
czy∏y 3 punktów pomiarowych. W otworach badawczych zlokalizowanych na obszarach zabu-
dowanych wyst´pujà okresowo istotne ró˝nice w ocenie ich jakoÊci. Dla analizowanych lat
zmiany te obserwowano na nast´pujàcych stanowiskach: Wielanowo, Po∏czyn Zdrój, Âwino-
ujÊcie, ¸obez, Bonin, Resko i Góralice. 

W 2002 roku wody gruntowe najwy˝szej (Ia) tudzie˝ wysokiej jakoÊci (Ib) stwierdzono w 13
otworach badawczych, wody Êredniej jakoÊci (II) w 4, natomiast wody niskiej jakoÊci (III) w 9
z badanych otworów. W roku 2003, wody klasy Ia i Ib stwierdzono w 17 punktach pomiaro-
wych, klasy II w 1, a klasy III w 8 punktach pomiarowych.

Tabela IX.6.4. JakoÊç wód gruntowych w latach 1999-2003
Table IX.6.4. Shallow groundwater quality 1999-2003

W wodach podziemnych województwa zachodniopomorskiego badanych w ramach sieci kra-
jowej w latach 2002-2003 na 45 oznaczanych wskaêników dla 16 stwierdzono przekroczenie
norm III klasy jakoÊci wód wg PIOÂ ‘95. 
Przekroczenia te wystàpi∏y w wodach pobranych z 13 otworów (patrz tabela IX.6.5.) reprezen-
tujàcych zarówno wody wg∏´bne jak i gruntowe: Wielanowo (185), Stargard Szczeciƒski
(296), Dêwirzyno (377), Jezierzany (383), D´bsko (469), S∏awno (471), G∏azów (536), Borzym
(787), Góralice-2 (789), Góralice-3 (790), Ko∏obrzeg (943), Koszalin-Bonin (945) i ÂwinoujÊcie
(1 000). 

WÊród tych wskaêników tylko 2 nale˝a∏y do grupy o charakterze toksycznym. By∏y to: azot
azotanowy (N-NO3) oraz azot azotynowy (N-NO2). Ponadnormatywne st´˝enia azotu azoty-
nowego stwierdzono w punkcie pomiarowym w S∏awnie (471), w obu analizowanych latach.
W przypadku azotu azotanowego przekroczenia wartoÊci normatywnej stwierdzono w D´b-
sku (469); w roku 2003 st´˝enia przekracza∏y normy III klasy jakoÊci wód. W roku 2002 st´-
˝enia te by∏y ni˝sze – wymagania dla III klasy by∏y spe∏nione.
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Tabela IX.6.5. Wskaêniki niespe∏niajàce norm III klasy w poszczególnych otworach badawczych w latach 2002-
2003 wg „Klasyfikacji jakoÊci zwyk∏ych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu na podstawie
oceny wskaêników fizycznych i chemicznych wed∏ug PIOÂ, 1995”

Table IX.6.5. Parameters not meeting the standards for the third class at the monitoring stations (piezometers)
in 2002-2003 according to „The classification of groundwater for the monitoring needs basing on
physical and chemical parameters according to PIOÂ, 1995”

Wzrost zagro˝enia zanieczyszczenia wód zwiàzkami azotu sta∏ si´ przyczynà przyj´cia przez
Rad´ Wspólnot Europejskich Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w spra-
wie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rol-
niczego, tzw. dyrektywy azotanowej. Wdro˝enie do polskiego prawa postanowieƒ tej dyrekty-
wy nastàpi∏o m.in. w drodze rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra˝liwych na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu ze
êróde∏ rolniczych. Zgodnie z dyrektywà i wy˝ej wymienionym rozporzàdzeniem, wody pod-
ziemne uznaje si´ za zanieczyszczone jeÊli zawartoÊç azotanów przekracza 50 mg NO3/dm3

(w przeliczeniu 11,3 mg N-NO3/dm3). 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego stwierdzono przekroczenie tego normatywu
wy∏àcznie w wodach gruntowych, w punktach: Bukowie (189), Resku (301), Czaplinku (375),
Drawsku Pomorskim (468) i D´bsku (469). Jedynie studnia w Bukowie k. Rymania jest u˝yt-
kowana, pozosta∏e 4 zosta∏y wy∏àczone z eksploatacji.

St´˝enia azotanów w wodach z wy˝ej wymienionych otworów, odpowiednio dla lat 2002-
2003, kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco:
• D´bsko (469) – 128/313 mg NO3/dm3

• Czaplinek (375) – 87/87 mg NO3/dm3

• Drawsko Pomorskie (468) – 52/46 mg NO3/dm3

• Bukowo (189) – 57/56 mg NO3/dm3

• Resko (301) – 35/72 mg NO3/dm3

W wodzie pobieranej z tych otworów wysokie st´˝enia utrzymujà si´ od d∏u˝szego czasu (ry-
sunek IX.6.1.) 



Rysunek IX.6.1. St´˝enia azotanów w latach 1999-2003 w punktach pomiarowych, w których zosta∏a przekroczo-
na norma 50 mg NO3/dm3 (wg dyrektywy azotanowej)

Figure IX.6.1. Nitrates concentrations in 1999-2003 at the measurement stations where the standard of 50 mg
NO3/dm3 was exceeded (according to Nitrates Directive)

Wszystkie studnie, w których przyczynà z∏ego stanu wód by∏y wysokie st´˝enia azotanów, nie
pobierajà wody z g∏ównej warstwy u˝ytkowej. Po zapoznaniu si´ z lokalizacjà tych otworów
stwierdzono, i˝ wszystkie podlegajà oddzia∏ywaniu lokalnych ognisk zanieczyszczeƒ. Stàd ja-
koÊç wody pobranej z tych studni nie odzwierciedla ogólnego stanu wód gruntowych w rejo-
nach, gdzie zosta∏y one zlokalizowane.

Oprócz zanieczyszczeƒ typowo antropogenicznych, w wodach podziemnych wyst´powa∏y
tak˝e zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego, do których nale˝à: nadmierne zasolenie
oraz zbyt wysoka zawartoÊç ˝elaza i manganu. 

Znaczne zasolenie wód stwierdzono w otworach badawczych zlokalizowanych w Ko∏obrzegu
(943), Dêwirzynie (377) i w ÂwinoujÊciu (1000). Przyczynà tego stanu jest zarówno ascenzja*,
jak i ingresja** wód morskich. 

Wysokie st´˝enia ˝elaza i manganu wynikajà z warunków geogenicznych. 

ZawartoÊç ˝elaza w badanych wodach podziemnych przekracza∏a normy II i III klasy czysto-
Êci wód wg PIOÂ ‘95, które wynoszà odpowiednio 3 i 5 mg Fe/dm3. Dla obu analizowanych lat
przekroczenia te stwierdzono w 10 otworach pomiarowych (rysunki: IX.6.2a, IX.6.2b).
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e wartoÊç st´˝enia ˝elaza dla wody pitnej (0,2 mg Fe/dm3) zosta∏a znacz-
nie przekroczona w wodach z 33 otworów (rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze-
Ênia 2000 r.). Oznacza to, i˝ oko∏o 75% wód badanych w ramach monitoringu krajowego w wo-
jewództwie zachodniopomorskim wymaga∏oby uzdatnienia w tym zakresie – oczywiÊcie gdy-
by by∏y ujmowane z przeznaczeniem do spo˝ycia. 

St´˝enia manganu przekracza∏y normy II klasy (0,4 mg/dm3) jakoÊci wód wg PIOÂ ‘95 w 10
otworach. Natomiast przekroczenie normy III klasy jakoÊci wód stwierdzono w 2 otworach (ry-
sunki IX.6.3a, IX.6.3b).
Pod wzgl´dem zawartoÊci manganu badane wody podziemne w 37 otworach nie spe∏nia∏y
norm wody pitnej (0,05 mg Mn/dm3). 
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* Ascenzja – wznoszàcy ruch wody podziemnej pod wp∏ywem ró˝nicy ciÊnieƒ hydrostatycznych, cz´sto z du˝ej g∏´bokoÊci.
** Ingresja – wnikanie wód o wysokiej mineralizacji pochodzàcych z morza do wód podziemnych s∏odkich.
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Rysunek IX.6.2a. St´˝enia ˝elaza w wodach wg∏´bnych
latach 2002-2003 

Rysunek IX.6.2b. St´˝enia ˝elaza w wodach grunto-
wych latach 2002-2003 

Rysunek IX.6.2c. St´˝enia manganu w wodach wg∏´b-
nych latach 2002-2003 

Rysunek IX.6.2d. St´˝enia manganu w wodach grunto-
wych latach 2002-2003 
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Nie wszystkie wody podziemne sà u˝ytkowane wy∏àcznie jako woda pitna. Jednak przeci´tne
zawartoÊci ˝elaza i manganu w wodach podziemnych województwa zachodniopomorskiego
wskazujà na znaczne potrzeby uzdatniania tych wód pod tym wzgl´dem. 

Podsumowanie

Analiza wyników badaƒ wód podziemnych zlokalizowanych na terenie województwa zachod-
niopomorskiego wykaza∏a, i˝:
• w 2002 roku wÊród badanych wód podziemnych przewa˝a∏y wody wysokiej jakoÊci, skla-

syfikowane w grupie Ib. W 5 otworach stwierdzono wody najwy˝szej jakoÊci (Ia), z tego 2
otwory reprezentowa∏y wody gruntowe. Do II i III klasy zaliczono wody w odpowiednio 10
i 11 otworach (tabela IX.6.1),

• 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 ro-
kiem 2002 (tabela IX.6.2),

• w analizowanych latach na 49 przebadanych otworów, w 33 pod wzgl´dem zawartoÊci ˝e-
laza oraz w 37 odnoÊnie manganu wody podziemne nie spe∏nia∏y norm wody pitnej. Wska-
zuje to na potrzeb´ uzdatniania wód podziemnych ujmowanych w celu spo˝ycia,

• w latach 2002-2003 istotnà przyczynà zaliczenia 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 województwa za-
chodniopomorskiego badanych w ramach monitoringu krajowego. Wysokie st´˝enia azo-
tanów 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 w punktach badawczych zlokalizowanych w Ko∏obrzegu, Dêwirzynie i Âwi-
noujÊciu Êwiadczy o dop∏ywie wód morskich a tak˝e o ascenzji wód z g∏´bszego pod∏o˝a.




