I∏owatka, Kie∏pino, Âmiadowo, Miedwie and Grodno.

Conditions typical for the third class of quality were found in 8 lakes. Most of them are shallow,
polymictic and heavily euthrophicated lakes. Only Lake Adamowo is a deep and stratifying lake.

Five lakes did not meet the criteria for the third class. Four coastal lakes were among them:
Lake Koprowo, Liwia ¸u˝a, Resko and Wicko as well as Lake B´dgoszcz which is located in
the area vulnerable to nitrogen pollution from agricultural sources.

Parameters which were most often responsible for low water quality were indices characteri-
zing the intensity of euthrophication process – high concentration of chlorophyll a and nu-
trients, low transparency.

Moreover, in many lakes high amount of organic matter was found. This was the reason for
negative assessment of three lakes (Miedwie, Ostrowo, Piaski) in respect of water suitability
for drinking purposes. However, high concentrations of these substances are often a result of
the inflow of humic substances from peat bogs and wetlands.

It is important to emphasize that 29 out of 31 investigated lakes have met the standards for
the first class in respect of sanitary conditions (coliform count).

Szczeciƒski Lagoon, Pomeranian Bay

The chemistry of the Pomeranian Bay and Szczeciƒski Lagoon is strictly connected with the
rates of river water discharge into the Szczeciƒski Lagoon. A significant decreasing tendency
in the salinity of the Lagoon has been noted since 1997. This process is accompanied by
a decrease of water discharge rate from the catchment. At the same time desalination is ob-
served in the Pomeranian Bay.

For a few years a decrease of nutrient and chlorophyll a concentrations has been noted, mo-
reover, the intensity of algae blooms in the Lagoon and in the Bay have reduced. This situ-
ation proves that a slow process of reduction of pollutant loads transported mainly by the Od-
ra River is taking place and that in the river catchment the water-supply and sewage disposal
have improved. Nevertheless, the problem of discharging of municipal wastewater (from
Szczecin agglomeration) in the lower Odra stretch is still of high importance. The highest con-
centrations of pollutants are found at the Odra outlet to the Szczeciƒski Lagoon.
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Groundwater

In the year 2002 water of high quality dominated among the investigated groundwater, clas-
sified into group 1b. At five stations (piesometers) very good water quality (group 1a) was ob-
served. Two of these stations were located on shallow groundwater.

In 2003 the percentage of the waters of good and very good quality increased, comparing to
the year 2002. In total, the groups 1a and 1b were represented by 33 stations. Considering
waters of low quality (3rd class), no significant differences between the data collected in 2003
and 2002 were found. In both years, 33 out of 49 investigated stations did not meet the stan-
dards for drinking water in respect of iron concentration and 37 did not meet the standards
for drinking water in respect of manganese concentration. This shows that the groundwater
used for drinking purposes needs to undergo some treatment.

In 2002 and 2003, the major cause for classifying the groundwater into the third class was the
concentration of nitrites. The concentration of these substances exceeded the standard po-
inted out in the Nitrate Directive (50 mgNO3/dm3) at five out of 49 stations included in the na-
tional monitoring and located in the voivodeship. High concentrations of nitrates were obse-
rved in poorly isolated shallow groundwater aquifers. The analyses of the location of these
stations showed that they were influenced by local pollution sources and therefore they are
not representative for the whole region. 

Except for nitrite and nitrate nitrogen, the investigated groundwater has met the standards for
other toxic substances. 

The salinity of groundwater in Ko∏obrzeg and Dêwirzyno confirms that in this region the che-
mistry of groundwater is affected by the inflow of seawater and by the Baltic Sea.

Nature protection – Nature 2000

One of the most important challenges in the field of biodiversity for the EU Member States is
the creation of the European Ecological Network – Nature 2000. Its concept is to safeguard
endangered species and protect the most important and the most representative habitats for
the biogeographic regions of the European Union, as well as the most important, endange-
red and unique species of flora and fauna.

The key EU legal act which defines the rules for the identification of NATURA 2000 sites and
operating the network is the Directive of the European Council of 21 May 1992 on the protec-
tion of natural habitats and wild flora and fauna. This „Habitat” Directive aims to preserve the
biodiversity in Europe. In fact this Directive is a more effective measure helping to implement
the Convention of Bern than the Convention itself. The directive also refers to the Directive of
2 April 1979 on the protection of wild birds, called the „Bird” Directive. The designed Nature
2000 network consists of two independently identified and described subsystems. The first
covers Special Protection Areas (SPA) specified basing on the „Bird” Directive and the second
– Sites of Community Importance (SCI), which are potential Special Areas of Conservation
(SAC), specified basing on the „Habitat” Directive.

The EU Directives concerning nature were implemented by the new Act on Nature Protection
of 16 April 2004. This amendment makes the development of the European Ecological Ne-
twork possible in Poland. Bird and habitat sites, according to article 6.1, are one of the forms
of nature protection. Creation of SPAs will be possible by means of appropriate obligations
set out by the regulations of the Ministry of Environment, then, after obtaining the approval of
the European Commission, SACs will be created.
According to the obligations of EU, the base for elaborating the European Ecological Network
is a compromise between human existence and nature.

In the area of Natura 2000 sites the activities connected with the maintenance of flood safe-
ty facilities as well as economic, rural, forest, hunting and fish activities are not limited. Also
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amateur fishing is not limited unless it poses a threat to the preservation of natural habitats
for plants and animals.

In the West Pomeranian Voivodeship 39 „habitat” sites and 19 „bird” sites were identified. The-
se areas indicate the location of these natural elements which the European Commission
wants to preserve. It needs to be emphasized that many of these areas have already been in-
cluded into the national system of protected areas and are protected by international agre-
ements, e.g. International Landscape Park of the Lower Odra Valley (this park was created
with a Polish-German agreement as a transboundary protected area). Many of habitats, plant
and animal species are very abundant in the voivodeship and are the subject of the concerns
of the EU.

The area of West Pomerania differs from other areas in Poland with its habitats of ox-bow la-
kes and other natural, euthrophic water reservoirs. They cover nearly 70% of the NATURA
2000 sites „Lake Dàbie and Mi´dzyodrze” and „Lake Bytyƒ Wielki”. The preliminary analyses
of the maps of habitats and distribution of species given in the annexes to the directives, sho-
wed that most of the Natura 2000 habitats constitute of ‘acid beech woods’, which are repre-
sented by the following NATURA 2000 sites: „Bobolickie Jeziora Lobeliowe”, „Puszcza Barli-
necka” and „Puszcza Drawska”. Also the habitats for ‘fertile beech woods’ are found in the si-
tes: „Wzgórza Bukowe”, „Dolina Grabowej”, „Dziczy Las” and „Dolina Tywy”. It is important to
emphasise that the greatest abundance of species of ‘riverside carrs and willows’ are found
in the proposed sites: „Dolina Kràpieli”, „Brzeênicka W´gorza” and „Uroczyska w Lasach
Stepnickich”. Well preserved plant and animal populations in the habitats of „marshy conife-
rous forests” are found in the sites: „Warnie Bagno”, „S∏owiƒskie B∏oto” and „Janiewickie Bagno”.

The largest range of Nature 2000 habitats is represented by the NATURA 2000 site „Zalew
Szczeciƒski” („Szczeciƒski Lagoon”) with huge and interesting habitats of lagoon nature. The
coastal sites „Wolin i Uznam” is also a very abundant, valuable and complex protected area.
This site covers 29 different habitats listed in the annex of the directive. This area is charac-
terized by a large diversity of habitats and species of ‘marshy coastal saline areas’, ‘coastal
crowberry moorlands’, ‘demanding warm environment orchid beech woods’, very well prese-
rved ‘ inland dunes with club awn grasses’ and ‘dry inland grasses of Koelerion glaucae’. The
site „Dolina Pars´ty” (valley of the Pars´ta) is also very special and unique due to the diver-
sity of habitats and to the presence of habitats identified as vulnerable to pressures. This si-
te consists of 25 different habitats, including the largest of all proposed areas in the region -
the habitats of ‘subatlantic dry-ground forest’, ‘acid beech woods’, ‘marshy forests’, ‘riverside
willow scrubs’ and ‘acid oak forests’.

Integrated Monitoring of Natural Environment

In the year 2003 the annual precipitation was very low, one of the lowest in the long-term run
from 1987 to 2003. This situation resulted in excessive abstraction of water resources in the
catchments. The changes in water retention reached the highest deficit in the years 1987 -
2003. It is proved by a gradual decrease of the level of shallow groundwater, without an in-
crease of water levels in spring, and by the decrease of the productivity of water sources. In
this situation one of the most serious threats for groundwater retention in the upstream Par-
s´ta catchment is the negative impact of human activity being the result of excessive water
abstraction from the basin.

Strong winds often blowing from the north-west and west directions had a greater impact than
in previous years on delivering sea aerosols to the catchment of Lake Gardno (chlorides, so-
dium, magnesium, manganese and sulphates).

Due to the average contents of minerals in rainfall and low annual precipitation, the load of
dissolved substances in the last decade was the lowest. This resulted in a decreasing share
of compounds of atmospheric origin in the denudation balance.
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The physical and chemical quality of the waters of the upper Pars´ta River and the M∏yƒski
Potok River in the hydrological year 2003 classify the upper Pars´ta River into the second qu-
ality class and the M∏yƒski Potok River to the first quality class. For the Pars´ta River the pa-
rameters which determined the second class were only slightly increased values of manga-
nese and sporadically of BOD5. Good water quality was due to the lack of significant sources
of pollution and low contents of suspended matter which very rarely exceeded standards for
the highest class of quality.

The current state of the geoecosystem of the upstream Pars´ta River and Lake Gardno is
a result of the natural changes taking place in the environment. These changes are, on the
other hand, influenced by human pressure on the catchment. Although these two catchments
are not highly threatened areas, the monitoring activities need to continue in order to assess
the trends of changes and potential natural and anthropogenic threats to young-glacial geo-
ecosystems.

Noise

Noise, understood as arduous sound, is one of the significant factors which have influence on
the state of our environment.

Measurements and investigations of the acoustic climate indicate a gradual degradation of
the environment, connected with an increase of noise, mainly caused by transport activities
(road, railway, air, water). The dynamic development of road transport has brought about the
acoustic pollution of the environment, especially in urban areas and in the vicinity of transport
routes.

The highest threat to the environment caused by noise generated by transport is observed in
the area of the Szczecin agglomeration and along the main transport routes (roads and railways).

In 2002 examinations of noise were conducted in Szczecin. The measurements were aimed
at identifying the areas where the limits were exceeded. These areas are regarded as being
threatened by noise. The investigations covered mainly the centre of Szczecin which consists
of nine districts of various characters.

The investigations showed that in 13 areas the limit levels were exceeded during the day-ti-
me and in 14 areas during the night.

The highest hazard exists in residential areas located along transport routes: no. 1, 3, and 13.
The highest noise pollution (exceeding 67 dB in the night) was found in the residential areas
located along the transport routes no. 1, 11, 13 and 22.

In 2003 railway noise investigations were conducted in Szczecin. The investigated area cove-
red all districts neighbouring with railway routes. The railway traffic has changed significantly
last years.

The highest intensity of railway traffic is found along the railway route no. 351 from Poznaƒ to
Szczecin G∏ówny (central railway station in Szczecin), the route from Regalica to Szczecin Dà-
bie, route no. 351 from Szczecin Dàbie to the eastern administrative borders of the town, the
housing estate Wielgowo-Zdunowo.

A significant deterioration of acoustic climate, caused by railway transport, was discovered al-
so in the protected areas located in the vicinity of the railway thoroughfare with high intensi-
ty of traffic. Taking into account the decrease of railway traffic (especially of passenger tra-
ins), the environmental threat by noise should diminish in the next years. On the other hand,
the worsening condition of the rolling stock, especially the goods rolling stock, and the incre-
ase of the speed of passenger trains will cause the emission of noise to increase at some ra-
ilway routes. For this reason, the monitoring of changes in the acoustic climate in the regions
neighbouring with railway routes (especially these of high intensity) should be continued.
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The arduousness caused by industrial noise is directly connected with the inspection activi-
ties of Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection (WIOÂ). The results of industrial
noise investigations were described in detail in the part of the Report which concerned the
evaluation of the inspected users of the environment by powiats. This document is available
on the attached CD and on the website of WIOÂ in Szczecin.
In total, 27.8% of the 99 investigations carried out in 2002 indicated a breach of legal regu-
lations; in 2003 the breach of legal obligations was observed in 23% of 73 controls.
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